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PREFAŢĂ 

Acum câţiva ani, publicând o culegere 
de acte greceşti privitoare la istoria Româ- 

_nilor!, meritosul editor şi bibliograf care a 
fost profesorul Emile Legrand, îşi arătă mi- 

rarea că Academia Română n'a publicat până 

acum, alături de documentele, în toate limbile, 
pe care le cuprinde colecţia Hurmuzaki, şi 

documente în limba pe care, între ei măcar, 
dacă nu în legăturile cu ţara, o vorbiau 
oropsiţii Fanarioţi, dar, pe lângă dânşii, şi 

atâţia din Domnii, cu creştere ţarigrădeană, 
ai ţerilor noastre în al XVII-lea şi chiar în 
al XVI-lea veac. Învăţatul francez credea că 
ar putea atribui această lipsă unei persis- 

tente duşmănii a societăţii noastre, şi chiar 

a cercetătorilor ştiinţifici din mijlocul ei, con- 
tra unei epoce care n'a fost de sigur mă- 

gulită în judecata urmaşilor. 

Nu eră nimic din aceasta. Erâ doar la 
câţivă un fel personal de a apreciă lucru- 
rile, resentimente care nu puteau deveni ge- 

nerale şi care nu erau de natură a face rău 
studiilor asupra trecutului nostru, care aleg 
intre izvoare după importanţa lor, iar nu după 

limba în care sunt scrise. 

Dovada cea mai limpede că o intenţie 
dușmănoasă lipsiă cu desăvirşire a fost graba 
cu care Academia Română a primit oferta 
de a scoate copii după actele greceşti află- 
toare la Constantinopol, mai ales în Biblio- 
teca Metohului Sfintului Mormint, pe care o 
făcea acum vre-o douăzeci de ani harnicul 

erudit d. Manoil Ghedeon, ale cărui lucrări 

1 Bibliotheque grecque vulgaire, LV. 

58183. Vol. XIV. 

  

II y a quelques annâes, publiant un recueil 
d'actes grecs concernant Lhistoire des Rou- 

mains!, Lactif &diteur et bibliographe qui a 

ete le professeur Emile Legrand tâmoignait 
de son âtonnement de ce que l'Academie Rou- 
maine n'avait pas donne jusqu'alors, â câte 

des documents dans. toutes les langues que 

contient la collection: Hurmuzaki, aussi des 

documenis dans celle: que parlaient, entre 
eux au moins, sinon dans leurs relations avec 
le pays, les Phanariotes dâtestes, mais aussi, 
en dehors de ces princes, un si grand nom- 
bre de ceux du XVile et meme du XVle 
siecle qui avaient recu une €ducation con- 
stantinopolitaine. L'€rudit francais croyait 

pouvoir attribuer cette lacune â une certaine 

inimiti€ persistante de notre soci€t€ et mâme 
des explorateurs de la science qu'elle con- 

tient, contre une &poque qui n'a pas sans doule 
6te flattee dans les jugements de la posterite. 

Il n'y avait rien de tout cela. Peut-ctre 
chez quelques-uns une maniere personnelle 
d'apprecier les choses, des ressentiments qui 

ne pouvaient pas se gânâraliser et qui n'€- 
iaient pas de nature ă nuire aux 6tudes sur 

notre pass6, lesqueiles choisissent parmi les 
sources d'apres leur importance, et non d'a- 

pres la langue dans laquelle elles sont redigâes. 
La preuve la plus evidente quw'une inten- 

tion hostile manquait completement on peut 
la trouver dans l'empressement avec lequel 
! Academie Roumaine accepta Pofire de tirer 
des copies des actes grecs conservâs â Con- 
stantinople, surtout dans la Bibliotheque du 
Metoque du St. Sepulcre, que fit, ily a en- 
viron vingi ans, linfatigable €rudit Manuel
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privitoare la Patriarhia constantinopolitană 

fuseseră îndată după apariţia lor cunoscute şi 
întrebuințate la noi, cum au fost, de almin- 
terea, şi toate publicaţiile, așă de îngrijite 

supt raportul filologic, ale lui Legrand însuş. 
Ani de zile s'au primit aceste copii, lăsân- 

du-se chiar libertatea de a le repetă une ori— 

la aceiaş dată sau şi la alta — ceiace, o pot 

spune, a fost o cauză de încurcături dese 
pentru mine şi de cheltuieli zădarnice pentru 

Academie cu ocazia tipăririi acestui volum. 

Să amintim că, puţin timp după aceasta, 
„Analele“ noastre cuprindeau corespondenţa 
grecească, descoperită la Veneţia, a familiei 
lui Mihnea-Vodă Turcitul, actele, în aceiaş 

limbă, găsite în dosarele din Innsbruck, ale 

pribegiei lui Petru Șchiopul, notițe despre 

acelea din manuscriptele greceşti de la Viena 

care privesc ţerile noastre ori care s'au găsit 

în mânile vre unui proprietar român (volu- 
mele XVIII, XX, XXI din „Anale“). De 

atunci şi altă dată contribuţii greceşti la 

istoria noastră au fost primite cu plăcere în 
publicaţia periodică a Academiei Române. 

Când apoi, prin mijlocirea mea, regretatul 
A. Papadopulos-Kerameus, profesor la Pe- 

tersburg, făcu propunerea de a se alcătui un 

întreg volum din această colecţie publicân- 

du-se materialul relativ la Români care se 

găsiă între numeroasele copii datorite neobo- 

sitelor sale cercetări, secţiunea istorică se în- 

voi bucuros a consacră acestei categorii de 

izvoare volumul XIII. Şi aceasta de şi i se 
prezintaseră lucruri foarte importante, de 

sigur, dar evident disparate— de la discursul 

festiv la cronică, de la versuri de laudă şi 
exerciţii de retorică versificată la scrisori par- 
ticulare, de la gramate patriarhale la cata- 
loage de regenţi — şi unele din ele cu totul 

străine de rosturile româneşti. 

Cam tot atunci, o călătorie la Constanti- 
nopol a răposaţilor membri ai Academiei D. 
A. Sturdza şi I. Kalinderu aduse acbhiziţio- 
narea unui vast material de acte greceşti, 
între care pentru veacul al XVIII-lea multe 

scrisori inedite de-ale Fanarioţilor, apoi pentru 
epoca de la 1848 înnainte preţioase copii de 
rapoarte ale capuchehaielei muntene, iar pen- 

  

Gedeon, dont les travaux sur le Patriarcat 
de Constantinople avaient 6t€ aussitât apres 
leur apparition connus et utilisâs chez nous, 

ainsi que le furent, du reste, aussi les publi- 

calions, si soignees sous le rapport philolo- 
gique, de Legrand lui-meme. Pendant des 

ann6es on recut â Bucarest ces copies, lais- 
sant meme â celui qui les fournissait la li- 

berte de les râpâter parfois,—ă la meme date 

ou â une autre —, ce quia €t6, nous pouvons 

le dire, une cause de frequentes difficultes 

pour nous-mâmes et de d&penses inutiles pour 

Academie, â l'occasion de l'impression de 

ce volume. 
Rappelons que, peu de temps apres, nos 

„Annales“ contenaient la correspondance 
grecque, decouverte â Venise, de la famille 
du prince de Valachie Mihnea-le-Renegat, 

les actes, dans la mâme langue, qui furent 

trouves dans les dossiers d'lonsbruck, de 

Pexil du prince moldave Pierre-le-Boiteux, 

ainsi que des nolices sur ceux des manus- 

crits grecs de Vienne qui concernent nos 
pays ou qui se sont trouvâs entre les mains 

d'un proprictaire roumain (volumes XVIII, 

XX, XXI des „Annales“). Depuis lors d'au- 
tres contributions grecques â Lhistoire de 
notre pays ont 6t€ recues avec empressement 
dans le periodique de Academie Roumaine. 

Quand, plus tard, par mon intermâdiaire, 

le regrette A. Papadopoulos-Kerameus, pro- 
fesseur â Petersbourg, fit la proposition de 
former tout un volume de cette. collection 
en publiant les materiaux concernant les Rou- 

mains qui se trouvaient parmi les nombreuses 

copies dues â ses infatigables recherches, la 
section historique accepta volontiers de con- 

sacrer ă cette categorie de sources le vo- 

lume XIII. Et cela bien qu'on lui eât presente 
des actes tres importants, sans doute, mais 
evidemment disparates — du discours de fes- 

tivite â la chronique, des vers d'encomiaste 

et des exercices de rhâtorique versifice aux 
lettres privees, des diplomes patriarcaux aux 

catalogues de regents—et certains d'entre eux 

absolument €trangers au pass€ des Roumains. 
Presquau mâme moment, un voyage â 

Constantinople des membres de Academie, - 
aujourd'hui dâfunts, D. A. Sturdza et I. Ka- 

linderu, amena Pacquisition de vastes ma- 
teriaux d'actes grecs, parmi lesquels pour 
le XVille siecle nombre de lettres inâdites 

des Phanariotes, pour l'epoque ulterieure ă 

Pannâe 1848 de precieuses copies des rap-



tru partea mai veche câpii, mai bune sau 
mai rele, care corespundeau cu acelea care 
fuseseră procurate de d. M. Ghedeon. 

În asemenea împrejurări am avut curagiul 
să încerc o publicaţie,—după inedite intâiu, 
dar şi după tipărituri mai greu accesibile 
chiar după ediţia, dată de Miklosich şi Muller, 
a preţiosului manuscript din Viena cuprin- 
zând legăturile Patriarhiei constantinopoli- 
tane în veacurile al XIV-lea şi al XV-lea, 
după cărţile lui Legrand, trase în cele 300 
de exemplare de lux, după „Anale“, mai 
puţin răspândite în străinătate şi mai rău 
conservate în ţară, după reviste şi broşuri, 
— o publicaţie, dacă nu integrală — căci 
cine ar putea spune că e în stare să o 

„facă ?2—, măcar cu un caracter mai vast, în 
care să, se oglindească toate relaţiile noas- 
tre cu cultura greacă, societatea greacă, 
națiunea greacă, şi instituţiile bisericeşti 
elenice. 

Se vor găsi aici deci: 10 Acte redactate 
de Români în greceşte ; 22 Scrisori de das- 
căli, de fruntaşi ai grecităţii în deosebitele 
timpuri, către prieteni ori ocrotitori din 

ceia ce toţi Grecii numiau Tăpa; 30 Acte 
privitoare la danii făcute de aici, din această 
„Țară“, Grecilor din mănăstiri, Grecilor de 
la şcoli — vom dovedi într'o lucrare deose- 
bită, menită „Analelor“ noastre; că „marea 
şcoală a neamului“ din Constantinopol €e o 
fundaţiune a Domnului moldovenesc Aron- 
Vodă (1591-5), din seminţia Lăpuşnenilor —, 
Grecilor de la așezămintele de binefacere şi 
4 Acte privitoare la legăturile Patriarhilor, 
Mitropoliţilor şi altor clerici greci — mai ales 
ale lui Hrisant Notara, Patriarh de Ierusalim, 
şi lumină a culturii elenice, al cărui chip im- 
podobeşte acest volum — cu capii Bisericilor 
noastre sau cu acei Domni ai Ţerii-Româ- 
neşti şi Moldovei, în cari au văzut până 
după 1700—şi au spus-o clar încă din zilele 
lui Mihnea Turcitul (c. 1599), prin gura unuia 
ca Meletie Pigas,—£cetc, „Împărați“, urmaşi 
ai Cesarilor constantinopolitani, -sprijinitori 
şi ajutători — ca Vasile Lupu, care a luat 
asupră-şi datoriile „Bisericii celei Mari“ şi a 
condus-o după plac, puind şi scoțând Pa- 
triarhii, — ai întregii ortodoxii şi ai elenismu- 
lui care trăiă din ea şi pe lângă ea. 
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ports de agent valaque â Constantinople, 
mais pour la partie plus ancienne des co- 
pies, meilleures ou plus mal faites, qui cor- 
respondaient â celles qui avaient ât€ procu- 
rees par M. M. Gedeon. 

Dans ces circonstances j'ai eu le courage 
d'essayer une publication— d'apres des in€- 
dits en premicre ligne, mais aussi d'apres 
des imprimes plus difficilement accessibles, 
meme d'apres edition, donnee par Miklosich 
et Miller, du prâcieux manuscrit de Vienne 
contenant les relations du Patriarcat de Con- 
stantinople au XIV-e et au XVe siecle, d'a- 
pres les livres de Legrand, tires en 300 exem- 
plaires de luxe, d'apres nos „Annales“, moins 
repandues â l'6tranger et moins bien con- 
servâes ici meme, d'apres des revues et des 
brochures— une publication, sinon integrale 
—— car qui pourrait se croire en tat de la 
faire ?—, mais au moins ayant un carac- 
tere plus vaste, dans laquelle puissent 
se refleter toutes nos relations avec la ci- 
vilisation grecque, la socicte grecque, la 

nation grecque et les institutions eccle- 
siastiques des Grecs. 

On y trouvera donc : 10 Des actes rediges 
par des Roumains en grec ; 2 Des lettres 
de didascales, de chefs de la grecit€ aux 
differentes &poques, adressâes â leurs amis et 

protecteurs, du pays que tous les Grecs nom- 
maient Tîâpa (en roumain: Țara, patrie); 30 

Actes relatifs aux dons faits par les habitants 
de cette T(âpa aux Grecs des monasteres, 
aux Grecs des 6coles—nous prouverons dans 
un travail special, destine ă nos „Annales“, 
que la grande cole nationale de Constan- 
tinople est une fondation du prince moldave 
Aaron (1591-5), de la lignee des Lăpuşneanu 
—, aux Grecs des ctablissemenis de bien- 
faisance et 40 Actes relatifs aux relations des 
Patriarches, des Metropolites et d'autres ec- 
clesiastiques grecs — surtout celles de Chry- 
santhe Notaras, Patriarche de Jerusalem et 

lumi€re de l'erudition hellenique, dont le 
portrait orne ce volume —, avec les chefs 
de nos Eglises ou avec ces princes de Va- 
lachie et de Moldavie dans lesquels ils ont 
vu jusqu'apres 1700 —et ils Pont declare 
nettement des l'epoque de Mihnea-le-Renâgat 
(vers 1590), par la bouche d'un homme de 
Pimportance de Melctius Pigas—des fusheig, 

des „Empereurs“, successeurs des Cesars de 

Constantinople, patrons munificents—-, comme 

Basile Lupu, qui prit sur son compte les
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Dacă un filolog ar fi făcut publicaţia — şi 
mă gândesc mai ales la cercetătorul exact 

totdeauna şi extraordinar de bine informat d. 

D. Russo—, ea ar prezintă o formă exterioară 

mai satisfăcătoare. Istoricul singur eră che- 

mat însă a face alegerea şi a da interpre- 

tarea, care n'a fost totdeauna uşoară. Cred 
că am câştigat acest drept prin îndelungata 

familiarizare cu toate amănuntele istoriei 

noastre în deosebitele epoce. 

Nici vremurile nu mi-au fost prielnice pen- 

tru a face şi mai bine de cum, poate, am izbu- 

tit. Aceşti trei ani cât s'a lucrat întâiul volum 

—pe care-l opresc la epoca Fanarioţilor, la 
„data clasică€ pentru deschiderea ei, anul 1716, 

—au fost cei mai agitaţi din istoria noastră 

contemporană, şi să-mi fie permis a spune 

că împrejurările mi-au impus adesea, impe- 

rios, şi alte datorii, mai grabnice, în orice 

caz, dacă nu și mai însemnate, de cât a edito- 

rului atent şi devotat de documente istorice. 
Notele sunt rare, şi această Prefaţă însăş, 

care le putea înlocui, e scurtă. Dar voiu 

aminti că tot ceia ce le-ar fi putut alcătui a 

apărut, de-a lungul acestor trei ani, în altă 

formă. Din aceste explicaţii sau făcut me- 

moriile despre Vasile Lupu şi Patriarhii epo- 

cei sale, despre legăturile Domnilor noştri 

cu “Tesalia, Epirul, insulele, Tracia, despre 

amestecul Românilor în viaţa Sfântului Munte, 
despre relaţiile culturale pe care Vodă Brân- 

coveanu le-a avut cu elenismul, care au apă- 
rut în „Anale“. Cetitorul străin le va găsi 
pe toate în cele două volume ieşite până 

acum. din. „Bulletin de la section historique 
de l/'Acad&mie Roumaine“. Câtevă alte stu- 
dii (relaţiile cu Ierusalimul, Alexandria şi 

Antiohia, cu Bisericile slave) vor urmă. Cred 

că Academia va admite să fie apoi adunate 
într'o singură publicaţie. 

Încheiu cu speranța că, pe lângă multă 
bunăvoință şi osteneală, mi se va recunoaşte,     

dettes de la „Grande Eglise“ et la conduisit 
selon son bon plaisir, faisant €lire et dâpo- 

ser les Patriarches,-- de l'orthodoxie entiere 

et de /'hellenisme qui vivait de cette ortho- 

doxie et sous son ombre. 
Si un philologue avait fait cette publica- 

tion—et je pense surtout â erudit toujours 

exact et dune information extraordinaire- 

ment riche qui est M. D. Rousso—, elle se 
presenterait dans une forme exterieure plus 

satisfaisante. Mais Phistorien seul âtait appele 
â faire le choix et â donner Linterpretation, 
qui n'a pas €t€ toujours facile. Je crois avoir 

gagn€ ce droit par une familiarisation de 
longue durâe avec tous les dâtails de notre 

histoire aux differentes epoques. 

Les circonstances aussi ne m'ont pas 6t6 
favorables pour faire encore micux que je 

n'y ai peut-âue râussi. Ces trois annces pen- 
dant lesquelles j'ai travaille âă ce premier 

volume,-— quc j'arrete â l'&poque des Pha-: 

nariotes, ă la „date classique“ pour son com- 

mencement. 1716,—ont âte les plus agites de 
notre histoire contemporaine, et qu'on me 
permette de dire quc les &venements m'ont 

souvent impos€, imperieusement, d'autres de- 
voirs, plus pressants, en tout cas, sinon plus 

importanis, que celui de Lediteur attentit et 

devou de documents historiques. 
Les notes sont rares, et cette Prâface meme, 

qui aurait pu y suppleer, est breve. Mais je 
rappellerai que tout ce dont elles pouvaient 

se composer a paru, au courant de ces trois 
annâes, sous une autre forme. Cest de ces 

explications quwont 6t€ faits nos mâmoires 

sur Basile Lupu et les Patriarches de son 

&poque, sur les relations de nos princes avec 

la Thessalie, VEpire, les îles de Il'Archipel, 
la Thrace, sur le role des Roumains dans la 

vie de la Sainte Montagne de l'Athos, sur 

les liens culturels du prince de Valachie 

Constantin Brâncoveanu avec lhellenisme, 

qui ont paru dans les „Annales“. Le lecteur 

&tranger trouvera tous ces memoires dans les 

deux volumes parus jusqu'ici du „Bulletin 

de la section historique de PAcademie Rou- 

maine“. Quelques autres tudes (relations 

des Principautes avec les Patriarcats de J6- 
rusalem, d'Alexandrie et d'Antioche, avec 

les Eglises slaves) suivront. Je crois que PAca- 
demie admettra la runion de ces âtudes 

dans une seule publication. 
Je finis ces lignes avec l'espoir qu'on vou- 

dra bien reconnaitre ă lediteur de cette pu-



în alcătuirea acestei. publicaţii, şi oarecare 
competenţă. Aceasta mă va îndemnă să lu- 
crez mai de sârg la volumele ce vor urmă. 

Vre-o sută de copii ale d-lui Ghedeon s'au 
pierdut, din nenorocire, la tipografie, de şi 
ele fusese transmise în cele mai bune con- 
diţii: ele cuprindeau acte de la 1700 înainte. 
Într'o viitoare călătorie la Constantinopol le 
vom copiă şi adăugi. 

Vălenii-de-Munte, 17 Mart 1915. N. IORGA. 

y 

blication, non 'seulement beaucoup de bonne 
volonte et de travail, mais aussi quelque 
compâtence. Cela 'm'encouragera â travailler 
avec encore plus d'assiduite aux volumes 
qui feront suite. 

Une centaine de copies faites par M. GE- 
don se sont perdues, malheureusement, â 
limprimerie, bien qu'elles eussent te trans- 

mises dans les meilleures conditions: elles 
contenaient des actes postârieurs â Pannee 
1700. Dans un futur voyage â Constanti- 
nople nous les copierons et ajouterons aux 
autres. 

Vălenii-de-Munte, 17 mars 1915. N. IORGA,
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hiei. No. 7, pag. 8. 

1371, Maiu. Sinodul face Mitropolit de Haliciu pe Antonie. No. 8, pag. 9. 

1378, Iulie. Împăratul Ioan al V-lea către marele-primicheriu loan, cu privire la cearta dintre mă- 
năstirile Zografului şi Chilandarului de la Athos pentru o moară, orânduind a se face cerce- 
tare de unchiul său Mihail Astrâs Synadenos şi „Mitropolitul Ungrovlahiei şi prea-cuvios 
Protos al Sfântului Munte“. No. 9, pag. 10. 

1378, Septembre. Hotărâre între mănăstirile Zografului şi Chilandarului de la Athos, cu privire la 
o moară, dată de „Hariton Mitropolit al Ungrovlahiei şi Protos al Athosului“, întâia dintre 
iscălituri fiind a lui. No. 10, pag. 10. 

1318, Septembre. Isaac, episcop de Hierissos şi al Sfântului Munte, întăreşte hotărârea de mai sus 
a „Mitropolitului Vlahiei“. No. 11, pag. 10. 

1379, Septembre, pănă la 1380, Iunie. Afurisenie împotriva Mitropolitului de Iconiu, cu i3călitura 
„smeritului Mitropolit al Ungrovlahiei Antim“. No. 12, pag. 10. 

1380, lunie. Hotărârea pentru înălțarea Scaunului Kerniizei ca Mitropolie, cu învoirea Sinodului, 
din care, după al Niceii, MHeraeleii, Salonicului, laninei şi Amasiei, fac parte „cei doi ai 
Ungrovlahiei“. No. 13, pag. Il. 

1380, Iunie. Hotărâre a Sinodului pentru Mitropolitul de Chiev Pimen, fiind de faţă şi al Ungro- 
vlăhiei în rangul de mai sus. No. 14, pag. Il. 

1380, lunie. Mutarea lui Matei, episcop de Poimanenon, la Adrianopol, făcând parte din Sinod 
şi „al Ungrovlahiei, chir Hariton“, în ordinea de mai sus. No. 15, pag. Îl. 

1381, Mart. Mutarea lui Matei, Mitropolit al Kernitzei, la Ianina, cu voia Sinodului, în care şi 
„al Ungrovlahiei“, îu ordinea de mai sus. No. 16, pag. Il.
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Maiu. Antim, Mitropolit a] Ungrovlahiei, iscăleşte ca al patrulea (după al Cizicului și Se- 

bastei, al Niceii, al Amasiei şi Midiei) în actul de întărire a păcii făcute între Paleologii loan 

şi Andronic. No. 17, pag. Îl. ” 

Iulie. Patriarhul hirotoniseşte Mitropolit de Vidin pe ieromonahul Casian, după alegerea ar- 

hiereilor, între cari (după al Cizicului) al doilea loc îl are „al Ungrovlahiei“. No. 18, pag. 11. 

23 Novembre. Antim, Mitropolit al Ungrovlahiei, iscăleşte ca, al doilea (după cel de Cizic) 

actul prin care Patriarhul afurisește pe Mitropolitul de Peritheorion. No. 19, pag. Il. 

Septembre. Patriarhul hotărește o ceartă privitoare la Mitroypoliu Chersonului, cu participarea 
Mitropolitului Ungrovlahiei, care ţine și locul celui de Nicomedia. No. 20, pag. 12. 

Novembre. Patriarhul hotărește strămutarea Mitropolitului de Kotyaeion, cu participarea Mi- 

tropolitului Ungrovlahiei în aceleaşi condițiuni. No. 21, pag. 12. 

20 anuar şi 24 August. Patriarhul osândeşte pe preotul Machetares și pe protopopul Con- 

stantin Kabasilas, în fruntea membrilor Sinodului aflându-se Mitropolitul Ungrovlahiei şi loc- 

ţiitor de Nicomedia. No. 22. pag. 12. 

24 August. Cercetare împotriva lui Constantin Kabasilas de către Patriarh şi Sinod, „al Un- 

grovlahiei“ ţiind locul al treilea (după al Salonicului şi al Nicomediei). No. 23, pag. 12. 

Mart. Supunerea Bisericii rîje Krwosvoc către Mitropolia Gaţiei, prin hotărârea Patriarhului 

şi Sinodului, în care „al Ungrovlahiei“ ţine locul al cincilea (după al Heracleii, al Saloni- 

cului, al Cizicului, al Nicomediei şi înainte de al Monembasiei, al Patrasului Vechiu și al 

Rusiei). No. 24, pag. 12. 

Februar. Sentinţă de despărțenie, al „Ungrovlahiei“ venind al cincilea (după al Salonicului, 

al Heracleii, al Cizicului şi al Nicomediei). No. 25, pag. 12. 

Februar. Mitropolitul Ungrovlahiei iscăleşte ca al patrulea (după al Heraeleii, al Cizicului, 

al Nicomediei) actul prin care se întărește, împotriva lui Pimen, Chiprian ca Mitropolit a 

toată Rusia, cu reședința în Chiev. No. 26, pag. 12. 

Februar şi April. Strămutare la Agathopolis a reședinței Mitropolitului Adrianopolei ocupate 

de Turci, cu învoirea Sinodului patriarhal, în care al „Ungrovlahiei“ ține locul al cincilea, 

ca, şi în actul pentru luarea privilegiilor Bisericii din Chalkedon. No. 27, pag. 13. 

17 Mart. Scoaterea preotului Gheorghe, eu învoirea Sinodului patriarhal, în care al doilea 

loc (după al Cizicului), îl ţine „al Ungrovlahiei“. No. 28, pag. 12. 

Iulie. Hotărîre sinodală cu privire la legăturile dintre episcopul de Modon şi Mitropolitul . 

Vechiului-Patras, „al Ungrovlahiei“ ţinând locul al patrulea (după al Heraeleii, Cizicului 

şi Nicomediei), iar (după al Niceii, Chalkedonului, Monembasiei şi Amasiei), „eelelalt al Un- 

grovlahiei, Atanasie“. No. 29, pag. 13. 

August. Patriarhul Antonie face stavropighie mănăstirea Sf. Mihail din Maramurăş, fundată 

de Baliţă Voevod şi fratele său Dragu. No. 30, pag. 13. 

August. Hotărire patriarhală privitoare la strămutarea la Haliciu a lui Simion, egumenul 

de la Peri. No. 31, pag. 15. 

Mart. Achitarea de Sinod a lui Doroteiu, Mitropolit de Atena și „a toată Grecia“, cu iscă- 

litura lui „Ieremia“, smeritul Mitropolit al Maurovlahiei“, după al Efesului, Cizicului, Ni- 

comediei, Niseii, Iconiei, Sogdaiei, Sozopolei şi înainte de al Midiei. No. 32, pag..16. 

Iulie. 'Frimeterea în „Rusia“ a arhiepiscopului de Betleem pentru „unele slujbe bisericeşti“. 

No. 33, pag. 16. 

Septembre. A furisirea, preotului Ioan Adeniatui, din Sinod făcând parte şi al „Maurqvlahiei“, 

după al Cizicului, al Mosembasiei, al Ghersonului, al Zikchiei. No. 34, pag. 16. 

1394 (?). Întărirea afuriseniei rostite împotriva Marelni-Novgorod de Mitropolitul Chievului şi a toată 

Rusia Chiprian, după voia „regelui a toată Rusia, Vasile“, din Sinod făcând parte şi „al Mau- 

rovlahiei“, după al Cizicului, al Nicomediei, al Sogdaii, al Chersonului, al Zikehiei şi înainte 

de al Miaiei, al Derkosului şi al Betleemului. No. 35, pag. 16.
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29 Octombre. Instrucţii pentru arhiepiscopul de Betleem şi pentru Alexie Aaron, cari se 
trimet în Rusia, pentru neînțelegerile de acolo. No. 36, pag. 17. 

Februar. Numirea la Corint a lui Teognost, din Sinod făcând parte şi „al Maurovlabhiei“, 
în ordinea de mai sus. No. 37, pag. 17. 

August. Hotărâre patriarhală prin care se aşează la Târnova Mitropolitul Ieremia al Mau- 
rovlachiei. No. 38, pag. 17. 

lunie. Hotărâre sinodală cu privire la redactarea actelor patriarhale, din Sinod făcând parte 
şi „al Maurovlahiei“, înaintea căruia trece însă, data aceasta, şi al Midiei. No. 40, pag. 18. 

Septembre. Acordarea de drepturi exarhale în Pelopones Mitropolitului de Corint, din Sinod 
făcând parte şi „al Maurovlahiei“ în ordinea de mai sus. No. 39, pag. 18. 

Maiu. Notă despre scrisoarea către Patriarh a lui „Isaae din Maurovlahia“, care cere aces- 
tuia să ieie, „în calitate de ctitor“, mănăstirea Maicei Domnului şi a Sfântului Dumitru. 
No. 4], pag. 18. 

Maiu. Menţiunea hotărârii patriarhale prin care se dă, — în lipsa arhiereului, — protopopului 
Constantin administraţia Biserieii Moldovei. No. 42, pag. 18. 

Maiu. Poruncă a Patriarhului pentru aşezarea lui Petru protopopul ca administrator al Bi- 
serieii Moldovei. No. 43, pag. 19. 

Maiu. Patriarhul către Ştefan-Vodă al Moldovei, despre însărcinarea protopopului Petru cu 
cârmuirea, Bisericii Moldovei. No. 44, pag. 20. 

Maiu. Patriarhul către „falşii episcopi“ (Iosif şi Meletie) din Moldova, cerându-li a-şi părăsi 
Scaunele. No. 45, pag. 21. 

Main. Patriarhul către clerul şi poporul Moldovei, despre numirea ea socotitor al eparhiei a 
protopopului Constantin. No. 46, pag. 22. 

Septembre. Patriarhul către Mitropolitul de Mitilene, pe care-l trimete în Moldova, pentru 
împăcarea, lucrurilor. No. 47, pag. 23. 

6 Novembre. Chemare sinodală la judecată a Mitropoliţilor de Goţia şi Cherson, alături de 
Patriarh stând Mitropoliţii Cizieului şi Severinului. No. 48, pag. 24. 

anuar. Numire a unui arhiepiscop de Imbros, la Sinod luând parte al Cizicului, al Nico- 
mediei, al Severinului, al Corintului şi al Midiei. No. 49, pag. 24. 

Januar. Patriarhul trimete în Rusia pe Mihail, arhiepiscopul de Betleem. No. 50, pag. 24. 

lanuar. Patriarhul către arhiepiscopul Mihail de Betleem care va merge în eparhia Haliciu- 
lui şi a Moldovei şi va luă măsuri de îndreptare şi orânduire în cea din urmă. No. 51, pag. 25. 

lanuar. Patriarhul către „craiul şi domn a toată Polonia, „Litvorosia“ (Lituano-Rusia) şi a 
Malului Mării, recomandându-i „unirea“ cu regele Ungariei, care va plecă în Mart viitor, 
„căci cu aceste: vorbe şi pregătiri a ieşit de la .noi“, adăugind că trimete pe arhiepiscopul Bet- 
leemului „prin Galiţia şi alte locuri“, şi pentru cazul episcopului loan de Luck, supus lui 
Chiprian, Mitropolitul de Chiev şi a toată Rusia, pe care-l favorizează regele : Trimesul pa- 
triarhal, „om cuminte şi evlavios şi cunoscut în acele părţi“, vine şi cu slujbe ale „Sfântului 
Împărat“. No. 52, pag. 27. 

lanuar. Patriarhul către Mitropolitul Chievului și a toată Rusia, despre suferinţile ce îndură 
de când a venit acolo, despre planul de Unire a Bisericilor, care nu se poate acum și în 
locul propus de dânsul, despre „războiul ce-l încunjură, închizându-ni toată ieşirea“, reco- 
mandând unirea „Craiului“ cu regele Ungariei contra 'Turcilor, cari sunt pe cale a cuceri 
toată lumea. No. 53, pag. 27. 

lanuar. Hotărâre sinodală de unire a Bisericilor Sidei şi Sataliei, luând parte și al Suverinu- 
lui, înainte de al Midiei numai şi după al Cizicului, Nicomediei, Monembasiei, Corintului și 
Palaiopatrei. No. 54, pag. 28. 

Hotărâre sinodală de restituire a episcopatelor Mainei şi Zemenei către Mitropolia de Corint 
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luând parte şi al Severinului, după cei de sus, dar fără al Corintului şi având înainte şi pe 
al Sataliei (al Midiei lipseşte). No. 55, pag. 28. 

Mart. Numire de Mitropolit la Satalia şi Side, la Sinod luând parte al Severinului, după al 
Cizicului, Nieomediei, Monembasiei, Corintului, Palaiopatrei şi înainte de al Midiei singur. 

No. 56, pag. 28. 

Numirea unui Mitropolit de Laodicea, din Sinod făcând parte, după al Goţiei, locţiitor de 

Efes, al Heraeleii, al Ancirei, şi al „Ungrovlahiei de spre Severin“, urmând apoi al Cizi- 

cului. No. 57. pag. 28. 

Patriarhul către Mitropolitul de Chiev şi toată Rusia pentru a, cere ajutor, în numele Marii 

Bisericii şi al Împăratului Manuil, de la „Marele Rege a toată Rusia“ şi ceilalți regi“. No. 

58, pag. 29. 

Numirea unui Mitropolit de Cizie, din Sinod făcând parte al „Ungrovlahiei de spre Severin“ 

după al Goţiei, locţiitor de Efes, al Ancirei, al Neocesareii şi înainte de alesul pentru He- 

racleia. No. 59, pag. 29. 

Numire a unui Mitropolit de Heraecleia şi exarh al 'Praciei şi Macedoniei, 'Leofan, din Sinod 

făcând parte al Goţiei, locţiitor de Efes, al Ancirei, al Neocesareii şi după ei al Ungrovla- 
hiei „de spre Severin“ şi al Cizicului. No. 60, pag. 29. 

Numirea unui Mitropolit de Cizie, din Sinod făcând parte al Goţiei, ca locţiitor de Efes, al 
Ancirei, al Neocesareii și al „Ungrovlahiei de către Severin“, iar în urmă venind alesul de 

Cesareia. No. Gl, pag. 29. 

Numirea unui Mitropolit de Heraeleia, din Sinod făcând parte al Goţiei, ca, locţiitor de Efes, 

al Ancirei, al Neocesareii şi al „Ungrovlahiei de către Severin“, iar în urmă venind alesul” 

de Cizic. No. 62, pag. 29. 

Mart (c.) Patriarhul hotăreşte într'un proces (dintre Andreiu Argyropulos şi Teodor Mamalis) 

cu privire la „o haină de veveriță din 'Țara-Românească“. No. 63, pag. 29. 

Numirea unui Mitropolit de Gangra, din Sinod făcând parte al Cizicului, al Severinului şi 

al Midiei. No. 64, pag. 30. 

Maiu. Osânda preotului (labras, între judecători fiind al Cizicului, al Gangrelor, al Severi- 

nului şi al Midiei; al Severinului schimbă pedeapsa: se va opri zece luni de vin şi va face 

o sută de metanii pe zi. No. 65, pag. 30. 

Maiu. Patriarhul către Antim, Mitropolitul Ungrovlahiei, ca să recunoască un preot sfințit 

în Moldova, cu toată afurisenia aruncată asupra acestei ţeri. No. 66, pag. 30. 

lunie. Hotărâre patriarhală cu privire la o zestre, luând parte la Sinod al Cizicului, al Se- 

verinului și al Midiei. No. 67, pag. 31. 

Julie. Patriarhul către Mitropolitul de Salonic, pentru mănăstirea Akapnioţilor, din Sinod 

făcând parte, după al Goţiei, locţiitor al Efesului, şi al Cizicului, al „unei părţi din Ungro- 

vlahia“ de spre Severin, după care urmează al Midiei şi al Derkonului. No. 68, pag. 31. 

„ 26 Iulie. Patriarhul Matei recunoaşte ca episcop în Moldova pe Iosif. No. 69, pag. 31. 

[e. 26] Iulie. Patriarhul către Alexandru-Vodă al Moldovei, despre recunoaşterea lui losif 

ca episcop al ţerii. No. 70, pag. 34. 

an (pe la aceiaș dată). Patriarhul Matein numeşte episcop de Cherson pe Macarie, din Sinod 

făcând parte al Goţiei, locţiitor de Efes, al Cizicului, al Ungrovlahiei şi al Midiei. No. 71, 

pag. 36, - 

1416-8. Desbateri pentru primirea în Constantinopol a Mitropolitului Moldovei nerecunoscut de 

1429 

Patriarh. No. 72, pag. 37. 

(6937), 9 Februar. Alexandru-cel-Bun, Domnul Moldovei, dă soţiei lui Marina şi copiilor ei 

mănăstirea din Vişnievăţ. No. 73, pag. 38.
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1433, 9 Februar. Alexandru-Vodă, fiul lui Mircea, Domn al Terii-Românești, dă 3.000 de aspri 
mănăstirii Xeropotamului de la Athos. No. 74, pag. 38. 

1433 (6941), 9 Februar. Alexandru-Vodă, Domn al 'Terii-Românești, dă, amintind de tatăl său 
Mircea, 3.000 de aspri mănăstirii Zografului de la Athos, cu hramul Sf. Gheorghe,  trimeși 
fiind egumenul Moise, Iosif şi „popa Ervasie“. No. 75, pag. 38. 

1437. Solie bizantină în Moldova ca, să aducă de acolo soli pentru Sinodul de Unire a Bisericilor. 
No. 76, pag. 38. 

1438. Între cei ce se trimet la Împăratul bizantin în Ferrara pentru a-i cere să orânduiască în- 
toareerea. solilor ortodoxiei, care nu foloseşte nimie din zădarnicele discuţii cu Latinii, e şi 
al Moldovlahiei, după al Trapezuntului, al Heracleii, al Monembasiei, al Cizicului şi al 
Lacedemonei, şi el fiind dintre cei „mai bătrâni şi mai venerabili“: din discuţie— Împăratul 
refuză—se cred înşelați de Patriarh. No. 77, pag. 39. 

1439. Mitropoliţii de Târnova, Amasia şi Moldova sunt mustraţi de Patriarh, ca nişte „casnici“ ai 
lui, din „chilia şi familia“ lui, pe cari el i-a crescut şi i-a înaintat, pentru că, împotriva 
părerii lui, au făcut parte dintre cei şeptesprezece arhierei eari au votat contra, lui filioque. 
No. 78, pag. 39. ă 

1439. Împăratul Ioan al VIII-lea stăruie „pe lângă solii Trapezuntului şi Moldovei“, ca şi pe 
lângă unii arhierei, ca să-i facă a votă pentru filiogue. No. 79, pag. 39. 

1439, 2 Iunie. Solii Moldovei la Sinodul din Florenţa votează şi declară, se pare, şi ei că ţara 
lor se va, ţineă totdeauna şi în materie de dogmă de Scaunul patriarhal. No. 80, pag. 39. 

1439, 7 Iulie. Iscăliturile reprezintanţilor Moldovei la Sinodul din Florenţa. No. 81, pag. 40. 

144... (695...) Hrisoval lui „lo Basarab Voevod şi autocrat al Ungrovlahiei“ pentru mănăstirea, 
Cotlumuz. No. 82, pag. 40. | 

1450 (6958). „Dan Vlad-Vodă Basarab“, Domn al Țerii-Româneşti, dă mănăstirii Cotlumuz din 
Athos privilegii. No. 83, pag. 40. 

1452 (?), 29 April. Hrisov al lui Vlad[islav| Voevod, Domn al 'Țerii- Româneşti, pentru dania de 10.000 
de aspri către chilia Sf. Ilie, făcută de părintele Cosma, protos al Sfântului Munte. No. 8, 
pag. 40. 

1457 (6965), 12 Iunie. Hrisov slavon al lui „Io Vlad Voevod“ (Țepeș), Domn al Terii-Româneşti, 
pentru mănăstirea, Rossikon. No. 85, pag. 40. 

1457 (6965), 12 Iunie. Vlad-Vodă, Domn al Țerii- Româneşti, dă privilegii mănăstirii Sf. Pantelimon 
de la Athos. No. 86, pag. 40. 

1457 (6965). 12 Iunie. Vlad-Vodă (Țepeş), Domn al Ţerii-Româneşti, dă 4.000 de aspri mănăstirii 
lui Filoteiu de la Athos. No. 87, pag. 40. 

1466 (6974), 10 Iunie. Ştefan-Vodă, fiul lui Bogdan, Domnul Moldovei, dă 100 de ducați mănăstirii 
Zografului de la Athos. No. 88, pag. Al. - 

1470 (6979), 13 Septembre. Ştefan-Vodă, fiul lui Bogdan, Domnul Moldovei, dă 500-de aspri pe 
an, „obroc“, spitalului bolniţei, făcute de el, a mănăstirii Zograful, „mănăstirii noastre“, 
egumen fiind „rugătorul nostru chir popa ieromonahul Varlaam“ (marturii: fiii, Alexandru 
şi Petru, şi toţi boierii; Toma Logofăt; scrie Isaia). No. 89, pag. âl. 

D. 1482. Danie de moaşte din partea lui Vlad-Vodă Călugărul, al Țerii-Româneşti, şi a nepotului 
său, Dragomir Vornicul, către mănăstirea de la Meteore. No. 90, pag. 41. 

1487 (6995), 12 Iunie. Vlad-Vodă, fiul lui Radu, Domn al Țerii-Româneşti, dă 6.000 de aspri pe 
an mănăstirii Sf. Pantelimon de la Athos. No. 91, pag. 41. 

1492 (7000), 29 April. Vlad-Vodă, fiul lui Radu, Domn al Terii-Românești, d 
schitului Profetului Ilie de la Athos. No. 92, pag. 42. 

1496 (7004), 30. . . Vlad-Vodă, fiul lui Radu, Domn al TȚerii-Româneşti, dă ş 
mănăstirii Sf. Pantelimon de la Athos. No. 93, pag. 42. 
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1499-1500 (7008). Ştefan, Domnul Moldovei, face o danie mănăstirii lui Grigorie de la Athos. 

No. 94, pag. 42. 

1499-1500, (7008). Radu-Vodă, fiul lui Vlad, Domn al Terii-Româneşti, dă 3.000 de aspri unei 

mănăstiri de la Athos. No. 9, pag. 2. 

1502 (7010), 21 Februar. Radu-Vodă, Domn al Terii-Românești, dă pe an 4.000 de aspri mănăstirii 

St. Pantelimon de la Athos. No. 96, pag. 42. 

1504 (2). Povestirea călătoriei în ţerile noastre a Patriarhului Pahomie de Constantinopol. No. 97, 

pag. 43. 

1504 (9). Altă povestire a aceleiaş călătorii. No. 98, pag. 43. 

1519-20 (7028). Basarab-Vodă face daruri către mănăstirea lui Xenofont din Athos. No. 99, pag. 43. 

1525-6 (7034; sic). Vladislav-Vodă, Domn al 'Terii-Românești, dă mănăstirii lui Xenofont de la 

Athos un ajutor. No. 100, pag. 43. 

De la 1527 (7023; sic). Petru-Vodă al Moldovei dă 5.000 de aspri mănăstirii Castamonitului din 

Athos. No. 101, pag. 44. 

1527-8 (7036). Radu-Vodă (de la Afumaţi), Domn al Țerii-Româneşti, dă un ajutor mănăstirii lui 

Xenofont de la Athos. No. 102, pag. 44. 

1531-2 (7040). Vlad, fiul lui Radu (?) (Vintilă), Domn al Perii-Româneşti, dă un ajutor mănăstirii 

lui Xenofont de la Athos. No. 103, pag. 44. 

1533 (7041), 12 Ianuar. Vlad, fiul lui Radu (Vintilă), Domn al Perii-Româneşti, dă 10.000 de 

aspri mănăstirii Lavra de la Athos, cu cheltuieli de drum (1000 de aspri) pentru călugării 

ce vor veni la el. No. 104, pag. 44. 

1534 (7042), 27 April. Vlad-Vintilă, Domnul 'Țerii-Româneşti, dă 10.000 de aspri mănăstirii Hi- 

Jandarului şi 800 bolniţei de acolo. No. 105, pag. 44. 

1535 (7043). Radu-Vodă (Paisie), Domn al 'erii-Românești, dă un ajutor mănăstirii lui Xenofont 

de la Athos. No. 106, pag. 44. 

1540 (e.). Petru (Radu Paisie), Domn al 'Ţerii-Româneşti, dă averile din satul Scurteşti mănăstirii 

Simopetrei de la Athos. No. 107, pag. 44. 

1540 (e. ). Notiţă despre intenţia Patriarhului de Constantinopol leremia, de a călători în ţerile noastre 

şi moartea lui. No. 108, pag. 4. 

1555 (?). Despot (,„Basilikos*) către Filip Melanchthon, despre misiunea lui Cesar Viking. No. 109, 

pag. 45. 

1555, Mart. Melanchthon către Despot („lacob Basilikos, despot de Samos“) şi lacob Diassorinos 

(„domn al Doridei“), pe cari-i numeşte „bărbaţi foarte vestiți prin neam bun şi cunoaşterea, 

ştiinţelor şi virtuțile ostășeşti“, despre ceia ce datorește Europa Grecilor, arătându-se gata 

a-i ajută şi cu fapte (serisoarea o trimete prin Paul Viking, care merge „de la Belgi în - 

patrie“). No. 110, pag. 8. 

1561, i-iu lanuar. Menţiunea venirii în Moldova, supt Alexandru-Vodă Lăpuşneanu, — Mitropolit 

fiind Grigorie şi episcopi Anastasie la Roman şi Eftimie la Rădăuţi, — a Patriarhului de 

Constantinopol Ioasaf. No. 111, pag. 46. 

1568-9 (7077). Ruxanda, Doamna lui Alexandru-Vodă al Moldovei, hotăreşte a se serbă strălucit în 

fiecare an ziua Sf. Nicolae la mănăstirea Dochiariului din Athos, pomenindu- se numele ră- 

posatului ei soţ, „Pahomie călugărul, Rexandra Doamna, Bogdan Voevod şi ale copiilor lor“. 

No. 112, pag. 46. 

1569-70 (7078). Mănăstirea Sf. Dionisie din Athos mulțămeşte Doamnei Ruxanda a lui Alexandru- 

Vodă al Moldovei, eare a plătit datoriile, călugărilor. No. 113, pag. 46. 

Pe la 1569. Ruxanda, Doamna lui Alexandru Lăpușneanu, dă mărturie pentru apărarea de ea, cu
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35.000 de aspri, a mănăstirii Karakalla din Athos, ameninţată de Turci cu confisearea. 
No. 114, pag. 46. 

1570 (e.). Alexandru, Domn al Țerii-Româneşti, dă mănăstirii Simopetra din Athos moşiile Scurteşti 
şi Dragomirești. No. 115, pag. 47. 

1570 (1078), August. Mulţămire din partea mănăstirii Dochiariului din Athos către Doamna 
Ruxandra, a lui Alexandru Lăpuşneanu, „care a scos de supt poprire odoarele amanetate 
ale mănăstirii“. No. 120, pag. 49 (din eroare şi ca No. 116, pag. 47). 

1514-1579. Mitrofan de Constantinopol către Petrn-Vodă al Moldovei, despre dania ce a făcut-o 
acesta la Constantinopol Biserieii-celei-Mari din casele sale proprii. No. 117, pag. 47. 

1575. Hrisov al lui Alexandru-Vodă al erii-Românești, prin care se dă un ajutor mănăstirii lui 
Xenophon de la Athos. No. 118, pag. 49. 

1575 (7083), l-iu Iunie. Hrisov al lui Petru-Vodă Şchiopul, Domn al Moldovei, prin care se dau 

100 de galbeni mănăstirii Zografului de la Athos. No. 119, pag. 49. 

1576, Maiu. Daruri făcute de Petru-Vodă al Moldovei supt Patriarhul Ieremia. No. 121, pag. 49. 

(1576), 5 Septembre. Ecaterina, Doamna 'Țerii-Româneşti, către soră-sa, Mărioara Adorno, despre 
banii şi lucrurile ce-i trimite. No. 122, pag. 50. 

[1576], 6 Octombre. Ecaterina. Doamna 'Țerii- Româneşti, către Mărioara A dorno, despre lucrurile ce 
a primit de la ea şi o blană ce-i dăruieşte. No. 123, pag. 51. 

1516-17. Hrisov al lui Alexandru, Domnul Terii-Românești, dând un ajutor mănăstirii lui Xenophon 
de la Athos. No. 124, pag. 51. 

1577 (1085), 28 April. Hrisov al lui Petru-Vodă Şchiopul, Domn al Moldovei, prin care se dau 

6.000 de aspri mănăstirii Sf. Dionisie de la Athos. No. 125, pag. Bl. 

1577, l-iu Maiu. Eeaterina, Doamna, 'Ţerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre nişte daruri 

ce-i face. No. 126, pag. 5I. 

1577, lulie. Ecaterina, Doamna '[erii-Românești, către Mărioara Adorno, despre banii ce-i trimite 
şi cheltuielile cu Domnia lui Mihnea-Vodă. No. 127, pag. 53. 

1577 şi urm. Hrisov al lui Mihnea-Vodă al TTerii-Româneşti, dând mănăstirii Simopetra de la Athos 
moşiile Scurteşti şi Dragomireşti. No. 128, pag. 53. 

1578, 20 Februar. Ecaterina, Doamna Terii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre trimetere 
de bani, dorinţa ei de a veni în ţară şi neputinţa de a o lăsă a merge la biserica latină, > ţ Ş p [4 
precum şi despre datoria ce au bogaţii de a răscumpără pe robi. No. 129, pag. 53. 

În. de 1578, Mart. Menţiunea într'un poem al lui Gheorghe Etolianul a maziliei şi morţii lui Petru- 
Vodă al 'Ţerii-Româneşti de pe urma intrigilor mamei sale Mircioaia. No. 130, pag. 55. 

1578, 25 Mart. Beaterina, Doamna Ţerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre numirea lui 

Mihnea-V odă, uneltirile duşmanilor și căsătoria surorii Lucreția. No. 131, pag. 57. 

1518, 2 Decembre. Ecaterina, Doamna 'Ţerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre sumele şi 
lucrurile ce i-a trimes. No. 132, pag. 58. 

1579 (7087), 20 Februar. Hrisov al lui Petru-Vodă, Domn al Moldovei. dând 6.000 de aspri mă- 
năstirii Lavrei din Athos. No. 133, pag. 59. 

158. . .-159.. . Meletie Pigas, vicariu patriarhal al Constantinopolei, către Petru-Vodă, despre do- 
vezile de iubire ce-i dă și despre neputinţa de a veni din cauza vizitei apropiate a lui Sili- 

vestru, Patriarh de Antiohia. No. 134, pag. 59. 

1582, 27 August. Ecaterina, Doamna Terii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre greutatea ce , $ , | € r 
are din partea 'Tureilor şi supărarea ce-i face şi ea prin necontenitele cereri de bani. No. 135, 
pag. 60.



1583, 

1583, 

1584, 

1587, 

1587, 

10 Mart. Mărioara Adorno către Ecaterina, Doamna 'Verii-Româneşti, despre felul cum e 
mai bine să-i trimeată lucruri şi serisori. No. 136, pag. 62. 

„ 80 Iunie până la 5 lulie. Banul Mihalcea către Mărioara Adorno (cu traducere italiană de 
Alvise Spă), despre o trimetere de lucruri din partea Doamnei prin Ragusa. No. 137, pag. 63. 

„5 Iulie. Banul Mihalcea către Mărioara Adorno, despre falimentul lui Secondo de Luecari, 

urmărit şi de Mihnea Voevod, precum şi despre niște bani trimeşi prin el. No. 139, pag. 67. 

pe la 10 Mart (şi înainte de 25 Iulie). Mărioara Vallarga către Ecaterina, Doamna Terii- 
Româneşti, despre felul cum trebuie să-i trimeată banii prin Casa luucari, ce are contoare la 

Silistra, precum şi despre cele primite de la dânsa. No. 140, pag. 67. 

25 lulie. Mărioara Adorno către Ecaterina, Doamna 'Lerii- Românești, despre mazilia lui Mihnea- 

Voaă şi surgunul lor la Rodos, adăugind bani şi daruri după putinţă. No. 141, pag. 72. 

11 Octombre. Meletie Pigas către Mihnea-Vodă al Ţerii-Româneşti, mângâindu-l pentru ma- 

zilia şi surgunirea lui la Rodos. No. 142, pag. 76. 

14 anuar.” Ecaterina, Doamna 'Țerii-Româneşti, către Mărioara Adorno (cu traducere italiană 

de Alvise Spă), despre trimeteri de bani, refuzul surorii lor Lucreția de a o recunoaşte, vizi- 

tele de nobili venețieni ce primeşte şi fuga lui Secondo de' Lueari din Silistra. No. 143, pag. 77. 

„ April. Ecaterina, Doamna 'Terii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre surgunirea ei şi a 
lui Mihuea-Vodă la Tripoli şi noua căpătare a Domniei. No. 144, pag. 78. 

[4 anuar. Mihnea al] II-lea, Domnul Terii-Românești, şi Doamna-mamă Ecaterina către Mă- 
rioara Adorno, despre mazilie, primejdiile prin care au trecut, întoarecrea lui Mihnea în 
Domnie, călătoria Ecaterinei la Constantinopol, cu lămuriri băneşti. No. 145, pag. 79. 

22 April. Ecaterina, Doamna 'erii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre greutăţile ce 

are de pe urma relei cârmuiri a lui Petru-Vodă Cercel şi a datoriilor ce a trebuit să facă 
pentru căpătarea Scaunului, adăugind felurite ştiri particulare. No. 146, pag. 81. 

â Talie. Esther, zisă Prepia, fiica Luereţiei Frangopulo, către Mărioara. Adornv, despre iubi- 

rea ce-i poartă şi multele ocupaţii ale Doamnei Ecaterina, care o fac să uite pe sora ei în- 

depărtată. No. 147, pag. 82. 

1589 (c.). Însemnări despre Moldova şi Țara-Românească din călătoria, deserisă de Ieroteiu, Mitro- 

polit de Monembasia, a lui leremia al II-lea, Patriarh de Constantinopol. No. 148, pag. 83. 

1589 (7097), 8 Februar. Hrisov al lui Mihnea-Vodă al Ţerii-Românești, prin care se dau 15.000. 

1589, 

1589, 

1589, 

1589, 

1589, 

de aspri mănăstirii Hilandarului de la Athos. No. 149, pag. 86. 

20 Novembre. loan Banul arată că a luat de la „Pervana-beiu casapul“ 420.000 de aspri 

pentru Ştefan-Vodă, fiul lui Petru Șchiopul, făgăduind în loc oi de la Soroca, cu 40 de aspri 
bucata. No. 150, pag. 8. 

20 Novembre. loan Banul arată că a luat de la Floro 150.000 de aspri pentru Ştefan-Vodă 
fiul lui Petru Şehiopul, făgăduind în în loc oi de la Tinutul Iaşului, cu 46 de aspri bucata. 

No. 151, pag. 87. 

l-iu Decembre. loan Banul arată că a luat de la Ahmed Celebi enicerul 31.000 de aspri 

pentru Ştefan-Vodă, fiul lui Petru Șchiopul, care-i va dă înapoi la venirea creditorului în 

Moldova. No. 152, pag. 87. 

l-iu Decembre. loan Banul arată că a luat de la Foti şi Gheorghe 100.000 de aspri pentru 

Ştefan- Vodă, fiul lui Petru Șchiopul, făgăduind a da în schimb oi de la Ţinutul Neamţului, 
câte 34 de aspri bueata. No. 153, pag. 87. 

15 Decembre. Ioan Banul recunoaşte că “a luat de la Sinan-beiu 189.300 de aspri, pe soco- 

teala lui Ştefan, fiul lui Petru Șchiopul, rămănând a se plăti în bani la venirea în Moldora. 

No. 156, pag. 88. 

1589-91 (e.). Capuchehaiaua Moldovei, Duca, recunoaşte că a primit, în seama lui Petru-Vodă Şehio- 

pul, de la Ceauşul Mahmud, suma de 30.000 de aspri. No. 154, pag. 87.
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Redactat pe la 1590. Daruri făcute de Ruxandra, Doamn a lui Alexandru Lăpuşneanu, şi de fami- 
lia ei la Constantinopol. No. 157, pag. 88. 

1590, 30 Mart. loan Banul recunoaşte că a luat de la Costea Casapul de la Aiakapi 129.790 de 
aspri, pe socoteala lui Ştefan, fiul lui Petru Șehiopul, rămănând a se plăti din oile de la 
Soroca. No. 158, pag. 89. 

1590 (7098), Mart. Scrisoare a lui Ieremia, Patriarh de Constantinopol, prin care se întărește dania 
moşiilor Seurteşti şi Dragomirești, de către Domnii Terii-Româneşti, Petru, Alexandru şi 

“Mihnea, către mănăstirea Simopetra din Athos. No. 159, pag. 89. 
1590, 22 Novembre. loan Banul recunoaşte că a luat de la Teodor Poreliotul 100.000 de aspri, pe 

socoteala, lui Ştefan fiul lui Petru Șchiopul, rămănând a se plăti din oile Tinutului Tutovei. 
No. 155, pag. 87. | 

1591, 12 Main. Socoteala oilor din Moldova şi a casapilor (gelepi) cari le-au luat. No. 160, pag. 89. 
1591, 2 Octobre. Doamna Ruxandra, fiica sau sora (?) lui Mihnea al II-lea, fost Domn al 'erii- 

Româneşti, către Mărioara Adorno, „mamat sa, despre sănătatea familiei (Hrisosculina, Ivancu, 
Pătraşcu, jupăneasa Vişa, Lorenzo), precum şi despre călătoria la Severin a lui Mohammed- 
beg (fost Mihnea-Vodă) şi despre greutăţile casei. No. 161, pag. 89. 

1591 (7100), Octombre. Patriarhul Ieremia al II-lea de Constantinopol, pentru mănăstirea Sf. Ni- 
eolae din Bucureşti (Mibai-Vodă), închinată Simopetrei din Athos. No. 162, pag. 90. 

1591-2 (7100). Hrisov al lui Alexandru-Vodă, Domn al Țerii-Românești, prin care se închină „averi 
şi venituri în Țara-Românească“ mănăstirii Prodromului, „clădită de dânsul la Muntele 
Sinai“. No. 163, pag. 93. 

„1592 (7110), 3L Mart. Orânduire, în numele Patriarhului Ieremia al Constantinopolei, din partea 
Marelui-Logofăt al Bisericii, Hierax, eu privire la negustorii străini ce trăiesc în Bucureşti 
fără cununie. No. 164, pag. 93. | 

1593, după 29 Ianuar. Prietenii din Constantinopol ai lui Petru Şehiopul către acesta, arătându-i 
că s'au pus lucrurile la cale pe lângă Vizir şi Sultan pentru numirea lui ca Domn. No. 165, 
pag. 94. 

1593, după 29 Ianuar. Un agent moldovenesc la Constantinopol către Petru Şehiopul şi ginerele 
acestuia, Zotu 'Țigară, despre negocierile ce se urmează pentru restabilirea lui în Scaun, 
No. 166, pag. 9%. 

1593, după 29 Januar. Petru Șchiopul către. Sinan-Paşa, cu felicitări pentru că sa întors Mare- 
Vizir, arătându-i de ce a plecat din Moldova şi cerând a i se iertă greşeala şi a fi lăsat să 

„se odihnească în ţară. No. 167, pag. 9. 

1593, după 29 Ianuar. Poruncă a Sultanului către Petru Şehiopul, cu iertare pentru fuga lui și 
voia de a sta la Chios în așteptarea Domniei. No. 168, pag. 9%. 

1593, după 29 anuar. Marele-Vizir Sinan-Paşa către Petru Şehiopul, dându-i vestea de iertare şi 
îndemnându-l să vie la Chios, locul de surgun ce i s'a hotărât. No. 169, pag. 9. 

1593, după 29 Ianuar. leremia al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Moldovei, 
“ Gheorghie Movilă, îndemnându-l să facă aşă ca Petru Șchiopul să vie iarăș în Împărăţie. 

No. 170, pag. 95. 

28 Februar. Mihnea al II-lea, fost Domn al Țerii-Românești (Mehemed-beiu), către Mărioara 
Adorno, despre îngrijirea fiului său Radu. No. 171, pag. 95. 

1593, 

1593 - 1 Maiu. Policrat Kamerinos, în numele său şi în al lui Andrei Hatmanul şi Nicolae Stol- 
nicul, către Petru Șchiopul, cu ştirea că-l aşteaptă Scaunul Terii-Româneşti, în locul „eio- 
banilor“ eari au fost şi „au stricat țara“. No. 172, pag. 97. 

Novembre. Ieremia al II-lea. Patriarh de Constantinopol, către Petru Șchiopul, despre da- 
toriile Bisericii celei Mari, despre scrisoarea lui Petru către Andronic Cantacuzino şi marea 
inluenţă ce are acesta la Poartă, despre procesul Domnului cu vameşii vaguzani şi despre 
nevoia ce este ca el să vie la Constantinopol. No. 173, pag. 97.
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1593, 14 Novembre. Andronie Cantacuzino către Petru Șchiopul, despre intervenţia sa, după cererea 

lui Niehifor Dascălul, în luerurile „Vlaho-Bogdaniei“, despre rezervarea principatului muntean 
pentru acest Domn şi numirea recentă a lui Mihai Viteazul din cauza zăbăvii sosirii lui 

Petru, adăugind că-i păstrează, în locul lui Aron-Vodă, unul din ginerii săi, Scaunul Moldovei. 
No. 174, pag. 97. 

1593, 20 Decembre. Zotu Spătarul către socrul său, Petru-Vodă Şchiopul, despre sosirea sa la 
Veneţia şi boierii ce a găsit acolo, precum şi pentru afaceri de bani. No. 175, pag. 97. 

1593-5 (7101, 7103), probabil 1594 sau începutul lui 1595. Hrisov de ctitorie al lui Aron-Vodă 
pentru mănăstirea sa de lângă Iaşi. No. 176, pag. 98. 

1594, 10 Maiu. Versiune grecească a testamentului lui Petrw-Vodă, Şehiopul. No. 177, pag. 100. 

1594, 4 lunie. Însemnare pe o. Evanghelie scrisă de episcopul de Buzău Luca din Cipru, în Domnia 

lui Mihai Viteazul. No. 178, pag. 100. 

1594, 9 Iulie. Gavriil [Severos), Mitropolit de Filadelfia, şeful coloniei greceşti din Veneţia, către 

Ziotu 'Pigară, ginerele lui Petru-Vodă Şchiopul, despre moartea lui Petru şi convorbirea ce-a 

avut-o cu un Veneţian despre afacerile moştenirii. No. 179, pag. 101. 

1594, 11 Iulie. Maxim, episcop de Citera (Cerigo), către Zotu Țigară, îndemnându-l să vie la Veneţia. 

No. 180, pag. 101. 

1594, 11 Iulie. Hrisoverghi, boier al lui Petru-Vodă Șchiopul, către Sguromali, altul din boierii 
acestuia, despre venirea lui apropiată, un dar de cuțite și un anume Ivaşeu. No. 181, pag. 101. 

1594, 11 Iulie. Hrisoverghi către Mitropolitul Gheorghie Movilă, către Gheorghe Hatmanul, nepotul 

lui Petru-Vodă Şehiopul, către Zotu 'Țigară, Costea Postelnicul, Păharnicul Vasile, Ivan 

Comisul şi alți boieri, despre banii daţi lui Ivaşeu. No. 182, pag. 101. 

1594, 14 Decembre. Mihnea al II-lea, fost Domn al Terii- Româneşti, către Mărioara Adorno, despre 

„hainirea“ lui Mihai Viteazul, numirea în locu-i a lui Bogdan Sasul, apoi a lui Radu fiul 

lui Mihnea, însuş, despre începerea expediției turceşti şi silinţele lui proprii de a câştigă țara. 

No. 183, pag. 101. 

1594-5 (7103). Hrisov al lui Mihai Viteazul, Domn al Ţerii-Româneşti, către mănăstirea lui 

Xenophon din Athos. No. 184, pag. 102. 

[1595], l-iu Iunie. Mohammed-beiu (fost Mihnea-Vodă al Țerii-Româneşti) către fiul său Radu- 

Vodă, despre stăruinţile şi silinţile sale pentru a-i căpătă Domnia şi despre familia sa cea 

nouă, musulmană. No. 185, pag. 102. 

1595, 14 August. Mohammed-beiu (fost Mihnea-Vodă al Ţerii-Românești) către fiul său Radu-V odă, 

despre lupta în care e prins şi calul ce-i cere, cu unele recomandații pentru Vişa, mama lui 

Radu, şi pentru Mărioara Valarga. No. 186, pag. 104. 

1595 şi urm. „Triumful lui Mihail Voevod fiul lui Petraşeu.“ No. 187, pag. 105. 

1597, 12 Mart. Dionisie Rali, Mitropolit de Târnova, către Mihai Viteazul, despre pregătirile creş- 

tinilor de peste Dunăre. No. 188, pag. 105. 

1597, 9 sau 19 Mart. Dionisie Rali, Mitropolit de Târnova, şi „dascălul cel mare al Bulgarilor“, 

către Mihai Viteazul, despre gătirile turceşti. No. 189, pag. 106. 

1597, 23 Maiu. Meletie Pigas, Patriarh de Alexandria, locţiitor de Constantinopol, către Mihai 

Viteazul, cu îndemnuri de pace, arătând că n'a venit încă pentru că Serdarul aşteptă o novă 

scrisoare a Domnului şi asigurându-l că Sultanul îl iubeşte, că trupele ce se strâng la Dunăre 

nu sunt contra lui, ci contra „Craiului Ardealului“, despre care Ieremia Movilă crede că 

vrea, să-l scoată, No. 190, pag. 106. - 

1597, 14 Iunie. Meletie Pigas către Ieremia Movilă, Domnul Moldovei, scuzându-se că n'a venit, 

mulțămind pentru oferta de strajă, lăudându-i ortodoxia și arătând ce lucrează pentru pace. 

No. 191, pag. 106. 

1597, 5 August. Meletie Pigas către Mihai Viteazul, despre efectul plângerilor lui la Constanti-
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nopol, prin mazilirea Paşei de la Dunăre şi oprirea Tatarilor de a trece pe la dânsul, cu îndemnuri la pace. No. 192, pag. 106. | 
1597, 6. August. Meletie Pigas către Mitropolitul Ungrovlahiei Eftimie, 

de Scaunul ecumenice, fără înştiințarea prealabilă pentru hirotonie, despre răspingerea, pârilor „Împotriva lui, trimițându-i după cerere Scriptura „îndreptată“, asigurându-l că a dat să se 
copieze pentru el Nomocanonul trimis Sinoadelor şi cerând ajutorul său la răscumpărarea bi- sericilor Sf. Dumitru şi Precista la Xyloporta. No. 193, pag. 106. 

1597, 29 August. Meletie Pigas către Mihai Viteazul, despre scrisorile ce trimete prin Loan cu pri- 
vire la măsurile pe care le-a luat Vizirul la Dunăre spre a-l satisface, cerând, în schimb, 
„ce poţi, în nume de haraciu“, despre cererea lui Mihai de a se ajută, ortodocşii prigoniţi 
în Polonia, arătând că a făcut ee poate în năvala ocupaţiilor sale, „singur, fără mijloace, 
bolnav“, adăugind că trimete pe omul său Theodori, că scrisorile lui către Mihai, ca şi unele 
ale lui Mihai, se cetese în turceşte la Poartă şi că din darul de o sută de galbeni al Dom- 
nului şi-a făcut o pateriţă „în amintirea ta“, No. 194, pag. 106. 

despre recunoaşterea lui 

1597, 7 Septembre. Meletie Pigas către Mitropolitul Moldovei Gheorghe Movilă, despre mantia ce-i 
trimete, dar nu printr'un arhiereu, căci timpurile sunt grele, şi despre datoria sa şi a lui le- 
vemia- Vodă de a păstră bine ortodoxia. No. 195, pag. 107. 

1597, înainte de 9 Decembre. Mihai Viteazul către Meletie Pigas, despre trecerea, capugiului la 
Han, despre dorinţa acestuia de a trată cu Sigismund Bâthory, despre întovărăşirea capugiului 
în Ardeal cu omul său Dimo Celebi, adăugind cererea de a se restabili în Scaun Mitropoli- 
tul de Târnova, depus pentru pâri. No. 196, pag. 107. 

1597, 9 Decembre. Meletie Pigas către „prea-evlaviosul şi prea-vestitul Domn Mihail Voevod al 
Ungrovlahiei, fiu întru Domnul prea-iubit“, despre trecerea capugiului la Han şi la Sigis- 
mund Bâthory („s. Crali l'Erdelo“=—,Sigismondo Crali I'Erdelo“), despre făgăduielile lui de 
daruri şi de haraciu, îndemnându-l călduros și repetat a se ţineă de cuvânt şi asigurându-l 
că Hasan-Paşa, care l-a adus şi pe dânsul din Alexandria, e un om drept şi prevenitor ; el, 
de nu va căpătă eleimosina, se va întoarce în Egipt. No. 197, pag. 107. 

1597-8. Inscripţie de pe mormântul, la Athos, al Mitropolitului Moldovei, Teofan, No. 198, pag. 107 
1597-8 (7106). Hrisov al lui Ieremia Movilă, Domn al Moldovei, prin care se dau 6.000 de aspri 

mănăstirii Lavrei din Athos. No. 199, pag. 108. 

1598, li Februar. Mihai Viteazul către Meletie Pigas, despre solia eapugiului şi a lui Dimo Ce- 
lebi, despre gătirea haraciului. şi cererea de către Sultan, prin cisnegirul Pervana-Aga, a ce- 
tăţilor Brăila, Giurgiu şi Turnu, precum şi despre moartea âmbasadorului englez. No. 200, 
pag. 108. - 

1598 (7106), 14 Mart. Hrisov al lui Ieremia Movilă, Domn al Moldovei, prin care se dau 100 de 
ducați mănăstirii Zographului din Athos. No. 201, pag. 108. 

1598, 6 August. Meletie Pigas către Ieremia-Vodă Movilă, despre eleimosina primită prin Pană 
„ Comisul, despre nevoia de au se opri de la vărsările de sânge, despre oportunitatea unei in- 

tervenţii a lui în folosul ortodocşilor din Polonia, îndemnându-l a vorbi acolo şi pentru Ni- 
chifor Dascălul (ce se află arestat), a cultivă pe influentul trimes al Angliei. No. 202, 
pag. 108. 

1598, 3 Novembre. Meletie Pigas către Mitropolitul Moldovei Gheorghie Movilă, despre mulțămi- 
rile pentru „darul sufletesc“ făcut Bisericii sale, despre nevoia de a află un mijloe pentru 
„ridicarea în Sinod a Mitropoliei la arhiepiscopie“, arătând că a trimes noii arhiepiscopii 
„mantie patriarhală și cârjă patriarhală“ şi că „mantia împodobită cu patru s'a orânduit ca 
podoabă numai Patriarhilor Scaunelor apostolice, iar ceilalţi arhierei poartă mantii însemnate 
numai cu doi“, arătând că nu trebuie să regrete retragerea lui, ci patimile Bisericii ; a scris 
latineşte arhiepiscopului de Lemberg. No. 203, pag. 108. 

1598, 7 Novembre. Meletie Pigas către Ieremia-Vodă Movilă, despre mantia deosebită a Mitropo- 
litului, „hirotonisirea celuilalt episcop“ al arhiepiscopiei, despre retragerea sa şi dispoziţia 
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Domnului de a „elădi Patriarhia“ la Constantinopol ; e gata a face, supt alt pretext, „pentru 
frica de afară“, Sinodul pentru arhiepiscopie, în Egipt; trimete mirul prin protosinghel, 

preotul Maxim, şi suita lni. No. 204, pag. 108. 

1599 (7107), 21 August. Hrisov al lui Mihai Viteazul, Domn al 'Țerii-Româneşti, prin care se în- 
chină mănăstirea Sf. Nicolae (din București), făcută de el, cu averile i, mănăstirii Simope- 
trei din Athos. No. 205, pag. 109. 

1600, înainte de 16 Maiu. Creștinii din „Tesalia, Epir, Macedonia şi toată Grecia“ către „prea-fe- 

ricitul părinte şi al nostru stăpân“, probabil Dionisie Rali, Mitropolit de Târnova, îndem- 
nându-l a conduce mişcarea lor de eliberare şi pomenind și pe „războinicul Mihail“ (Mihai 
Viteazul). No. 206, pag. 109. 

1600, 2 Iunie. Hotărâre a sinodului prezidat de Nectarie de Ohrida, cu participarea Mitropoliţilor 

de Târnova, Cesareia, Vodena, Hebron şi Muncaciu şi a fostului Mitropolit al Moldovei Ni- 

canor, pentru ocuparea Seaunelor moldoveneşti lăsate libere prin fuga episcopilor partizani 

ai lui leremia Movilă. No. 207, pag. 109. 

1600, 26 Iulie. Dionisie, Mitropolit de "Târnova și „vechil al Moldovlahiei“, stând în Sinod împreună 

cu Gherman, Mitropolitul Cesareii Palestinei, şi cu Filoteiu, episcop -de Roman, judecă un 

proces de despărțenie, anulând, după mărturia lui Atanasie, egumenul Bistriţei, o „carte“ 

falşă a lui loan episcop de Huşi. No. 208, pag. IL! (întreagă la Apendice). 

1601-2 (7110). Hrisov a lui Simion-Vodă Movilă, al Terii-Româneşti, pentru mănăstirea lui Xe- 

nophont din Athos. No. 209, pag. 111. 

1606 (7114), 30 Mart. Hrisov a lui Ieremia Movilă, Domn al Moldovei, întărind închinarea mă- 

năstirii Adormirii din laşi, făcută de Ana Golea mănăstirii Vatopedului din Athos. No. 210, 
pag. 111. 

1607 (7115), 3 August. Hrisov al lui Radu-Vodă Șerban, al 'Ţerii-Românești, prin care dăruieşte 
9.000 de aspri şi moșiile Raţea şi Siliştea mănăstirii lui Xenophont de la Athos. No. 211, pag. 11]. 

1615, Septembre. Patriarhul de Constantinopol Timoteiu ceateriseşte pe Luca Mitropolitul 'Ţerii- 
Româneşti. No. 212, pag. 112. 

1616, 2 Septembre. Act de înlocuire (neefectivă, se pare), în sinodul patriarhal din Constantinopol, 
a Mitropoliului Ungrovlahiei Luca. No. 213, pag. 113. 

1618, 26 Mart. Hrisov al lui Radu-Vodă, Domn al Moldovei, prin care închină Sfântului Mormânt 

mănăstirea Galata. No. 214, pag. 113. 

1618, 8 Decembre. Întărirea, de Gavril Movilă, Domnul Teri- Româneşti a posesiunilor mănăstirii 

Cotlomuzul de la Athos. No. 215, pag. 113. 

1618 (7127), 8 Decembre. Hrisov al lui Gavril-Vodă Movilă, Domn al 'Ţerii-Româneşti, cu privire 

la moşiile mănăstirii Cotlomuzului de la Athos (pare a fi precedentul). No. 216, pag. 114. 

1624, 24 Octombre. Chiril Lukaris, Patriarh de Constantinopol, întăreşte dania făcută de Radu- 

Vodă Mihnea, Domn al Ţerii- Românești, lui Petraşeu Postelnicul, „fiul legiuit“ al lui Petru- 
Vodă Cercel. No. 217, pag. 114. 

1624, 24 Octombre. Act de întărire, din partea lui Radu-Vodă Mihnea, al Moldovei, a închinări; 
mănăstirii lui Aron-Vodă către mănăstirea Prodromului de la Sozopole. No. 218, pag. 117. 

1624-5 (7133). Hrisovul lui Alexandru, fiul lui Radu-Vodă (Cogonul), Domn al Terii-Românești, 
prin care se închină mănăstirea Clocociovului către mănăstirea Cotlomuzului. No. 219, pag. 118. 

1626, 20 Mart. Întărire din partea lui Miron-Vodă Barnovschi, al Moldovei, pentru închinarea 

mănăstirii lui Aron-Vodă către mănăstirea Sf. loan din Sozopole. No. 220, pag. 119. 

1626, 25 April. Întărire din partea lui Miron-Vodă Barnovschi, al Moldovei, a daniei mănăstirii 
lui Aron- Vodă către mănăstirea Prodromului de la Sozopolis. No. 221, pag. 119. 

1626, 30 Iunie. Întărire alui Miron-Vodă Barnovschi, al Moldovei, pentru închinarea mănăstirii 

lui Aron-Vodă către mănăstirea Sf. loan din Sozopole. No. 222, pag. 120.
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1628, 21 Maiu. Chiril Lukaris, Patriarh de Constantinopol, hotărăşte cu privire la mănăstirea lui 
Miron-Vodă Barnovschi din Iaşi, cu hramul Adormirii, închinată la Sfântul Mormânt. 
No. 223, pag. 122. 

1629, 14 Maiu. Înseinnarea, călugărului Joachim că Patriarhul Teofan al Ierusalimului l-a hirotonisit 
la Galata în Iași, înaintea Domnului şi maicei sale. No. 224, pag. 125. 

Înainte de 1630. Moise Movilă, pretendent la tronul Moldovei, către Mik6 Ferenez, capuehehaiaua, ar- 
deleană la. Poartă, făgăduindu-i şase mii de lei dacă-şi va căpătă Domnia, dorită. No. 225, pag. 125. 

1630, 20 Mart, Act de închinare, de către Alexandru-Vodă Coconul, Domn al Moldovei, a mă- 
năstirii lui Aron-Vodă către mănăstirea Maicei Domnului din insula Chalke. No. 226, pag. 126. 

1630 (7138), 20 Maiu. Hrisov al lui Alexandru fiul lui Radu, Domn al Moldovei, prin care se 
închină iarăş (?) mănăstirea de lângă Iaşi, zisă Aron-Vodă, către mănăstirea Panaghiei în 
insula, Chalke. No. 227, pag. 128. 

1630 (7138), 26 Maiu şi 27 August. Hrisov al lui Moise Movilă, Domn al Moldovei, prin care se 
înoieşte închinarea mănăstirii Aron-Vodă către mănăstirea Panaghiei în insula Chalke. 
No. 228, pag. 128. 

1630, 20 August. Pătraşeu Postelnicul, călugărit Partenie, despre împăcarea sa cu răposatul Pos- - 
telnic 'Trufandă pentru moşia Izvorul-Alb şi îndeplinirea învoielii de către moştenitorii lui. 
No. 229, pag. 128. 

1630, Octombre. Patriarhul Constantinopolei Chiril Lukaris întăreşte iertarea de dăjdi a locuitorilor 
satului Poienii, dat de Leon-Vodă la Sfântul Mormânt. No. 230, pag. 129. 

1631 (7140), 8 Oetombre. Hrisovul lui Matei-Vodă, Domnul 'Țerii-Românești, prin care întărește 
închinarea schitului, cu moşiile lui, către mănăstirea lui Xenophont din Athos. No. 231, pag. 132. 

1631-2 (7140). Însemnare pe o icoană ori un chip zugrăvit în biserică al lui Matei-Vodă Basarab. 
No. 232, pag. 132. 

1631-2 (c.). Însemnarea unei danii a lui Matei-Vodă Basarab şi a Doamnei Elenei. No. 233, pag. 133. 

1632, 14 Decembre. Însemnare pe o Evanghelie dăruită de Vasile Lupu, ea Vornic, la Sfântul 
Mormânt. No. 234, pag. 133. 

1635-60 (7144). Hrisov al lui Matei-Vodă, Domnul Terii-Românești, prin care înoieşte mănăstirii 
lui Xenophont de la Athos dania moșiilor Raţea și Siliştea şi a celor 10.000 de aspri, de 
la Domnii anteriori. No. 235, pag. 133. 

1631 (7146), 4 Octombre. Hrisov al lui Matei-Vodă, Domnul TTerii-Românești, prin care închină 
mănăstirii lui Xenophont din Athos moşiile schitului. No. 236, pag. 133. 

1639 (7148), 3 Octombre. Hrisov al lui Matei-Vodă, Domnul Ţerii-Româneşti, prin care îngăduie 

a se vinde robii schitului, închinat mănăstirii lui Xenophont de la Athos. No. 237, pag. 133. 

1640 (7148), 20 Februar. Hrisov al lui Matei-Vodă, Domnul 'Țerii-Româneşti, prin care dăruieşte 
4.000 de aspri mănăstirii Sf. Dionisie de la Athos. No. 238, pag. 134. 

[1640], 5 Decembre. Vasile Lupu, Domnul Moldovei, către arhierei, clerici şi nobili, despre certele 

din Biserica, cea Mare a Constantinopolei şi motivele lor, propuind a i se încredință lui şi 
Patriarhului în chip exclusiv conducerea ei. No. 239, pag. 134. 

1641, Maiu. Partenie, Patriarh de Constantinopol, despre binefacerile lui Vasile Lupu faţă de 
Biserica, sa, pentru care i se dau moaştele Sfintei Paraschiva. -No. 240, pag. 138. 

1641, Maiu. Partenie, Patriarh de Constantinopol, despre binefacerile lui Vasile Lupu faţă de 
Marea Biserică şi condiţiile de care le-a legat. No. 241, pag. 41. 

1641 (7149), 8 Iunie. Hrisovul lui Matei-Vodă, Domnul 'Ţerii-Româneşti, prin care întăreşte mo- 
şiile mănăstirii Cotlumuzului de la, Athos (după ce oprise abuzurile închinării mănăstirilor) ; 
No. 242, pag. 146. 

1641, 20 August. Învoiala lui Vasile-Vodă al Moldovei cu Scaunul Patriarhiei ecumenice, în ce 
priveşte condiţiile în care se va întrebuinţă dania ce a făcut. No. 243, pag. 146.
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1641, Septembre. Partenie, Patriarh de Constantinopol, primeşte condiţiile puse, odată cu darul 

său, de Vasile-Vodă, Domnul Moldovei. No. 244, pag. 152. 

1641, Septembre. Partenie, Patriarh de Constantinopol, hotăreşte, după cererea lui Vasile-Vodă 

"-Lupu, cari vor fi cei patru arhierei meniţi să-l ajute în stăpânirea şi administraţia veniturilor 

Bisericii sale. No. 245, pag. 158. 

1641, 9 April. Partenie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte măsurile luate de Matei Basarab 

pentru vsebirea mănăstirilor în adevăr închinate de cele ce abuziv au întrat în mâna că- 

lugărilor răsăriteni. No. 246, pag.. 162. 

1641-2 (7150). Mateiu Basarab întăreşte mănăstirii lui Xenophont de la Athos moara schitului 

„Zdrali“. No. 247, pag. 163. 

1641-2 (7150). Vasile-Vodă Lupu dă mănăstirii Zographului de la Athos moşii de peste Prut. 

No. 248, pag. 163. 

1642 (c.). Meletie ierodiaconul' Michalopulos către Vasile-Vodă Lupu (nu se află cuprinsul). No. 249, 

pag. 163. 

1642 (7150), 5 Mai. Matei Basarab (care face și o danie de 4.000 de aspri către mănăstirta lui 

Dionisie din Athos) seuteşte de anumite dări ale ţerii schitul, adesea menţionat, închinat mă- 

năstirii lui Xenophont de la Athos. No. 250, pag. 164. 

1643, Ianuar. Partenie, Patriarh de Constantinopol, amintește măsurile luate în înţelegere cu Vasile- 

Vodă al Moldovei pentru reforma financiară a Biserieii sale împovărate de datorii, întăreşte 

măsurile acestea, arată persoanele care au fost alese pentru această supraveghere și supune 

întreaga administraţie a Patriarhiei unei revizii din partea Domnului binefăcător şi a agenţilor 

lui la Constantinopol. No. 251, pag. 164. 

1643,: Novembre. Partenie I-iu, Patriarh de Constantinopol, arată că a făcut stavropighie şi metoh 

al Sfântului Mormânt biserica Maicei Domnului de la Ismail, în „eparhia Proilavului“, înoită 

din temelie de Gheorghe Marele-Păharnic al Moldovei, fratele lui Vasile Lupu. No. 252, 

pag. 170. 

1644. Meletie, Mitropolit de Proilav, către Ţarul Mihail, la care merge pentru cerere de eleimosină, 

cu scrisori de la Patriarhul Partenie al Constantinopolei şi de la Matei Basarab, cu rugă- 

minte de a, serie "Țarul pentru aceasta şi lui Vasile Lupu, „ca să nu uite Biserica cea Mare 

“a Constantinopolei, pentru că Vasile are putere şi mulţi oameni bogaţi“. No. 253, pag. 173, 

1644, 17 Iulie. Doamna Maria Firleiowa, fiica lui Ieremia Movilă, declară că dă pe an o sută de 

lei la mănăstirea lui Aron-Vodă pentru rugăciuni. No. 254, pag. 173. 

1644, 10 Decembre. Epistolă sinodală a elerului eonstantinopolitan către Țar, despre binele ce a 

făcut Vasile Lupu Bisericii celei Mari. No. 255, pag. 173. 

1645, 26 Februar. Atanasie Patelarie, fost Patriarh de Constantinopol, către Țar, pentru eleimosină. 

lăudând pe Vasile-Vodă pentru mărinimia lui. No. 256, pag. 174. 

1645, înainte de Mart. Daniil, Mitropolit de Chalkedon, către Țar, cu veşti privitoare la botezul 

principelui danez, în folosul căruia a stăruit Vasile Lupu. No. 257, pag. 174. 

1645, înainte de Mart. Grecul loan Petrov către Țar, cu ştiri şi despre amestecul lui Vasile Lupu 

în afacerile Bisericii Răsăritului. No. 258, pag. 174. 

1645, April. Partenie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Țar, despre schimbarea în Pa- 

triarhie şi alegerea sa după stărninţile lui Vasile Lupu. No. 259, pag. 175. 

1645, 10 August. Vasile-Vodă Lupu, Domn al Moldovei, către Ioasaf, arhiepiscop de Sinai, şi sobo- 

rul lui, despre metohul lor din Cairo, unde s'a oprit slujba de Chiril Lukaris. No. 260, pag. 175. 

1645, după 23 Mart. Paisie al Il-lea, noul-Patriarh de Ierusalim, către Țar, despre alegerea sa. 

No. 261, pag. 180. 

1645, după April.. Trimeşii greci pentru eleimosină la Moscova, despre numirea noului Patriarh 

de Ierusalim, Paisie, după socotinţa şi a lui Vasile Lupu. No. 262, pag. 180.
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1645, după April. Isaia Ostafiev către Țar, despre amestecul lui Vasile Lupu în. moştenirea Pa- 
triarhatului de Ierusalim. No. 263, pag. 180. 

1646, 17 lanuar. Sinodul patriarhal din Constantinopol către Vasile-Vodă Lupu, în chestia meto- 
hului de la Cairo al Sinaiţilor. No. 264, pag. 181. 

1646, 13 Mart. Partenie, Patriarh de Constantinopol, chiamă din Moldova, pentru a-și da seama, 
- pe Teofan, Mitropolit de Paleopatre. No. 265, pag. 182. 

1646, 17 Maiu. Testamentul lui Iarali Clucerul. No. 266, pag. 184. 

1646, 23 Decembre. Sinodul constantinopolitan către Vasile-Vodă al Moldovei, despre schimbarea 
Patriarhului, săvârşită şi cu „alegerea“ lui, şi despre binefacerile lui 'faţă de Marea-Biserică. 
No. 267, pag. 185. 

1646-7 (7155). Însemnare pe o Evanghelie munteană. No. 268, pag. 190. 

1647, Septembre. Ioanichie, Patriarh de Constantinopol, se învoieşte a iertă pe Meletie fost Mitro- 
polit de Rodos, care, împotriva hotărârii lui, căută, să eapete liberarea, fostului Patriarh Par- 
tenie, dacă Meletie va izbuti a-i dobândi pacea, cu acesta, care sar îndatori a sta unde va 

spune Vasile-Vodă al Moldovei, reprezintat la învoire prin capuchehaiaua Pavlachi. No. 269, 
pag. 190. 

1648, Maiu. Alegerea din nou, la Constantinopol, a Mitropolitului muntean Ştefan de Tismana, 
No. 210, pag. 192. 

1648, lunie. Patriarhul de Constantinopol Ioanichie supune mănăstirii Karakallu de la Athos bise- 
rica Sf. Nicolae din Ismail, reparată de călugării athoniţi, făcând-o și stavropighie a sa. No. 
271, pag. 193. 

1648, 27 lulie. Paisie, Patriarh de Ierusalim, dă, din Căldărușani, o mărturie. No. 272, pag. 194 

1650, 11 lunie. Sinet al lui Matei-Vodă Basarab pentru o vie de la Căciuleşti a mănăstirii lui 
Xenophont, No. 273, pag. 19. 

1651 (7159), 26 Mart şi 29 lunie. Vasile-Vodă Lupu dă mănăstirii Zographului din Athos mănăs- 
tirea Dobrovăţului, eu hramul Sfântului Duh, împreună cu ce se ţine de ea, pomenind pe 

Mitropolitul Varlaam şi pe episcopii Anastasie de Roman, Teofan de Rădăuţi şi Ghedeon 
de Huşi. No. 274, pag. 195. 

16553, 12 Iulie. Matei-Vodă Basarab către Patriarhul de Constantinopol Loanichie, cerând ca Mitro- 

polit în locul lui Ştefan, socotit ca trădător, pe Ignatie de Râmnic. No. 275, pag. 195. 

1653, prin August. Act patriarhal de înlocuire a Mitropolitului Ungrovlahiei prin Ignatie Sârbul, 
episcop de Râmnic. No. 276, pag. 196. 

1654, 18 Maiu. Constantin-Vodă Şerban, al Ţerii-Româneşti, întăreşte nişte robi schitului Zăp4An. 
No. 271, pag. 197. 

1654 (7162), 13 Maiu. Constantin-Vodă Şerban, al 'Țerii- Româneşti, dă voie să vândă robi schi- 
tului „Rovais“, supus mănăstirii lui Xenophont din Athos. No. 278, pag. 198. 

1657, April. Alegerea unui Mitropolit de Niceia în locul lui Grigorie, care, întors din Rusia, sa 
oprit în Moldova, unde sa hotărât a-şi îneheiă viaţa. No. 279, pag. 198. 

1658 (7168), l-iu Maiu. Mihnea-Vodă al Terii-Româneşti dă 10.000 de aspri mănăstirii lui Xe- 
nophont de la Athos și-i întăreşte închinarea, moşiilor Raţea şi Siliştea. No. 280, pag. 198. 

1659 şi urm. Însemnarea datelor şi împrejurărilor în care Dosofteiu, Patriarhul Ierusalimului, a 
cercetat, înainte şi după ridicarea lui la această demnitate, ţerile noastre. No. 281, pag. 198. 

1660. Însemnare, pe un manuscript de acolutii şi versuri, a lui Matei Mitropolitul Mirelor, că a 
fost dat de Spătarul Nicolae Milescu mănăstirii Barnovschi. No. 282, pag. 201. 

1664, Decembre (?). Patriarhul de Constantinopol hotăreşte în ce chip se va conduce, după datinile 
Sf. Nicodim, Tismana. No. 283, pag. 201. 

1664, Septembre. Nectarie, Patriarh de Lerusalim, numeşte egumen la mănăstirea Rahoviţa, metoh
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al Sfântului Mormânt, pe Macarie, hotărând ce va răspunde Scaunului patriarhal. No. 284, 
pag. 202. | 

1666-7 (7175). Domnița Ruxandra, fiica lui Vasile „Lupu, închină trei moşii mănăstirii Vatopedu- 

lui de la Athos. No. 285, pag. 203. 

1667 (7175), l-iu April. Radu-Vodă Leon al Terii-Româneşti închină schitul „Rovais“ mănăstirii 

lui Xenophont de la Athos. No. 286, pag. 203. 

1667 (7175), 29 April. Radu-Vodă Leon, al Terii-Româneşti, apără pe episcopul Serafim de Buzău 
de pâra călugărilor greci popa Teodosie, Ioasaf și Arsenie. No. 287, pag. 203. 

1668. Patriarhul Metodie dă Mitropolia Proilavului pentru hrană lui Partenie al IV-lea, predece- 
sorul său, eare trece apoi la Târnova. No. 288, pag. 204. 

1668-72, 1679-708. Gramată a lui Teodosie Mitropolitul Ungrovlahiei pentru un Mitropolit străin, 
căruia i se învoiește a liturghisi în eparhia lui. No. 289, pag. 204. 

1671, lanuar. Metodie, Patriarh de Constantinopol, înoieşte privilegiile mănăstirii Cetăţuia, închinată 

Sfântului Mormânt, mănăstirii Sfinţilor Apostoli, cu voia şi a lui Duca-Vodă al Moldovei. 

No. 290, pag. 204. 

1671, Februar. Metodie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte drepturi de stavropighie mănăstirii 

de la Iași a Treimii, închinată mănăstirii Xeropotamului de la Athos. No. 291, pag. 204. 

1671, 29 Decembre. Panaioti Nikusios, Marele-Dragoman, către Dosoftei de Ierusalim, despre in- 

trigile Latinilor la Sfântul Mormânt şi împrejurările din Principate supt Domnia lui Duca- 
Vodă şi Antonie-Vodă din Popeşti. No. 292, pag. 204. 

1672, 15/36 August. Panaioti Nikusios, Marele-Dragoman, către Dosoftei, Patriarhul de Ierusalim, 
despre asediul Cameniţei, mazilia lui Duca-Vodă, legăturile cu Grigore-Vodă Ghica și bise- 

rica pe care o clădeşte el însuş în 'TŢara-Românească. No. 293, pag. 208. 

1672, Octombre. Lista veniturilor din Moldova, de la mănăstirile închinate, ale Patriarhiei de 

lerusalim (v. n-l următor). No. 294, pag. 210. ” 

1672, Octombre. Dionisie, Patriarh de Constantinopol, cu Dosofteiu, Patriarh de Ierusalim, şi so- 

borul acestuia închină bisericii patriarhale constantinopolitane, a Sf. Gheorghe, şi veniturile 

din Moldova, de la Cetăţuia şi Caşin. No. 295, pag. 210. 

1672, (7181), 5 Decembre. Ştefan-Vodă Petriceicu, al Moldovei, pentru drepturile mănăstirii Panto- 

cratorului din Botoşani. No. 296, pag. 211. 

1673, 22 April. Menţiunea că un manuscript din traducerea cărţii lui loan Cantacuzino contra 
Islamului îu limba vulgară de Meletie Sirigul (1635) sa scris la mănăstirea Hlincea din 
Moldova, de Constantin de Chrysopolis, cu banii călugărului Manase fiul lui Chiriac din . 
părţile Delvinului, supt Ştefan-Vodă şi Mitropolitul Dosoftei. No. 297, pag. 211. 

1673, 19 Iunie. Grigore Ghica-Vodă, al Ţerii-Româneşti, închină mănăstirea Căluiul la Sfântul 

Mormânt. No. 298, pag. 211. - 

1674 (7182), 1 April. Radu-Vodă dă schitul „Robais“ mănăstirii Xenofului (lui Xenophont). 

No. 299, pag. 211. 

1674, lunie. lenachi Porfirita, capuchehaie a 'Ţerii-Româneşti, către Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, 

despre afacerile Sfântului Mormânt şi amestecul lui Grigoraşcu-Vodă. No. 300, pag. 211. 

1676, Octombre. Patriarhul de Constantinopol, Partenie sau Dionisie (de la 29 Iulie), iea măsuri 

cu privire la mănăstirea Caşinului, închinată Patriarhiei Ierusalimului. No. 301, pag. 214. 

1676, Octombre. Dionisie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte legătura mănăstirii Caşinul cu 

Sfântul Mormânt. No. 302, pag. 214. 

1676. Dosoftei Mitropolitul Moldovei închină mănăstirea Pobrata Sfântului Mormânt. No. 303, pag. 217. 

1677. Dionisie, Patriarh al Constantinopolei, pentru mănăstirea stavropighială a Sfinţilor Apostoli 

din Bucureşti. No. 304, pag. 217.
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Versurile lui loan Cariofil pe mormântul Mariei Ruset, fiica lui Istratie-Vodă Dabija. 
No. 305, pag. 219. 

1617 (Februar). Teofan, Paisie sau (Dosofteiu), Patriarh de Ierusalim, face stavropighie a Sfântului 

1677, 
Mormânt mănăstirea, Sfinţilor Voevozi de la Mărgineni (v. Apendicele). No. 306, pag. 219. 

Februar. Dionisie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte privilegiile mănăstirii Mărgineni. 
No. 307, pag. 219. - 

1677 (7188), 4 Main. „Safta, Doamna lui Gheorghe Ştefan Voevod, de veşnică pomenire, : carele 

1677, 

1678, 

1679, 

1680, 

1681, 

1680. 

1680, 

1681, 

din mila lui Dumnezeu a fost Domn al ţerii Moldovei, împreună cu vărul mieu Pătraşeu 
Pitarul, fiul lui Dumitraşeu Spătar“, arată că au închinat mănăstirea Bistriţa prin Patriar- 
hul Dosoftei, venit în ţară, la Sfântul Mormânt. No. 308, pag. 221. 

lunie. Gramată patriarhală din Ierusalim pentru mănăstirea Caşinul, clădită de Gheorghe 
Ştefan, Domnul Moldovei. No. 309, pag. 221. 

7 lulie. Nicolae Milescu Spătarul către Dosoftein, Patriarhul lerusalimului, cu privire la 
traducerea, făcută de Hrisant, nepotul aceluia, a cărţii sale despre China. No. 310, pag. 223. 

13 Decembre. Dosoftei, Patriarhul Ierusalimului către Nicolae Milescu Spătarul, poate în 
acelaş rost. No. 311, pag. 223. 

Februar. Chitanţă a lui Ioan Cariofil pentru sipetele încredințate lui Şerban-V odă Cantacuzino. 

No. 312, pag. 223. 

Februar. Gramata lui lacov, Patriarhul de Constantinopol, pentru mănăstirea Cotroceni. 
No. 313, pag. 224. 

Însemnare că Dumitraşcu- Vodă, Cantacuzino a încit un „scaun“ la Constantinopol. No. 314, 

pag. 230. " 

April. Gramata lui Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, pentru mănăstirea Cotroceni. No. 315, 
pag. 231. 

6 anuar. Dionisie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte drepturile şi proprietăţile mănăstirii 
Cotrocenilor. No. 316, pag. 237. 

1681, 4 Februar. Iacov, Patriarh de Constantinopol, întăreşte privilegiul Cotrocenilor. No. 317, pag. 238. 

1681, 

1681, 

1682, 

1682, 

1682, 

1634, 

1684, 

1685, 

1686, 

1687, 

Maiu. Iacov, Patriarh de Constantinopol, întăreşte mănăstirii de la Mărgineni situaţia ei 

stavropighială. No. 318, pag. 238. 

l-iu Septembre. Diata Elinei Cantacuzino, fiica, lui Radu Şerban şi văduva lui Constantin 
Postelnicul. No. 319, pag. 244. | 

26 Mart. Mihali Dimo către Constantin Cantacuzino Stolnicul, cu mulțămiri şi salutări. 

No. 320, pag. 248. 

26 April. Menţiunea călătoriei la Ierusalim a Elinei Cantacuzino. No. 321, pag. 248. 

20 Octombre. Actul de ctitorie al mănăstirii Cotrocenilor, de la Şerban-Vodă ' Cantacuzino. 
No. 322, pag. 248. 

20 Februar. Sebastos Kymenitul către arhidiaconul Hrisant Notara, despre „exilul în Misia 

al acestuia“. No. 322, pag. 256. 

15 April. Şerban-Vodă Cantacuzino către arhidiaconul Hrisant Notara, despre supărarea, neînte- 

meiată a fostului Patriarh de Constantinopol lacov. No. 324, pag. 256. 

21 lulie. Şerban-Vodă Cantacuzino către ierodiaconul Hrisant Notara, despre moartea Ducăi- 
Vodă şi altele. No. 325, pag. 258. 

23 Maiu. Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu, recunoaşte o datorie de 100 de lei faţă de egumenul 
de Galata. No. 326, pag. 259. 

l-iu luiie. Constantin, fiul lui Duca-Vodă, către arhidiaconul Hrisant Notara, despre nişte 

manuseripte, împrumutate lui, ale lui Nichifor Gregoras şi I.aonie Chalkokondylas. No. 327, 
pag. 259. i
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1687, 20 Septembre. Manuseript teologie închinat lui Constantin Stolnieul Cantacuzino. No. 328, 
pag. 261. 

Pănă la 1688. Însemnarea cheltuielilor făcute la Curu-Ceşmă de arhitectul lui Şerban-Vodă Canta- 
cuzino. No. 329, pag. 261. 

1688 (e.). Călugării de la Athos către Şerban-Vodă Cantacuzino, arătând că trimeşii lor sau învoit 
cu dânsul în ce priveşte închinarea către Lavră a mănăstirii Cotrocenilor. No. 330, pag. 262. 

1688. (e.). Călugării de la Athos către Şerban-Vodă Cantacuzino, eu mulţămiri pentru ctitoria, 0o- 
trocenilor. No. 331, pag. 263. 

1688, 10 August. Şerban-Vodă Cantacuzino, Domn al.'Țerii-Româneşti, către Hrisant Notara, arhi- 
diacon de Ierusalim, despre boala Patriarhului Dosoftei. No. 332, pag. 264. 

După 1688. Gramată a lui [Dosoftei sau Hrisant] Patriarh de [Ierusalim], pentru breasla cioelilor 
din Focşanii munteni. No. 333, pag. 264. 

După 1688. Patriarhul de Constantinopol întăreşte închinarea către Muntele Sinai, de Constantin- 
Vodă Brâncoveanu, a mănăstirii Râmnicului, No. 334, pag. 266. 

După 1688, Octombre. Iertarea păcatelor lui Şerban-Vodă Cantacuzino de către Patriarhul Constan- 
tinopolei şi de către al Ierusalimului, Dosoftei. No. 335, pag. 268. 

1689, 30 April. Iacov, fost Patriarh de Constantinopol, întăreşte daniile prin diată ale Domniței 
Ruxanda, fiiea lui Vasile Lupu, şi la Locurile Sfinte. No. 336, pag. 269. 

1689, Septembre, Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Ungrovlahiei și 
cei supuşi lui, „pentru Anania de Sinai“, No. 337, pag. 270. 

1689, Decembre. Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Nicolae Milescu Spătarul, despre călătoria, 
acestuia în China. No. 338, pag. 270. 

1690 (€.). Alexandru Mavrocordat Exaporitul către fiul Nicolae, despre o scrisoare a acestuia. 
No. 339, pag. 271. 

1690 (e.). Acelaş către Constantin Cantacuzino Stolnicul, cu salutări şi cereri de sprijin. No. 340, 
pag. 271. | 

1690 (c.). Acelaş către acelaș, eu salutările sale. No. 341, pag. 272. 

1690, Maiu. Constantin Brâncoveanu către Mitropolitul Climent de Adrianopol, despre neastâmpărul 
Sinaiţilor, pe care el nu-l îngăduie. No. 342, pag. 272. 

1690, 20 Decembre. Anania, fost arhiepiscop de Sinai, către Constantin-Vodă Brâncoveanu, despre 
dreptatea sa. No. 343, pag. 274. 

1691, Ianuar. Mărturia lui Dionisie, fost Patriarh de Constantinopol, şi a lui Iacov, fost Patriarh 

de Constantinopol, în privința moştenirii Elinei Cantacuzino. No. 344, pag. 277. 

1691, Mart. Mărturia lui Calinic, Patriarh de Constantinopol, eu privire la diata Elinei Cantacuzino. 
No. 345, pag. 279. _ 

1691, Mart. Mărturie a lui Dosoftei, Patriarh de lerusalim, eu privire la testamentul Elinei Can- 
tacuzino. No. 346, pag. 283. 

1691, Iulie. Dionisie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte diata Elinei Cantacuzino. No. 347, 

pag. 285. | 

1692, 3 Iunie. Dosoftei, Patriarh de lerusalim, către Compania grecească din Sibiiu, pentru elei- 
mosină. No. 848, pag. 287. 

1692, 6 Novembre. Notiţă a lui Dosoftei, Patriarhul Ierusalimului, despre nunta fiicei lui Constantin- 
Vodă Brâncoveanu cu Radu Iliaș. No. 349, pag. 287. 

1692, 11 Novembre. Dosoftei, Patriarh de Terusalim, către Compania grecească din Sibiiu, pentru 
eleimosină. No. 350, pag. 288. 

1693 (c.). Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Constantin Duca-Vodă, despre aplecarea-i către el. 
No. 351, pag. 288.
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1693. Hotărâre a Patriarhului din Constantinopol în folosul fugarului Mitropolit al Moldovei Do- 
softei, după stăruința lui Constantin-Vodă Brâncoveanu. No. 352, pag. 289, 

1693, Iunie. Dionisie, Patriarh de Constantinopol, arată pentru mănăstirea Polovraei, clădită de 
Daneiul Milescu şi închinată Sfântului Mormânt la 1650. No. 353, pag. 290. 

1693 (7201), l-iu Fulie. Constantin Duca, Domnul Moldovei, pentru mănăstirile Sfântului Mormânt : 
Galata, Barnovschi, Bârnova „din codru“, Sf. Sava, Cetăţuia, Hlincea, Dealul-Mare, Dum- 
brăviţa, (T. Tecuciului), Bistriţa, Tazlău, Caşin, întărindu-li privilegiul de la Constantin-Vodă 
Cantemir, care li dăruise posluşnici,—aceasta după dorinţa lui Dosoftei, Patriarhul de Leru- 
salim.: No. 854, pag. 293. 

1693, Iulie. Mărturie a lui Dionisie, Patriarh de Constantinopol, în privinţa diatei Elinei Canta- 
cuzino şi împotrivirii fiului ei, Şerban-Vodă. No. 355, pag. 294. 

_1693, 11 Novembre. Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, pentru 
eleimosină. No. 356, pag. 295. 

1693-705. Hotărâre a sinodului din Bucureşti prin care se recunoaşte că Ilarion episcopul de Râm- 
nic, nu e vinovat de pâra călugăriţei Ştefana, că ar fi fost siluită de el şi ar fi născut un 
copil. No. 357, pag. 295. 

1694, Novembre. Închinare a deserierii dropicei de Ioan Mulaimes din Ianina lui Constantin Stol- 
nicul Cantacuzino. No. 358, pag. 295. 

1694, 6 Decembre. Act pentru vânzarea de Hrisoseul, fiul lui Gheorghe, a casei sale, către Mă- 
rioara Mavrocordat, soţia lui. No. 359, pag. 297. 

1695, 5 Februar. Constantin Duca-Vodă către Hrisant Notara, despre o serisoare a lui şi lucrarea 
despre China. No. 360, pag. 297. 

1695, 3 Iunie. Constantin-Vodă Brâncoveanu către Dosoftei Patriarhul de lerusalim, în afacerea 
călugărilor de la Muntele Sinai şi a mănăstirii bucureștene Sf. Gheorghe. No. 361, pag. 297. 

1695, 22 Decembre. Însemnare că Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei a dat „Bisericii celei Mari“ 
din Constantinopol o sută de ocă de ceară pentru luminarea, bisericii Sf. Gheorghe. Ne. 362, 
pag. 300. 

1695-6 (1204). Constantin-Vodă Brâncoveanu al Terii-Româneşti, dă un ajutor de bani mănăstirii 
| Dionisiu din Athos. No. 363, pag. 300. 

„1695-1700. Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei către Patriarhul Dosoftei de Ierusalim, despre da- 
toria sa, faţă de acesta, și despre moşia Buciuleştii şi drepturile asupra ei ale Agăi Vasile 
Ceaurul, cumnatul său. No. 364, pag. 300. ” 

1696. Patriarhul de Constantinopol, în înţelegere cu Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, strică diata 
prin care răposata Ecaterina, fica lui Grigoraşeu- Vodă, Ghica, îşi lăsă toată averea pentru 
mile, supt îngrijirea soţului, Antioh (probabil: Antioh Jora Hatmanul). No. 365, pag. 302. 

1695, Mart. Danii aduse de Teodosie al Ungrovlahiei la Constantinopol, Patriarhiei, din moştenirea 
lui Meletie de Ohrida. No. 366, pag. 303. 

1696, Mart. Însemnare pe un manuscript al călătoriei în China a luî Nicolae Milescu. No. 367, 
pag. 304. 

1696, 5 Iulie şi 29 August. Cuvântări ţinute lui Brâncoveanu „la intrare“ şi la ieşire de „Serban 
fiul dumisale Vistierul“ şi de Sevastos Kymenetul. No. 368, pag. 304. 

1696, 23 Septembre. Menţiune că un manuscript s'a aflat în biblioteca răposatului: Patriarh Dio- 
nisie. No. 369, pag. 304. 

1696, 11 Octobre. Însemnare că un manuscript a fost copiat de Sevastos Kymenetul. No. 370, 
pag. 304. 

1696, 26 Novembre. Patriarhul de Constantinopol, Calinie, către Constantin-Vodă Brâncoveanu, despre 
supărarea acestuia, afurisenia, rostită aspra lui Serban Cantacuzino, a Doamnei şi a urma- 

58183. Vol. XIV. 
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şilor săi, despre informaţiile linguşitoare ce primește Domnul, despre o plângere a episco- 

pului bulgăresc de Crven şi despre vechea datină a darurilor domneşti către Patriarhie. No. 
371, pag. 805. 

1697, 15 Maiu. Nicolae Comnen Papadopulos către Patriarhul Dosoftei al Ierusalimului, despre 
chipul ce i-a adus Hrisant Notara şi despre cartea ce a închinat el însuş lui Constantin Stol- 

nicul Cantacuzino. No. 372, pag. 311. 

1697, '29 Novembre. Calinic, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul de Ierusalim Dosoftei, 

despre oferta lui Brâncoveanu de a da Galatienilor mijloacele pentru a-și mai face o bise- 
rică. No. 373, pag. 312. 

1697-8 (7206). Constantin-Vodă Duca, al Moldovei, întărește Zografului posesiunile. în Moldova. 
No. 374, pag. 313. 

1697-8 (7206). Piatra de mormânt — azi pierdută —a lui Dionisie, Patriarh de Constantinopol, la 

Mitropolia din Târgovişte. No. 375, pag. 314. 

1698 (c.). Însemnare că Nicolae Milescu Spătarul a tradus eartea despre păgânul Mohammed și 
despre Papa : cine sunt și care e Împărăţia lor“. No. 376, pag. 314. 

1698. Traducere a tratatului lui Aristotele despre Virtuţi şi Vicii, făcută de Sevastos Kymenetul şi 

închinată lui Constantin-Vodă Brâncoveanu. No. 377, pag. 314. 

(1698), 16 Mart. Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, pentru elei- 

mosină. No. 378, pag. 31£4. 

1698, 20 Mart. Sevastos din Trapezunt către Hrisant Notara, despre „tribul“ ce a luat şi despre 

cărțile ce as dori el să-i trimeată Hrisant. No. 379, pag. 314. 

1698, 27 Iulie. Însemnare că „Topografia Constantinopolei“ de Petru Gyllius a fost tradusă de 

Nicolae Milescu Spătarul. No. 380, pag. 315. 

1698, August. Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, iartă de păcate pe răposatul Constan- 

tin- Vodă Cantemir („lo Constantin Voevod al Moldovei“). No. 381, pag. 315. 

1698, August. Patriarhul de Constantinopol lacov, împreună cu Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, 

iartă păcatele lui Constantin-Vodă Cantemir. No. 382, pag. 318. 

1698-9, 20 Octombre. Constantin Duca-Vodă către Patriarhul Dosoftei de Ierusalim, despre durerea 
ce simte după moartea Eufrosinei, a doua soţie, trezindu-i-se și amintirea morţii Doamnei 

Maria. No. 383, pag. 318. 

1699 (7207), 30 Ianuar. Antioh Constantin-Vodă (Cantemir), Domn al Moldovei, dăruieşte mănăs- 

„tirea Căpriana, a lui Ştefan-cel-Mare, Zografului. No. 384, pag. 319. 

1699, 23 Mart. Firman către Constantin-Vodă Brâncoveanu, pentru haraciul 'Țerii-Româneşti, vama 
sării, suma ce reprezintă împreună, pentru şeicele date de Domn la slujba Belgradului, pentru 

plata salahorilor şi lefilor, pentru ajutorul dat lui Iusuf-Paşa de Babadag, ete. No. 38, 

pag. 319. 

1699, 18 Septembre. Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei către Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, 
despre trimeterea Marelui-Comis pentru a fi capuchehaie pe lângă Postelnie. No. 386, pag. 321. 

1699, 8 Novembre. Gramată a lui Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, prin eare se întă- 
reşte privilegiul de stavropighie al Bisericii din Ismail, închinată Sfântului Mormânt. No. 

387, pag. 822. 

1700, Februar. Constantin-Vodă Duca, al Moldovei, către Hrisant Notara, despre lipsurile sale, care 

„a păţit ce nici prin vis n'a visat“. No. 388, pag. 325. 

1700, Mart. Menţiunea lucrurilor dăruite, „din porunea lui lo Antioh Voevod a toată Moldovlahia“, 
după recomandaţia şi diata răposatului, Bisericii patriarhale din Constantinopol, de „preasfin- 

ţitul Patriarh chir Iacov din Chios, care şi-a schimbat viaţa de faţă în Moldova şi sa mu- 

tat la lăcașurile veşnice“. No. 389, pag. 327. 

1700, 8 April. Nicolae Comnen Papadopulos către Patriarhul Dosoftei de Ierusalim, despre evlavia



XAVII 

pentru el, plecarea la Paris a arhimandritului Hrisant şi a lui Răducanu, fiul lui Constan- 
tin Stolnicul Cantacuzino. No. 390, pag. 327. | 

1700, 28 Octombre. Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Constantin-Vodă Brânco- 
veanu, pentru transmiterea de acesta a „mărturisirii ortodoxe“ către Mitropolitul de Filadelfia, 
ca să-l vadă de este ori ba ortodox. No. 396, pag. 338. 

1700, 28 Novembre. Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Constantin-Vodă Brânco- 
veanu, despre tiparul de cărţi greceşti ce plănuiește şi traducerea în vulgară a lui Teofilact, 
care nu se potriveşte cu mintea poporului. No. 391, pag. 329. 

1700-3 (e.). Patriarhul de lerusalim către clerul muntean, pentru clădirea bisericii Sfântului Gheor- 
ghe din Bucureşti, închinată la Sfântul Mormânt. No. 392, pag. 332. 

1701, 2 Februar. Convorbire între cardinalul [Kolonich], vestitul propagandist pentru Unire, și M);- 
tropolitul de Bălgrad, Atanasie Anghel. No. 393, pag. 334. 

1701, Maiu (?). Calinic al II-lea, Patriarhul de Constantinopol, către „nobilii, clericii şi toţi popii 
din Ardeal, domni, negustori şi alţi creştini binecuvântaţi din tos Ardealul, cari aţi rămas 
ca fii iubiţi în Hristos, în preasfânta, apostoliceasea şi catolica, drept-eredincioasa, Biserică, 
răsăriteană “, despre Unirea lor: cu Biserica romană. No. 394, pag. 336. 

1701, 2 Iunie. Constantin-Vodă Duea al Moldovei către Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, ca să-l 
împace cu Constantin-Vodă Brâncoveanu. No. 395, pag. 337. 

1701, Novembre. Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Ștefan Răez, despre rătăcirea, lui confesională, 
prin trecerea la uniţi, sfătuindu-l să se îndrepte. No. 397, pag. 340. 

1701, Novembre. Dosoftei, Patriarhul de Ierusalim, către Atanasie, Mitropolitul ardelean, despre 
trădarea acestuia faţă de ortodoxie. No. 398, pag. 342. 

1701, 4 Novembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant Notara, despre durerea ce i-a făcut 
plecarea. acestuia şi „cartea latinească“ ce a primit de la el (simplă încereare stilistică în 
„limba elenică“). No. 399, pag. 344. 

1702, Februar. Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, creând stavropighie patriarhală mă- 
năstirea lui Constantin-Vodă Brâncoveanu de la Hurezi. No. 400, pag. 345. 

1702, Mart. Dosoftei, Patriarh al Ierusalimului, desfiinţează scrisorile date de silă lui Şerban- Vodă 
Cantacuzino, pentru întărirea celui d'intâiu testament al Elinei Cantacuzino și stricarea, celui 
de al doilea. No. 401, pag. 349. ” 

1702, 18 Oectombre. Gavriil, Patriarh de Constantinopol, pentru mănăstirea Sinaii, clădită de Mihail 
Banul Cantacuzino, din care face stavropighie patriarhală. No. 402, pag. 352. 

1704, 14 April. Radu Brâncoveanu către Hrisant Notara, despre cuvântarea, ce a ţinut la Patimile 
Domnului şi dorinţa lui de a se da, Patriarhului de Ierusalim, adăugind daruri pentru amândoi, 

No. 404, pag. 355. 

1104-1705 Iunie. Mihai-Vodă Racoviţă şi Antioh-Vodă Cantemir, Domnii Moldovei, pentru mă- 
năstirile Sfântului Mormânt. No. 405, pag. 355. 

1704, 12 Septembre. Anaforă a Divanului Moldovei cu privire la mănăstirile închinate Sfântului 
Mormânt. No. 406, pag. 360. 

1704, Octombre. Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, întărește privilegiile mănăstirii Caşinul. No. 407, 
pag. 362. 

1704, 31 Octombre. Doamna Marica, a lui Constantin Brâncoveanu, către Hrisant Notara, despre 
nişte daruri ce-i face şi „moartea, răposatului Radu“. No. 408, pag. 364. 

1704, Novembre Gramata Patriarhului Dosoftei de Ierusalim pentru închinarea mănăstirii Ha- 
dâmbului către Sf. Sava. No. 409, pag. 365. 

1705. Patriarhul de Constantinopol, numind pe Nicolae Mavrocordat Logofăt-Mare al Bisericii 
constantinopolitane, după ce ajunsese Mare-Lălmaciu, întăreşte părintelui său Alexandru
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1705, 

1705, 

1705, 
1706, 

1706, 

După 

1707. 

1707. 

Exaporitul, fost Mare-Liogofăt al Bisericii, — care a cedat oficiul fiului — » dreptul de a împărţi 
şi mai departe unele exarhii patriarhale, luându-și veniturile anuale ca exarh. No. 410, pag. 366. 

7 anuar. Marica Doamna a lui Brâncoveanu către Hrisant de Cesareia, despre gătirile pentru 
nunta, fiului ei mai mare. No. 411, pag. 367. 

Septembre. Antioh-Vodă Cantemir către Patriarhul Dosoftei, despre imputările neîndreptăţite 
ce i se aduc în chestia mănăstirilor Sfântului Mormânt. No. 412, pag. 368. 

Octombre. Gramată patriarhală de înoire a privilegilor mănăstirii Caşinul. No. 413, pag. 310. 

Iulie. Gramată patriarhală pentru şcoala făcută de Marele-Comis Gheorghe Kastriotul la 
Kastoria. No. 414, pag. 372. 

21 August. Serisoare patriarhală așezând un egumen la metohul din Ismail al Sf. Mormânt. 
No. 415, pag. 376. 

1706. Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei către” Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre 
alegerea acestuia. No. 403, pag. 353. 

Constantin Duca-Vodă către Hrisant, felicitându-l pentru alegerea ca Patriarh de Ierusalim. 
No. 417, pag. 378. 

Altă serisoare patriarhală, pentru biserica stavrapighială din Ismail. No. 418, pag. 319. 

11707], 17 Octombre. Antioh-Vodă Cantemir către Hrisant, Patriarh de Constantinopol, despre greu- 
tăţile băneşti ale ţerii. No. 416, pag. 377. 

1707-8, l-iu Februar. Antioh-Vodă Cantemir către Patriarhul Hrisant de Ierusalim, cu mulţămiri 

1707, 

1707, 

170%, 

1707, 

1707, 

1707, 

1707, 

1707, 

pentru condoleanţele arătate la moartea Doamnei. No. 419, pag. 381. 

25 Februar. Alexandru Mavrocordat către cei de la Sfântul Mormânt, despre recomandarea 

lui Hrisant ca Patriarh al Ierusalimului de înaintașul său Dosoftei şi despre datoria lor de 

a-l primi şi ascultă. No. 420, pag. 382. ” 

25 Februar. Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Neofit Notara, despre felul cum, după 
voia, lui Dosoftei de Ierusalim, a fost aşezat ca Patriarh Hrisant şi despre datoria lui Neofit 

de a rămâneă ca locţiitor al fratelui său. No. 421, pag. 383. 

19 Mart. Şerban Cantacuzino, Marele-Logofăt, către Hrisant de lerusalim, despre alegerea 

lui ea Patriarh în locul .răposatului Dosoftei. No. 422, pag. 384. 

21 April. Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei către Hrisant, Patriarh de Ierusalim, despre 
afacerea mănăstirilor şi neînțelegerile sale cu Vodă Brâncoveanu. No. 423, pag. 384. 

l-iu Lulie. Constantin-Vodă Brâncoveanu către soborul Ierusalimului, pentru alegerea Patriar- 

hului Hrisant. No. 424 pag. 886. 

August. Gramată patriarhală pentru mănăstirea Sfântului Gheorghe din Bucureşti. No. 425, 

pag. 3888. 

August. Rânduiala dascălilor de la Sfântu-Sava din Bucureşti. No. 426, pag. 39. 

9 Septembre. Constantin-Vodă Brâncoveanu dă veniturile lacului Greaca şcolii celei nouă 

de la Sfântul-Sava din Bucureşti. No. 427, pag. 394. 

6 Decembre. Hrisov al lui Mihai Racoviţă, Domnul Moldovei, prin care dă Sfântului Mor- 
mânt: 250 de lei pe an din venitul Vămii celei Mari. No. 428, pag. 39%. 

„ Zosima, arhiepiscop de Ohrida, hotăreşte cu privire la şcoala din mănăstirea Muzevicu, de 
la Kastoria, înălţată din averea lui Gheorghe Castriotul, Marele-Comis. No. 429, pag. 398. 

„ 6 anuar. Ruxandra Mavrocordat către Hrisant, Patriarh de Ierusalim, pentru liberarea fiului 
ei Alexandru, care a venit la Bucureşti şi în puţine'zile va fi la Adrianopol. No. 430, pag. 400. 

, 18 Ianuar. Ruxandra Mavrocordat către Patriarhul de Ierusalim Hrisant, despre sosirea fiului 

ei lângă dânsa şi gândul Patriarhului de a veni „în părţile Filipopolei“. No. 431, pag. 401. 

, începutul lui Februar. Act de îngăduire patriarhală pentru strămutarea la Mitropolia 

Ungrovlahiei a lui Antim, episcop de Râmnic. No. 432, pag. 401.
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10 Februar. Chiprian, Patriarh de Q r. Ci onstantinopol, despre moartea lui Teodosie Mitropolitul Ungrovlahiei şi alegerea urmaşului s 
| 

ău, pag. 629, nota 1. 
13 Februar. Grigoraşeu Ghica, fiul Ruxandrei Mavrocordat, către Patriarhul de Ierusalim, despre stăruinţile lui pentru Sfântul Mormânt, naşterea unui fiu şi despre legăturile lui cu „prea-înălțatul Domn“. No. 433, pag. 403. 
Mart. Chiprian, Patriarh de Constantino 
No. 434, pag. 404. 

pol, întăreşte diata Vornicului Şerban Cantacuzino. 

20 Mart. Testament al ctitorului pentru şcoala din Kastoria, No. 435, pag. 406. 
20 Mart. Altă orânduială a lui Gheor ghe Comisul pentru şcoala din Kastoria. No. 436, pag. 408, 

14 April. Anghel Summakios, din Zante, către Patriarhul Hrisant Notara, 
sale cu Patriarhul răposat, Dosoftei, arătând ce cărţi, 
trimes lui ca unui apărător al Bisericii răsăritene, cer 
salutările fiului său, doctorul Constantin, care a cunose 
dreptul la Papadopulos. No. 437, pag. 409. 

despre legăturile 
din cele tipărite în Principate, i-a 

ând și ce alta a mai ieşit şi adăugind 
ut pe Hrisant la Padova, când învăţă, 

l-iu Maiu. Nouă diată a Comisului Gheorghe Kastriotul. No. 433, pag. 410. 
4 Februar. Constantin-Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant, despre o convorbire teo- 
logică a acestuia cu un Ture, despre ştirile din Ierusalim, slujba de la Sfântu-Gheorghe din 
Bucureşti, tipografia şi biblioteca ce sunt să se facă la Sf. Sava de acolo, despre nunta fiului 
Ştefan şi a lui Iordachi beizadeă Cantacuzino. No. 439, pag. 4Il. 
3 lunie. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant, despre starea sa şi a familiei, cu 
salutări de la soţie, copii şi fraţi, precum şi de la dumnealui unchiul „Celebi“, şi pentru 
„fratele“ lui Hrisant, No. 440, pag. 414. 

4 lunie. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant de Ierusalim, despre felicitările la nuntă 
ce i-a prezintat acesta, şi pentru darurile trimese cu acest prilej, adăugind complimentele 
soţiei și socrului. No. 441, pag. 415. 

Novembre. Actul patriarhal pentru Şcoala cea Mare din Constantinopol, clădită de Alexandru 
Mavrocordat Exaporitul, arătând suma de susținere şi sfatul de arhierei însărcinat cu supra- 
vegherea, adăugindu-se că „îngrijitor şi supraveghetor va fi și se va cunoaşte cel mai însemnat 
şi mai în vază din slăvitul și cu faimă bună neam al Luminăţiei Sale“, cu sarcina de a face 
să se culeagă şi să se dea ucenicilor cele plătite de Biserica cea Mare pe an din dobânda, 
ce sa statornicit împreună, de 375 de lei. No. 442, pag. 415. 

20 Novembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul de Alexandria, Gherasim, despre 
numirea sa în Moldova şi plecarea apropiată întracolo. No. 443, pag. 417. 

28 Novembre. Atanasie, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Moldovei, Ghedeon, 
despre hirotonisirea lui fără, învoirea patriarhală. No. 444, pag. 418. 

31 Decembre. Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre drumul său grăbit spre 
Balcani, greutăţile din cale şi nerăbdarea Moldovenilor. No. 445, pag. 420. 

28 lanuar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea-i în Moldova, 
şi căldura cu care l-a primit ţara, despoiată de Mihai-Vodă Racoviţă. No. 446, pag. 421. 

9 Februar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarh de Ierusalim, despre întrarea 
sa, la, aşi şi întâmpinarea de Brâncoveanu, prin Afenduli, scriitorul Cronicei lui Carol al 
Xll-lea. No. 447, pag. 422. 

9 Mart. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitările de Paşti. 
No. 448, pag. 423. 

10 Mart. Constantin-Vodă Duca, Domn mazil al Moldovei, către Patriarhul Hrisant, mulţămind 
pentru știri privitoare la fiul Şerban. No. 449, pag. 424. 

29 Mart. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre veştile ce i-a trimes
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__acesta cu privire la „scandelele“ din Ierusalim şi alte afaceri, vorbind de fratele său și de 

1710, 
capuchehaiaua Dumitraehi Iuliand. No. 450, pag. 425. 

9 Maiu. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre mănăstirile Sfântului 
Mormânt în Moldova, şi mai ales despre Galata şi Barnovschi, şi despre călătoria Doamnei 

1710, 

1710, 

1710, 

1710, 

1710, 

Pulheria. -No. 451, pag. 426. 

10 Maiu. Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre ocupațiile sale literare, No. 452, 

pag. 427. 

Iunie (?). Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o schimbare între 

egumenii din Moldova ai Sfântului Mormânt şi grija lui pentru dânşii. No. 453, pag. 428. 

13 Iulie. Angelos Sumakios către Hrisant, Patriarh de lerusalim, despre întoarcerea, acestuia 
din Ierusalim la Constantinopol, despre cartea, ce i-a dat, cerând alte lucruri nouă ieşite de 

supt tipar, mai ales cartea lui Visarion Macri despre cele trei Virtuţi, cu Mărturisirea Ortodoxă 

(apărută la Snagov în 1699) şi un nou exemplar din „Manualul“ lui Maxim (București, 

1690); adauge că se bucură de începerea tiparului arăbese, de care cei de această limbă au 

atâta nevoie. No. 454%, pag. 429. 

14 August. Nicolae Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre clevetitorii 

amândurora, despre egumenul Paisie şi „răul“ Iordachi. No. 455, pag. 430. 

30 Septembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre schimbarea 

Vizirului, răscoala Arabilor şi o datorie de o mie de lei către acesta. No. 456, pag. 431. 

1710 (?), 30 Novembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisânt Notara, despre o afacere u 

1716, 

1710, 

IT, 

171, 

1711, 

17il, 

1711, 

1711, 

1711, 

1711, 

1711, 

1711, 

Patriarhului, în care va interveni, prin oamenii săi de la Constantinopol. No. 457, pag. 432. 

9 Decembre. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre mazilia lui Nicolae- 

Vodă şi uneltirile dușmane ale lui Dimitrie-Vodă Cantemir. No. 458, pag. 433. | 

26 Decembre. Antim, Mitropolit al Ungrovlahiei, către Patriarhul ecumenie Atanasie, pen- 

tru drepturile Sfântului Mormânt în mănăstirile muntene. No. 459, pag. 434. 

10 lanuar. Nicolae Mavrocordat către „un anonim“, despre. viața ce a dus-o, deprinderea cu 

vicisitudinile politice, munea sa ca Domn al Moldovei şi nedreapta răsplată ce l-a ajuns. No. 

460, pag. 434. 

94 anuar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea acestuia la 

Adrianopol şi interesul ce-i poartă la nenorocire. No. 461, pag. 435. 

5 Pebruar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre căderea zidirii Sfân- 

tului Mormânt şi ajutorul ce va da la Poartă fratele său, Marele-Dragoman loan. No. 462, 

„pag. 436. 

15 Februar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala de picioare 

a acestuia. No. 463, pag. 437. 

19 Februar. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre slăbirea Moldovei, 

o datorie a lui Vodă Brâncoveanu şi afacerile Sfântului Mormânt cu catolicii. No. 464%, 

pag. 438. 

13 Mart. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre legăturile sale 

cu Brâncoveanu. No. 465, pag. 439. 

21 Mart. Nicolae Mavrocordat câtre Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări pentru apropia- 

tele serbători ale Paştilor. No. 466, pag. 440. - 

27 Mart. Manolachi Aga (Lambrind) către Hrisant Notara, despre numirea sa în dregă- 

torie. No. 467, pag. 441. 

28 Mart. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre serbările Paş- 

tilor şi sarcina dată lui Ioan, Marele-Dragoman, de a-l sprijini. No. 468, pag. 443. 

10 April. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata ve 

nire a acestuia. No. 469, pag. 444.



11, 

1711, 

171], 

1711, 

711, 

După 

1712 (e.). Serisoare patriarhală 

113, 

1713, 

112, 

1712, 

1712, 

XXXI 

3 Septembre. Nicolae Mavrocordat către un anonim, despre copilăria, şi tinereţa, sa, Domnia 
în Moldova şi felul cum a fost scos de Dimitrie Can temir. No. 470, pag. 444. 
217 Oetombre. Nicolae Mavrocordat către „lerotei Comnenul (doctorul Ioan), Mitropolit de 
Dristra, despre drumul lui spre Dunăre şi noua datorie de Domn. No. 471, pag. 448. 
14 Novembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea sa la, Iaşi, 
buna primire de toată țara și grija ce poartă mănăstirilor Sfântului Mormânt. No. 472, pag. 449. 
20 Novembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către fiul său Scarlat, despre durerile ce-i prici- 
nuieşte boala, de friguri, în suferința căreia l-a lăsat pe acesta, pe care, de mie, şi el şi Ale- 
xandru Exaporitul l-au încunjurat de speranţele lor. No. 413, pag. 450. 
l-iu Decembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către dascălul Iacov, despre grijile sale ca Domn 
şi starea, tristă a Moldovei. No. 474, pag. 451. 

lil. Însemnare pe o carte cumpărată de Hrisant Notara de la Dionisie Patriarhul de Con- 
stantinopol. No. 475, pag. 453. 

din Constantinopol pentru Mitropolia Proilavului. No. 416, pag. 453. 
10 Ianuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către dascălul lacov, despre greutăţile situaţiei sale. 
No. 477, pag. 454. 

20 Ianuar. Nicolae-Voadă Mavrocordat către dascălul chir Iacov, despre plăcerile ce aveă acasă. 
No. 478, pag. 455. 

10 Februar. Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre amărăciunea, ca la bolnavii 
de icter, care strică şi plăcerea scrisorilor bune ale acestuia. No. 4179, pag. 456. 

15 Februar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Marele-Eelesiarh Hurmuzi, care-i spune că do- 
reşte să vie în Moldova, adăugind consideraţii filosofice. No. 480, pag. 456. 

20 Februar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre iertarea unui 
recomandat al acestuia. No. 481, pag. 457. 

Mart. Patriarhul Chiril de Constantinopol către Mitropolitul 'Ţerii- Rumânești, pentru banii 
„unui călugăr din Şumla. No. 482, pag. 457. 

1712, 

1712, 

1712, 

Mart. Însemnare pe o carte trimeasă de Gheorghe Hypomenăs din Veneţia fratelui său Ioan 
la Bucureşti prin loan Hrisoseuleu. No. 483, pag. 457. 

13 Mast. Partenie, Mitropolit de Larisa, către Patriarhul Hrisant Notara, despre un Lerotei, 
recomandat al Brâncoveanului, pentru înaintarea ca arhiereu. No. 484, pag. 457. 

18 Mart. Anastasie Bunellis din Ianina către Patriarhul Hrisant Notara, despre părăsirea, 
creşterii şi învăţării fiului Domnului. No. 485, pag. 459. 

5 April. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa sa de a 
se face arhiereu Paisie, egumenul de Galata. No. 486, pag. 460. 

25 April. Nicolae Mavrocordat către „Dimitrie“, despre slujbele ce i-a făcut acesta, răsplata 
ce i se datorește, grelele stări de lucruri din această „ţară de Miazănoapte“, unde primăvara 
măcar de ar aduce „nădejdi mai bune locuitorilor“, de oare ce războiul a încetat şi se aş 
teaptă roadele păcii. No. 487, pag. 461. 

26 April. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre greutăţile amân- 
durora şi egumenii din Moldova ai mănăstirilor Sfântului Mormânt. No. 488, pag. 461. 

26 Maiu. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre botezul fiului, ridi- 
carea, la arhierie a egumenului Paisie, sprijinul ce i-l dă Vizirul şi o afacere a egumenului 
de la Sf. Gheorghe. No. 489, pag. 463. 

30 Iunie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre legăturile lui 
cu Brâncoveanu. No. 490, pag. 465. 

12 August. Azarie ieromonahul către Patriarhul Hrisant Notara, recomandându-i un ucenic 
al lui Metodie care merge în 'Țara-Românească pentru câştig. No. 491, pag. 466.
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17 August. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoarcerea 
boierilor săi pribegi şi despre împăcarea cu Brâncoveanu. No. 492, pag. 467. 

l-iu Septembre. lerotei Comnenul, Mitropolit de Silistra, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre eleimosinela ce se strâng pentru Sfântul Mormânt. No. 493, pag. 470. 

2, 14 Septembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea la acesta 
a călugărului Iustin, fost la Barnovschi, care a căzut într'o greşeală. No. 494, pag. 472. 

12 Oetombre. Pantaleon Caliarh, medicul lui Vodă Brâncoveanu, către Patriarhul Hrisant 
Notara, rugându- se de acesta să stăruie ca Domnul să-i cunune fata, Măriuţa, cu un tânăr 
din Chios. No. 495, pag. 472. 

13 Novembre. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Compania Grecească din Sibiiu, pentru 
cazul lui Hagi-Ghiurcu. No. 496, pag. &î. 

» 17 Novembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre greutatea câr- 
muirii și starea, de slăbiciune a Moldovei, precum şi despre mănăstirile 'Sf. Mormânt. No. 
497, pag. 476. 

12 Decembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări pentru ser- 
bătorile apropiate. No. 498, pag. 476. 

15 Decembre. Nicolae Mavrocordat lui Ierotei, Mitropolit de Dristra, despre grozăviile nă- 
vălite una după alta din toate părţile asupra, nenorocitei şi plinei de gemete Moldove, des- 
pre „mulţimea de griji în care a căzut“ și despre părerea lui de rău pentru lucruri psinis- 
tre şi vrăjmaşe“ întâmplate și acestui episcop (cuprins retoric). No. 499, pag. 477. 

20 Decembre. Nicolae Mavrocordat către fostul Patriarh de Alexandria, Gherasim, despre 
cele întâmplate în Moldova de la a doua numire a sa ca Domn. No. 500, pag. 4175. 

22 Decembre. Constantin Brâncoveanu către Hrisant Notara, trimeţându-i cartea „Grădina, 
Darurilor“. No. 501, pag. 487. 

Chiril de Constantinopol către Mitropolitul erii-Româneşti și episcopul de deven, pentru 
un negustor. No. 502, pag. 488. . 

26 anuar. Lerotei Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
sărăcia creştinilor din eparhie, precum și despre un „ieromonah Paisie care se tot poartă 
prin eparhie şi vrea să meargă și la Ismail“, după a cărui întoarcere i se va luă, aşă cum 
cere, socoteala „cutiilor“ de eleimosină. No. 503, pag. 488. 

3l Ianuar. lerotei Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
stăruinţile ce i-ar trebui faţă de Marele-Dragoman în afacerea datoriei sale şi alte nevoi 
băneşti. No. 504, pag. 489. 

(17183), 6 Februar. Constantin Brâncoveanu dă 120 de aspri pe an mănăstirii Dionisiu de 
la Athos. No. 505, pag. 490. 

» 15 Februar. Constantin Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre pealabalâcul“ 
de la Bender al lui Carol al XII-lea. No. 506, pag. 491. 

16 Februar. Elena, fiica lui Dumitraşcu-Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre sărăcia ei şi soarta, casei luate de Patriarh pentru datorie. No. 507, pag. 492. 

19 Februar. Pulheria, Doamna lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre boala de vărsat şi însănătoşarea copiilor domneşti și învăţătura, Domniței. 
No. 508, pag. 495. 

„ 20 Februar. Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre cele petrecute cu Carol: al 
XII-lea la Tighinea. No. 509, pag. 496. 

26 Februar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre împăcarea cu 

Apusenii la Ierusalim, pregătiri războinice tureeşti, legăturile cu Brâncoveanu, trecerea, regelui 
Stanislas prin Moldova şi un telescop. No. 510, pag. 505.
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10 Mart. Chiril, Patriarhul de Constantinopol, către Hrisant Notara, despre legăturile sale 
eu capuchehaielele româneşti. No. 511, pag. 507. 
12 Mart. Elena Cantacuzino către Hrisant, Patriarh de erusalim, despre dreptul ei de a 
trece pe la Patriarhie. No. 512, pag. 509. 

13 Mart. Elena Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre Paştile apropiate şi 
mulțămirile soțului ei, fiilor şi ale întregii familii. No. 513, pag. 510. 
14 Mart. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul IHrisant Notara, despre căderea 
regelui Suediei şi alte veşti politice. No. 514, pag. 5ll. 

21 Mart. Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre solia egumenului de 
la Căluiu şi apropierea Paştilor. No. 515, pag. 513. 

30 Mart. Doamna Marica Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropierea 
Paştilor şi „bohcealâcul“ ce-i trimete. No. 516, pag. 514. 

l-iu April. Mihai-Vodă Racoviţă, către Patriarhul Hrisant Notara, des pre sentimentele bun 
ce-i poartă, No. 517, pag. 515. 

8 April. Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre atacerile 
Suediei şi acţiunea ambasadorului Franciei la Constantinopol, recomandând pe prietenul său, 
elericul Eftimie. No. 518,fpag. 516. 

12 April. Doamna Pulheria, a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 
Notara, cu felicitări de Paşti şi vești despre copiii «i. No. 519, pag. 518. 

12 April. Elena Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea ce i sa îngăduit 
prin poarta ce fusese închisă. No. 520, pag. 519. 

13 April. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre afacerile dela Ierusalim 
și legăturile Iui cu Vodă Brâncoveanu. No. 521, pag. 520. 

13 April. Neofit Mavromati, Mitropolit de Arta, către Hrisant Notara, despre conflictul cu 
dragomanul flotei Constantin Ventura, mulțămind „prea-creştinului boier dumnealui Dumitrachi 
luliană, eare, printr'un obraz de seamă, mi-a arătat împrejurarea, spre a se cunoaşte adevărul 
şi să nu fiu nedreptăţit fără vină, ajutând şi harul lui Dumnezeu, de Fericirea Ta“. No. 522, 
pag. 521. | 
28 April. Ierotei, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre sentimentele 
sale față de dânsul și frumuseţa bisericilor bucureştene Sf. Sava şi Sf. Gheorghe Nou. 
No. 523, pag. 523. 

28 April. Matei Brâncoveanu către Hrisant Notara, despre sentimentele ce-i poartă și com- 
plimentele rudelor sale. No. 524, pag. 524, 

30 April. Radu Dudescu către Patriarhul Hrisant Notara, despre egumenul de Căluiu şi 
lucrările dela Sf. Sava. No. 525, pag. 525. 

5 Maiu. Marcu Cipriotul Porphyropulos către Patriarhul Hrisant Notara, despre şcoala 
munteană. No. 526, pag. 526. 

11 Maiu. Mihai Cantacuzino Spătarul către Patriarhul Hrisant Notara, despre zăbava scri- 
sorilor sale. No. 527, pag. 527. 

Iunie (2). Constantin Cantacuzino către Patriarhul MHrisant Notara, despre starea politică, 
tratatul ruso-ture şi afaceri personale. No. 528, pag. 528. 

22 lunie. Constantin Duca, fost Domn al Moldovei, către Patriarhul Hrisant, despre boala sa de 
rinichi, sărăcia, ce sufere şi dorinţa de a fi sprijinit pe lângă Brâncoveanu. No. 529, pag. 531. 

30 lunie. Nicolae Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre starea tristă a părintelui 
său, cerându-i o intervenire pe lângă Nicolae-Vodă Mavrocordat. No. 530, pag. 531. 

l-iu Iulie. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre bucuria pentru 

pacea cu Ruşii şi primejdia unui nou războiu pentru. Moldova ca şi pentru Împărăţie. 
No. 531, pag. 533. 

58183. Vol. XIV. Y
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14 Iulie. Constantin-Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre venirea lui 
apropiată în 'Ţara-Românească, pregătirile 'Tureilor şi siguranța că Ruşii voiese numai pacea, 
de care se bucură. No. 532, pag. 534. | 

10 August. Iacob Manos din Argos către Patriarhul Hrisant Notara, despre manuseriptele 
lui Maxim Margunios, episcop de Citera, şi Chiril Lukaris, ce sunt a se trimete lui Nicolae 
Mavrocordat. No. 533, pag. 535. | | 
14 August. Constantin-Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre aşteptarea 
acestuia la București. No. 534, pag. 536. 

21 Augusţ. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre starea Moldovei. 
zidirea. Hotinului şi sosirea Patriarhului în ţerile de la Dunăre. No. 535, pag. 537. 
29 August. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre felicitările trimise lui 
prin Spelaiotes (Spileotis). No. 536, pag. 539. 

8 Septembre. Nicolae Mavrocordat către Serafim, Patriarh de Alexandria (de cuprins retoric), 
No. 537, pag. 540. 

8 Septembre. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria lui în 
Țara-Românească, legăturile cu Brâncoveanu şi o afacere a lui Spelaiotes cu ambasada 
Angliei. No. 538, pag. 540. 

19 Septembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea . lui 
apropiată în Moldova. No. 539, pag. 541. | 
20 Septembre. Marcu Cipriotul Porphyropulos către Patriarhul Hrisant Notara, despre şcoala 
din București. No. 540, pag. 542. : 

22 Septembre. Marcu Cipriotul Porphyropulos către Patriarhul Hrisant Notara, despre - 
afaceri ale lui, cu pomenirea Cămărașului Hrisant, a lui Manos şi a Mitropolitului Dristrei. 
No. 541, pag. 543. 

24 Septembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre „plata 
vădrăritului de jupăneasa lui Costin Miron“. No. 542, pag. B44. 
4 Oetombre. Iacob Manos din Argos către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoriile 
acestuia în Țara-Românească, o carte împrumntată și sănătatea, fiilor lui Nicolae Mavrocordat. 
No. 543, pag. 544. . 

11 Octombre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoarcerea, lui 
apropiată la Iaşi şi vizita Patriarhului. No. 544, pag. 545. 
15 Oetombre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul de Alexandria, Serafim (retorică: cu- 
prinzând lauda filosofiei şi mustrarea că nu-i serie şi nu urmează exemplul lui Platon, care 
a cercetat pe Dionisiu în Sicilia, şi lui Aristotel, care a fost sfetnicul lui Alexandru-cel-Mare, 
pomenind şi de greutăţile acelora cari, ea dânsul însuş, „se îngrijesc zi şi noapte, pe de o 
parte, de îndreptarea cârmuirii, iar, pe de alta, de îndepărtarea şi împuţinarea lucrurilor 
grele ce răsar“). No. 545, pag. 546. 

27 Octombrie. loan Mavrocordat către Hrisant Notara, Patriarhul Ierusalimului, despre pa- 
cea ruso-tureă, schimbarea Patriarhului Ecumenic, legăturile cu Vodă-Brâncoveanu şi afaceri 
de bani cu Mitropolitul de Târnova. No. 546, pag. 547. 
6 Novembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea sa la Iaşi 
şi dorința ce are de a-l primi aici. No. B4T, pag. 548. 

11 Novembre. Nicolae Mavrocordat către un anonim (retorică, — cu noi plângeri despre tă- 
cerea acestuia). No. 548, pag. 549. 

22 Novembre. Nicolae Mavrocordat--către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa de a-l 
vedeă mai curând. No. 549, pag. 550. 

[e. 1718], 22 Novembre. Dumitrachi Hrisosculeu, boier muntean, către Patriarhul Hrisant N otara, despre 
venirea sa și un manuscript, pomenind pe Mitropoliţii de Heracleia şi Niceia. No. 550, pag. 551.



1743, 

1713, 

1743, 

„1713, 

1713, 

1713, 

„la Iaşi. a acestuia. No. 556, pag. 557. 
1713, 

1713. 

XXXV 

28 Novembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant al Ierusalimului, despre o hotărîre a lui. No. 551, pag. 552. 
i 

29 Novembre. Icrotei, Mitropolitul Dristrei, către Patriarhul Hrisant N rea în Scaunul Constantin 
otara, despre reveni- 

polei a Patriarhului Chiprian şi starea propriei sale eparhii. No. 

2 Decembre. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre grija ce are pentru Sfântul Mormânt, călătoria Patriarhului spre laşi şi butea, ce a primit. No. 553, pag. 554. 
6 Decembre. Niculae Mavrocordat către Patriarhul IIrisant Notara, 

i 
despre petrecerea aces- tuia în 'Țara-Românească. No. 554, pag. 554. 

21 Decembre. Eleniţa Cantacuzino, fiica lui Dumitraşeo- Vodă, către Patriarhul Hrisant No- tara, despre singurătatea ei prin lipsa soţului. No. 555, pag. 556. 
22 Decembre.- Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata, sosire 

30 Decembre. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul. Hrisant Notara, despre succesul orto- 
docşilor la Ierusalim şi starea, grea a Moldovei. No. 557, pag. 557. 

Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre suferințele Moldovei, cu prada Tatarilor, „ căratul de provizii la Turei, lucrul la Hotin. No. 558, pag. 558. 
1714 (?). Cuvântare de laudă către Constantin-V odă Brâncoveanu. No. 559, pag. 560. 
Înainte de 1714 (de fapt: 1695). Alt panegrie al lui Constantin- Vodă Brâncoveanu, pehtru şcolarii 

1714, 
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cari capătă de la el „procopsirea şi predarea literelor“, de ziua naşterii Domnului. No. 560, pag. 562. | | 
l-iu lanuar. Nicolae Mavrocordat către dascălul chir Iacob, despre. greutăţile şi datoriile sale 
pentru stăpâni ; mai ales despre jalea, ce are că fiul său, încredințat lui, nu vrea să înveţe. 
No. 561, pag. 565. | | 
4 lanuar. Costandie, Mitropolit de Chalkedon, către Patriarhul Hrisant Notara, despre călă- 
toria, ăcestuiia din Târgovişte la Iași, plecarea călăraşilor moldoveni, ciuma din Constanti- 
nopol, arătând că numai în el și: în. Domn îi e toată nădejdea: No. 562, pag. '566. 
11 Ianuar. Nicolae Mavrocordat: către Gherasim, fost Patriarh de Alexandria, despre „grijile 
sale de multe feluri şi miile de uneltiri politice, care-l obosesc“ şi despre mângâierea ce are de la dânsul. No. 563, pag. 568. . 
22 anuar. Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea lui apropiată. 
No. 564, pag. 568. 

25 anuar. Dimitrie Iuliand,. capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
„afacerile acestuia. No. 565, pag. 570. 

13 Februar. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre afacerile Sfântului „ Mormânt eu ambasadorul [Angliei] şi pacea turco-polonă. No. 566, pag. 571. 
22 Februar. Constantin Ventura către Patriarhul Hrisant Notara, eu eivilităţi și daruri ; şi despre suretul firmanului ce a dat, din ordinul său, lui Capudan-Paşă, pentru Mitilene, şi 
piedecile ce sunt de spre partea Marelui-Vizir.. No, 567, pag. 572. | 
28 Februar. Mareu din Cipra Porphyropulos, dascăl în Bucureşti, către Patriarhul Hrisant 
Notara, despre un proiect de întărire sinodală ce trimete (privitor, se pare, la şcoala sa), 
despre biblioteca din “Mărgineni şi copiarea a două manuscripte de acolo. No. 568, pag. 512. 
2 Mart. „Zaharia“ către Constantin-Vodă Brâncoveanu, despre afaceri bisericeşti din Constan- 

” tinopol : așezarea unui nou Patriarh, Cosma. No. 569, pag. 573. 

1114, 5 Mart. Dimitrie Iuliand, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
schimbarea, Patriarhului, arătându-şi părerea că scoaterea unuia, dar nu şi punerea altuia, ar 
puteă să placă lui Hrisant, care va şti să înșele însă pe Cosma asupra sentimentelar sale,
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adăugind că „se grăbeşte a trimete scrisorile sale către prea-înălţatul nostru Domn“ ; și des- 

pre o convorbire a sa cu ambasadorul Franciei. No. 570, pag. 516. 

17 Mart. Dimitrie luliană, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

foarte bunele purtări ale noului Patriarh Cosma, despre felurite ştiri din Constantinopol şi 

despre faptul că „a lipsit din grija prea-înălțatului Domn fiul mieu Antonachi“, pe care nu-l 

va trimete înapoi decât după cererea lui Vodă, pentru că „mulţi se află acolo şi împovă- 

rează pe Înălţimea Sa“, aşă încât nici Antonachi n'are cum paveă vre-un folos“. No. 571, 

pag. 577. 

17 Mart. Constantin-Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre pierderea fiicei 

sale Stanca. No. 572, pag. 578. 

Înainte de 1714, 22 Mast. Andronic Rangavi (Rhangabă), Mare-Chartophylax, către Patriarhul Hri- 

1714, 

1714, 
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sant Notara, despre iubirea lui Antioh-Vodă Cantemir către Manolachi, fiul săv, de pe urma 

recomandaţiei Patriarhului, arătând că a dat plicul acestuia, „pe care l-a deschis şi a cetit, 

şi îndată a poruncit grămăticului românesc al său şi s'au scris scrisorile după cererea sa, 

eu îngrijire“. No. 573, pag. 579. 

25 Maxt. Constantin Brâncoveanu către Hrisant Notara, despre mazilia sa neașteptată. No. 

514, pag. 580. 

26 Mart. Ştefan-Vodă Cantacuzino al "erii-Româneşti către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

căderea Brâncoveanului. No. 575, pag. 581. 

31 Mart. Pulheria, Doamna lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, către Hrisant Notara, despre 

drumul acestuia la laşi. No. 576, pag. 583. 

2 April. Autorizaţie din partea Patriarhului Hrisant Notara către Vornicul Anastasie de a 

luă, bani de la, egumenii de Galata, Cetăţuia, Barnovschi, Bârnova; Sf. Sava şi Galaţi, pen- 

tru a face chilii la Sf. Sava şi a repară Cetăţuia, casele domneşti, cuhnea și acareturile (?) 

bisericii chiar. No. 517, pag. 583. 

3 April. Iacov (lacomi) Manu din Argos către Patriarhul Hrisant 'Notara, despre întâlnirea aces- 

taia cu Domnul Moldovei şi despre şcolile făcute în Moldova de Nicolae-V odă. No. 578, pag. 585. 

9 April. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Hrisant Notara, despre vinovăția ce i se atribuie în 

catastrofa Brâncoveanului şi scrierea averii lui. No. 579, pag. 586. 

15 April. Dimitrie Luliand, eapuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

schimbarea de Patriarh la Constantinopol şi căderea Brâncoveanului. No. 580, pag. 590. 

18 April. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre lipsa lui de vi- 

novăţie în căderea Brâneoveanului. No. 581, pag. 591. 

21 Aprii. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Hrisant Notara, despre căderea 

Brâueoveanului şi greutăţile ţerii, precum şi despre situaţia lui Carol al XII-lea şi a Ruşilor. 

No. 582, pag. 59. 

24 April. Mare din Ciprn Porphyropulos către Hrisant Notara, despre hrisoavele pentru Aca- 

demie, ocupațiile sale şi ale lui Nicolae Deporta şi gătirea bibliotecii Academiei domneşti. 

No. 588, pag. 59. 

25 April. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre întărirea lui cu 

berat şi eaftan prin Hasechi-Aga şi afacerile polone, cu salutările tatălui şi ale Doamne. 

No. 584, pag. 598. 

29 April. loan Mavrocordat către Hrisant Notara, despre neputinţa oricărui ajutor omenesc 

pentru Constantin Brâncoveanu. No. 585, pag. 599. 

Maiu. Privilegiul lui Nicolae Mavrocordat pentru „biserica noastră părintească, din. insula 

Chios, în enoria zisă Atzike, zisă şi de sus şi a lui Balsarino, cu hramul sfintei mari muce- 

nice Chiriaca“, pe care o închină Sfântului Mormânt pentru pomenirea sa, a tatălui şi a 

maicei, Sultana. No. 586, pag. 600.
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» 5 Maiu. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre nrările acestuia 
pentru întărirea în Domnie. No. 587, pag. 602. 

20 Maiu. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre rămânerea. acestuia la 
Bucureşti până va încetă „tulburarea Bucureştilor“ şi alte lucruri privitoare la greutăţile 
fratelui său şi la situaţia Brâncoveanului. No. 588, pag. 603. 

6 Iunie. lerotei Comnen, Mitropolit de Silistra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre do- 
rinţa sa ca să sprijine pe lângă Ştefan-Vodă Cantacuzino pe egumenul Teoelit de la Chalke, 
care vine pentru eleimosină. No. 589, pag. 604. 

8 lunie. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea vnui Ture 
cu porunci şi plecarea-i la Hotin. No. 590, pag. 605. 

17 lunie. Dimitrie luliand, capuchehaie a Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
o afacere a acestuia care i-a fost recomandată de Domn (aceia a metohului nou din Chios). 
No. 591, pag. 607. 

Iulie (?). Constantin Stolnieul Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Î Notara, despre greutăţile 
timpului și zăbava venirii lui. No. 592, pag. 608. - 

l-in Iulie. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant „Notara, despre o cumpărătură 
de orz şi grâu, secetă şi lăcuste, despre zăbava plecării „agalelor“, dorința de a-l vedeă pe 
Patriarh 'şi o carte latină ce trebuiă să traducă Nicolae Daporta şi din care încă un exem- 
plar s'a aflat la mănăstirea, Mărginenilor. No. 593, pag. 610. 

22 Iulie. Drako Suţu către Patriarhul Hrisant Notara, despre sfiala sa de a-i serie şi des- 
pre căsătoria, lui Dumitrachi Luliand (capuchehaiaua Moldorei). Dumineca viitoare, cu fata 
lui lenachi Ruset. No. 594, pag. 612. 

26 lulie. Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul -Hrisant Notara, despre plecarea 

Imbrohorului, „mila stăpânilor“, afacerea lui Spelaiotes şi neputinţa de a se face vre-o in: 
tervenţie pentru Vodă-Brâncoveanu şi ai lui. No. 595, pag. 613. 

26 Iulie. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Hrisant Notara despre durerile 
ţerii şi plecarea agalelor, veștile rele din Iberia şi „treaba Mărginenilor“. No. 596, pag. 614. 

August. Nicolae Mavrocordat, Domn al Moldovei, întăreşte privilegiile mănăstirii Maicei Dom- 
nului din insula Chalke., No. 597, pag. 616. 

l-iu August. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre intervenţiile 
ce a făcut la Constantinopol ca Patriarhul să nu fie supărat pentru rosturile Brâncoveanului. 
No. 598, pag. 616. 

15 August. Nicolae Mavrocordat către dascălul chir lacov ; scrisoare retorică. No. 599, pag. 618. 

după 15 August. Răspunsul dascălului Iacov către Nicolae Mavrocordat (cuprins retoric). No. 
600, pag. 619. 

22 August. Clerul superior din Ierusalim către Patriarhul Hrisant Notara, ca răspuns la 
scrisoarea lui din Iaşi, 22 Maiu, protestând contra ideii de a face arhierei pe „egumenii . 
din Vlaho-Bogdania“, îngăduindu-li apoi a se întoarce la viața lor pașnică şi puţin meritoasă 
de mănăstire. No. 601, pag. 619. 

25 August. Radu (Răducanu), fratele lui Ştefan-Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant 
Notara, în trebile ţerii şi despre plecarea sa la Constantinopol. No. 602, pag. 621. 

30 August. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre șederea acestuia în 
Moldova și despre primejdia ce a trecut pentru dânsul. No. 603, pag. 622. 

30 August. Drako Suţu către Patriarhul Hrisant Notara, despre căsătoria lui. No. 604, pag. 623. 

30 August. Dimitrie Iuliană, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
chestia bisericii din Chios, unde se află un messer Constantin Mavrocordat, care, sprijinit pe 
nemulțumirea, insularilor, opriţi doar de respectul şi frica faţă de Nicolae-Vodă, căpătase (în 
locul fratelui Nicoli) epitropia. No. 605, pag. 623.
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6 Scptembre. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant „Notara, despre peirea Brân- 
coveanului şi călătoria Patriarhului. No. 606, pag. 625. 

12 Septembre. Ştefan-Vodă, Cantacuzino către Patriarhul Jirisant Notara, despre zăbava ve=. 
nirii acestuia, despre trecerea lui Abdi-Pașa prin Moldova şi despre călătoria solilor poloni 
şi ruși, ca şi a lui Carol al XII-lea. No. 607, pag. 626. 

12 Septembre. Constantin Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre zăbava călă- 
toriei acestuia. No. 608, pag. 628. 

20 Septembre. Gramată patriarhală pentru mănăstirea Antim din Bucureşti. No. 609, pag. 629. 

24 Septembre. Dimitrie Iuliand, capuchehaiaua Moldovei, | către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre niște afaceri ale acestuia pe care le-a mijlocit el la 'Purei, despre o îndatorire făcută, 

de Nicolae-Vodă Mavrocordat şi despre dorinţa de a-l vedea în enrând la Constântinopol. 
"No. 610, pag. 635. 
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, 24 Septembre. loan Mavrocordat către Hrisant Notara, despre grija ce are „pentru Sfântul 
Mormânt. No. 611, pag. 635. 

3 Oetombre. Ştefan-Vodă Cantacuzino. către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea so- 

lului polon şi a lui Carol al XII-lea și despre călătoria Patriarhului. No. 612, pag. 636. 

14 Oetombre. Constantin Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre Pârile ce se 

ridică; împotriva lui şi nădejdea în Dumnezeu. No. 613, pag. 638. 

, 15 Octombre. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea, şi 
petrecerea în ţară a lui Carol al XII-lea și a oamenilor săi. No. 614, pag. 639. 

16 Oectombre. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre nevoia de a mai 

aşteptă puţin înainte de a se întoarce la, Constantinopol, cu salutările finului, său „din botez. 
No. 615, pag. 641. - 

17 Novembre. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre plecarea re- 

gelui Suediei și urmele ce a lăsat petrecerea lui şi despre salahorii şi carele trimese la Hotin. 
No. 616, pag. 642. 

25 Novembre. Dimitrie Iuliand, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre caracterul bun faţă de prieteni al lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, în care trebuie să 
se înereadă, şi despre intrigile contra Patriarhului. No.. 617, pag. 643. 

(7223) Decembre. -Ştefan- Vodă Cantacuzino dă 8. 000 d de-aspri mănăstirii Dionisiu de la Athos. 
No. 618, pag. 645. 

2 Decembre. Mihai-Vodă Racoviţă, mazil, către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări de 

Orăciun, eu asigurarea sentimentelor sale pentru dânsul personal şi pentru Sfântul Mormânt. 

No. 619, pag. 645. 

6 Decembre. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre salutările: ce i-a tri- 

mes în scrisorile „către Nicolae-Vodă. No. 620, pag. 646. 

10 (2) Decembre. Andronic Rhangabt (Rangăvi) şi nora sa, Bălaşa Brâncoveanu, către Pa- 
triarhul Hrisant Notara, despre sosirea lui apropiată şi intenția ce are de a boteză pe fiul 

de curând născut al Bălașei. No 621, pag. 647. 

14 Decembre. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, ' despre hotărârea acestuia, 

de a petrece Crăciunul cu Nicolae-Vodă. No. 622, pag. 647 

15 Decembre. Radu Dudescu către Patriarhul Hrisant: Notara, despre apropiata, sosire a aces- 
tuia, lucrul la Sfântul Sava şi Sfântul Gheorghe din. Bucureşti, planul de bâlciu al Sfântu- 
lui Mormânt la Târgovişte şi pavarea, bisericii Stelea din acel oraş. No. 623, pag. 648. 

20 Decembre. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, . despre bolile grele 

„de care a suferit. No. 624, pag. 650 

30 Decembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara,: despre aşteptarea 

sosirii acestuia, și felurite ştiri ce se schimbă între ei. No. 625, pag. 651.
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15 lanuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre jalea ce i-a produs plecarea lui. No. 626, pag. 652. 
22 anuar. Stefan-Vodg Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre ajutorul ce a dat Cantacuzinilor din Moldova şi despre apropierea Patriarhului. No. 627, pag. 653. 
27 lanuar. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea lui de la Focşani la Buzău şi scrisorile ce i-au venit de la Nieolae-Vodă. No. 628, pag. 653. 
27 Ianuar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul H 
No. 629, pag. 654. 

risant Notara, despre călătoria. acestuia. 

28 anuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria aces- 
tuia şi firmanul ce i-a venit lui de a trimete 500 de căruţe la ordia împărătească. No. 630, 

30 lanuar. Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea Marelui- 
Stolnie eu o sanie pentru a-l aduce la Bucureşti. No. 631, pag. 656. 
31 lanuar. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre hotărârea aces- 
tuia, de a nu trage în Bucureşti nici la Sfântul Gheorghe, nici la Sfântul Sava, ci undevă 
în târg ori în mahalale. No. 632, pag. 657. 

4 Februar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre lipsa de ştiri şi ură- 
rile de bună călătorie ce-i face. No. 633, pag. 658. 

17 Februar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre buna lui 
călătorie la Bucureşti, înjumătăţirea numărului căruţelor cerute la ordie şi suferinţele reu- 
matice ale Patriarhului. No. 634, pag. 659. 

Mart. Gramată a Patriarhului de Ierusalim Hrisant Notara, pentru mănăstirea bucureşteană 
a Mitropolitului Antim (cuprinsul ea la nl 609). No. 635, pag. 660. 

7 Mart. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria acestuia, boala, 
de care a suferit, plecarea lui Ioan la războiu şi pâri constantinopolitane contra Patriarhului, 
No. 636, pag. 662. 

9 Mart. lerotei Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
boala de care a suferit, testamentul ce făcuse în folosul Sfântului Mormânt, despre cutia 

„de eleimosine pentru oaste, despre blăstămăţiile ce fac lenicerii, cari cer bacşiş cu sila, adău- 
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gând că ar fi vrut să vie în „ţara prea-înălțatului Domn şi binefăcător al nostru, a cărui 
milă şi acum în boala mea nu. mi-a lipsit, căci, din ceasul ce am luat diacintul (sic) ee mi-a, 
trimes, începuiu să-mi recapăt sănătatea“. No. 637, pag. 663. 

12 Mart. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala acestuia, 
intriga împotriva lui, măsurile ce a luat pentru ao răspinge, cu daruri de „boceealâcuri“ şi 
postavuri, de la el, Doamna şi fiiea lor Mărioara, către Patriarh şi grămăticul acestuia. No. 
638, pag. 664. i 

11 Mart. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre serbarea hramului 
la biserica Sf. Gheorghe cu episcopul de Betleem, împreună cu salutări şi urări. No. 639, 
pag. 667. 

25 Mart. Cosma, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, despre averea 
răposatului Mitropolit de Târnova, oprită de Mitropolitul Antim. No. 640, pag. 668. 

21 Mart. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cărţile trimese, 
dascălul pentru fiul său şi călătoria apropiată a Patriarhului la Adrianopol. No. 641, pag. 670. 

21 Mart, loan de Efes către Patriarhui Hrisant Notara, despre o carte ce are să tipărească. 
No. 642, pag. 671. 

April. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Hrisant Notara, despre plecarea 
Vizirului în grabă către un scop necunoscut, zăbava Sultanului şi lipsa de ştiri. No. 043. 
pag. 612.
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April. Searlat Mavrocordat, fiul lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
hărţile ce i-a triimes. No. 644, pag. 613.” 

l-iu April. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre încercările 

egumenilor din Moldova ai mănăstirilor Sfântului Mormânt, şi mai ales ale Mitropolitului 
de Nazaret, de a se sustrage de la plata haraciului pentru moşiile ce capătă. No. 645, pag. 614. 

11 April. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dascălul Constantin, 

pus la școala domnească, preotul Serafim oprit pentru creşterea beizadelei Scarlat, despre 

cărţile date școlii de Patriarh, — manuseripte din biblioteca ei, — despre apropiata călătorie 

a lui Hrisant la Adrianopol, despre ordinele date lui luliand ea să-l sprijine, și la ce Turei 

anume, şi despre afacerile Patriarhului cu Apusenii, recomandându-i legături cu dragomanul 

Briie, Francez. No. 646, pag. 676. 

20 April. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre noile cereri de 

la 'Turei şi 'Tatari şi desnădejdea sa de orice ajutor omenese. No. 647, pag. 618. 

21 April. Ivan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre scrisorile primite prin 

Dumitraşco Vlastă, asigurând din nou pe Patriarh, care merge la Constantinopol, că-şi va 

face datoria de a stărui coătra celor ce uneltese împotrivă-i, pomenind şi 0 scrisoare de 

egumen. No. 648, pag. 679. 

21 “April. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea la Poartă 

a Slugerului, noul capuchehaie, pe care i-l recomandă. No. 649, pag. 680. 

25 April. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre stăruinţile făcute pe 

lângă marii demnitari turci (Marele-leşeheregiu şi Ceauş-Başa, om foarte influent), în numele 

său şi al lui Nicolae-Vodă, pentru Sfântul Mormânt. No. 650, pag. 681. 

29 April. Radu Dudescu către Patriarhul Hrisant Notara, despre graba cu care-i va transmite 

corespondenţa cu episcopul de Betleem. No. 651, pag. 681. | 

25 Maiu. Serafim de la Sfântul Mormânt către Patriarhul Hrisant Notara, despre dascălul 

nou ce trebuie ales la şeoala domnească din Iaşi şi despre progresele beizadelei. No. 652, 

pag. 682. 

21 Maiu. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant Patriarhul de Ierusalim, despre lipsa pro- 

vizorie a capuchehaielei sale şi o intervenţie pe lângă Caimacam. No. 653, pag. 684. 

17 Iunie. Ierotei de Silistra către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre nenororirile ce 

i-au lovit eparhia, petrecerea în Bucureşti la Radu-Vodă, ajutorul Domnului şi legăturile cu 

Vlădica, de Betleem. No. 654, pag. 685. 

19 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat întăreşte Patriarhiei de Alexandria ca metoc mănăstirea 

Hangu, ridicată de Miron-Vodă Barnovschi Movilă, eu satele Bălţăteşti şi Mânzești. No. 655, 

pag. 687. 

31 Iulie. Dimitrie Ramadan către Hrisant Patriarhul de Ierusalim, despre închinarea mă- 

năstirii Soveja la Sfântul Mormânt şi salutările preotului Serafim, dascăl la Şcoala Domnească. 

No. 656, pag. 687. 

l-iu August. Constantin, dascălul din Iaşi, Mare-Retor a] Bisericii constantinopolitane, către 

Patriarhul Hrisant Notara, despre măsura Domniei ca mănăstirile Sfântului Mormânt să nu 

mai dea la șferturi, despre deplina lor scutire, drepturile lor asupra dijmei locuitorilor şi o 

carte de blazon pe care o cere Nicolae-Vodă Mavrocordat, precum şi despre egumenul de la 

Copou şi hrisovul pentru mănăstirea Soveja, iscălit şi de Patriarhul Alexandriei. No. 657, 

pag. 688. 

19 August. Ierotei Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

„arhiereii ce se află acolo“ şi cărora li-a seris Patriarhul, despre felul de plată a unei datorii 

ce are, despre stăruinţile lui Hrisant către Marele-Dragoman lenachi (Mavrocordat), despre 

„principele filosofilor Bisericii celei Mari“, dascălul lacomi, despre dascălul Spandoni şi despre 

plata ce va face Vlădicei de Betleem, precum şi despre „Preasfântul de lerapole, care, su-
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părându-se nu ştiu de ce pe fostul Mare-Spătar, s'a mutat de la spitalul făcut de acesta şi 
locuieşte în casa unei văduve dintre boieri“; el însuş „pe la sfârşitul lui Septembre are de 
gând să meargă în eparhia lui părăsită, pentru vizitare“. No. 658, pag. 690. 

Septembre. Dascălul Marcu din Cipru către Patriarhul Hrisant Notara, despre luerări ce se 
copiază pentru el şi opera Patriarhului Dosoftei aflătoare în lucru, precum și despre Vlădica 
de Betleem, despre Deporta şi dascălul Gheorghe. No. 659, pag. 691. 

_12 Oetombre. Iustin, egumenul de Barnovschi, către Patriarhul Hrisant Notara, despre ti- 
părirea unei opere la Iaşi. No. 660, pag. 69%. 

25 Octombre. Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimiterea 
noilor capuchehaiele. No. 661, pag. 69. 

20 Novembre. Gheorghe Ramadan către Patriarhul Hrisant Notara, despre nişte cărţi trimese,. 

No. 662, pag. 69%. 

12 Novembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre în- 

toareerea lui Dumitrachi Iuliand la Constantinopol şi despre instrucţiile date lui şi Marelui- 
Dragoman de a lueră totdeauna în bună înţelegere cu Patriarhul. No. 663, pag. 696. 

Decembre. Ierotei Comnen, Mitropolit de Silistra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

venirea sa la Bucureşti, primirea de Ştefan-Vodă Cantacuzino şi şcoala în două limbi înte- 

meiată, la Iași de Nicolae-Vodă Mavrocordat. No. 664, pag. 698. 

Decembre. Gramata patriarhală a lui Hrisant Notara pentru şcoala din Kastoria a Comisului 
Gheorghe (v. n-l următor). No. 665, pag. 699. 

5 Decembre. Patriarhul Hrisant Notara către „epitropii sfintei cutii a iubitorului de Hristos 
rufet al blănarilor“, despre şcolile din Kastoria, pentru care, după aşezământul lui Gheorghe 

Castriotul, au a luă pe an 150 de lei, de la egumenul metohului: Sfântului Mormânt la 
Constantinopol. No. 666, pag. 700. 

18 Decembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări de 

serbători. No. 667, pag. 701. 

21 Decembre. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre firmanele ce-i pre- 
găteşte şi numirea lui Nicolae-Vodă în Tara-Românească, iar în Moldova a lui Mihai 

Racoviţă. No. 668, pag. 702. 

ă la 1715. Macu din Cipru Porphyropulos, directorul şcolii domneşti bucureştene, către Pa- 

triarhul Hrisant Notara, despre mersul şcolii supt Stefan-Vodă Cantacuzino. No. 669, pag. 703. 

la 1715. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o intervenţie a 

sa în favoarea acestuia, prin fratele Ioan şi capuchehaiaua Iuliand. No. 670, pag. 704. 

1715 (?). Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre tipărirea unui număr de 
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coli din cartea lui Ioan Damaschin privitoare la ortodoxie, despre şeolile greceşti din Iaşi, 

despre gândul de retragere al lui Hrisant, pentru care a scris Patriarhului ecumenice Cosma, 

despre sentimentele ce poartă faţă de Dumitrachi luliand. No. 611, pag. 705. 

la 1715. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhvl Hrisant Notara, despre cearta cu Apu- 
senii pentru cupola bisericii Sfântului Mormânt, despre zvonurile de la hotare şi iubirea ce-i 

arată Vodă Brâncoveanu. No. 672, pag. 707. | 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant, despre cartea de teologie morală ce a pre- 
luerat-o acesta, făgăduind ajutor la tipărire. No. 673, pag. 708. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant, despre dorinţa lui fierbinte de a câştigă iu- 

birea lui Vodă Brâncoveanu, care-l pâreşte. No. 674, pag. 708. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Cosma de Constantinopol, despre nevoia ce este de a 
nu mai prigoni pe Patriarhul Hrisant de Ierusalim. No. 615, pag. 710. 

Auxentie, Mitropolit de Cizic, către Patriarhul Hrisant Notara, despre schimbarea Domnilor 
din cele două ţeri. No. 676, pag. 112. 
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1715. Nicolae Mavrocordat, ca Domn al Moldorei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre afaceri 

de la Poartă. No. 677, pag: 13. 

APENDICE 

1504. Menţiune a călătoriei în ţerile noastre, a Patriarhului Ioachim de Conștantinopol. No. 678, 
pag. 717. | | | , 

1517. Menţiunea călătoriei în TŢara-Românească, a Patriarhului constantinopolitan Teolept. No. 679, 
pag. 717. 

După 1522, 31 Decembre. Menţiunea unei danii de bani şi odoare a lui Basarab-Neagoe către Pa- 
triarhia Ecumenică şi a prezenței fiului său Teodosie ca ostatec la Poartă. No. 680, pag. 717. 

1533-4. Menţiunea ajutoarelor date de „Domnii munteni“ la clădirea mănăstirii Sf. Sava, la Leru- 

salim, şi a. egumenului loan Românul. No. 681, pag. 718.. 

1574. Însemnare pe un manuscript, despre uciderea lui: loan-Vodă cel Cum plit. No. 682, pag. 718 

1579, Novembre. Însemnare pe-un manuscript despre si scoaterea, din Domnie a lui Petru-V odă Şehiopul. 

No. 683, pag. 719. 

1581 (7089), 18 Ianuar. Mihnea-Vodă al Ţerii-Româneşti dă mănăstirii Dipalit (Aaaa) 3.000 

de aspri pe an şi 300 pentru drumul trimesului. No. 684,.pag. 719. 

1586. Patriarhul Teolept al II-lea către fostul Patriarh leremia : postsesipt cu menţiunea călătoriei 
celui d'intâiu' în ţerile noastre. No. 685, pag. 719; | | 

1587. Meletie Pigas către Constantin Corniact, Mare- -Vameş al lui Alexandru Lăpușneanu, „despre 
un'discurs de Paşti ce-i trimete. No. 686, pag. 719. | | 

1588, 20 Mart. Însemnare a lui Luca, episcop de Buzău, ca, seriitor de cărţi. No. 687, pag. 719 

1588-91. Însemnări de călătorie în Țara-Românească şi în Moeevnle! lui Ierotei de Monembasia, 
autorul lui Br6hioy toroptx6y. No. 688, pag. 1720. 

1594, 4 Iunie. însemnare a episcopului Lea, de Buzău, ca scriitor : al unei Evanghelii. No. 639, 

pag. 720. 

1599, 22 Februar. Însemnare că un manuscript sa seris de Matei din Pogoniana, cu cheltuiala, 

unui Grec din Angora, la Iași, şi sa dat la biserica, de acolo a Sfântului Sava. No. 690, 

pag. 120. 

1600 (e.). Versuri greceşti către Mihai Viteazul. No. 601, pag. 721. 

1600, 26 Iulie. Judecată, din partea lui Dionisie. Rali, episcop de Târnova și locţiitor de Mi- 

tropolit al Moldovei, şi din partea lui Gherman, Mitropolit de Cesareia Palestinei, întrun 

proces de despărţanie. No. 692, pag. 721. 

1605, Iunie. Însemnare pe-o Evanghelie dată de Doamna Elisaveta a lui Ieremia Movilă la mă- 

năstirea Cutlumuzului din Athos. No. 693, pag. 722. 

1605 (7114), 6 Septembre. Radu-Vodă Mihnea dă Ivirului 15.000 de aspri pe an şi 500 pentru 

cheltuiala trimesului. No. 694, pag. 722. 

1606, 29 Iunie. Însemnare pe un manuscript, despre moartea lui Ieremia-Vodă Movilă. No. 69%, 

pag. 123. 

1612-53 (7121); Act de închinare al lui Radu Mihnea pentru mănăstirea Radu-V odă către Ivir. No. 

696, pag. 723. 

1615. Însemnare că Patriarhul Chiril Lukaris se găsiă, la 1615. în 'Țara-Românească. No. 697, 

pag. 723. 

1624. Însemiare pe o carte serisă de Mitropolitul Luca al Ungrovlahiei, cu cheltuiala Marelui- | 

Vistier Hrizea. No. 698, pag. 723. SR
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Târgoviște, 1625 (7133), 14 Mart. Alexandru-Vodă fiul lui Radu arată evlavia- 
mănăstirea. Ivirului, căreia-i închină mănăstirea de la Bolintin. No. 699, 

1630, 6 lunie. Închinarea, de L.eon-Vodă, 
pag. 724. 

i specială pentru 
pag. 724. 

a mănăstirii Stelea din Bucureşti către Ivir. No. 700, 

1630-40 (c.). Însemnare că o carte 
No. 701, pag. 724. 

1632 (7140). .Act dela tot clerul muntean. 
No. 1702, pag. 725. 

1634, 27 April. Însemnare pe o Evanghelie liturgică despre suirea în Scaun a lui Vasile-Vodă 
Lupu. No. 703, pag. 726. 

grecească a aparţinut Mitropolitului Grigorie al Ungrovlahiei. 

pentru înehinarea mănăstirii Stelea din Bucureşti la Ivir. 

'1634-5. Însemuare pe un manuscript caligrafiat de Mitropolitul Luca al Ungrovlahiei. No. 704, 
pag. 726. 

1144 (1635—6). Grigorie, Mitropolitul Ungrovlahiei, închină din nou la Ivir mănăstirea Stelea din 
Bucureşti. No. 705, pag. 726. 

Menţiune de sfinţirea ca, ierodiacon a lui Partenie Chrysokentitul, cu însemnarea Domnilor 
1638. 
„români: Vasile şi Matei-Vodă. No. 706, pag. 727. 

1639, Maiu. Act de alegere pentru »Mitropolia de Proilav şi Ismail, de timpuri imemoriale pără- 
sită şi fără arhiereu adevărat şi canonic“ : se designează de Sinodul constantinopolitan pe 
rând : Meletie (Sirigul), ieromonahul Grigorie şi ieromonahul Teofan. No. 107, pag. 727. 

. Însemnare pe un Tipic grec tipărit, aparţinând mănăstirii Galata. No. 708, pag. 128. 

April. Gramată a Patriarhului Partenie de Constantinopole pentru ridicarea la rangul de sta- 
vropighie a localităţii Albanitochorion, de unde se trage Vasile Lupu. No. 709, pag. 728. 

1646 (7155), 18 Decembre. Mărturie despre petrecerea, în Tara-Românească a Patriarhului loani- 
chie de Alexandria. No. 710, pag. 731. 

1650 (e.). Carte slavonă pentru pomană la Ivir, unde e egumen Atanasie. No. 7il, pag. 731. 
1650. Însemnare pe un manuscript, despre foametea din Moldova la 1650. No. 712, pag. 731. 

1655 (7163), 15 Februar. Constantin-Vodă al Ţerii-Românești dă, 10.000 de aspri mănăstirii Lviru- 
lui şi 500 pentru cheltuiala trimesului. No. 713, pag. 731. 

1659 (7167), 20 Ianuar. Gheorghe-Vodă Ştefan dă Ivirului, „marea biserică din Tara Grecească“, 
3.500 de aspri pe an. No. 714, pag. 731. 

1659 (7167), 27 anuar. Mărturie de la Paisie de Gaza. No. 715, pag. 781. 
După 1660-1680 (e.). Gramată a Patriarhului de Ierusalim pentru privilegiile mănăstirii Mărgine- 

nilor, arătând, cum în timpurile din urmă Domnii munteni prădau mănăstirile ca Baltazar 
şi episcopii îşi puneau egumeni străini. No. 716, pag. 731. 

1670 (e.). Întărire patriarhală pentru liberarea şi înfiarea unei „fiice sufleteşti Elena, de către Mi- 
tropolirul de Cizie, Auxentie, şi prea-luminata şi nobila Domniţă, Doamna Elena, fiica feri- 
citului Domn Iliaş-Vodă“. No. 717, pag. 734. 

1670, 2 Septembre. Menţiune de sfinţirea ca arhiereu de Sotiriupolis a lui Partenie Chrysokentitul, 
cu însemnarea Domnilor români : Antonie şi Duca-Vodă şi a „ajutorului şi sprijinului prea- 
nobilului şi de cel mai mare folos boier, dumnealui domnul Şerban Cantacuzino şi Mare- 
Spătar al Domniei Ungrovlahiei“. No. 718, pag. 735. 

1671 (7179), 8 August. Neofit Vlădica de Betleem, „năstavniculăi“ de la Sfântul Gheorghe, pentru 
un loc în Bucureşti. No. 719, pag. 735. 

1673, 29 Iunie. Însemnare pe un manuscript despre slujba făcută la Cetăţuia pe lâugă Iaşi, în ființa 
Doamnei Mariana a lui Ştefan-Vodă Petriceicu. No. 720, pag. 735. 

Soroca [1674], 29 Iulie. Ianachi Porphyrita, capuchehaie a țerilor noastre, către Patriarhul Dosoftei
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1675, 

1675, 

1679, 

1680, 

1688. 

1689, 

de Ierusalim, despre legăturile lui cu chehaiaua, despre afacerile Sfântului Mormânt cu Ar- 

menii şi Frâncii și despre ajutorul dat de Dumitraşeu- Vodă Cantacuzino. No. 721, pag. 735. 

12 Maiu. Duca-Vodă, Domn al rperii- Românești, închină mănăstirea Sf. loan din Bucureşti 

la a Sfântului Ilie din lanina. No. 722, pag. 738. 

. + . . . . . 5 „ 

24 Iulie. Însemnare pe ua Penticostariu seris în zilele lui Duea-Vodă, Domn în Ţara-Româ- 

nească. No. 723, pag. 740. 

17 Decembre. Serisoare retorică, despre geografie, a Patriarhului din Constantinopol, dată 

din 'Țara-Românească. No. 724, pag. 740. 

9 Mart. Act al lui Şerban-Vodă Cantacuzino, prin care dă mănăstirii Brodeţ, la Policiana, 

un venit de 200 de lei pe an, ce ge vor luă de egumenul bucureştean dela Sf. Spiridon. No. 

725, pag. 740. 

Gramata lui Dionisie al IV-lea Muselimul, Patriarh de Constantinopol, pentru schitul 

Bradu (Secuieni), închinat la Pogoniana și înoit de Constantin Căpitanul Filipescu. No. 726, 

pag. 142. 

8 Iulie. Calinic, Patriarh de Constantinopol, către ieromonahul Hrisant Notara, cu privire la 
> p ! : p 

preotul Nicolae, „efimeriu“ al Curţii muntene (popa Nicolae din Sinope), eu aspre mustrări 

pentru tonul său necuviincios. No. 727, pag. 145. 

De la 1690. Scrisoare de Patriarh al Constantinopolei pentru mănăstirea Mărgineni. No. 128, pag. 147. 

1692-6. Constantin Brâncoveanu dă un ajutor în bani la Dionisat în Athos. No. 729, pag. 749. 

1693, 

1697, 

1697, 

1698, 

1698, 

1698, 

1698, 

1698, 

1699, 

1700. 

1702, 

17 Mart. Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, pentru elei- 

mosină. No. 730, pag. 749. 

12 Iunie. Menţiunea unui dar făcut Patriarhiei constantinopolitane de Spătarul Lascarachi 

Ruset. No. 731, pag. 149. 

8 Novembre. Act al lui Constantin-Vodă Brâncoveanu pentru mănăstirea Sfântului Ioan din 

Bucureşti, închinată la Sf. lie (Zitsa) din Ianina. No. 732, pag. 749. 

Ianuar. Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiu, pentru eleimosină. 

No. 733, pag. 752. 

26 lunie. Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, vestin- 

du-i apropiara căsătorie a fiului său Scarlat cu domniţa Ilinca a lui Vodă Brâncoveanu. No. 

734, pag. 152. 

26 Iunie. Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Patriarhul de Ierusalim Dosoftei, despre 

veşti de la 'Turei şi din Europa, cu înştiințarea despre dispoziţia. Brâncoveanului de a cunună 

o „fiică“ a lor şi pacea stabilită între cei doi Domni. No. 735, pag. 753. 

28 Uctombre. Calinic, Patriarh de Constantinopol, către Dosoftei, Patriarh de lerusalim, despre 

răul ce acesta a voit să-i facă, în înţelegere 'cu fostul Patriarh constantinopolitan Iacov. No. 

736, pag. 154. 

l-iu Novembre. Însemnare că „Prognosticul Moscoviţilor“, al lui Stanislav Acaxtelmeier, s'a 

tradus, după porunea Brâncoveanului, la 'Târgovişte, în limba, greacă vulgară, isprăvindu-se 

la Maiu 1699, în Bucureşti, de Mihail din Bizanţ, care serie pentru »Marele-Cămăraş al Ocnei 

domneşti, dumnealui domnul Panaioti“. No. 737, pag. 156. 

April. Menţiuue că Viaţa Împăratului loan Cantacuzino a fost prescurtată, de „loan Com- 

nenul, doctorul, din Lesbos“, pentru Constantin Stolnicul Cantacuzino. No. 738, pag. 757. 

Însemnare că traducerea în vulgară grecească a unor „Sfaturi“ s'a făcut pentru Constantin- 

Vodă Brâncoveanu. de Sevastos Kymenetul. No. 739, pag. 757. 

Februar. Însemnare că Tâlcul Evangheliilor al lui Teofilact arhiepiscopul Bulgariei s'a făcut 

în limba grecească vulgară, pentru Constantin Brâncoveanu, de „loan Comnenul, doctorul“
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(cu menţiunea, » Academiei“ făcute de Domn, a tipografiei — şi pentru „Ruşi, Sârbi, Tribali, 
Arabi şi Iberi“ — şi a bibliotecei de la, Hurezi). No. 740, pag. 157. 

1702, lunie. Prefaţa Istoriei Patriarhilor de Antiohia, de fostul Patriarh Atanasie, către Constantin- 
Vodă Brâncoveanu. No. 741, pag. 757. 

1703 (e.). Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Constantin- Vodă Brâncoveanu, despre pacea de 
la Carlovăţ, avantagiile ei pentru Turci şi criticile ce i se aduce. No. 742, pag. 157. | 

1703, 2 Octombre. Constantin-Vodă Brâncoveanu întăreşte schitului „Robais“ moşiile ce le aveă de 
mult : şi Căciuleştii. No. 743, pag. 759. 

1703, 30 Oetombre. Constantin-Vodă Brâncoveanu scuteşte de dăjdii schitul „Robais“, supus mănăstirii 
Xenophontului. No. 744, pag. 758. 

1704, 21 Maiu. Însemnare a lui Dosoftei Patriarhul de erusalim, despre petrecerea. sa la Constan- 

tin-Vodă Brâncoveanu. No. 745, pag. 758. 

1705. Mihai-Vodă Racoviţă dă bisericii 150 de ocale de lumânări. No. 746, pag. 758. 

1705, 30 Pebruar. Vama Câinenilor. No. 747, pag. 759. 

1107, 3 Septembre. Constantin-Vodă Brâncoveanu către vameşii lacului Greaca şi egumenul dela 
Sfântul Gheorghe Nou, pentru veniturile create şcolii domneşti dela Sfântul Sava. No. 748, 
pag. 760. - 

1708, April-1709, April. Daruri făcute Patriarhiei din Constantinopol de Vornicul muntean Şerban 

- Cantacuzino. No. 749, pag. 762. 

1708 (7117), 18 Novembre. Mihai-Vodă Racoviţă întăreşte închinarea mănăstirii „Kogpio»“ (sic) 

către Sf. Pantelimon din Athos. No. 750, pag. 762. 

1709 (7217), l-in Mart. Mărturie şi de la „Neofiti prointi Mitropoliti Sevastii“. No. 751, pag. 762. 

După 1709, sfârşit. Nicolae Alexandru Mavrocordat către Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, despre 
dragostea acestuia faţă de el şi lipsa de prietenie a lui Vodă-Brâncoveanu. No. 752, pag. 763. 

1711. Anonim din Smirna către Constantin-Vodă Brâncoveanu, pentru fiul său Iosif, pe care Iacob 

Pylarinos îl face să meargă la Bucureşti. No. 753, pag. 163. 

1713-5, 27 April. Chiril, Patriarhul de Constantinopol, către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, ru- 
gându-l a interveni pentru el, cum a făcut-o şi faţă de lenachi Marele-Dragoman şi de ca- 
puchehaielele celor două ţeri, fiii săi sufletești, ca să stăruie la Poartă şi la „meghistani“ şi 

„să cerceteze cu grijă căile, pregătirile şi uneltirile duşmanilor şi protivnicilor Bisericii“, ca 

şi ei să fie apăraţi de faptele duşmanilor. No. 754, pag. 764. 

1713, 15 Oetombre. Hrisant Patriarh de Ierusalim, către Compania Greecilor din Sibiiu, pentru 

eleimosină. No. 755, pag. 165. 

1714, 19 anuar. Însemnare pe un manuscript al lui Joan Damaschin că sa scris de către Con- 
stantin din Ianina, cu cheltuiala egumenului de la Brâncoveni, Neofit din Paros. No. 756, 

pag. 165. 

1715, 20 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat închină Scaunului Alexandriei, sărăcit, —- Patriarhul Sa- 

muil fiind şi ameninţat cu moartea — satul Hangul. No. 757, pag. 765. 

1715, 20 Septembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat dă Patriarhiei de Alexandria „obsroc“ 205 de lei 

din „goştina de oi a Bălţăteştilor“. No. 758, pag. 765. 

Până la 1716. Nicolae-Vodă Mavrocordat, ca Domn muntean, către Patriarhul Ilrisant Notara, 

despre afacerile mănăstirilor din Moldova ale Sfântului Mormânt. No. 759, pag. 766.



  

  

    
    

 



ERATA 

La no XI, p. 18, s'a lăsat de o parte data, care e 1394, Septembre. Tot așă adauge la p. 21, no xrv: 
La p. 43, data nlui xovir e de 1504, acea de 1514 fiind numai pentru cel următor. V. rectificarea în Apendice. Nie oxvI şi CxX reprezintă acelaş document; data, cea bună e, fireşte, de 1570, şi adresa: către Doamna Ruxandra. Titlul de la no CxvII e greşit. Trebuie să fie: Mitrofan de Constantinopol către Petru-Vodă al Moldovei, dania ce a făcut-o acesta la Constantinopol Biserieii-celei-Mari din casele sale proprii. 
La p. 59, no CXXXIV, trebue adaus în titlu: „către Petru-Vodă“. 
La p. 76, no CXLII, ceteşte în titlu: „Rodos“ pentru „Athos“. 
La p. 86, no CXLIX, în manşetă: „70974, pentru „7079*. 
La p. 111, observăm că no CCVIII, părându-ni-se important, a fost dat întreg în Apendice. 
La' pp. 118-4, nle coxv şi C0xvYI, sunt probabil acelaş document, 
La p. 2083, no CoLxxxVI, data pare a fi 7175, nu 7177. 
P. 219, no ccovr. V. pentru acest 'aet Apendicele, documentele privitoare la Mărgineni. 
P. 221 şi urm., no COCIK. Gramata se află şi în vol. XIII, pp. 453-4. 
P. 224 şi urm., no CCOXUIL. Gramata se află şi în vol. XIII, p. 386 şi 

noscut ediţia lui Legrand. 
P. 200, no CCOLxU, în mamnşetă: 22 Decembre. 

> » COCLEIV, în titlu: „Ceaurul“, nu »Ceauşul“. 
P. 353; no ccocuti, fiind adresat lui Hrisant ca Patriarh, e după 1706. 
P. 360, no cocovI. Cf. pentru aceasta actul din Studii şi Documente, VI, pp. 416-7, no 1605, eu data de 

16 Octombre, care e în fond acelaş. 

„Aceeaş dată“, 

despre 

urm. Papadopulos-Kerameus n'a cu- 

P. 362 şi urm., n0 CCCOVII. Acest nr se află şi în vol, XIII, pp, 455-6. În el şi în nl COCCIX, numele Patriarhului 
de Ierusalim trebuie să fie Dosoftei, 

P. 365 şi urm., no C0CCIX, Se află şi în vol. XIII, pp. 456-7. Papadopulos-Kerameus n'a cunoscut nici aici ediţia Legrand. 
P. 377 şi urm., no COCOxVI. Cf. cu Legrand, IV, no 18, pp. 24-5. E din 1707, din cauza titlului de Patriarh 

dat lui Hrisant, Ă 
Observâm că actele din Epistolaire grec al lui Legrand au fost analizate şi unele traduse de răp. Al. Mavrocordat, 

în Archiva socieiăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, VII, p. 488 şi urm., 589 şi urm. 

Datoresc d-lui D. Russo aceste îndreptări la grelele serisori dialectale greceşti din Veneţia: 
P. 90, r. 3 de sus: septpn= sefer (oaste), nu: Severin. 
P. 102, no CLXXXV, r. 1 de sus: etbym=lo; r. 10 dă sus: Meră Giac, deci: cu greu; r. 16 de sus: 

ărăpytasa ră: am lăsat; r. 20 de sus: Găhapev ăpx“1 (2, am început. 
P. 91, r. 14 de sus: Eavgrâjre: să nu vă deschideţi inima; r. 19 de sus, poate fi L:axovyi, deci: am 

trimes pe lacumi, ete; r. 26 de sus: nu e luna lui Sefer, ei Sefer, războiu; r. 29 şi urm., traducerea: „şi, nefiind eu 
acolo, cad lucrurile din prețul lor“; xg&pa ar fi mai curând: marfă; r. 9 de jos: Tse st Etvoy. P. 104, numele 
fiicei lui Mihnea poate fi: 'Aio£, În alineatul 2, xuni,vt ar fi: zestre: s'ar înțelege 'deci: zestrea mamei lui Mihnea; 
interpuneţia vine înainte de &)w; alta, ete. 

În scrisoarea de pe p. 52, pucrtrtas e mastini, mâine.



  

 



[. 
Listă a posesiunilor Patriarhatului de Constantinopol. 

-Tă zepi rijyBăpvav narptapy ră acra." 
+ “H Kăpyafa!. “H KRpavta. Tă Reita Ijror 

mă Avxootâuutoy. Tă Lepăwa. “H Apdorpa. “H 
Taăypa 2, 

Castelele patriarhale din părțile Varnei. 
Cavarna. Cranea. Chilia sau Licostomul. 
Gerania. Dristra (Silistra). Kalliakra. 

(Miklosieh şi Miller, Acta patriarechatus constantinopolitani, I, Viena, 1860, p. 95, no Lii.) 

Il. 
Făgăduiala lui Macarie, episcop de Vicina, că nu-şi va părăsi dieceza, 

* . vu € + 

[După formula obişnuită.] $ “O rozerwvăc 
MrponoNriis Butbvqs mai brepriuoc Max- 
proc ră ăvwev erpompâva orâpiov wa Gefaâv 
îm Î , onypada 5 «e, 

(Ibiq., p. 195, no LXXKIV.) 

II. 

Smeritul Mitropolit al Vieinei şi prea- 
cinstit Macarie, ţiind la cele scrise mai sus 
și întărindu-le, m'am iscălit. 

Hotărâre sinodală constatând măsura prin care se aşează ca exarh pa- 

triarchal în Ţăra-Românească Mitropolitul de Vicina, Iachint. 
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1 Cavarna. 

2 Kalliakra. 

Cel de foarte bun neam Marele-Voevod 

şi Domn a toată Țara-Românească, prea” 
iubitul Smereniei Noastre fiu întru Duhul 

Sfânt Alexandru-Vodă, mişeat de un gând 
iubitor de Dumnezeu şi arătându-şi multă 
dragoste şi supunere şi ascultare către 
Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, catolicească 

şi apostolicească, a cerut, nu numai odată, 

ci adesea prin scrisorile sale şi sa rugat 
de Smerenia Noastră şi de dumnezeiescul 
şi sfântul sinod de lângă dânsa ca să fie de 
acuma înainte, şi tot mai departe, el şi toată 

această stăpânire şi Domnie supt judecata 

bisericească şi călăuzirea prea-sfintei şi 
marii Biserici a lui Dumnezeu care e supt 
păstoria noastră şi să primească un arhie- 

2 Pentru Luca, episcup de Vicina, în aceiaşi epocă. v. Pachymeres, ed. Bonn, II, p. 377. 

58183. Vol. XIX, 

C, 1420. 

C. 1340. 

1359, 

Maiu,



vrosuai stg 7ijy Qelav xai îepă&vy obvoBov zehndy- 

ra, Wat Ey] modrov be gvijatov rowmăva 2ă5rjs 
Obmpo6haxiac sis edhoviay nai mvebpartuby 

xarapriuby abrod re vai Tăy naiv Xa T4GTIS 

ris pus abrod. Abd vai mp6 miyoe VÂN 

watpob pocenahtoaro mirsăblovra adr Toy 
ieporarov MijrpozoNrijv Birlivns, bnâpriusy, 

ăşanrăv xară Kbprov ă5ehpbv ua. oohhet- 

rovpyăy rîjs ju Merpiârrjros, xdp "Vâxwv0ov, 

mai £dstaro aopevtorara Tiy edhoyiay a- 

705, moi Edeţe mphs adry rijy zpooinaboav 
brorariv mal ebhăfeav, mat Eros peră 

moijs rapanhiozos la ară păv ră napăv 
2 perare0ij -dâe 6 ieporaros Mnrpoxohirrs Bi- 

râivns, &n6dsxroc pavele xară 2o0hb Tip ToLob- 

mw Meyăhp Boi66âq, sie rijv "axâmaiay năons 

Obwypofdayias, peră 82 Băvaroy mdr5d i] 
05 Burtivre Wmpiterar Erepoc xai, Wstporavob- 
wevos mapă ris mad” Îmăe Grtorăriie Tab 

Qz05 Megane "Exhimpoltas, Exntunrjtat Exetoe 
&s zotpijy wat ăpyrepebe 1vfjooc năoris '0bri- 

vpobhaxlas. "Emei oby îupidn zapă ris Tv 

Merptârrjroe vai ris neţi abrij: Beiag Gui) 
“bpews râv ieporăroy apyteptwv “i rotabrij 

Cinste ua ătiwots rod ebyeveordrov Meşădob 

Boi568a sic moMâv Voyâv âptheray xai %7- 

răoraow, măs Bă 6 u6ouoc, Yad Ev rois 
îepote ebamyehtorc 6 Kbproc ănopivaro, utăs 

Wozijs od% avrăttos wat â.ă rob Ilpogiirob: 6 

zErov X&ov 2£ ăvațiov s Grâwa pob Eott, 

u&hhe 98 nd rije rorabrne ăpyteparixije Ento- 

racius nai rouavolas 6 Ev ri) eiprritv px ai 
Enunpareia mois rijs eiptjutws Obyypofiayias 
SOpLOXGWEVOG YPLOTWYDULOS . 15d Kwptov Îaăs 

65ppetodat sis ExrMjpooiwy rây cormpiov Tod 

X prorob 2vrohâv (păi), etovyrobn.tynv 700 ăp- 

ueptoe nai Exâtâdoxovros arobs rijv od Ebay- 

“eMob 63ăy mai ăprorâvros nai uwhbovroc ăn 
rây ânmopebutvov Eproy: ri ăpapriac wa. 

mavrăs Expbhob vai &hhorpio» G6yiLaros: Tis 

"Exxhaias Xptorod, Er 8 oi me fiu Me- 
mprârriroc dă snibâijs 16570 peMoborne asi 
moieiv noi "jpăpew wat vobBereiy Gvrohs sic 

cijpwjawy rijc ăotahode Îpâv miorewe, - drep 
popă zic 'mohhij ogrxijy drpEhetav abrây, 

'drăp 0b Betâv xpămparos oda înavăc Bhoc 6 
x6opoe,' 6 ămnâsdexrat. Ad o5v radra 1) 
Merpârre Înv, :ovvâtaoxețaptvn ră neţi 

zobrov ri, mepi ădrijy Geta Gurbpet :7âv îs: 

porărov ăpyteptuv, râ 'Hpakhetac . . (Sic), 

1 Traducem aşa: Ungrovlahia. Terminul, ales 

deosebi pe această Vlahie de spre Ungaria (Moldovei i 

de Biserică, 

  

reu care să fie hirotonisit de Smerenia 

Noastră şi să facă parte din dumnezeiescul 
şi sfântul nostru sinod şi să-l aibă pe 
acesta ca păstor legiuit a toată Tara-Ro- 

mânească !, pentru binecuvântarea şi du- 

hovniceasea desăvârşire a sa şi a fiilor şi 

a toată Domnia sa. Pentru care lucru el 

a şi chemat cu câtva timp înainte pe prea- 

sfinţitul Mitropolit al Vicinei, de lângă 
dânsul, prea-einstit, iubit frate întru Domnul 

şi co-liturghisitor al Smereniei Noastre, pe 

domnul Iachint, şi a primit cu cea mai 

mare bucurie binecuvântarea lui şi a arătat 

față de dânsul cuvenita supunere şi evlavie 
şi a cerut cu multă rugăciune ca deocam- 
dată să se strămute acest prea-sfințit Mi- 
tropolit de Vicina, care se arată a fi foarte 
bine privit de acest Mare- Voevod, la: Bi- 

serica, a toată, 'Țara-Românească, iar după 

moartea acestuia al Vicinei să se aleagă 
altul şi, hirotonisindu-se de prea-sfânta 

Mare-Biserică a lui Dumnezeu, cea păsto- 
rită de noi, să se trimeată de aici ea păstor 

şi arhiereu legiuit a toată Tara-Românească. 

Deci, de oare ce sa judecat de către Sme- 

renia, Noastră şi de cea pe lângă Dânsa 
dumnezeiască adunare a prea-sfinţiţilor ar- 

hierei că o cerere ca, aceasta, şi rugăminte 
a celui de prea-bun neam Marelui Voevod 
este spre folosul şi statornicirea multor 

suflete şi toată lumea, după cum în Sfânta 
Evanghelie a mărturisit Domnul, plătește 

„mai mult ca un suflet şi,-cum zice Proo- 

rocul, „cel ce scoate vrednice din ce nu este 

vrednic, ca gura mea este“ şi dintr'o ase- 

menea supraveghere şi păstorire arhierească 

poporul creştin al Domnului din zisa Dom- 

nie şi stăpânire a zisei Ţeri-Românești are 
a se călăuzi spre îndeplinirea poruneilor 
mântuitoare ale lui Hristos, mergând în 

frunte Arhiereul şi învăţându-i pe dânşii 

calea Evangheliei şi depărtându-i şi oprin- 
du-i de la luerurile interzise ale păcatului 

şi a toată dogma de alt fel şi străină de 

Biserica 'lui Hristos, şi Smerenia Noastră 

chiar sârguindu-se totdeauna a face şi a 
serie şi a li vârâ lor în minte spre păzirea 

credinţei noastre sigure, care priveşte spre 

multul lor folos sufletese, pentru care lucru 
dumnezeiesc nu -e destulă lumea toată, cum 

de negustorii şi diplomații Bizanțului pentru a 

se va zice Vlahia de spre Rusia), a fostadoptat
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s'a arătat, — deci pentru acestea şi Smere- 
nia Noastră, cercetând lucrurile acestea îm- 

preună cu dumnezeiasca adunare din jurul Ei 

a preasfinţiţilor arhierei, al Heracleii (sic)... 

de oare ce în chip nestrămutat stăruie (?) a 

se mută acest Mitropolit al Vicinei unul ca 

acela, Marele-V oevod, pe Scaunul a toată 
Tara-Românească și al stăpânirii şi al Dom- 
niei lui, şi deocamdată nu cere asupra vre 

unui altuia, ci asupra acestuia, cu multă ru- 

„găciune, această cârmuire arhierească, făgă- 

- duind a da asigurare cu jurământ şi în seris 
că va rămâneă şi de acuma, şi tot înainte, 
până va sta principatul şi Domnia lui, zisa 
[ţară], toată Ungrovlahia, supt prea-sfinţita 
Mare Biserică a lui Dumnezeu de sapt câr- 
muirea. noastră, cum s'a scris mai sus,— am 

mutat deci Smerenia Noastră pe acesta al Vi- 
cinei, cu părerea şi încuviințarea puternicu- 
lui şi sfântului mieu Împărat, cel desăvârşit. 

întru toate şi neasămănat în bunătatea firii şi 

a moravurilor şi în seninătate şi care voieşte 

ca în toate să stăpânească şi să se mărturi- 
sească dreptatea, la Scaunul a toată Ungro- 
vlahia. Să fie deci de acuma şi tot înainte, în 

toată vremea, cel arătat mai sus prea-sfinţit 
Mitropolit a toată Tara-Românească, prea- 
cinstit, iubit întru Domnul frate al nostru şi 

co-liturghisitor, împărtășindu-se şi bucurân- 
du-se, ca şi de Scaunul şi numele ei, şi de aşe- 

zarea din partea sfântului Sinod, ea un ade- 

vărat arhiereu, strămutat din mila lui Dum- 

nezeu, al celei arătate mai sus. prea-sfintei 

Mitropolii a Ungrovlahiei după bisericeasca 

rânduială şi icoană, întărind din toată eparhia 
şi enoria lui anagnoști şi înaintând sub-dia- 
coni şi diaconi şi hirotonisind preoţi și luând 

asupră-şi toate judecăţile deosebite din orice 

parte acolo. Deci trebuie ca toţi clericii din 
acea, ţară şi toţi cei sfinţiţi, călugări şi laici, 
să-l respecte şi să i se supuie lui, ca unui 
adevărat păstor al lor și părinte şi dascăl, şi 

să-l primească bucuros şi să îndeplinească 
toate câte le va spune şi le va sfătui şi-i va 
învăţă pe dânşii, eu privire la folosul lor 
sufletesc, păzindu-se necălcate şi după aceia 
în toată vremea asigurarea cu jurământ şi 
făgăduinţa scrisă, către sfânta lui Hristos 
catolicească şi apostolicească Biserică, a u- 

nuia ca acesta de prea-bună viță Mare-Y oe- 
vod, ca sa fie totdeauna Biserica Ţerii-fto- 

mâneşti supt dânsa şi să primească de la 
dânsa, un arhiereu adevărat, ca să se păstreze 
şi pe urmă aceasta neschimbat, şi.a ame-
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(Ibid., pp. 383-6, no 00LXXI.) 

IV. 

ninţat cu afurisenie prea-grea a Sinodului 

pe oricine ar voi să strice aceasta, de oare ce 
pentru aceasta sa dat şi cel de faţă act si- 

nodal deplin celui zis mai sus, prea-einsti- 
tului Mitropolit a toată Ungrovlahia. A 

ieşit în luna lui Maiu a indieţiei 12 curgă- 

toare, în anul 6867. Care s'a şi iscălit cu în- 

săşi mâna Smereniei Noastre. 

Scrisoarea Patriarhului către Alexandru-Vodă, Domnul Ţerii-Româneşti, 

despre strămutarea Mitropolitului de Vicina la Scaunul acestei ţeri. 
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Prea-nobile, prea-înţelepte şi prea-vred- 
nice Mare Voevod şi Domn a toată Tara-Ro- 

mânească, prea-bine ştiut nouă întru Duhul 
Sfânt, fiu prea-dorit al Smereniei Noastre, 

doamne Alexandre, sănătate şi mulţămire 
a sufletului, putere şi bună stare a trupului şi 

tot ce e bun şi mântuitor îţi doresc în sehimb 
Înălţimii Tale Smerenia Noastră de la Dum- 

nezeu a tot ţiitorul. Din scrisorile Domniei 
Tale, şi din cele de la început şi din cele 

de la urmă, a cunoscut lămurit Smerenia 

Noastră câte ni le-ai arătat Domnia Ta şi 
le-a primit după marele lor preţ şi a lău- 

dat ascultarea şi supunerea şi dragostea, și 
iubirea, pe care le ai către sfânta lui Dum- 

nezeu catolicească şi apostolicească Biserică, 
ce este izvorul şi rădăcina evlaviei şi spri- 

jinul şi temeiul creştinătăţii, şi mai ales că 
îmi cei din suflet arhiereu şi păstor și das- 
căl al locului stăpânirii Domniei Tale, hi- 

rotonia sfintei lui Dumnezeu catoliceşti şi 
apostoliceşti Biserici, ea fiu al ei iubit şi 
ascultător, cum se cuvine oricui care voieşte 
călduros şi cu adevărată credință să pri- 

mească evlavia şi să răspingă adunările ere- . 

ticilor şi dogmele străine şi din alte locuri. 
De oare ce deci, precum s'a spus, Domnia 
Ta cei cu multă primire şi dorinţă ca să ai 

acolo un arhiereu al dumnezeieseului şi sfân- 

tului Sinod de pe lângă Smerenia Noastră al 

Bisericii celei Mari, şi acuma, deocamdată, 

pe prea-sfinţitul Mitropolit al Vieinei, prea- 

cinstit, iubit întru Domnul frate al $mere- 

niei Noastre şi co-liturghisitor, chir lachint, 

iar, după trecerea lui, pe care l-ar alege și 

l-ar hivotonisi cu vot sinodal prea-sfânta lui 

1 Pentru toate aceste luernri v. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii vehgioase d Româ- 

nilor, |, Vălenii-de-Munte, 1908, pp. 22-3, 38-9,
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Tây “Popaioy, ră ovupbpana nâvrov Trâv 
ărpa6âv, rby yarjvâraray xi poviponiratov, 

îmmvâ6wnsey uâv abrăs 8 6 wpăroros vai 

ap6e uov abroxpărop, Ebrploaro xi î] Me- 

păr Îpiby peră câ neţi abriy teporătuv 

ăpytepiny, xai 15%, Xară rijy amodoyiy nai 
7hy Cirmolv ov xai ră onutpâpov rod abrâdi 

ptotovbuov daod perertin 5 teporauroc Mq- 

rporohiras Birlivme, obroc 83 6 x5p “Toxw- 
dos, Bă mije vevoutouâwne &iypâpav ovvoâixijs 
mpăewe sis măcavy [Odnpofhayiav] vai Zori mb 

ară robâe xai sis rb Efije yvijooc apylepehe n- 

sms Obypofhayiac, Exov XBeay, nas 1, "[eyo- 

voia Eni robro Eyypapoa Gvvoârxi) apăfie xară, 
pâpoc Btefetot, moteiv Ev zdo 7ij Evopia wati. 

imapăia abrije măvra Boa Gvijtet yo ăp- 

„tepei. Kai radra uâv Exbpwoe vai EGefatooev 
obroc î aia rob Xprorod xadohi) wai 

ăroorohri, "Euximoia ebSoxia ua rod xpa- 
riorov oi &yiob yo» adroxpăropos Xa! [you 

rije Tv Merptârnros xai tije lepăc owv650b 
vară iv Giv tirow mai ămodoyiv. Săv 6: 
zor ăn rod vbv tppovricat vai ATOnAT- 
poat Ti Dn6oyeswv 60, divobv îva 76tij5y] 

1] Edâveră cov xai oi maidec 17 XAmpov6uoL 
*ai. Băsoyor abric pâpta Evoptov, war] 

opahtop.y0y zăvralley, ahaufăyay sară păpos 
îva Amhovârt peră băvaroy Tod rotobro» pyte- 
208 Dp.6y ebpisuritat 1] 2ă07 ăpy vai n wnpă- 

zeta zis Obyppofhayiac bad zijvy ua Tie 
ămorăriv rob Qecd Meyihry Eurhnoiay ma. 

Xeporovirat Wit Gbyoâwxi) zap” adriis, Os 
etOorat wa VevONoTrat, ăpxtepede usi GR0a- 
Era aDr66. eis motpavolav vai Woyixijy 
opehaay rob adrâât yptorovybupb )acd, uri 

24 mâuuWijs Td TOLODTO pă per 16) XTeo- 
radptvov tony apă Tis Tv Merpratoc 
îvrobda eis rijv &iav rob Xptorob 1oGoht-   

Dumnezeu Mare-Biserică ce e supt păstoria 
noastră şi să-l trimeată către Domnia Ta 

şi către toată Domnia şi stăpânirea de acolo 
a Ei, ca un arhiereu adevărat şi că întă- 

veşte Domnia Ta cu jurământ şi cu multă 

siguranţă că şi după moartea lui acest lucru 
va fi necălcat şi neschimbat la moştenitorii şi 
urmaşii Fi, ea să nu vroiască vre-odată a 
primi un arhiereu de aiurea, oricare ar fi 

el, decât numai hirotonia şi trimeterea, prea- 
sfinţitei Bisericii celei Mari a lui Dumnezeu 

de supt păstoria noastră, Deci pentru toate 
acestea, şi mai ales pentru că are Domnia 

Ta curată bunăvoință şi iubire şi către cel 
de la Dumnezeu prea-puternie şi sfânt stă- 
pânitoral mieu, prea-înălţatul Împărat al 

Romanilor, adunarea tuturor celor bune, cel 
prea-senin şi prea-iubitor de oameni,'a încu- 
viinţat prea-puternicul şi sfântul mieu stăpâ- 

nitor şi Smerenia Noastră împreună cu prea- 
sfinţiţii arhierei din jurul său au ales şi iată 
că după primirea şi cererea ta şi spre folosul 

poporului creştinesc de acolo a fost strămutat 
prea-sfinţitul Mitropolit de Vicina, acesta, 
chir Iachint, prin rânduitul act seris sinodal 

la, toată [Tara-Românească], şi să fie de a- 
cuma înainte şi pe urmă legiuit arhiereu a 

toată Tara-Românească, având voie, precum 

actul sinodal în scris ce sa făcut pentru 

aceasta Înşiră cu de-amănuntul, să facă în 

toată enoria şi eparhia Ei toate câte se cuvin 
unui arhiereu legiuit. Şi acestea le-a, întărit 

şi le-a asigurat astfel sfânta Biserică a lui 

Hristos eatolicească şi apostolicească cu în- 
voirea şi a prea-puternicului şi sfântului 
mieu stăpânitor şi cu socotința Smereniei 

Noastre şi a Sfântului Sinod după cererea 

şi primirea ta. lar datoria ta e de acum 
“înnainte să te gândeşti și să-ți îndeplineşti 

făgăduiala, adecă să faci Domnia Ta şi co- 
piii şi moştenitorii şi urmaşii Fi scrisoare 

cu jurământ, întărită în toate privinţile, în- 
şivând cu de-amănuntul că, adecă, după 

moartea unui arhiereu al nostru ca acesta, 

să se afle toată Domnia şi stăpânirea 'Ferii- 
Româneşti supt prea-sfinţita Mare-Biserică 
a lui Dumnezeu de supt păstoria noastră şi 
să se hirotonisească de dânsa cu vot sinodal, 

cum sa obişnuit şi sa rânduit, arhiereu şi 
să se trimeată, acolo, spre păstorirea și fo- 

losul sufletesc al poporului creştinese de a- 
colo, şi să trimeţi o scrisoare ca aceasta, 
împreună cu acestea ce s'au trimes de Sme- 
renia Noastră aici, la sfânta Biserică a lui
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August. 

viv za anostotady PFaxhqstay mai eie ri 
Beimv nai tepăv 0hvo5oy, hal Ev sic Gefalu- 

otv 40 dăopăhetay Tis DOGYEGEW Wa. GH 

poviac vie Ebyeveiac ob, îns Gore sivat 

anopanoirov ai perălerov riv eipnutvrjv 

XATĂOTAGLY, Xa G5vodRde Opixbâns ăpopto- 

vb îjneinrat xară mod awhboovros pai 0e- 

rfoovras zabrry. "Oweihe. 88 moi 1) Biyeveră 

cb, Eqriouca ebpioxeola we vis 1vijoos 

ris diac rod Xpiorod xoBohxije xai: ăn0o- 

rodzije "Exmoiac, orepiew âperaliroc ră 
bpnhoțrpeva “mal morponapăsora 43 pi) 

3oyp.ara, robe Detove xai lepobe Xavovas vai 

robe preboefeie vâpobe, âv îy ornpilerat 7 
ris "Exxoiae srrpiiwa, oi Exew ai npăs 

zăv etpmptvov -ăpytepea. edhăfeav at. oroprțijy 

ziiy &pedop&vriv” rodro văp mnotodoa ji Bi- 
Eved, oob ai obruws bnsizoboa ri "Exuhmoia, 

Bec5, bots uâv Ev ro mapovu Giw novrbe 
îadoă va! măorc ebâvuiac nai Yapăs, XA- 

renodobuevoc sis mnâvro ră avă Xeipas Epyo. 

oi. npăvpara, îv E e Tâ uEhhovri Tie ai- 

myiob 2xeivne x0i ămarahbrob îv. obpavrie 
Boorstos, sbyais năvrov Tây dyiwy. Kbproe 
5 Bsâc etq Sarpâv ri ebytverăv 05 Ava- 

soy, ebOvucy, pă xai voripav navrăc ăvapob 

GbvavTiua Troc “ţ. 

(Ibid., pp. 386-8, no ul.) 

  

Hristos catolicească şi apostolească şi la dum= 

nezeiescul şi sfântul Sinod, şi este (=să fie) 
spre asigurarea şi întărirea făgăduielii şi 

invoielii Domniei Tale, că adecă e de ne- 

călcat şi de neschimbat; zisa orândaială, și 

afurisenie sinodicească înfricoşată să, se a- 
târne asupra capului acelui. ce ar împie- 

decâ-o şi ar nimici-o. Şi trebuie ca şi Dom- 

nia Ta, fiind cercetată a se află fiu drept 
al sfintei lui Hristos Biseriei eatoliceşti şi 

apostoleşti, să fii nemutat la dogmele cele 
primite de toţi şi moştenite din părinţi şi 
sănătoase, dumnezeieştile și sfintele canoane 

şi legile cele iubitoare de evlavie prin eare 

se întăreşte tăria Bisericii, şi să ai şi faţă, 

de zisul arhiereu evlavia şi iubirea ce. se 

cuvin. Căci, aşa făcând Domnia: Ta şi ast- 
fel supuindu-te Bisericii lui Dumnezeu, vei 

căpătă în viaţa de faţă tot binele şi toată 

mulţămirea, şi bucuria, îndreptat spre bine 
în toate lucrurile şi faptele zilnice, iar în 
viitor acea Împărăţie a cerurilor veşnică 

şi nedesfăcută, cu rugăciunile tuturor sfin- 

ţilor. Domnul Dumnezeu să păzească pe 
Domnia 'Ta scutit de boli, bucuros, sănătos 
şi mai presus de toate întâmplarea cea; 

neplăcută, 

Preotul Daniil Iritopulos, dikaiophylax, făgăduieşte a nu supără pe Mitro- 

politul Iachint, din Ungrovlahia. 

-- "Emstâi, Qeod edăoxig, vai xăpurt 6 na- 

vaubrarâc wav deordrne, 6 piinopeytuăe no- 

rptăpymjs noi î Bela ai tepă obyodoc râv 

Berorăroy ăpyteptov EBovhijOroav îva zpo- 

B6ăowoi pe sic 7 ris ăpytepuobyne dfioua 
vai Vetporivijowst pijtpozoirijv ţtpobs Ti 

Gporărms Murponâhsos ObimpoGhayiac, mai 

Zxovres dethiay rwvă, pui, More WeTă ră Yet 
porovrbîjvat pe dmat rijv Tvrivodv zpote- 
viow 7 due. Euetoe Mrrponohira Obpipofha- 

jiae ai Bovhj0ă mons ris Mrirpondheoc 
xporisat, ăi ai răy Meţav Boe5doav xtvijaw 
îhoc zar abrod î) val mp rod EXelv răv 

Mrponohirmy ebrada, sie rijv Osiay woi 
'epăv obvodov 7 vai weră rb EXGsîy vai zd- 

3 = IA d .- 

Ay Braxpilivat nap' abrije, edpioneoba. nai 

adry sie iv Obripofhayiay, Etirrjoay tva 

zotijsw br6oysatw Epypotpoy. Tobrob "pe Eveus. 

19 ciy napodoay nod, mai XE wai Dn6G-   

|- De oare ce eu voia şi darul lui Dumne- 

zeu prea-sfinţitul mieu stăpân Patriarehul 
ecumenice şi dumnezeiescul şi sfântul Sinod 
al prea-dumnezeieştilor arhierei au voit să 
mă înainteze la vrednicia arhieriei şi să mă 

hirotonisească Mitropolit al unei părţi din 
preasfinţita Mitropolie a Ungrovlahiei, şi a- 

vând oarecare teamă ca nu cumva după hi- 

rotonisirea, mea să aduc vre-o supărare celui 
ce este acolo Mitropolit al Ungrovlahiei şi 
să voiese a luă pentru mine toată Mitropolia 

ori să mişc cumva împotriva lui pe Marele- 
Voevod, sau înainte dea veni Mitropolitul 
aici, la dumnezeiescul şi sfântul Sinod, ori şi, 

după ce va veni şi iar se va, hotări de dânsa 

se va găsi și el în Tara-Românească,—au 

cerut să fac făgăduinţă în seris. Drept aceia 

fac pe cea, de faţă şi zic şi făgăduiese că nici 
eu nu mă voiu arătă în. vre-o împrejurare:



Xouat, Bre. Euă pavijyat more Tv vapây 
vară rod Mrrpomohizav, pjre răy abEvrry 
Oyypofhaziae - napanwijcet: Tiueripa, &Nă 
Grâpretv adry axi ripăy vai ăyazăv, xi, 
xy simt obufij sic adrâvy, fivobv 1, Exei e5- 
pioxeobaL îj dhayod, orepya robro wa ui 
awemneiy Ghws nor, &AY Eyew adrăv xafis 

uthhet Eye xai 6 zavaţubrarâs wav 8e0- 
Târns, 6 otxovuzwxbe narpiăpyns xai 1j Baia 
ami, tepă obvoBos: Tyobv si uăv Eyovo. ai 

orepryovot adry Myrpozchirijy Od-rrpofhayiac, 
îva Expo moi 2 adrby obroc, ei 38 ui 

qohărrov nădw Gsp ăv 1) Qeia, obvo3oc nepi 

abrod Wapionrat. Tobrov văp Xăprw xaii) na- 
podoă u.ov br6oyeais Eyeyăvyet, xai ri) îue- 

rep oixetoyeipw 201267) Bnovpapij 5 do- 

pădetay. May. Abdţobore, iv8. m. 
-- “lepede Aowid Kpirâzovhos, 6 ârxato- 

pohas +. - - 

(Ibid., pp. 532-3, no CCLXXVIIL.) 

VI. 

  

asupra Mitropolitului, niei Domnul Terii- 

Româneşti prin înteţirea noastră, ci-l voiu 

iubi pe dânsul şi-l voiu cinsti şi-i voiu fi 

prieten, şi, de i se va şi întâmplă ceva, adecă 
şi a se află aici sau aiurea, să mă mulţămese 

cu aceasta şi să nu mă împotrivese vre-o 

dată în vre-un chip, ei să-l am pe el cum îl 

va aveă prea-sfinţitul mieu stăpân Patriarhul 
ecumenic, şi dumnezeieseul şi sfântul Si- 
nod: adecă, dacă-l vor aveă şi-l vor recu- 

noaşte pe dânsul „ca Mitropolit al Ungro- 
vlabhiei, să-l am şi eu tot aşă, iar, de unde nu, 
voiu păzi iarăşi ce va hotări despre el dum- 
nezeiescul Sinod. Drept aceia s'a făcut şi a- 
ceastă făgăduială de faţă şi s'a însemnat cu 

a noastră iscălitură însăşi, spre întărire. 
Luna lui August, indicţia 8. 

“- Preotul Daniil Kritopulos, dikaio- 

phylax. 

„Pitac“ al Mitropolitului Iachint al Țerii-Româneşti către Patriarhie, despre 

suferinţele sale şi pârile ce a îndurat la Domn. 

e Terraztov rod Mqrponohirov Obiipofha- 

yiac wbp “Yaxivon --. 
“+ Tlavamobrare Gtonoră wob xai 0inonpe- 

wră, Te navayăwp Be napaxaiă xoi ri 

zavbnepevhovi tv Beorâxp rod Eye vai 

warExety mai mb “ÎnptaGuEvoy oxîjyos ris we 

1ădrje “Aunobyne oov and re 6orjdeias 

adrod Ghada. “Yptaivopev mai fete ard 

ris 6oqbelac rob eob nai dă npeofeăv 
mie mavânţyob Beoroxov ai Îv cdpâv vai 

5vredfewy Tâc vene “A'poobyrc 60 TE GW- : y ! 
part, Gh ud xade, dodevera văp mepleneă 

mot Bei, vai răoyw ră z0hĂă, maboe psh- 

ete vopiaat wat apă mob deea Wb, 

rod Boâiyns, aMă 81) nai napă rod ă5ehpnd 

w.05, 705 biod rije weyăhne 
755  Gupatopbhauue,  Eiyov 

“Aspoo0yre 005, 
oby raba mat 

v.6vp 7îj aofjeveia, nai 1 Ev Eni pia peherii, 
mă mc ei ovylijy peră robert. "zi 
ot GE abfkg vai Erâpa aolăvera vai peituy 
abric, ră utupăv Găpoe Tie pede "Apw- 
abvre ao, aa Eyo tobro fEhos apărau 
vai Tie Ti Voi) wob tă navrâc, 7 007 

pid” Ozos pie 1] pEŢĂNI “Avtwo551] 650 2pis 
19.8 Tobro, EROTaat Vă Annfibg, Eap6- 

Eoyăy river pevid “Anosdvij 605 ua?   

"+ Pitac al Mitropolitului Ungrovlahiei 
chir lachint . 

-- Prea-sfinţite domn al mieu şi [patriarh] 
ecumenic. Mă rog prea-bunului Dumnezeu 
şi Născătoarei de Dumnezeu celei pretu- 
tindeni prea-lăudate, să aibă și să păstreze 

şi cortul cel sfinţit al Marii Sfinţii a Tale 
supt ajutorul Ei în tot binele. Şi noi sun- 
tem sănătoşi, din mila lui Dumnezeu şi prin 
soliile prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu 

_ şi. prin rugăciunile şi prin mijlocirile Marii 
Tale Sfinţii, cu trupul,—dar nu bine, căci 

a căzut asupră-mi slăbiciune grozavă, şi 
sufăr multe, cum vei află şi de la fratele 
mieu al Vidinului, dar şi de la fratele mieu, 

fiul Marii Tale Sfinţii, dikaiophylaxul. Eram 
cuprins deci şi de această singură boală, 
şi eră în mine un singur gând, cum să tră- 

iesc cu dânsa. Ci mi-a venit iarăși şi altă 
slăbiciune, şi mai mare decât dânsa, slaba 
consideraţie a Marii Tale Sfinţii, şi am a- 
ceastă săgeată în inimă şi-mi roade sufle- 

tul cu totul, şi nu ştiu cuma hotărît Ma- 
rea “Ta Sfinţie aceasta către noi, căci ştiu 

bine că te-au aţiţat anume oameni pe Ma- 
rea “Ta Sfinţie asupra mea, şi Dumnezeu să 

1 Cred si eu că e probabil anterioară n-lui precedent. V. gi N. Dobrescu, Întomeicrea BMitropo- 

poliilor şi u celor d'intâiu mănăstiri, Bucureşti, 1906, p. 51. 

Pe la 
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Novembre. 

Tv, noi 6 Kbproc obryopijoat mb Guăprrjuia 

adrăy. Kabyrua ăp Bshs povelv mai 0d6erv 

m tovvâzoy6v note mhy Meyav Boe665av brăţ, 
rijs pevăns “Apoobvrje o0b Endootv nai tpthiav 

adrie. Koi âă zodro măoxo ai bâpilouat 
ăpriwe ei ră "ipăc mov mapă tije Griac rob 

Qeod 'Euuhmoiac ne ălermris nai zeptppo- 

viiris abis. To ns 034 j0oy, dtonora 
05 &jte, xară mpârov Evradda mară zv 

Gptoudy Tie veghe “Apoobvrje oov, tun6- 

dot wo 6 BoeG6ac, mpobahouevoc 7 piî- 

x06 Tis 6305 wai ră doc rob pâvovl, xai ră 

rodro 0d8âv îjhGov sis mpooxbvroty ri ue- 
1dAme “Ampoohbyrs ov, ăprioe 88 tă ri 

oepâohxijv dofevaay je Exo, ăprde ăp 

stu ele rd xad6hoy xai avevepijtos, “Abrod, 

ăp woradauGăver 6 adehpie mov, 6 Gtxato- 

pDhgE, wa vibe rîje peărje “Arptoobyne 90v, 

ec zpooxbvnoty adTi Gneorahuevoc napă 

mod viod ris pere “Antoobwme Gov, 1od 
Meydhov Boef65a, xoi râv ăpyâvruvy adrod, 

ec Wa TIS Tobrav voi Xapionrat nai 

edhopijom sis ăpyepea măone Obripofhayiac, 
Gri, E vai GEAmote ai obiyopros nap 

îu.05. Kot uter vvopioat îv abrod ră megi 
1pp.6y. Mapaxahă oby rijy meri *Atoobyry 

55b îva Gbyyopijone iv âă râv Kbprov, 

Gri &v moMAț) Godevela arăvenat, wat wi] 

Snepiâme zăv 8E7owv Tpv ete ră "ipăe p.ab 
mă Ba0b wat zis dodeveiac pov ză oxAnpâv. 

Ai edyai rîjs weniorys “Atmobyns Gov Eoto- 

Gây pot Bă navrăe pbhaxTiLoy “tr. 

(Ibid., pp. 588-4, no COLXKIK.) 

  

li ierte păcatul. Căci se va păreă şi se va 
socoti o adevărată minune că odată am adus 

prin vorbele mele pe Marele-Voevod la în- 
voirea. și la prietenia Marii Tale Sfinţii. 

Şi pentru aceasta sufăr şi sunt batjocurit 

acum în urmă la, bătrâneţele mele, de sfânta 

lui Dumnezeu Biserică, ca un călcător şi 

despreţuitor al ei. Că n'am venit, stăpâne 

sfințite, de la început acolo după porunca 
Marii Tale Sfinţii, [pricina e că] m'a oprit 
Voevodul, aducând înainte lungimea dru- 

mului şi frica de ciumă, şi de aceia n'am 

venit la închinarea Marii 'Tale Sfinţii, 
iar mai încoace pentru covârșitoarea, slăbi- 

ciune ce mă ţine, căci sunt slab de tot şi 

fără puteri. Căci acolo vine fratele mieu 
dikaiophylaxul şi fiu al Marii Tale Sfinţii, 
trimes spre închinarea sa de fiul Marii 

Tale Sfinţii, Marele-Voevod, şi de boierii 
lui, aşa, încât, dacă-l va îndeplini şi-l va, 

dărui şi-l va. binecuvântă de arhiereu a 
toată Ungrovlahia, aibă el învoire şi voie 

şi iertare de la mine! Şi va află prin el 

ale noastre. Rog deci pe Marea Ta Sfinţie 

să ne ierte pentru numele lui Dumnezeu, 

căci mă aflu în multă slăbiciune, şi să nu 

treacă cu vederea rugăciunea noastră în 

adâncul bătrâneţei mele şi în asprimea bolii 
mele. Rugăciunile Prea-Marii Tale Sfinţii 
să-mi fie totdeauna ocrotire! 

VII. 
Act sinodal pentru numirea lui Antim ca Mitropolit al unei părţi a Un- 

grovlahiei. 

-- “H geyovoia obvoărij npââis ări ij cor 

zăra, 'Exxamsta ObypoGhayiac. 

-- "Bobace uăv pă Ypâwwy n Tivây 6 

iepbeurag MmrponoMrne Birtbyre werarefeice 

Govodri, bip ai îmixpioet zarptapyiij ete 
MyrponoMrijv Obypobhayias, Carrjsăvrov Tr» 

ăpyâvrwy Exeivab Tod rânGb Todro wa Tv 
2xstoe Yptotavâv ră apă Tie peărie vai 

xaBodxije 'Euxamotae 300îjvar adroie apytepta 
zic zvebuarmip Entoraoiay xai Woyiiv orE- 

detoy, îs ăv map” abrob xuhâs ze vai deg- 
[pEoros Totwalvolvro Xa nphe Tăc SoTijpiuve 

ijoivro vomă. Tod tă xatpob npoiovros, Erei, 
rod EOvobe Exeivov ob rârob 7:0NAdd TDYYĂ- 

1 Nu 560, ea în ediţie. 

+ Act sinodal făcut pentru Prea-Sfinţita 

Biserică a Ungrovlahiei. 

-” A venit cu câţi-va ani înainte prea- 
sfinţitul Mitropolit al Vicinei, mutat cu vot 

al Sinodului şi cu judecată patriarhală ca 
Mitropolit al Ungrovlahiei, de oare ce ce- 

ruseră aceasta, boierii acelei ţeri şi creştinii 
de acolo de la marea şi catoliceasea Bise- 

rică, a li se da arhiereu pentru cârmuirea 
duhovnicească şi folosul sufletesc, ca să fie 
păstoriți de dânsul bine şi după voia lui 
Dumnezeu şi să fie îndreptaţi spre păşunile 

mântuitoare. Ci, trecând vremea, de oare ce. 
întâmplându-se a fi mult poporul acelei ţeri,



vovrog wa ămelpob oyed6v, odx tor sic 
w6voc Gpytepebs înavbe mpbe zh zooodrov E0- 
vos ore bvacta: mvebuarinâe adrobe Înto- 
venreodor xoi ddăovetv ră Woyopehi) xai 
corijpla, xăvreddev tâsrjoe nat Erepov pyts- 

pea, Xerporovnbijva. rob rânob Exeivov, Cry- 

oăvrovy 6polwc oi ro5ro râv ăpyăvrov Exei- 

voy, abyxororebtvros nai rod mpârepov dyroc 

exei xai nEypt rod vbv ebpuoxou.5v0v dpyteptnc, 
sfed€n sic rijv pooraotay radrrv 6 ripdraroe 
Smatotpbhat wdp Aa, vf, ă&hoţoc xai 
ebhafs ai dvăperoc, înavhe yăpurt Xptorod 
voi a&pudăros sis rb pâia rodro Afla, mai 

obyEget xai aperi) danpenov, 05 rijs Gperijs 
10 Tv horâv dyadăv meipav oxyăvrec oi &y 

2meiywp 1 ton ăpxovrec Gu0d za âpySpevot, 
Ypăupaatv dios iv ijuiv Merpiorura xai 
Tijv Beiav xai îepăv xai poetă, Ghbvoâov no- 

pexăhecav, ore ebdoxijoa nai Sopljoastot 
robrov abroie apytepta. “Oe xai Eyeporovij0q 
View aovodrai) ua înwpioet ris îj.v Merptd- 
eros Mijrponohirns p&povs Obprpo6hayias, 
ânovâr rob Îpioeos, Eyovroc Gpyiepta răv 
perorsGâvra. mpârepov ănb Birtbwns. "Opether 
roivbvy 6 pwjBete tepwraroc Mrponohirm< utpove 
Obyupofhayiae za bntpriuoc, Ev "Ani Ilve- 
part drțannrhe ăâehphe ai ovhhetrobpațde rîjs 
pu.6v Merprormros, 6 verovonacbdeic p.ovoybe 
x5p "Avâpoc, Emthafsobot mai narativ rijy 
"Eaxâmoiay rabrav nai dăoxew dv 2v ari) 

XptStobvop.oy To Koupiov Adv vai zapatwveiv 
xai eiorpetoda. ră joyopedi) %oi Gwrtipto, 

ăvamvmoras re oepomitetv m. 7. A. KoGete e 

iv 6 rotobroc 24 răy r6nov rod Mehrmvie, 

6y wa. nb mod vbv Efer Ev re orăoeo. nai 

xadcâpare mais pară ris lepăc moi pes 
abv680v xai zavray6d. Lobrov ăp Xăpiwv ămo- 
MEdorar m GanpBtvri teporăru Myrpunodiri 
uEpove Obyypofăayiac, bnepripp nai răv Tony 

smexove rob Mehrnvis, Ev “Ayip Ilvebpore 
ante ăâehzg mai avhherro»pi tije Tpâv 
Merptoriroc, xoi 1, nopobou. Gvvodiai) npătie 

îv gorpăhetav. 
-- Etye vai Gă rtuiac ratptapyixije yepbe 

76: uni curofpio, îvă. 6. 

(2bid., pp. 535-600 COLXXXI.) 

  

şi chiar nenumărat, un singur arhiereu nu 
e destoinic la atâta popor ca să-i poată câr- 

mui sufleteşte şi să-i înveţe cele folositoare 
pentru suflet şi mântuitoare, deci sau rugat 
a. se hirotonisi şi alt arhiereu al locului 

aceluia, cerând şi aceasta acei boieri, învo- 
indu-se şi arhiereul ce eră mai înainte şi se 

află şi pănă acum acolo, şi deci s'a ales pen- 

tru cârmuirea, aceasta prea-ecinstitul dikaio- 
phylax, chir Daniil, om vrednie de laudă şi 
evlavios şi virtuos, destoinie cu harul lui 
Hristos şi potrivit pentru această mare vred- 
nicie, şi deosebit prin înţelepeiune și virtute, 

şi, cunoscându-i din încereare virtutea şi 

celelalte bunătăţi, şi boierii, şi supuşii din 

locul acela, sau rugat cu înseşi scrisorile 

lor de Smerenia Noastră şi de dumnezeiescul 

şi sfântul şi marele Sinod ca să afle cu cale 
şi să li deie pe acesta ca arhiereu. Care s'a şi 

hirotonisit eu votul sinodului şi cu judecata, 
Smereniei Noastre ea Mitropolit al unei părţi 

din Ungrovlahia, adecă a unei jumătăţi, a- 
vând ca arhiereu pe cel ce fusese mutat 
înainte de la Vicina. Trebuie deci ca acel 

pomenit prea-sfinţit Mitropolit al unei părţi 
din Ungrovlabhia, şi prea-cinstit şi în Duhul 

sfânt iubit frate şi co-liturghisitor al Sme- 
reniei Noastre, care şi-a schimbat numele, 

călugăreşte, în chir Antim, să iea şi să ţie 

această Biserică şi să înveţe poporul creştin 
al Domnului dintr'iînsa, şi să-l sfătuiască şi 

să-l îndrepte spre cele folositoare de suflet 
şi mântuitoare, să întărească anagnoşti şi ce- 

lelalte. Şi unul ca acesta va ţineă şi locul 

celui al Melitenei, pe care de acum înainte 
îl va şi areă în situaţii și în aşezări, îm- 
preună cu sfântul şi marele nostru Sinod şi 
pretutindeni. Deci pentru aceasta s'a dat celui 

mai sus arătat prea-sfințit Mitropolit al unei 
părţi din Ungrovlahia, prea-einstit şi ţiind 
Jocul Melitenei, celui întru Duhul Sfânt iubit 

frate şi coliturghisitor al Smereniei Noastre, 

şi actul sinodal de faţă, pentru siguranţă. 

(Şi eră scris cu cinstita mână a Patriar- 
hului:] În luna lui Octomvrie, indicţia a 9-a. 

VIII. 
Sinodul face Mitropolit de Haliciu pe Antonie. 

„Kai Eety ăferay îBăaery Thy îv ab 
raie [zatozezais] -/ptotovpiov 165 Knpiov 
ady pai Gtepoţitety avayborae Ex4 Tăy Ey 

abraie, brodazâyous vai Gandvobs Tpolibă- 

58183 Vol. XIX. 

„... Şi să aibă voie să înveţe poporul ereş- 
tin al lui Dumnezeu din acele [episcopii] şi să 
întărească anagnoşti dintre cei de acolo, să 
înainteze subdiaconi şi diaconi şi să hiro- 

2 

1311, 

Maiu,
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1378!, 
(indietia 

întâiu), 

lulie. 

1378, 
(îndieţia a 

a doua), 

Septembre. 

1378, 
(indieţia a 

doua), 

Septembre. 

1319, 

Septembre. 

pănă la 

1380, 

Iunie. 

Cow xai mpenborspnoe yetporovetv, xl vi 

ai Entoxonobs, mhiv, Enel obx Eye ăpriwe 
tonisească şi preoţi, ba chiar și episcopi, a- 

fară numai, pentru că astăzi n'are episcopi 
cu cari să-i hirotonisească, trebuie ea, după 

plecarea lui la Biserica lui, să-i aleagă pe cei 

ce-i va crede de cuviinţă şi să meargă la prea- 

| 

Enox6no, ne by ăy yetpoTovro%): abtobc, | 

poneveodat mpbs răv teporaărov MyjrponoNrijy sfinţitul Mitropolit al Ungrovlahiei, pentru 

orpelhet ueră ră Gmehbaiv eis ri "Faxhoiav 
za > 2 e > - 7 x 

abtod Exhstandar obs dy Giawpivol, vi no 

Obpupobhayiac, os Av Esi ue abrobd -not- ca acolo, cu el, să facă şi alegerile episco- 

fonta wo zobe Wiipobe Tây EntOn6nu 7. pilor şi hirotoniile .. . . 
răc. Xetporoviac. .: . 

LX. 
Împăratul loan al V-lea către marele-primicheriu Ioan, cu privire la cearta 

dintre mănăstirile Zugrafului şi Chilandarului de la Athos pentru o moară, orânduind 
a se face cercetare de unchiul (sic) său Mihail Astrăs Synadenos şi „Mitropolitul 
Ungrovlahiei şi prea-cuvios Protos al Sfântului Munte“ (6 fepiraroc Myrponohizge 
Ooyypofhayias mai dsioraros Ilpâros rod “Aiov “Opone). 

(did. p. 579.) 

(W. Regel, E. Kurtz și B. Karablov, Actes de t Athos, IV, Actes de Zoyraphou, adaus la vol. 

XIU din Bofoavrtva Xgpovurx&, Petersburg 1907, pp. 106-7, no XLVII.) 

X. 
Hotărâre între mănăstirile Zografului şi Chilandarului de la Athos, cu privire 

la o moară, dată de „Hariton Mitropolit al Ungrovlahiei şi Protos al Athosului, 
(Eu€ re vai răy novtepotarev Mmrponohiray Obyypobhayiae mai Ilporoy mob “Arjio» “Opovs), 

întâia dintre iscălituri fiind a lui (O Oyrpofăagiaz ai Ilpăroc, Xapizwv) 2. 

- (bidi, pp. 107-12, no XLVIIL.) 

XI. 
Isaac, episcop de Hierissos şi al Sfântului Munte, întăreşte hotărârea de 

mai sus a „Mitropolitului Vlahiei“ (105 feporâro» Myjrponodiro» Bhayiac wai bnepriuov 
xi lporoo 705 “Aiab "Opovs, &v “Asi Ivebort âgorrrod ăehpod ris Tp.âv Merpiirroc 15 

avherobp'[05). | 

(bid., pp. 112-3, no XX.) 

XII 
Afurisenie împotriva Mitropolitului de Iconia, cu iscălitura „smeritului Mi- 

tropolit al Ungrovlahiei Antim“ (5 zanewie Mreponohirrjs Obmpofhagias "Avbuos), după 

Patriarh şi Mitropoliţii Niceii, Heracleii, Salonicului, Sozopolei, şi înainte de al 
Varnei, Kernitzei, Rusiei Mari şi Derkonului. Se pomeneşte de o judecată anterioară 

1 Editorul pune data de 1378.—Cf, în serierea lui Grigorie Mammas, patriarh de Constantinopol, 

contra lui Marcu de Efes (Migne, Patrologia graeca, CLX, p. 99): Măhhov 38 za rdv Eva [ravâva 

105 Dwrioo] napihoonv Eni cub Muvpofhayias "Avhiiuov îxeivob. Obros țăp etc mor 

zu ăpţehinbv cpu &varimpbsac, n&hiv brd obvidov npotpuneis tă ăpytepu- 

cuxă Evpyet („Şi mai ales au lăsat la o parte un [canon al lui Fotie] în cazul acelui [Mitropolit] al 

Maurovlabhiei, Antim. Căci acesta, îndeplinind asupră-şi schima îngerească, iarăși îndemnat de Sinod, a să- 

vârşit cele arhiereşti.“) 

Pare că e vorba de Hariton, nu de Antim. 

2 După el egumenul Lavrei celei Mari, Veodosie, şi proigumenul Vatopedului,. Gherontie.



după întoarcerea Patriarhului Nil, cu participarea lui „chir Hariton al Ungravlahiei 
ŞI lui chir Antim al Ungrovlahiei“ (705 Ospipofhayize vbp Xapirowee vai rod Obyypo- 
Bhagias Adi, ab), după al Niceii, al Heracleii, al Salonicului, al Ianinei şi al Amasiei!. 

“(aliklosich şi Miller. 1. e., LI, pp. 1-8.) 

XIII. 
Hotărârea pentru înălţarea Scaunului IKernitzei ca Mitropolie, cu invoirea 

Șinodului, din care, după al Niceii, Heracleii, Salonicului, laninei și Amasiei, fac 
parte „cei doi ai Ungrovlahiei“ (rois 8voiv Obyrpofhayias), 

(Ibid., p. 10.) 

XIV. 
“Hotărâre a:Sinodului pentru Mitropolitul de .Chiev. Pimen, fiind de „ fală şi 

al Ungrovlahiei (<4. Obripobhaias) în rangul « de mai sus. 

- Ubid, p. 17.) 

XV. 
Mutarea lui Mateiu, episcop de Poimanenon, la Adrianopol, făcând parte 

din sinod şi „al Ungrovlahiei chir Hariton* (re Obrpofhayias mdp X p Xagison), i în ordinea 

de mai sus. 

“ Ubide, p. 9) 

XVI. 
Mutarea lui Mateiu, Mitropolit al Kernitzei, la Ianina, cu voia Sinodului, în 

care şi „al Ungrovlahiei“ (r& Obmpobhayiac), în ordinea de mai sus. 

(Ibid., p. 24.) | 

XVI 
Antim, Mitropolit al Ungrovlahiei (5 ranewăs pprponodizrs-Oirppofho:/ias ” Avdty.oc), 

iscăleşte ca al patrulea (după al Cizicului şi Sebastei, al Niceii, al Amasiei şi Midiei) 

în actul de întărire a păcii făcute între Paleologii loan şi Andronic. 

(Ibid., p. 27.) 

XVIII. 
Patriarhul hirotoniseşte Mitropolit de Vidin pe ieromonahul Casian, după 

alegerea arhiereilor, intre cari (după al Cizicului) al doilea loc îl are „al Ungrovlahiei“ 
(zo5 Ooyipoîhayias). | 

(Zbid., p. 28.) 

XIX. 
Antim, Mitropolit al Ungrovlahiei (6 ranatvăe prpezohizne Obippofhayias ” Avtp.0s), 

II 

1380, 

Iunie. 

1380, 

lunis: 

1380, 

Lunie. 

1381, 

Mart. 

1381, 

Maiu. 

1381. 

Julie. 

1381, 

iscăleşte ca al doilea (după cel de Cizic) actul prin care Patriarhul afuriseşte pe 23 Noven- 

Mitropolitul de Peritheorion. 

(Ibid., p. 39; no CCCIAIL.) 

1 De curând, în locul lui Filoteiu, Patriarh era Nil. 

bre.
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1382, Patriarhul hotăreşte o ceartă privitoare la Mitropolia Chersonului, cu partici- 
Septembre. parea Mitropolitului Ungrovlahiei, care ţine şi locul celui de Nicomedia (7 0bwpofha- 

Jias nai rbv r6nov Entyovr mob Nixouajdelae). 

(Ibid., p. 43.) Ai 

XXI. 
1382, Patriarhul hotăreşte strămutarea Mitropolitului de Kotyaeion, cu parliciparea 

Novembre. Mitropolitului Ungrovlahiei în aceleaşi condițiuni. 

(bid., p. 46.) 

XXII. 
1383, Patriarhul osândeşte pe preotul Machetares şi pe protopopul Constantin 

20 Ianuar și Kabasilas, în fruntea membrilor Sinodului aflându-se Mitropolitul Ungrovlahiei şi 
24 August. locţiitor de Nicomedia (ro5 Obwypofhoyiac xai rhv ronov emEyovros Tod Nixnuipdeias* rod 

Oăprpo6ioyiac, mpod 'Avbipos mai răv roy En&yovros rob Naumăeias) 1. 

(bid., p. 48, no cooLă; p. 51, no CCOLAI.) 

XXIII. 
1383, Cercetare împotriva lui Constantin Kabasilas de către Patriarh şi sinod, al 

24 August. Ungrovlahiei (ro5 Odyypofhayioc) ţiind locul al treilea (după al Salonicului şi al Ni- 

comediei). 

(1bid., p. 57.) 

XXIV, 
1386, Supunerea Bizericii râs Kivoăvovs către Mitropolia Goţiei, prin hotărârea 

Mast. Patriarhului şi Sinodului, în care «al Ungrovlahiei» (ro5 Obyypofhayize) ţine locul al 
cincilea (după al Heracleii, al Salonicului, al Cizicului, al Nicomediei şi înainte 
de al Monembasiei, al Patrasului Vechiu şi al Rusiei)?. 

(Ibid., pp. 73-4, no CO0LXX.) 

XXV. 
Sentinţă de despărţenie, «al Ungrovlahiei» (ro Obwipofhayios) venind al 

cincilea (după al Salonicului, al Heracleii, al Cizicului şi al Nicomediei)?. 

(Ibid., p. 115, n COCCIUL,) 

1389, 

Februar. 

XXVII. 
1389. Mitropolitul al Ungrovlahiei (5 zazerăs Mrrponohiras Obwiposhayias "A vbuoc) 

Februar. iscăleşte ca al patrulea (după al Heracleii, al Cizicului, al Nicomediei) actul prin 
care se întăreşte, impotriva lui Pimen, Chiprian ca Mitropolit a toată Rusia, cu 

reşedinţa în Chiev. 

(Tbid., pp. 127, 129, no COCCIV.) 

! Urmează cei de Monembasia, de Myra, de Laodicea şi de Homs (Xap.â). 

2 La o judecată din 2 Maiu 1387 lipseşte (îbid., p. 96, no COCEC). Cf. şi pp. 98-9, no CCCXCII. 

2 Niceia, Monembasia, Adrianopol, Seres, Satalia, Smirna, Varna, Selimbria, Goia şi Sugdaia (Crimeia), 

Sozopolis, Midia, Derkos, Drama, Homs vin pe urmă (la acest n-r şi la n-l GCOCII).



XXVII. 
Strămutare la Agathopolis a reşedinţei Mitropolitului Adrianopolei ocupate 

de Turci cu învoirea Sinodului patriarhal, în care al «Ungrovlahiei» (r65 Oirypofha-pias) 
ţine locul al cincilea, ca şi în actul pentru luarea privilegiilor Bisericii din Chalkedon. 

(1id., p. 130, no ococv; ef. p. 133, no CcocvI.) 

XXVIII. 
Scoaterea preotului Gheorghe, cu învoirea Sinodului patriarhal, în care al 

doilea loc (după al Cizicului), îl ţine «al Ungrovlahiei» (rob Obyypofhayiae). 

(Ibid., p. 115, no 0ccerl.) 

XXIX. 
Hotărire sinodală cu privire la legăturile dintre episcopul de Modon şi Mi- 

tropolitul Vechiului-Patras,—„al Ungrovlahiei“ (ră Obmypofăa ies) ţinând locul al 
patrulea (după al Heracleii, Cizicului şi Nicomediei), iar (după al Niceii, Chalke- 
donului, Monembasiei şi Amasiei), „celelalt al Ungrovlahiei, Atanasie“ (cr Srtpw 
ObypypoGhayias 'Adavaoiw) 1, 

(Ibid., p. 135.) ” 

XXX. 
Patriarhul Antonie face. stavropighie mănăstirea Sf. Mihail din Maramurăş, 

tundată de „Baliţă“ Voevod şi fratele său Dragu. 

“r "Awowoc, Et Beod ăpyrenioxonos Koy- | 
orawtvoorâ)swe, Nâac “Pope moi oimovue- | 

VXbE TATPLĂpY ME. | Nouă şi patriarh ecumenic. 

"Esi ci ebyevtoraror abradehepot, îv “Avi -- De oare ce fraţii cei de prea-bun neam, 

Ilven.az ăvazmroi visi ris fjpâv Merptâri- |! fii iubiţi întru Duhul Sfânt ai Smereniei 
roc, âre Boif65uc 5 Mnortac nat 6 Nâpâoc, Noastre, Voevodul Baliţa (mai curând Bal- 
E/abot ovaotiptov ămb vovnârinos nep răv şea) şi Drag au de la părinţii lor o mănăs- 

râzoy rob Mapau.6peco sis dvop.a ripu.evoy rob tire prin Ținutul Maramurășului ?, întru nu- 

Tipiov rafiăprov rây yo Oovâutay Mia), mele cel vrednic de cinste al cinstitei că- 
brăg 05 vai napexădeoev îvrabda 2X6ov ri, petenii a puterilor de sus, Mihail, pentru 
fpp.v Merpârnra 2 xoi Entdrpiijoas sic ri Ba care cel de prea- bun neam Drag aşi rugat pe 

atita zâv noheoy 6 ebyeveoraroc Nâpârţos Xăpty +  Smerenia Noastră, venind aici, călătorind, 
TpOOXbvi seo rây Evrodba div xi Tov la, Împărăteasa oraşelor, ca să se închine la 

napă ris Tpv Merptorrjroc âăzns xai tips cele sfinte de aici, şi, căpătând de la Sme- 
xi ethiac rije zp501nohomc, Ge ebyevis mai renia Noastră iubirea şi cinstea şi prietenia 

p&as ăvipozas vai xahăs ăviponoc uni dp- ce i se cuvin, ea unui om de neam mare şi 
fi6datoc, 4 sdeibir, e 49 7d eipmnăvov wa- însemnat el însuşi şi bun şi drept-credin- 

-- Antonie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 
piscop al Constantinopolei, al Romei celei 

  

1 Pe urmă vin: al Adrianopolei, al Smirnei, al Serei, ete. — Alt act din Iulie n'are pe niciunul 

din arhiereii români (ibid., p. 138, no COCcCaI). Patriarh (eră din lanuar 1389) Antonie, şi Sinodul îl scoate 

în August în folosul lui Macarie, pe care el îl înlocuise (ibid, p. 142 şi urm.). Amândoi Mitropoliţii mun- 

teni lipsese din rândul acelor cari fac schimbarea (v. p. 144 şi pp. 146-7), Şi restituirea locurilor luate de 

la Biserica de Cherson se face fără ştirea lor (ibid., p. 149). In August, Antonie se întoarce (ibid., p. 156 

și urm,). 

2 De sigur şi în vre-o misiune de la regele Ungariei Sigismund, a duua zi după lupta de la 

Cosovv (1389). 

13 

1389, 

Februar şi 

April, 

1389, 

17 Mast. 

1389, 

Iulie. 

1391, 

August,
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vaotiptov ră rod vbv mal ete md tis 

anohag) ris norptapytrâje Entoxtdeue xai 

îepeyâehoene, Borpropyrv nai dy Mi voua- ” 

(âwevov, Î; Merpiârns î.âv, riv.abrod 12p0o- 

Setapevri!' d5morw, Bixaav'odoav xi ebhoov, 

âua 68 wat win ri rod Beod Meyăiy 
"Euxdmoia mai râ oimovuevi Tarpiăpym, tă 

ij W6V0y OTAbpOR VIA iveco natpiappiă 

ai vaobe tepobs xabiepodolai Eni râ ovâuaz | 

705 Tatptâpyab, GNNĂ moi ră Tapă Tv Tă- 

TIRĂY dpxtepsov: xadepodâvra dnoabstv? - îs 
nacprapptijs depevâeboens xi 11] Entoxâveoe 

„oi rîjc mă robrov rinâjc wa neyodetderjtoc, 
rb napby mohbet GujihAtGdec ypăuua, âv 0b3 
mapameheberat os ăy | mapăk rmăv TOn0v Tod 

3 . e . 7 7 
Mapaudpeso dia mai sefaopia v.ovi, 1 sis. 
voua. ripp.tvi, rod ziniov rattăpyov râv ăi 

dvyăenu Muygaă anohab) db rod vbv mai sis 

d 6is: rije: -zarpiapyixîs. Entoxâbeos ai 

Dewpeydehoewa. ai. Tis nb robtuv Tiije. al. 

705. ueyadalov, : Rarptapyixij al -0boă ai 

dvowatovăvn. Kahară 58 î Merpirne juv 

ai Tv rtuibratov Xadyobpevav Tis adrîe. | 

oeGaspias wovijs, tepopăvaxov llaxoprovy, E- 
fapgov etc râs browetutvac Tr wovaornpiw 

"Oymorba,. să "lovpzepexiv, mb Totof,.. 

IloXGavărtiv 5 mal chv |lioroav. ?Owsthe zoivby i) p $ | 
6 prjdeis cporaros xadyjrobwevos xai etape 

zije uby A Metpicereos! EmibhOnety robe ebpLo- 

optvobă! 2v răie siprintvate” yobpais tepeie mai 
măv Aody xol mapăvaiv no Băăoxerwy: adrobe 

ră i -foipe3, wat oorijpra, 'ăvaxpiverv me ua 
etscălery ză 'Tapă rây "te psov “tvâpeva Ex 

atoriză: Biata "pai ră dedueva * îcpOâceos 

dtevdberv vâpipioe” Te “mai Xăvovine, 'Epety 
re: Xdetăy -10b! „veri popevove 2v: zoiis pbpaue 

TadTată “Batdve "păi tepobe 'vadbe xoGrepodv 2 Eni 

dtavpaz'tiiiy 'marptăip-inp; înpelhoyros divolipe- 

psoţiăi: 705 Rarpiapyikod uvrjţuoc5vov mat Todf 

îvepatasi “xaTă :năoog tăc: tepăc reherăe xoi 
2 ri “etonptvn seral poi ai 'Sy “năsi 

roic w&NXobat -ă 0 wţeipeobau * 'Belore * at” tepoie 

vaste, E -ze mapaxeeberăt - 1 Merpiârne 

îpâv dtăizăd napâvros oytăhăov ypăuiparoc, 

ci dâv avu fij Bâvaroc râ xadinipobuty robro, 

; Copia Dosofteiu: desă pey. 

2 Adaus va! (D:). | - 

* Iept(D.). o 
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„pas, poby mă Xedarţioy, ră Agrobuti € ză 

  

  

cios, s'a rugat ca zisa mănăstire de acum 
şi în urmarea timpurilor să se bucure de 

supravegherea şi apărarea patriarhală, fiind 
şi zicându-se a Patriârhiei. Deci Smerenia, 

“Noastră, primind cererea, lui, ca una ceeră 
“dreaptă şi binecuvântată, şi, în acelaşi timp, 

potrivită cu Marea-Biserică a lui Dumne- 
zeu şi cu patriarhul ecumenice, ea nu numai 

„să se facă stavropighii patriarhiceşti şi să 

"se sfinţească sfintele biserici în numele Pa- 

„triarhului, dar și; ca, acele biserici care au 
fost. sfinţite: de arhierei localnici să capete 

apărarea şi su pravegherea patriarhicească şi 
cinstea și măreţia ce vin din ele, —dă a- 

ceastă scrisoare pecetluită, prin care se po- 
-ruceşte ca, sfânta și respectabila mănăstire 
ce este în Tinutul Maramurăşului, cinstită 
întru numele cinstitei căpetenii a puterilor 
-de sus, Mihail, să capete de acum şi în urma- 
rea timpurilor patriarhiceasca supraveghere 
şi: apărare. și cinstea şi măreţia, ce vin di 
ele, fiind şi zicându-se -că este. patriarhi- 
cească. Și Smerenia Noastră. aşează şi pe 

prea-cinstitul egumen al acestei venerabile 
: - mănăstiri, peieromonahul Pahomie, ea exarh 

"*-păste ţerile supuse mănăstirii, adecă Săla- 

-giul, Arva,'Ugioesa, Bereg,: Ciceul, Balva- 

nyos (Unguraşul) şi Bistra (Bistriţa). Tre- 
buie deci ca zisul prea-cinstit egumen şi 
exarh al Smereniei Noastre să supravegheze 

pe preoţii cei ce se află în zisele ţeri şi popo- 
rul, şi să-i sfătuiască şi să-i înveţe pe dânşii 

cele folositoare de suflet şi mântuitoare, să 
judece şi să cerceteze judecăţile bisericeşti 

făcute de preoţi şi cele ce vor aveă nevoie 
de îndreptare să le cârmniască legiuit şi ca- 

noniceşte, şi să aibă voie a sfinţi cu dreptul 

stavropighiei patriarhale dumnezeieștile -şi 

sfintele biserici clădite în aceste ţeri, trebuind 

să se folosească de amintirea şi numele pa” 
triarhal în toate sfintele slujbe, şi în zisa 
venerabilă mănăstire şi în toate bisericile 
dumnezeieşti şi sfinte care se vorridică. Mai 

poruncește încă Smerenia, Noastră prin seri- 
soărea pecetluită de “faţă ca, dacă se va în- 

tâmplă moarte acestui egumen, zişii fraţi de 

Mai jos, după zarprapăixiie 1(D.). Mai încolo, în i loc de ânohber: ănohnbet 

i 3 Mahfavsrtev (Mrăhbavăetiv la D.) fiind Balvanyos, pronunțat Balvanioş,—oare Baliţa să 

nu fie Balga (Balşea din Balşul), î în cara caz Balk n 'ar fi decât, cu altă ortografie, acelaşi cuvânt? Atragem 

ătentia: şi asupra accentuării: Mnditrtac, nu Mnahir fus. 

€ Lipseşte ro5 la D.



Wa oi înevrec eyevânrarar adrădehpor, d re | 
Boiâ6ăas 6 Mnâhrbae nat 6 Nrpâmos!, Ews+y 
Xdsay, wet ai 2 mie favhijs râvy Tod u.ovas- 
qpiob wovapâvy, ExdEveobat Erepov probuevov 
aa xadesrăv ei răv mânov abrod, oi tva. Ea) 

ami Exetvoc ăăetay voi Etobotav aie răc etpn- 
vâvos popas, os Efarrpos îmtrepos Eni6hănsty 

obs tepete wat adtepodv robe âveţetpoutvone E. 

îarptapptods tepode vasbs Eni orabponrpyiep 
zorplapatxâ. 'Tobro» jăp ăpiv Anohehnrat pecetluită de faţă a Smereniei Noastre, pen- 
abrotsS mal ră zapăv orythhâBze vpiupa ris tru siguranţă, în luna lui August, indicţia 
fp.6v Merprernroc ăv dopăsrav vară uijva 14, anul 6899. 

prea-bun neam, Voevodul Baliţă (mai bine: 
Balşea) şi Drag să aibă voie ca, şi cu voia 

călugărilor din mănăstire, să aleagă un alt 
egumen şi să-l aşeze în locul lui, şi să aibă 
voie. şi îngăduinţă şi acela, în zisele ţeri, 

de a supraveghiă ca exarh al nostru pe 
preoţi şi să sfinţească sfintele biserici pa- 

triarhale ridicate cu stavropighie patriarhală. 
Căci pentru aceasta li s'a dat şi scrisoarea, 

Abyobaroy ris tă îwd. 65 sol” Erobe -ţ. [+ Avea şi, cu cinstita mână patriarhală, 
[ie xoi dă ruine morptapyixtis pepe - acestea:] Antonie, cu mila lui Dumnezeu ar- 
"Avrowos, EX Ozod ăpyreninronos Kov- 

oravrivovnd)eus, Nec “Pouns nai bixobus- 

vine Tarpiăpy me &. 

hiepisecop al Constantinopolei, Romei celei 
Nouă, şi patriarh ecumenic.   

(Ibid., pp. 156-7, no XIX; altă copie adausă la exămplarul Academiei Române din Na sbvovts 

a lui Mateiu Cigala şi din Brf Atov xahobpevov 'Exhoţtov—ms. 1828— ;altă ediţie, după această, copie, 

datorită Mitropolitului Dosofteiu al Moldovei, în Archiva Românească a lui Kogălniceanu, ed. a 2-a, I, pp. 

11-3.—0 formă latină în Petru Maior, Istoria bisericească, p. 14 u.; Basilovits, Brevis notitia fundăiionis 

Theodori Koriathouvies, Caşovia, 1799-1804; Dulişcovici, Jeropnueckis :uepret yrpo-pyecRuxă, Ungvâr, 1874; 

Magazinul istoric pentru Dacia, Il, p. 173; Mihâlyi, Diploame maramureşene, I, pp. 109-10. Observaţii 

asupra seopurilor şi prefacerilor acestei traduceri, în Iorga. Studii şi documente, XII, p. XXVII n.) 

  

XXX. 
Hotărâre patriarhală privitoare la strămutarea la  Haliciu a „lui Simion, 

egumenul de la Peri. - - 

  

+ To ară umyi Etera riuia notpiap= -| . + -L. În aceiaşi lană s'a făcut o cinstită seri- 
Ax papi mpbe my tepoudvarpav Xvueâv' *|f “soare patriarhicească ieromonahului Simion 
zăv &v ri) Muxpă "Poociq tva eră Găvazov |. : din Rusia Mică pentru ca să ţie el, după 

od Lars xare/m adrhe tip "Exxhnalay, !. moartea celui de Haliciu, acea Biserică pănă 
Soc Av dvavEpwat, ră mepi robrav eis Thy na...:| , se vor aduce cele cu privire la aceasta către 

vaotaroy Tpâv Beorâriy, tăv otxobpevidy |  prea-sfinţitul nostru stăpân, patriarhul ecu- 
rarplăpyijv, 1ai evreul &pytepebe Est: si 88 menic, şi se va face arhiereu acolo. Iar, dacă 
zpoanoăvot obroc, îva Exwotv 5Betay di Evei acesta ar muri mai înainte, să aibă voie 
Xp-povrec, 6 Boib65as 6 Madras vai d î: -1 domnii de acolo, Voevodul Baliţa şi fratele 
dehpbe abrod 6 Nâpănţos, Exhsţeot)at Erepov său Dragu, a alege pe altul ca dichiu al Bi- 

sie Gtxaie ris "Eaxiroias vot pari) za sericii şi să o ţie și acela, cum ar fi ţinut-o 
îxsivos zabruy, made Eee xarăjety ax 6. | şi ieromonahul Simion. 
tepou.6vap0s Edueoy *-. II. S'a mai dat acelui ieromonah Simion 

IL. "Ec dzehbr râ Bdodăveu i tepouovăwp | cinstită serisoare de iertare pentru hiroto- 
SI 9DY popii, tipi papi, nepi re */et- nia, pe care a făcut-o către dânsul Tagaris, 

patoviae v Encinjaev sis abtby 5 Păvapis 6, înaintându-l la rangul de episcop; şi a fost 

1 Pe margene la Dosofteiu: „Nâpăţos, Dragoş“. 

2 Rai lipseşte la D. 

3 La D.: î etpmutvg cefacpia natptapytui, povi, ti 2:65 dvona t'pwputv rod 

etptov ratiâozov râv ăvow dv vâpiovy Mega). 

1 D.: tvroraptvms rtcoapes vai dexânmns tvâtartbvog rob Staxtopthtosrob 

înnaxostocrod îvvevitocrob îvâtov Enobs, În copia D. firegte că introducţia lipseşte. — Pentru 

astfel de stavropighii ale lui Antonie și patriarhilor contemporani v. înțări;ea actului pentru Pantokratorul 

de la. Athos, în Louis Petit, Actes du Pantokrator, adaus la vol. X din Butnavrtvă X pent Petersburg 

1903, no Xiv, p. 43 şi urm. : - 

5 Pavel 'Tagaris monahul, episeopul de Tebriz, patriarhul latin de Constantinopol, isprăviă pră- 

1394, 
August. 
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1393, 

Mart. 

1393, 
Tulie. 

1393, 

Septembre 

1394? 

7 2 A > a - 2 . . . ii . 
mpobfăoas abtăv eic Enioxonov:: abvejopidm, | iertat pentru că, iarăși, aflându-l că e min- 

33 Bu mă pay Exetvov geborrjv eivar nai cinos şi fără dar, a lăsat ceia ce se făcuse 
PA > Pi x s 2 x . - 

ăviepav, depline rd %eţaye es abrdy map” &- pentru el de acela şi l-a dat anatemei. 
usivov Xa ăvafltuart maptdwuev abrây. - 

(Zid, pp. 157-8, no COOCXXVII, FI) 

XXXII. 
Achitarea de Sinod a lui Doroteiu, Mitropolit de Atena şi „a toată Grecia“, 

cu iscălitura lui „Leremia, smeritul Mitropolit al Maurovlahiei“ („5 ranewbe Mmrpozohiras 
Mavpofhayias “lepepiac*; în text: „rod MavpoGhayias“), după al Efesului, Cizicului, Nico- 

mediei, Niceii, Iconiei, Sogdaiei, Sozopolei şi înainte de-al Midiei). 

(Miklosich şi Miiller, 2. c., pp. 167, 170, no COCCXXXV.) 

XĂXIII. 
Trimeterea în „Rusia“ a arhiepiscopului de Betleem pentru „unele slujbe 

bisericeşti“. 

(Idid., pp. 171-2, no COCOXXXVIIL.) 

XXXIV. 
Afurisirea preotului loan Adeniatul, din Sinod făcând parte şi „al Maurovlahiei“ 

(rod Manpohaytas), după al Cizicului, al Monembasiei, al Chersonului, al Zikchiei ! 

(Dbid., p. 174, ne COCCLL.) 

XXXV. 

Întărirea afuriseniei rostite împotriva Marelui-Novgorod de Mitropolitul Chie- 

vului şi a toată Rusia Chiprian, după voia „regelui (pq1dc) a toată Rusia, Vasile, 

din Sinod făcând parte şi „al Maurovlahiei“ (5 Manpofăs/ias), după al Cizicului, 

al Nicomediei, al Sogdaii, al Chersonului, al Zikchiei şi înainte de al Midiei, al 

Derkosului şi al Betleemului 2. 

(1did., p. 178.) 

tăcirea lui cea mult prin cea mai mare parte 'a pământului“ în Constantinopol, supuindu-se Patriarhiei 

(ibid. pp. 224-6, no OCCOLXXVI). Eră fiul unui nobil viteaz și prieten. ba chiar rudă al Împăraţilor. Fusese 

pe la. Tatari şi „prin părţile Ungurilor“ (ră p5pq râv 08 pâv)la Roma. V. şi mai jos. Sfinţise episcopi 

şi prin Arhipelag (bid., indicaţia pierdută; tabla n'o dă). . 

Crearea de exarhi eră obişnuită pe acest timp, constituind un adevărat sistem, al cărui scop 

„eră, se pare, a creă mari provincii eclesiastice în legătură cu Bizanțul restituit în drepturile sale. 

Astfel avem pe Mitropolitul de Corint, exarh al Peloponesului (ibid., p. 76, “RS OCCLXXIL), pe cel 

de Filadelfia, exarh al Lidiei, cu anume dieceze adause îEapyLxs (p. 87, no CCOLXEX), pe cel de Lao- 

diceia pentru Frigia, în aceleaşi condiţii (p. 88, no CCOLXXXI), pe cel de Gangre pentru Paflagonia, adău- 

gându-i-se şi Ancira (p. 89, no CCOLXXXIII), pe cel de Efes pentru toată „Asia“ (p. 106, no CCCXCOVII). 

Avem chiar un exarh în Apus (pp. 133-4, no CCUOVII). Se dau puteri exarhăle şi fără titlul de exarh (pentra 

Mitropolitul Prusei=Brusa; p. 90, no CCOLXXXVI; v. ţi p. 96, no cocxc). Ba chiar numai pentru drepturi 

patriarhale (pp. 96-7, no CooxcI; cf. “pp. 152-8, no ccccxxil).—Exarh în Rusia, de la stăpânitor, p. 196.— 

Exarh de Kios, în 1394, 4bid., p. 221, no CCCOLXX. 

1 Lipseşte din actul următor, cu aceiaşi dată (pp. 174-6, no CCOCXLI). 

2 Tot pe atunci (Oetombre 1593) se ieau măsuri contra episcopului de Lek, care, fugind de ju-" 

decata Sinodului, se aşează la Haliciu, unde mai fusese, zicând că are voia „domnului : locului“ şi a Pa- 

triarhului (îbid., pp. 180-1, no COCOXLV).
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XXĂVI. 
Instrucţii pentru arhiepiscopul de Betleem şi pentru Alexie Aaron, cari se 

trimet în bHusia, pentru neinţelegerile de acolo. 

(Tbid., pp. 194-6, no coco.) 

XXXĂVII. 
Numirea la Corint a lui Teognost, din Sinod făcând parte şi «al Mauro- 

vlahiei» (705 Mavpof)ayias), în ordinea de mai sus. 

(Ibid.. p. 208.) 

XXXVIII. 
Hotărâre patriarhală prin care se aşează la Târnova Mitropolitul Ieremia 

al Maurovlachiei. 

-- Îlgorpozij Sobetoz re Maovpofhayiac ă- 
zspoutwp sis ră Tpivafov--. 

“leporare MyrponoNra Movpobhayiae nai 
” 2 3 € Lă Lă hi A A - nmepeuue, > “At llvesuar ăgan'rtă aâehpă ris 

w.âv Merptâryros xi avhherrovprjă. "H Merpe6- 
is în.Gy Exyopei noi XBevav Btâwot 605 7) “ls 
pornzt, os ăy, Exetâi ăztpym, Beod fondata, ete 

iv notă PExahmoiav Tpw6fob, Eyes Ă- [7 SI i | > SĂ 
saw Btevepyety Exsloe zăvra Tă ri) Apylepă- 

SD ăvijtayra xohbrag mai. ăveunodisTuc 
ăia wâvne ris Tod iepod obvdpvob ăyioft- 
dpboewc. "Opethere zowapoby Entaftoda. ris 
fporărris rabrris "azimoiae vai Bdkoxaty 
robe &v a5Ti, ebptoxou&yovs xi Topotveiv o,- 

roi voi stometoba ră zpbs Sorapiav obTâv 

0 OrpEhetay Uoyiwijv ODvTelvovta, e" GDvo- 

înc ănomarasrăc sis Todro zapă rijs În.6v 

Merprârqros. 'Pobron văp “păpty ămaheorau rii 

“eporrri Gov xai ră magh Tporpentiptov 
“păp..a rîje îv.v Merptorrroc d dopăherav -|-. 

-- Ei vai Bă ripias notptapyixije yewnhe 

6 um Abyobotop, îvd, 6 pl. 

(bid., p. 223, no CCCCLXAIL.) 

  

-- Îndemnare dată [Mitropolitului] Mauro- 
vlahiei care se mută la Târnova +. 

Prea-sfințite Mitropolit al Maurovlabhiei 
şi prea-einstite, iubit fiu întru Duhul Sfânt 
şi coliturghisitor al Smereniei Noastre. Sme- 

renia Noastră îngăduie şi dă voie Sfinţiei 
Tale ca, atunei când vei plecă, cu voia lui 

Dumnezeu, la prea-sfinţita Biserică a Târno- 
vei, să ai îngăduinţa de a face acolo toate 

cele ce se cuvin arhieriei, neîmpiedecat şi ne- 

zătienit, afară de singura, așezare a sfințitului 

tovarăş de Scaun. Deci trebuie să iei în stă- 
pânire această prea-sfântă Biserică şi să înveţi 

ne acei ce-i vei află într'însa şi să-l îndemni şi p 
să-i îndrepţi către cele ce tind la mântuirea 
lor şi la folosul lor sufletesc, ea unul ce ești 
mutat acolo de Smerenia Noastră, în chip 
legiuit. Căci de aceia s'a dat Sfinţiei Tale și 

această scrisoare de sfătuire a Smereniei 

Noastre, pentru siguranță. 
-- Aveă şi acestea, de mâna cinstită a Pa- 

triarhului:] luna lu; August, indicţia a doua. 

1 În Iulie Ieremia nu e pomenit între membrii Sinodului (ibid., p. 222).— Dintre cele trei State 

bulgăreşti, Varna eră în legătură continuă cu Seaunul pairiarhal (dar se mută la Niceia un Alexie gonit de 

la Varna; tbid., II, p. 25, no CCCOXLIII). La Vidin se înlăturase episcopul din altă provincie, tolerat numai pănă 

atunci (ms păgtv), şi, după mult timp (Xovot îîm, zohhot), se pusese, după cererea „basileus“-ului 

lo Straşimir, un Casian, care îndeamnă la omorul nui călugăr rebel şi apoi dispare; într'un târziu, şi anume 

în 1392, după cererea aceluiaşi domn local, i se substituie un Isacaf (îbid., p. 28 şi urm, 161 şi urm.). 

Numai “Târnova se împotrivi, rămâind în traditii slave. Şi trebui cucerirea ei de Turci şi fuga vestitului 

Patriarh Eftimie pentru ca Bizantul s'o cuprindă astfel în influenţa sa,—prin păgâni. Cât priveşte celelalte 

Scaune bulgăreşti, ele alergaseră la Ecumenic tocmai pentru a scăpă de supremaţia 'Târnovei (T6gvoî cs din 

I, pp. 850. 352 nu e, de sigur, cea din Bulgaria). În 1355 încă Patriarhul Calist se plângcă că al Târnorei 

nu-l pomeneşte în rusăciuni (L, p. 436 şi urm,, no CLXXXVI).— Numirea şi la Triaditza-Sofia a unui Mitropolit, 

fără an, îbid., p. 551, n9 CCXCVI. 

58183. Vol, XIV. 
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1393, 

29 Oetom- 

bre. 

1394, 
Februar. 

1394, 
August. 
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1394, 

Septem bre. 

1395, 

Maiu. 

1395, 

Maiu. 

XXXIĂ. 
Acordarea de drepturi: exarhale în Pelopones Mitropolitului de Corint, din 

Sinod făcând parte şi „al Maurovlahiei“ (rob Mavpofizyias), în ordinea de mai sus. 

(Ibid., p. 213, no COCCLXV.) 

XL. 
Hotărâre sinodală cu privire la redactarea actelor patriarhale, din Sinod 

făcând parte şi „al Maurovlahiei“ (rob Mavgofhayiac), înaintea căruia trece însă, 

data aceasta, şi al Midiei!. 

(Ibid., p. 215, no CCOCLXVIII.) 

XLI. 
Notă despre scrisoarea către Patriarh a lui „Isaac din Maurovlahia“, care 

cere acestuia să ieie, „în calitate de ctitor“, mănăstirea Maicei Domnului şi a 

Sfântului Dumitru. 

2: Mi Mate, tvârariavos y!, 6 ăn Man- 

pofdapine "loâxtos Ejpoev sis Thy novota- 

7070 Înv ASST6UI |V Tep Ty Tpo0ÂvTov DATE 

nowăpioy 8v zîj Maopofhoyia, ris Ilavorioc 

wo mod “"Aqiob ATjunTpi0D, Mai Topexdheos 
ziv peăhny “Arjtwobvrjy abrob tva, Gvaâserjrau 

zabra xenropinâs. "Doris, defăpevoc tiv &va- 

popăv abrod, mBă6%noe rodro, xai ănehoâr ri- 

via aro “popi, meţi rodro» îva 1) uăv %rm- 
ropeia Tây p.OvDăpiov DT4pXM RatpLapxRi, O 

ât oră xarpode edptoxâpevos ânwtepebs EX 

ră xavovidv ABT0D %ai Th UvTW.009V0y XaTă 

ri ovyifsav ăn” abrăv. “Ofey noi ră mm 

popopiav tone evraba. -- 

(Ibid., p. 241, no CCCOLXXAYII, L.) 

  

- În luna lui Maiu, indicţia a treia, cel 

din Maurovlahia Isaac a seris către prea- 
sfinţitul nostru stăpân pentru mănăstirile 

ce i se cuvin în Maurovlahia, a Maicei 

Domnului şi a Sfântului Dimitrie, şi a 
rugat pe Marea Lui Sfinţenie să le iea în 
calitate de ctitor. Care, primind cererea lui, 

s'a învoit' la aceasta, şi sa dat cea dintâiu 

cinstită, serisoare'a Lui în acest scop, pen- 
tru ca să fie ctitoria mănăstirilor patriarhi- 

-cească, iar arhiereul ce se va găsi pe, vre- 

muri să-şi aibă venitul canonic și pome- 

nirea după obiceiu, de la ele. Pentru care 

şi spre ştiinţă s'a însemnat aice. 

XLII. 

Menţiunea hotărârii patriarhale prin care se dă,—în lipsa arhiereului,—pro- 

topopului Constantin administraţia Bisericii Moldovei. 

-- Fo ară puri nz50m ripia zorprapyiri 

pori, va Eyaperiis Ea Tăc dpotâriie 
Murpondhews Mavpofhapiac 5 Exsidev 2X6âv . | 

mporozanăc x5p llerpoc voi noi năvra Tă 
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7 A e 2 a Pi - - a - 
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e Li AA Fr ? s, e * £ Pa 3 
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În aceiaşi lună s'a dat cinstită scrisoare 

patriarhală ca, să iea în posesiune prea-sfin- 

ţita Mitropolie a Maurovlabhici cel venit de 

acolo protopopul chir Petru şi să facă toate 

cele bisericeşti de acolo, afară de hirotonie, 

şi să se sârguiască a se scoate din acele 

părţi şi episcopii mineinoşi cari se află acolo, 
şi astfel să capete poporul tot şi Voevodul 

, 

1 La 1392, Iunie, Protos al mănăstirilor athonice e un Ieremia (îbid., p. 216). 

2 Josif şi Meletie, în legătură cu ierarhia sârbească. V. Istoria Bisericii, |, p. 49 şi urm. 

3 Nu Marele-Voevod, ca în Tara-Românească.
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iertare de afurisenia aruncată asupra lor 
mai înainte. Şi s'a orânduit a fi aceasta: 

adecă să fie protopopul dichiu al acelei Mi- 
tropolii, pănă se va face o îndreptare în 

lueruri şi, sau legiuitul Mitropolit al Mauro- 

vlahiei va plecă de aici (căci acuma se duce 
“pe la Târnova), sau se va întâmplă alt ceva 
mai folositor. Pentru care spre ştiinţă s'a 

însemnat şi aceasta aici. 

XLIII. 
Poruncă a Patriarhului 

nistrator al Bisericii Moldovei. 

pentru 
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ăp no ash dh ris vceheias peivov dj 

! De Leremia. 

aşezarea lui Petru protopopul ca admi- 

“- Poruncă -. 
Smevenia Noastră prin cea de faţă seri- 

soare a Bi dă prea-cinstitului protopopal 
 Rusovlahiei, chir Petru, întru Duhul Sfânt 

fiu iubit al Smereniei Noastre, îngrijirea şi 

cârmuirea prea-sfinţitei Mitropolii a Ruso- 
vlahiei. Care şi, plecând de aici, trebuie să 

iea în primire ca dichiu al Smereniei Noas- 
tre prea-sfinţita Mitropolie aceasta cu toate 
drepturile şi privilegiile ce i se cuvin şi să 

se- apuce de ridicarea ei în picioare, având 

voie şi îngăduinţă a judecă şi a cercetă afa- 

cerile bisericeşti şi lumeşti ce vor veni la 
dânsul și, cum cere dreptul lui Dumnezeu, 
a hotărî eu privire la ele, a pedepsi pe 

preoţii ce greşesc și a-i călăuzi canonic, a 

statornici anagnoşti din cei ce se află în acea 
Biserică, a aşeză părinţi duhovniceşti pe 

cei vrednici, a sfinţi dumnezeieştile şi sfin- 

tele lăcaşe, după obiceiul păstrat încă de 
la, început, iar pe cei ce nu aduc la vred- 
nicia sfinţeniei şi caută hirotonia ca diaconi 

sau ca preoţi, să-i judece şi să-i cerce- 

teze şi să-i scotocească şi, dacă ar găsi pur- 

tarea lor fără păcat, să primească mărtu- 
riile cu privire la dânşii şi să-i trimeată pe 
ei la vre unul din arhiereii vecini, şi ast- 

fel cu părerea lui să primească ei hiroto- 
nia, şi afară de părerea şi voia lui nimeni 
să nu fie hirotonisit, şi să înveţe poporul ereş- 

tinese al lui Dumnezeu din eparhia sa și 
să-i aducă prin îndemnul său şi învăţătura 
sa la lucrul legii luni Dumnezeu şi al po- 
runcilor lui, căci astfel şi el din folosul a- 

celora va luă plata de la Dumnezeu. Se cade 

2 Vlahia de către Rusia. Muurovlakia din actele precedente e numită aşa de sigur în legătură și 

eu Maurokastron, Cetatea-Albă, vechiu castel bizantin. 

1395, 

Maiu, 

19



20 

Aceiaşi 

dată. 

erat ptoby amd Qeod. "'Opsihovot 35 voi 

măwree ol 2v obrij ebpioxâuevot rij Puwso5ha- 

pia aa mă Ti, Evopiq abrîs orEpuewy xai 

muây adrbv e Oaie Ep 

mode âyone vol iv B5oowahay abtob mai 
moisiv odrobc, jvboxovres Brt rodTĂ £atv 

Î) oorația Tis Woyîs abrây. "0 văp nporo- 

monâs obros Exsiva uâhet notsiv ete mdrobs 
ză âvpehobvra Xa op xai Voyiijv' vă robro 

xai mâvrec pelhovatv dxobetv abdrod, pb dă 

xoi  Owobety 

mâyroy ! of tepete, oi feponâvayor, ol movorpoi zi 

Goo. ris lepoziije sto. rătewe, eldărec os 1) 

npăe odrbv dpănn ai oropyi ai rupi, ei Euă 
ipyerat, de %arnoa abrăv âvr” îu.0d e duraig, 
os ppâwpov ăvfporav vai 4aĂ6v, 10 bonep 
ueM)e edhoyizv moi ebyijv Eat Ga" tund 

66 iv avi ebnebie nai wohăe sic md Bixai- 
od pnv, obro năhv cphiobiioouat sic ueivov 

doric ob â&yaror adrby be îu6, 0d38 ober 

abrod. “Oy oi sis dopăhaav ănoMEhorat 

ră fmBăve aporonană 22 îxaip Tie Tv 

Merpiârrmos obrâs ai ră abrhy păun. 

Eye nai 6tă ripiac norpizpyiije Jetpbs 

76: pini Maia, i.v. 

(Ibid., pp. 241-8, no COCCLXXXVIIL.) 

  

prin urmare ca toţi cei ce se află în acea 

Rusovlahie şi în toată enoria ei să-l iubească 
şi să-l cinstească pe dânsul ea, dichiu al mieu 

şi să asculte de cuvintele şi de învăţă- 
tura lui și să le aducă la îndeplinire, cu- 

noscând că aceasta e mântuirea sufletelor 

lor. lar acest protopop trebuie să li facă 

acelea ce sunt folositoare şi trupului şi su- 

fetului; şi pentru aceia şi trebuie ca toţi să 
asculte de dânsul, iar mai presus de toţi 

preoţii, ieromonahii, monahii şi câţi sunt 
din tagma preoțească, ştiind că iubirea şi 

grija şi cinstea către el spre mine se în- 
dreaptă, care l-am pus pe dânsul în locul 

mieu ea dichiu, ca, om cuminte şi bun și că, 
precum va aveă de la mine laudă și rugă- 

ciune acela care se va arătă supus şi bun 
faţă, de dichiul mieu, tot astfel iarăşi mă 
voiu porni cu mânie asupra aceluia care 

nu-l va primi pe dânsul ca pe mine, nici 

nu va ascultă de dânsul. Pentru care sa 
dat spre siguranţă zisului protopop şi dichiu 

al Smereniei Noastre această scrisoare de 

față a noastră. 

[Aveă şi cu mâna einstită a Patriarhului 
acestea :] în luna lui Maiu, indieţia a, treia. 

XLIV. 

Patriarhul către Ştefan-Vodă al Moldovei, despre însărcinarea protopopului 

Petru cu cârmuirea Bisericii Moldovei. 

-- Ebyevesrare, Ovâpiibrone, wppowubrare 

Meya-Boef65a vai abBtvra mie “Puoofhryiac, 

2v "Ante Ilvebuar dvazmtă vi? rîje Îjpv Me- 
rptârijroc, xăp Xrepave?, ppt, sipijvri, Eheoc 
ui edhoţiav and Os05 novroxpăropne ned 

erat ri) Ebyeveia co “i Merptârne îuv. “O 

edhuBesraroc nporonanâs, xâp Ierpoc, îi- 
pepev sie rijy iuby Merptorrjro. ră “păuuoza 
nic Răwevstas 00» xoi mapendheoa uni obts 

zoNhă tva, edhoYIjomWev robe EntoxOnows x0i 
dpi owy.sv gdrode sie Thy Ton6v 005, "Hueie 

ov dă chy dyănmy ris Ebievelac cov, et 

ăMo gtârers, pi, Evuroâtâuevoy napă Tv 
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-zetporovadot um vă deroupyobatyi ob3Enore 

1 Ediţia: ro5ruwv. 

  

-- Prea-nobile, prea-bunule, prea-înţe- 
lepte Mare-Voevod şi Domn al Rusovlahiei, 

întru Duhul Sfânt fiu iubit al Smereniei 
Noastre, doamne Ştefane, bucurie, pace, milă 
şi binecuvântare de la Dumnezeu atotţii- 
torul îţi cere în rugăciunile sale Domniei 

'Tale Smerenia Noastră. Prea-cucernicul pro- 

topop chir Petru a adus Smereniei Noastre 
serisorile Domniei Tale şi ne-a rugat şi el 
mult ea să binecuvântăm pe episcopi şi 

să li dăm învoirea noastră. în ţara ta. Ci 
noi, pentru iubirea Domniei Tale, dacă ai 

fi cerut altceva, care nu e oprit de sfintele 

canoane, am fi făcut-o; iar a da învoire 

episcopilor Domniei Tale ca să hirotoni- 
sească şi să slujească liturghia, niciodată nu 

2 Nu « toată Rusovlahia. Cf. mai sus, p. 18, n0 XLII.
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(Ibid., pp. 243-4, no n.) 

  

putein s'o facem, căci Dumnezeu şi Sme-. 
renia Noastră îi are ca nebinecuvântaţi, ca 
unii ce sunt hoţi şi stricaţi şi prădători, căci, 
îinpotriva, părerii sfântului şi marelui Si- 
nod, au răpit Biserica Rusovlabhiei, şi, dacă 

fac ceva acolo, e spre paguba sufletelor 
voastre şi spre desfacerea ţerii voastre; căci 

Dumnezeu e foarte mânios asupra lor. ar, 
dacă vrei să fie Dumnezeu în toate en tine 
şi să te bineeuvinteze şi să ajute poporului 
tău şi ţerii tale, goneşte-i tu de acolo, şi 
te voiu aveă şi eu, părintele tău, Patriar- 

hul ecumenic, iertat întru Duhul Sfânt şi 
binecuvântat cu tot poporul tău şi țara ta 
şi toţi cei răposaţi ai tăi. lar, pentru Biserica 

mea ce se află acolo, în ţara ta, am voit să, 
fac exarh şi dichiu al Smereniei Noastre pe 
protopopul chir Petru, ca să săvârşească el 
toate cele bisericeşti, şi el n'a voit: l-am silit 

mult, şi el n'a. ascultat de loc. Am vrut să-i 
ieati darul şi să-l am nebinecuvântat, şi cu 

aceasta a fost silit şi ne-a ascultat, şi a luat 

scrisoarea mea ca, să stăpânească Biserica 
aceasta, ca dichiu al Smereniei Noastre. Să 

aibă el deci şi dela Domnia Ta iubire şi 
cinste şi ajutor, ca să gonească pe Vlădicii 

cei mincinoşi. Şi, când se va face voia lui 
Dumnezeu, preeum scriem, atunci ne vom 

gândi să facem acolo, şi cu voia ta, Mitropo» 

lit, ea să binecuvinteze şi să sfințească pe toţi, 

căci acela va veni acolo după sfintele ca- 
noane şi datinele apostoliceşti şi va aveă şi 
binecuvântarea Marelui Sinod. Rugăciunea 
mea şi binecuvântarea mea cu Domnia “la 

şi eu tot poporul tău +. 

XLV. 
Patriarhul către „falşii episcopi“ (Iosif şi Meletie) din Moldova, cerându-li 

a-şi părăşi Scaunele !. 
Â 

+ Oi âv ri Posofha/iz Vanartvrat Enio- 
vono, ob re osiyp vai ob Mee "fted- 
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1 Reşedinţele lor trebuie să fi fost Rădăuţi 

şi Neamţ). 

Voi, episcopilor mincinoşi din Rusovlabhia, 

tu, losife şi tu, Meletie. Să ştiţi că mai de 

mult v'am seris -Smerenia Mea şi y'am ca- 
terisit şi vam afurisit, ca pe nişte oameni 

nedrepţi şi călcători de lege şi cari trăiţi 
în afară de dumnezeieştile şi slintele canoane, 
căci aţi răpit Biserica, pe care p'aţi primit-o, 

Roman, dacă nu stăteau în mănăstiri (Mădăuti 

2l



Aceiaşi 

dată. 

  

m&yere, moi “xporeire „ri, wo. Edbtare. rhy şi o stăpâniţi, şi aţi gonit pe Mitropolitul cel 
Mrponohirav rw ebhoyrpevoy ăn? îu&vav, binecuvântat de mine, care 0 aveă, şi aud 

cd riv Eusrtyer, mal ăxobm Br brăpyeta că; sunteţi şi bătrâni, şi nu tremuraţi oare de 

ai m&pavrec Xa obâăv..răv Găvărov :rpswere, moarte, -ci voiţi să mergeţi şi să fiţi pedep- 
îmi, BEere vă bmămere wat moMâteoda cis E- siţi de acea pedeapsă fără de sfârşit, care 

asivjy Tijy drehebrrav x6haatv 0mod 0dâtv fiu se împlinește niciodată? Ci aici a venit 

mhepâver nors; 'E586 88. 1jhDev mai 5 npuro- şi protopopul de la voi, cel întru Duhul 

nonăc ar adro5, îv "Avi Ilvebuartiavarrit::e Sfânt iubit fiu al Smereniei Noastre, chir 

vide îs iv Merprâryjroc, xdp Ilerpoc, xoi Petru, şi m'a rugat mult să vă iert, şi nu 
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piiowuey Eve 88 ot Xvâpono Exetvor râya că, de când v'a afurisit Mitropolitul vostru, 
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odriy, Exo ae probe xal ăpoptanEvove be mântuirea, voastră, veniţi aici să fiți judecaţi 

mapavâuone nai vaxobe dvOpzobs nai nhER- canonic de sinodul cel mare pentru câte le-aţi 

sas xai worgobe xai Anorăe. "Eăv oby. BEhere greşit, ca să nu vă pierdeţi sufletul. Deci 

vă. e%pmre ri oormpizv cae, thăre Ed vă nu € alt lucru care să vă poată folosi su- 

xovowabire drd Thy pară obyodoy sic oa Aetului decât să veniţi aici +. 

înraioire, vă umăăv păoere iv Woyijv odc. - Aveă şi, cu cinstita mână patriarhi- 

"Adhov oby .-npănwa 0dâ3v Eve vă-.Găc for ceaseă] În luna lui Maiu, indieţia 3. 
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(Zbid., p. 244, ne ul.) N Ia 

Patriarhul către clerul şi poporul ] Moldovei, despre numirea ca socotitor 

al eparhiei a protopopului Constantin... ._ ay 

4 Oi îv ri dmorârn râs. Pooofhayiac.-! -._  Yoi, cei ce vă aflaţi în- prea-sfințita Mi- 

Mizozăăe Edpiâxăuzuni ehatsotarat xhmpt- | tiopolie a Rusovlahiei, prea-cucernici ele- 

ol, tepeic, tepowâvagot, movayoi, ăpovrse 

vai. None ypiotoypoc 105 Kvpiow. Xa6e, 
zăxva Ev Kopio. oxaziiză râs Tpiâv Merpt6- 

rici, preoți, ieromonah; monahi, boieri şi 

celalt popor creştin al Domnulai, copii întru 
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16 Înv 27 0 Mspozahleng Oas tz 0 mit, ci l-aţi gonit, şi aveţi acolo episcopi răi 

şi afurisiţi, și pe Mitropolitul vostru cel.bine- îăy tdstaote abrâv, dvi] IBeotară roy, mai
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(Ibid., p. 245.) 

    

cuvântat l-aţi pus de fugă. Pentru care deci 
m'a rugat mult protopopul vostru. Pentru 

aceasta vă scriem că numai atunci vă voiu 
iertă şi binecuvântă când veţi seoate de acolo 
pe acei episcopi răi şi afurisiți şi lipsiţi de 

binecuvântare 'și mineinoşi, şi să nu primiţi 

de loc nimeni dintre voi sau binecuvântarea, 

lor sau rugăciunea lor sau hirotonia lor, ci 
să fugiţi de ei, ca de oameni cari sunt în 
afară, de sfânta Biserică a stăpânului mieu, 

lui Ilristos. lar protopopului vostru, pentru 
că l-am ştiut om bun şi cuminte şi cu în- 

văţătură, i-am dat lui acea sfântă Biserică 
spre a vă sfinţi, spre a stăpâni Biserica şi 

spre a ţineă loc de Mitropolit la voi, spre 
a judecă, a face duhovnici, a face anagnoşti, 
a sfinţi sfintele biserici, a cereetă pe câţi 
vreau să se facă preoţi şi, după ce-i va cer- 
cetă, să-i trimeată la Mitropolitul. ee va fi 

în apropiere şi să-i hirotonisească acela, să 
aibă voie a vorbi oamenilor, a binecuvântă 
femeile după lege, a învăţă pe oameni să 

facă lucrurile bune pentru sufletele lor. Deci 

să vă străduiţi şi să-l iubiţi şi să-l cinstiţi, a- 
coma şi pe urmă, şi ca pe omul: mieu, pen- 

tru că e un om bun, şi, dacă-l cinstiţi-pe 

dânsul, mie mi-o faceţi; căei l-am orânduit 

să stăpânească Biserica mea, să facă aceia 
ce zic canoanele, pănă ce, ori Mitropolitul 

vostru va veni acolo, ori vom face către voi 

alt lucru bun, cum poruncese canoanele noas- 

tre şi legile noastre. Rugăciunea mea şi bine- 

cuvântarea mea, cu voi cu toţi. Şi pe cei 
răposaţi ai voştri îi vom iertă, şi-i vom bine- 
cuvântă, dacă-mi veţi da ascultare +. 

[(- Avea şi cu cinstita mână patriarhi- 
cească acestea:] luna lui Maiu, indieţia 3 +. 

XLVII. 
Patriarhul către Mitropolitul de Mitilene, pe care-l trimete în Moldova, pentru 

împăcarea lucrurilor. 

. 
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-- Prea-sfinţite Mitropolit al Mitilenei, 
prea-einstite întru Duhul Sfânt iubite frate 
al Smereniei Noastre şi coliturghisitor. De 
oare ce, cu hotărârea celui prea-puternic şi 
sfânt stăpânitor al mieu şi cu voia şi pă- 
rerea sinodicească a Smereniei Noastre, ai 

fost ales ca să mergi în părţile Vlabhiei şi 
să pui la cale toate cele cu care ai fost în- 

23 

1395, 

Septembre.



NS
 

=
 

1396, 

6 Novem- 

bre. 

139%, 

lanuar. 

: 

139, 

Januar. 

Metprornroc vai 60 8v rois nphe tovs ueioe 

abBevrae! han Băvovrat Tpânuaty, ârpelhae 

vă rob 2apoytoc Eyrahrnţidv "pă atoc Tîjs 

Tv Merprârijroc xarmhafeiy wat sis ră vâpr 
zic Mavpobhayias?, ai, Enetât, npb vatpod 

Tivog, Entovu.bione aiziuc napă. Tiyoy ÎnI0x6- 

nov, Etecovrfin vară păv adry xoi făpos 

drpoptu0d, mapanehevâustă oo! e dv nepi 

Ev Tv EntOXGnov ujdă mb rwydv Bobhj0ijs 
notioat, aepi 88 rod da0d Exyopobutv cat 

zpâta xădoc dv 2bpoic ră zar adTobe, 1) 

PObHEVI E uEvro: Argo 

apufeiuc : Etonot qăp rd orâpov vai napă 
rîis Tjpuidy Merpărjroc obrws, done ăv el 

Tie xavovie Ev 

abri, axpodoa adi Enirjuoboa Grid radra 

vai dtetpărrero. 'Opethee oby, ară Tijy na 

pamehavatwy, vol riv Empapov mai rijv ăbro- 
Sropăres “evontvry mpbe o£, rije înv Me- 

rpiârnros, mâyra mooat, e veretiris, peră 
zodie Tie Enwshelas, os Ppoviu.os Xa 2pa%- 

îmi TIX6G, GWVaLGONEvIS S0t răot 

Qec5 yăpiroz. "Acpaheiac văp Evexa vai m 

Tis 105 

zapdv Eveshriiptey Ypăua The buy Merprâ- 

eros ti, ri) 51) “lepârnr +. 

 Erge x 

i pi 

i Bră mtpiine zarptapyixie jerbe 

Sectie, îvă, e, 

(Tbid., pp. 256-7, no CCOCXOV.) 

  

sărcinat prin viu graiu de Smerenia Noastră 

şi cele ee se cuprind în scrisorile către Dom- 
nii de acolo, trebuie ca şi cu această seri- 

soare de însărcinare a Smereniei Noastre să 
mergi şi în părţile Maurovlahiei, şi, de oare 

ce cu câtva timp înainte, iscându-se o pri- 

cină de la nişte episcopi oarecari, s'a rostit 

asupra lor și greutatea afuriseniei, îţi porun- 
cim ea în privinţa episcopilor să nu voieşti 

cumva a o face, far în privința poporu- 
lui îţi dăm deslegarea să faci cum vei găsi 
rosturile lor, păzind însă în toate lucrurile 
exactitatea. canonică; căci aşa vor aveă şi de 

la Smerenia, Noastră întărirea, întoemai ca şi 

cum Ea însăşi, fiind de faţă şi strămutân- 

du-se, ar fi pus la cale şi isprăvit acestea. 

Deci trebuie ea, după poruncă, şi cea serisă 
şi cea făcută prin viu graiu către tine, a 

Smereniei Noastre, să faci toate cum te-am 

însărcinat, cu multă îngrijire, ca un om cu- 

minte și practic, luând cu tine în toate harul 

lui Dumnezeu. Căci pentru siguranță s'a dat 

Sfinţiei Tale şi scrisoarea de însărcinare de 

față. 

[Aveă şi, cu cinstita mână patriarhală, 
acestea:] în luna lui Septemvrie, indieţia &. 

XLVIIL. 

Chemare sinodală la judecată a Mitropoliţilor de Goţia-şi Cherson, alături 

de. Patriarh stând Mitropoliţii Cizicului şi Severinului (705 Xefepivc»). 

(Zbid.. p. 270, n0 DY.) 

XLIX. 

Numire a unui arhiepiscop de Imbros, la Sinod luând parte al Cizicului, al 

Nicomediei, al Severinului (rd Xsfspivys»), al Corintului şi al Midiei. 

Ibid., pp. 2172-83, no DVIII. PP 

L. 

Patriarhul trimete în Rusia pe Mihail. arhiepiscopul de Betleem. 

(Ibid., pp. 2718-80, no Dărv.) ». 

1 NIL d şi Mircea. 

2 Moldovei.



LI. 
NI Patriarhul către Arhiepiscopul Mihail de Betleem care va merge în eparhia 

Haliciului şi a Moldovei şi va luă măsuri de îndreptare şi orânduire în cea din urmă. 
“ "Ewradua â0dăv ce ăpytentorine Byq- 

Găstu, ănepyoutve sis riv “Pooiay 7 Beb- 
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Îpv Merptârejroc wa Gvhhszonpi6v, xp 

Meyatiă, ăvOpwzov âvvăuzvov ij tâig onovâţ 
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Poruncă dată Arhiepiscopului de Betleem 

care pleacă în Rusia a doua oară. 

“- De oare ee creştinii ce se află în 
prea-sfinţitele Biserici ale Maurovlahiei şi 
Haliciului au nevoie de multă îngrijire şi 
supraveghere duhovnicească, căci a Hali- 
ciului a pierdut prin moarte pe păstorul 
ei local, iar a Maurorlahiei e lipsită de 
câţiva ani de adevăratul ei arhiereu,— pen- 
tru anume pricini, şi nefiind uşor lucru a 

merge acela acolo, —pentru aceasta și pen- 

tru că Bisericile acelea sunt lipsite de păs- 
tori localnici şi de dascăli, duşmanul de 

obşte și vrăjmaşul creştinilor, găsindu-şi 

țara, bagă pe unii ca pe lupi, cari vestese 
dogme protivnice Bisericii celei Mari a lui 

Dumnezeu, catolicească şi apostolească, a- 
fată în sama noastră, şi strică sufletele de 

acolo şi le răpese din mânile lui Dumnezeu, 

şi alţii, fiind nesfințiţi, făţărind sfinţenia, 

liturghisese mergând acolo şi fac toată ne- 
legiuirea spre peirea sufletelor lor înseși şi 
ale celor ce-i primesc şi ascultă pe dânşii, 
precum, prin scrisori, ne-au înștiințat dău- 

năzi mulţi dintre cei de acolo,—Smerenia 

Noastră, care am primit de la Dumnezeu 
şi grija sufletelor acelora şi-i datorim soco- 
teala, dacă nu-i voiu îndreptă după puterea 

mea, avându-li grija, pănă ce Dumnezeu li 
va, dă de sus şi li va trimete adevăraţi păs- 

tori şi dascăli, şi facem astăzi, eu ajutorul 

lui Dumnezeu, ce ni s'a părut că e de folos 

pentru îngrijirea lor şi pentru izgonirea rău- 

lui. Şi deci, aflând pe prea-sfinţitul arhie- 
piscop de Betleem, iubit frate întru Domnul 
al Smereniei Noastre şi coliturghisitor, pe 
chir Mihail, om care poate prin sârguinţa 
şi grija lui să aducă cele mai mari slujbe 

lui Dumnezeu şi Bisericii lui şi să folosească 
şi să ajute creştinilor de acolo, având spre 
ajutor întru aceasta şi însăşi cunoştinţa sa 
şi potrivirea, şi îndemânarea, şi mai ales to- 

vărăşia şi deprinderea de acasă ce are prin 

graiul său chiar şi limba, şi mai fiind şi cu- 

noscut şi prieten, nu numai cu domnii de 

acolo, dar şi cu cellalt popor în de obşte, 

îl trimetem pe acesta, cu ajatorul şi cu spri- 
jinul 'lai Dumnezeu. Deci trebuie ca, ple- 
când acolo, să înveţe poporul lui Dumnezeu 
din acele Biserici și să-l întărească în ere- 

+ 
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"dința cea, adevărată şi nerătăcită și dreaptă 
a noastră, pe-care o învăţăm şi o vestim: Bi- 

serica, lui Hristos cea Mare şi sfântă, eu, Pa- 

yriarhul ecumenic, şi ceilalţi, ce sunt eu mine, 

prea-sfinţi Patriarhi: al Alexandriei, al An- 

tiohiei şi al Ierusalimului, în care credinţă 

au şi crezut de la început creștinii cei de 
acolo şi s'au botezat, cu care credinţă au 

şi murit și se vor închină şi Domnului Duim- 

nezeu şi Mântuitorului Hristos în ziua, aceia, 
a judecății. Apoi 'să caute şi să afle pecei 
ce au întrat acolo în chip necuvios şi să-i 
trimeată din locul acela, ca pe lupi şi pier- 
zători şi împrăştietori ai turmei sufleteşti 

şi creşterii lui Hristos, şi să sfințească şi să 

binecuvinteze pe toţi ereştinii de acolo, stă- 
pânitori şi stăpâniţi, femei şi copii, şi, de va, 
fi nevoie, să facă şi preoţi pe acei ce se vor 

găsi vrednici şi să numească anagnoşti și 

să sfințească biserici şi să facă toată cea- 
laltă operă de liturghisire bisericească ce î 
se cuvine, afară numai de aşezarea sfântului 

tovarăş de Scaun, trebuind şi ca toţi cei 
sfinţiţi de acolo, călugării, boierii şi toată 
mulţimea, cealaltă de creştini să-i dea cu- 
venita cinste şi snpunere, nu numai ca unui 
dichiu şi exarh al Smereniei Noastre, dar 

şi “ca unuia care rabdă pentru ei şi pentru 
mântuirea lor şi îndreptarea sufletească şi 

folosul lor osteneli şi primejdii şi suferințe 
şi câte alte neajunsuri le aduce marea lun- 

gime a drumului; pentru care e şi vrednic 

de multe laude şi de multă mulţămire şi 

bună primire de la, ei toţi, şi să primească 

şi să ţie toate cele zise de dânsul pentru fo- 

losul şi sfinţenia, lor și să le îndeplinească, 

cu toată graba şi bucuria de suflet; căci 

acelea-i vor îndemnă şi-i vor sfătui și în- 

văță a face câte caută spre folosul sufle- 

tese. Ci toate acestea sunt datori a le face 

faţă de dânsul cât timp se va găsi acolo 

cu ei; iar, când va plecă de acolo, trebuie 

să-l petreacă pe dânsul cu cinste şi iubire 

multă şi destulă întovărăşire, ca să vie fără 

primejdie, pentru ea, şi Smerenia Noastră, 

auzind de acestea şi primind părerea şi aple- 
carea, lor ce arată spre dascălii lor sufleteşti, 
să-i primim pe ei toţi [în sufletul] nostru 
şi să ne rugăm ca pentru drepţi și ştiuţi 

“fi ai noştri întru Hristos. Şi, pe lângă a- 

cestea, Smerenia Noastră îngăduie și dă voie 
zisului prea-sfinţit arhiepiscop de Betleem, 
fratele cel iubit întru Domnul al Smereniei 

Noastre 'şi coliturghisitor, ca, de va fi de



“ze - x a , , 
set expopsi ai Xdetav, diâwat 1 Merptors 
a af pa , 
îu.6y Tr. Orhobâvri. teporăru ăpyteznioxănw 

Brjfhesu, ară Kbprov. ăranmre ăâeho& ris 

.ăv Merprăraroc uzi ovhhetro»pb, &s ăv, 
Y z 

eimep defiet 

nevoie să liturghisească la plecarea sau la 

întrarea cu Dumnezeu în Biserică fără păs- 
tor, pântru sfinţenia lui sau pentru hirotonie 

„_de preot sau pentru sfințire de biserică sau 

pentru grija şi pomenirea unui ră posat, poate 

|._s'o facă fără piedecă, după rânduiala și da- 
„tina bisericească ca au fost mai sus în a- 

cestea, oprindu-se în toate de la aşezarea unui 
sfânt tovarăş de Scaun. Pentru aceasta deci 

abrhv ettovphoa! ănepy6uevov 
1) exavepyâuevov sdy Oe îv yrpenobon "Eu- 

Asi, Be drnaţby adrob' 3 dă etporoviav 
leptos î| dă usbiepuotv vaad îj dă xrjăetay 

XI WVIj.60wv0v Tekedrijoavros, moleiy TodTo 

ăvev.nodioroi vară rijy ăvoBev Erixpari,oa- i s'a' dat lui şi scrisoarea poruncitoare de 

day ete Tadra Eu oinoratiiv ră re 13 faţă a Smereniei Noastre, spre asigurare. 

zipăâvat, die y âpevoe 2v Amaat mie rad lepod Anul 6905 -. | | 
05v6p6vov. “du drăpbneoe, Toro» văp dgty [Avea şi, cu cinstita mână a Patriarhu- 

ăzoMEhirat 457 ma 7 Tapby EvraMriptoy i i ui:] luna lui anuar, indicţia 5. 

păpqa rîe fnâv Merpidrrjroc Ov dophstav. | 

"Erowe Etumoyitaarod Eyyaxoatoarod si! “|. 
“e Etge mai dă ripiac marmapgee spet- 

poe: pini "owovaţie, iv. e! +. | | 

(aid, PP. 2178-80, no ov) 

  
LII. 

Patriarhul către „craiul (xp514) şi domn a toată Polonia (I6hrân), „Litvorosia“ 

(Lituano-Rusia) şi a Malului Mării ((lapa0aAz5aia), recomandându-i „unirea“ cu regele 

Ungariei, -care-va plecă în Mart viitor, „căci cu aceste vorbe şi. pregătiri (rarzor5s 20y) 

a- ieşit de la noi“ |, adăugind. că trimete: pe arhiepiscopul Betleemului „prin Galiţia 

(Pahstay) şi alte locuri (3 Xa 13), şi pentru cazul episcopului loan: de Luck, supus 

lui Chiprian, Mitropolitul de Chiev şi a toată Rusia, pe care-l favorizează regele. 

Trimesul patriarhal, „om cuminte şi evlavios şi cunoscut în acele părți (wvopwes 

sic ră abrâd pn), vine şi cu slujbe ale; „Sfântului Împărat“ („ăn 35 za 7o5 Brahe 
mob amiod*). 

(aid, “pp. 280-2 2, no av), 

DA. 
Patriarhul către Mitropolitul Chievului şi a toată "Rusia, despre suferinţile 

ce îndură de când a venit acolo, despre planul de Unire a Bisericilor. care nu se 

poate “acum ŞI în locul, propus de dânşul, despre „războiul -ce-l. încunjură, închi- 

zându- ni: toată ieşirea“, - recomandând - unirea. „Craiului“ cu regele (46) Ungariei 

contra Turcilor, cari sunt pe cale a cuceri toată lumea. 

„ [lepi 68 rhe sporăris Mrrpozbheuc p i | Se. „Tar, cât despre prea-sfinţita Mitropolie 
Maopoâhayias ora honey tu sjivuvrat Exetoe a Maurovlahiei, nici nu voim să se facă acolo 

ucruri nedrepte şi împotriva canoanelor, 
„nici, dacă sar înfăţişă împrejurarea, nu vom 

uită de datoria noastră de a aduce îndrep- 
tări; iar acum sa brodit. lucrul aşă că şi 

noi suntem peste măsură de scârbiţi din pri- 
cina ei, că de atâta timp e fără episcop şi 

“visos Mrppozo- nici n'are de fapt slujbă arhierească decât 
e. yăp su Xăho _. prin exarhi, pănă va trăi dreptul ei Mi- 

XGeouă ziva vai Dap %avvas, Gb, atpid_ | 

2XODVTOE, | ele Agpdwsy adry „WE opav =. E 

pei oct" dv, 68 Emhăn md mpănpua o0droe i 
Gri pai înete 5 mepâaNdvros Xonobpeba meg 

prije, Ge zoocdtov Ev Natphv AVEntOuĂRIz0€, 
4 ude bepaniay Es Th apăra, et ijz0D - 

top pns, dp săv ti 6 
ze 257îjs, 5. vip “lepauia N

 

    

1 Fugise de lu Nicopol, pe la gurile Dunării şi ee îndreaptă apoi pe Mare spre coas a Dalmatiei. 

139%, 

Ianuar. 

1397, 
Ianuar.



28 

Către aceiaşi 

dată, 

1397. 

1397, 

Mart. 

1400. 

mapă Todro VEvijrat, sie robe tepobe mpo- ;  tropolit, chir Ieremia. lar, de se va face 
xpobeL xavâvac 6 robro Barputămevosl. | alta afară de aceasta, cel ce o va face, se 

- U 

' va lovi de sfintele canoane. 

(Aminteşte cum s'a făcut Mitropolie Scaunul Haliciului, cu scrisori către Alexie 
al Rusiei de la Patriarhul Filoteiu, înainte de a fi fost sfinţit Chiprian la Chiev. Sinodul 
face episcop acolo; el, Chiprian, n'are dreptul acesta. — Arhiepiscopul de Betleem vine 
pentru cazul de la Luck, unde e şi episcopul de Vladimir, dar și) 

îva tă mai emoxsbnrat vai râs fpjfdetoas | Ca să vadă şi să cerceteze şi zisele prea- 
arpuorărze Mwrpondes, răy Mavpofhopiay sfințite Mitropolii, Maurovlahia şi Haliciul, 
sai ri Lodrtay, e Etopyoe ai dai 1 ca exarh și dichiu al nostru, şi va îndreptă 
mErepoc, 174 Tă AIXS VivOmeva îv abraie 

| îopwoerat, nai ră ae vjtvomeva Thy 
cele făcute rău în ele şi va întări iarăși cele 

bine făcute: căci auzim că s'au făcut în ele 
multe lucruri care au nevoie de îndreptarea 

abedis myenyarinijs deduava dopdooeue, |! duhovnicească, precum şi astăzi ni-a, scris 
sai i o Erpadev “leporne, 08% 8dovi6rpev | Sfinţia Ta; ei n'am putut, cum sunt vremile 
d&, mb e vbv Epoy, ho mi motion ei pi : acum, a face altceva decâta trimeteacolo 
sreidat robroy a5r6f: Epperar oby pai Bv pe acesta: va veni deci şi pentru altele ce 

Entornpife: Anobapevy %ăp TG Ttvâneya 3y 

Ma pâv, & Eee wmbety am adrod, ă mai i le vei află de la el, pe care să le primeşti 

dsEat de hâgons pmerepone, ANă ai dă miy | ca vorbe ale noastre, dar și pentru supra- 
rây "Eaxrotâv Enioxebw. . . . ; _vegherea, Bisericilor... 

(Ibid., pp. 282-5, no DxvI.) 

LIV. 
Hotărâre sinodală de unire a Bisericilor Side şi Satalia, luând parte şi al 

Severinului, înainte de al Midiei numai şi după al Cizicului, Nicomediei, Monem- 

basiei, Corintului şi Palaiopatrei. 

(Ibid., pp. 285-6, no DăVII.) 

LV. 
Hotărâre sinodală de restituire a episcopatelor Mainei şi Zemenei către 

Mitropolia de Corint, luând parte şi al Severinului, după cei de sus, dar fără al 

Corintului și având înainte şi pe al Sataliei (al Midiei lipseşte). La iscălitură însă, 

înainte de al Sataliei se ceteşte: “0 razervbs Mrrponchizie Obwpofhapiae "ABavăotos. 

(Toid., pp. 287-92, no DXVIII.) 

LVI. 
Numire de Mitropolit la Satalia şi Side, la Sinod luând parte al Severi- 

nului (765 Xefepiyov), după al Cizicului, Nicomediei, Monembasiei, Corintului, Palaio- 
patrei şi înainte de al Midiei singur. 

(Dbiq., 276-7, no DXIuL.) 

LVII. 
Numirea unui Mitropolit de Laodicea, din Sinod făcând parte după al Goţiei, 

locţiitor de Efes, al Heracleii, al Ancirei. şi al „Ungrovlahiei de spre Severin“ (55 
Odipofăayine vară bv Sefepijvov ?), urmând apoi al Cizicului. 

Ibid., p. 312, no DXXIK, |.) = P 

1! Se vede, prin urmare, că Mitropolitul Chiprian, ierarh ortodox al regelui care, pentru Cetatea- 

Albă, îşi zicea „al Malului Mării“, reclamă asupra Moldovei oarecare drepturi metropolitane. 

2 Se zice aşa pentru a nu i se dă Seaun.



29 

LVIII. 
Patriarhul către Mitropolitul de Chiev şi toată Rusia pentru a cere ajutor,  Aceiaşi . 

în numele Marii Bisericii şi al Împăratului Manuil, de la „Marele Rege a toată dată. 
Rusia“ şi ceilalţi regi (fmy42ee); pe margene se înseamnă că au fost trimeşi, înainte 
de al Batleemului, un Raul şi un Cantacuzin. Împărații [loan al VIl-lea şi Manuil] 
Sau împăcat, şi Manuil a plecat „în părţile Franciei“, loan venind de la Silivri, cu 
mamă-sa, pentru a primi regența. Face apel la Chiprian, ca la un iubitor de Greci 
(prhopowatoe). Ajutorul pentru Constantinopol e mai bun decât orice ctitorie de 
mănăstire !, 

(Idid., pp. 3859-61, no Dv.) 

LIX. 
Numirea unui Mitropolit de Cizic, din Sinod făcând parte al „Ungrovlahiei — 1400. 

de spre Severin“ (re xară roy Ssfevivov) după al Goţici, locţiitor de Efes, al 
Ancirei, al Neocesareii şi înainte de alesul pentru Heraclea. 

(Jbia., p. 312, no DRXIX, II.) 

LX. 
Numire a unui Mitropolit de Heraclea şi exarh al Traciei şi Macedoniei, 1400. 

“Teofan, din Sinod făcând parte al Goţiei, locţiitor de'Efes, al Ancirei, al Neocesareii 

şi după ei al Ungroviahiei „de spre Severin“ (rîs vară răv Xefepijvov) şi al Cizicului, 

(Ibid., pp. 312-3, no DXXIX, 111.) 

LXI. 
Numirea unui Mitropolit de Cizic, din Sinod făcând parte al Goţiei, ca locţiitor — Aceiaşi 

de Efes, al Ancirei, al Neocesareii şi al „Ungrovlahiei de către Severin“ (câ nară — dată- 
zbv Sefepivoy), iar în urmă venind alesul de Cesareia. 

(Zbid.) 

LXII. 
Numirea unui Mitropolit de Heracleia, din Sinod făcând parte al Goţiei, ca Aselasi 

.. . . .. . . _. . ată. 

locţiitor de Efes, al Ancirei, al Neocesareii şi al „Ungrovlahiei de către Severin“ “* 
(ss ară zhv Xefepijyov), iar în urmă venind alesul de Cizic. 

(bia., pp. 312-3. no DXXIR.) 

LXIII. 
Patriarhul hotăreşte într'un proces (dintre Andreiu Argyropulos şi Teodor — 140% 

Mamalis) cu privire la „o haină de veveriţă din 'Ţara-Românească“ (yobwas Sepfepistae te. Mart). 

azd ris Bizyias). 

(/bid., pp. 314-5, no DLXIV.) 

1 Data e începutul anului 1400. V. Iorga, (3eechichte des osmanischen Reiches, I, p. 300.



1401. 

1401, 
Maiu. 

1401, 

Maiu. 

LXIV. 
„Numirea unui Mitropolit de Gangra, din Sinod făcând parte al Cizicului, 

al Severinului (rc Xefapivyo») şi al Midiei. 

(1bid., pp. 491-2, no DOxLV.) 

LXV. 
Osânda preotului Gabras, între judecători fiind al Cizicului, al Gangrelor, al 

Severinului şi al Midiei: al Severinului schimbă pedeapsa (5 3: feporazoc Myjrponohizre 
Sefepivo» Ereue ut râv Yp6voy, S6durjvov ăp eimev antet olvov, mbteoe 8 râc ueravoluc, 

Exarhy “ăp eine mateivy Xa” Exdorav tjutpav: se va opri zece luni de vin şi va face o 
sută de metanii pe zi). 

(Ibid., pp. 488-90, no DCXLIII.) 

LĂVI. 
Patriarhul către Antim, Mitropolitul Ungrovlahiei, ca să recunoască un preot 

sfinţit în Moldova, cu toată afurisenia aruncată asupra acestei ţeri. 

“- “leporare vnrporohira ObypoGhayias, | -r Prea-sfinţite Mitropolit al Ungrovlahiei, 

Dmepriue vai Etape măors Obrypiac! vai |. prea-einstit şi exarh a toată Țara Ungu- 
[ăzrqvây, 2v “Avi Ilvebuari danjră adeheă rească și al Plaiurilor, întru Duhul Sfânt 

ric Tiuov Merprârjtos mai Ghhstrovpiă, Xapie iubit frate al Smereniei Noastre şi colitur- 
et mai eipivn ărb Bec ri oi 'lepărrje. "Ey- ghisitor. Har să fie de la Dumnezeu şi pace 

rabda dev 5 mapov amd ris Pooobhayiae Sfinţiei Tale. Aici a venit cel de față din 
fepebe, wc GvEcepev, "lotâmpoc wat Gvipepey Rusovlahia, preot, după cum spune, Isidor, şi 
1 ci “leporme Eye abrăv ăpydv dă ri a arătat că Sfinţia Ta îl ţii drept caterisit 

ameiflerav răv “Pooobhăyov xi Thy Expuovi- pentru nesupunerea Rusovlahilur și afurise- 
devra %ară Tăyroy Exeivov Opaptou6y, dr |  nia rostită împotriva lor pentru că nu au 

od Băyovro tăv uajeponohieiy adrâv xp primit pe Mitropolitul lor, chir leremia, ci 

“lepepizy, add djmeifiroav nai E5imâay 4576, nu i-au dat ascultare și l-au gonit, pentru 
b mat îpopiotnoav. Eizep o0bv E 1) airia. care au şi fost afurisiţi. Dacă deci e numai 

25 u.6v1, ai obăeuia HAT, me ăvepepe, wai aceasta, toată pricina, şi nici o alta, precum 

mpârepov dtexpin sbvodmâs, Ore dude Gnae zice el, şi a fost judecată mai înainte în Sinod; 
avveopiiim ovyodmwâc mai oi tepeie abrây, și tot poporul a fost iertat sinodicește, ca şi 

mai vot oi Xpyovrec, te airtot mie Anel- preoţii lor, şi numai boierii, ea, vinovaţi de 

Berac, vexahobvro, ua oi EmioxonoL brd ap- “| nesupunere, au fost chemaţi la judecată, şi 
viay Evetvay, neypte dv ovvoâixâe Eternobi) episcopii au rămas opriţi pănă ce sinodi- 
md mar adrâv, nai Ga Av A0Em mai meri Exel- |  ceşte se va face cercetare în privinţa lor şi 

vov, 6 88 Ade mac unici tepeie onveyopii | cum se va socoti şi cu privire la dânşii, 
brjoay vai zoâtjv vai vbv obras Edote 0wy5- „iar poporul tot, şi preoţii, au fost iertaţi şi 

me, Madujfevroc rob mnepi tpbrov, einep mai înainte -şi acuma aceiași a fost părerea 
0dv ubâ8v Erepiy 8ory tumodiloy vbr rii Sinodului,— deci, vorbind el pentru aceasta, 

lepuobvry, stu rd 2apoy, Bocy Avâpepe v7i _dacă, nu e altceva care să oprească pe Sfinţia   
1 Cf. menţiunea din Ralli și M. Potli, Ebvraţpa râv Dstov ral iepâv xavbvwvy, V, Atena 

1857, pp. 501-2: "Es vovro Barsgov xal îv câ Obytpo6haxia 36w Mmrpornohirat, nat d pâv 

sic Exet nbv rânov răv Nexopmdetac nai EftapgoshEerat nâsms Obypias nai hay vâv, 

d 5 frepos hNEţerat Mm ponohis =*6 w&povs Obyypofhoaxias vai răv rânov îrEwv tob 

"Apaucetac. 'Eyăvaro 3 huâv xa: Mmrponohiems Brâoyne uri îvrţ Muvgodhryta 

3 cepoc. („Sau făcut apoi şi în Ungxoviahia doi Mitropoliţi, şi unul ţine. locul celui al Nicomediei şi se zice 

exarh a toată Tara Ungurească şi al Plaiurilor, iar cellalt se zice Mitropolit al unei părți din Ungrovlahia 

şi locţiitor de Amasia. S'au făcut în vremea noastră şi un Mitropolit al Vidinului şi altul în Moldova“). 

Calitatea de „Mitropolii“, pentru Moldovean, ca şi adausul exarhiei la Mitropolitul muntean arată 

că pasagiul a fost scris după 1400.



Ooov mapaânjhobuây ot, ovveyopijsapev ad- 
70 ri “lepoobyny, mai dveppeize vai adrâe, 
ai 5 vide abrob Ilirpoc by rob Ava vâoTub 
6ap.dy surhmpobro, sinep îpetporovi roy uzi 
„apă rob looijo 705 Sntox6no», ei văp xx 
ză Epximpua Exsivoc, GAY pda ăvlepoc, ars 

epnodileobat xai zăc “petporovine adrod, Elmep 
obv obrus Exet, be Gvepepe, al rodTo u.6voy 
sori, dvd Exhvoas adr tiv lepoabyny, 6wf- 

Xopnsiy ua ob rabrry, Erei or ovvodmâe 

dteupidm. "0 abrăc avempepev Br, es ziv &yn- 
PAV GOD TvenpATIXĂy TATEDOV Wii) EOpLOKo- 

u&voy, ăvaimătovraL oi ăvpozor xi Tpo06p- 
xovrat role tepeboty Etowohoeioba, oi dă dr 
ăvăBeoty 00 Exovow ăvradexijy Gn6 005, 
ămoâoxavoty arobs, xat ămoutvovotv ol y- 
Opwzot ăvefonodoyrjrot' Exsivot pâv oby, ol soi 

lepete, XE, xahâs motodat vii) Bey Oevot Tăs 
Efomodoyijoere adrâvy, pi îvraMevros abrois 

papă ris oîjs 'lepărnroc, o dă âpetdate Geq 
răy brăp robroy A6Ţoy, ua molTj5ov napi roh- 

rod rhv 2pooizovoay dopo ră 2păna1t, 
sai Emiorij00v $x3or] yoga Tic drd că îvo- 
pioe narEpa myenuarindy Thy Boxiurepoy 4p 

bv Eyere, be ăv Emiteyovrat TOS Tov Tp0- 
oepyobtvoy abrois EEcpohovijoate, ai Tuiq50y 
wa robro Ezipehâe, Ene TV OvaYRaLOTĂTOV 
zori rij 10v xpromavâv boi) me nai noNrelae 

“H mc Qeob yâpe sim ueră ri os 'legă- 

71jros. 
-- Eiye mai tă mipiac parprapipijs e pbs 

76: vinvi Mato, îvă. WI . 

(Idid., pp. 494-5, no DCXLVII.) 

  

Ta decât aceasta, cât a adus el înainte și 
cât îţi împărtăşim Sfinţiei Tale, am iertat 
pe Sfinţia Sa, şi să lucreze şi el, şi fiul săn 

Petru să îndeplinească treapta de anagnost, 
de şi au fost hirotonisiţi de către losif epis- 

copul, căci, de şi e acesta supt chemare, dar 
nu şi-a pierdut încă darul, așa încât să fie 
oprite hirotoniile lui. Dacă deci așa este cum 

ni aduce el înainte, și atâta e pricina, pentru 
care l-ai oprit de la cele sfinte, iartă-l şi 
Sfinţia Ta, căci aşa a fost judecata Sino- 

dului. El a mai adus înainte că, în enoria 
ta negăsindu-se duhovnici, oamenii sunt si- 
liţi de vin să se spoveduiască la preoți, iar 

aceştia, pentru că n'au rânduiala porunei- 

toare de la Tine, îi gonese, şi rămân oa- 
menii nespoveduiţi. Ci acei preoţi ai tăi zie 

eu că fac bine nepriimind mărturisirile lor, 
de oare ce nu li s'a dat această sarcină de 
către Sfinţia- Ta. Iar tu datoreşti socoteală, 
lui Dumnezeu pentru dânşii, şi fă deci în a- 

ceastă, privinţă îndreptarea cuvenită în faptă, 

şi aşează peste fiecare ţară ce este în enoria 

Ta duhovnicul cel mai bine cunoscut din câţi 

îi ai, ca să se primească mărturisirile celor 

ce vin la dânşii. Şi fă și aceasta cu îngrijire, 
căei e din lucrurile cele mai de nevoie pen- 
tru viaţa şi cârmuirea. ereştinilor. Harul lui 
Dumnezeu să fie cu Sfinţia Ta +-.. 

[Aveă şi cu cinstita mână a Patriarhului 
acestea:] în luna lui Maiu, indieţia a 9-a +. 

LXVII. 
Hotărâre patriarhală cv privire la o zestre, luând parte la Sinod al Cizicului, 

al Severinului (05 Xefepivo») şi al Midiei. 

(Iuid., pp. 502-5, no DCL.) 

LXVIII. 
Patriarhul către Mitropolitul de Salonic, pentru mănăstirea Akapnioţilor, din 

Sinod făcând parte, după al Goţiei, locţiitor al Efesului, şi al Cizicului, al „unei, 

părţi din Ungrovlahia“ de spre Severin (765 ptpone Diyrpofhayiac zijs vară zăv Lefepiyay) 

după care urmează al Midiei şi al Derkosului. 

(Ibid., pp. 518-20, no DOLX.) 

LXIX. 
Patriarhul Mateiu recunoaşte ca episcop în Moldova pe Iosif. 

«- Marbaioc, Esw Bacb ăpyteztonozs Roy 
ozavuvuozâheus, Năas “Poprs, oizooevas 

Norprăgre +. 

Mateiu, cu mila lui Dumnezeu arhiepis- 

cop de Constantinopol, Roma Nouă, pa- 

triarh ecumenic. 

1401, 
Iunie. 

1401, 
Iulie. 

1401. 

26 Iulie.
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4 T Prin protekdikul Engenikos +. 
“r Prea-nobilul Mare-Voevod a toată Mol- 

dovlabhia, Alexandru- Vodă, trimițând soli pe 
boierii lui şi ieromonahi către Smerenia, 
Noastră şi dumnezeiescul și sfântul Sinod, 
a găsit cu cale şi s'a rugat ca să capete ier- 
tare cel ce se află acolo episcop, chir Iosif, 

pe care l-a caterisit în Sinod acel prea-sfinţit 

şi fericit Patriarh Antonie, căci se tot ziceă 
că, fiind el pe vremuri episcop sârbesc, a în- 

trat de pe undeva ca un cotropitor în Biserica 
aceia. Pentru care [Patriarhul] a şi mutat 

la Moldovlahia ca arhiereu pe chir Ieremia, 

din pricina acestor vorbe. Dar acesta, ple- 

când acolo, s'a* întors iarăși înapoi, pentru 
că se găsiă acolo ca episcop pomenitul chir 
Iosif, şi de aceia a și afurisit tot poporul 

şi a caterisit şi afurisit pe chir Iosif. Iar, 
pe urmă» rugându-i-se, poporul întreg şi pe 

episeop i-a iertat de afurisenie, dar totuşi 
pe acesta l-a caterisit, pănă se va, cercetă 

în Sinod cu privire la dânsul, fiind de faţă, 
[la aceasta] şi chir Ieremia. Dăunăzi însă 
ni-au adus înainte şi zisul Mare-Voevod şi 

toţi boierii şi clericii lui, ieromonabii şi mo- 

nabhii, şi prin serisori şi prin acei soli ai lor, 
şi s'au rugat de Smerenia Noastră şi de dum- 
nezeiescul şi sfântul Sinod ca să capete ier- 
tare zisul episeop chir Iosif şi să liturghi- 

sească pentru ei şi să-i binecuvinteze, și astfel 

să nu se mai afle mult timp fără episcop 

acel popor numeros, de oare ce acuma şi 

chir leremia nu poate să stea sinodiceşte în 
faţă şi să răspundă lui chir Iosif, ca unul 

ce a luat îngrijire de la Biserica lui Hristos 
şi e trimes la Târnova ca să săvârșească 

acolo cele bisericeşti. Şi au adus înainte şi 
zişii soli că acest episcop chir Iosif nu a 
venit de aiurea la dânşii, cum aduseseră îna- 
inte anume oameni, când sa hirotonisit, cum 

sa spus, chir Ieremia, ci, fiind din ţara a- 
ceia şi de acelaş neam cu Domnii locului, 

a fost trimes de dânșii toţi la Mitropolitul 

Haliciului, care luase voie sinodicească a hi- 

rotonisi episcopi în episcopiile Rusiei celei 
Miei, între care eră şi Cetatea-Albă, şi a 

1 Deci i se recunoaşte acest titlu lui Alexandru. 

* Întâiu 1389, apoi 1391-7. Îi uimase la 1397 Calist (la, 1390-1 revenise Macarie). 

3 Deci nu se aşezase definitiv la Târnova. 

* La 1391 se prevede ea, mdtrind al Haliciului, supus acum Chievului, să fie pus în loc, ca vicariu, 

un Simion din Peri. Mai târziu al Luekului ocupă, în 1393, Scaunul (pp. 180-1, ne CO0CăLV). V. şi 

mai sus. 

5 Unde nu se vede că a rezidat ca episcop. Loysvtt nu înseamnă numai rudă, ci şi de 

acelaşi “vos, nație,
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58183. Vol. XIV. ” 

  

  

fost hirotonisit de acela ca drepţ, episcop 

pentru ei, şi a venit de la început la «ei, 

iar nu a năvălit, viind de aiurea, în Bise- 

riea lor, cum sa tot vorbit. Deci, auzind 

acestea, le-am cunoscut şi le-am vădit în Si- 

nod, şi, eu socotinţa şi a arhiereilor şi celor 

prea-einstiţi ce 'se întâmplară acolo, fraţi 
întru Dahul Sfânt iubiţi şi coliturghisitori 
ai Smereniei Noasire, am trimes acolo pe 
prea-cinstitul între ieromonabi şi părinte su- 

fletese şi călugăr al mieu, pe ehir Grigorie, 

şi pe prea-cinstitul dascăl al Sfintei Evan- 
ghelii, diaconul chir Manuil Archon, întru 
Duhul Sfânt iubiţi fii ai Smereniei Noastre, 

. ca, să cerceteze acolo, la faţa locului, acestea 
pentru mai deplină siguranță şi găsire a 
adevărului, şi, dacă vor găsi, făcându-se a- 
colo eerectare la faţa locului, cu mărturia 

tuturora, şi a Domnilor ţerii și a boierilor 

şi a clericilor, a ieromonabhilor şi a mona- 

hilor, că astfel a fost hirotonisit de al Ha- 

liciului încă de la început ca drept episcop 
în Moldovlahia, şi nu aiurea, să-i dea cei 

pomeniţi ai noştri voia de a sluji şi dea 
hirotonisi şi de a face fără piedecă toate 
cele bisericești, hirotoniile sub-diaconilor şi 
ale diaconilor şi ale preoţilor și ale celor- 
lalţi elerici şi sfinţirile sfintelor biserici și 

întwun cuvânt toate cele bisericeşti. lar chir 

Ieremia, venind, dacă nu se împacă şi nu-și 

află liniştea, ci caută, judecată, trebuie ca 
lucrurile privitoare la ei să se pornească şi 
să se facă în Sinod, după cum sar păreă 

că este canonie şi drept eu privire la amân- 

doi; iar înainte de judecată ni sa părut că e 

nedrept ca unul să se învrednicească de cinste 

acasă şi de dreptul de supraveghere episco- 
pală, iar cellalt să fie caterisit, — [dar, bine 
înţeles), dacă s'ar dovedi că n'a năvălit, ci a 

fost hirotonisit pentru această Biserică de 

acel ce are voie a hirotonisi pentru acestea 

un episcop. Care şi, vădindu-se că aici întâiu 

a fost hirotonisit şi a căpătat voia, se cu- 

vine a fi curat, paşnic către clericii lui şi 

toţi cei ce nu vor face nimic nedrept şi îm- 

potriva legii ş. a. Trebuie însă ca acel ce 

se va hirotonisi diacon să aibă 25 de ani 

şi să nu-i lipsească nimic din vrâstă, iar 

cel ce va fi să fie preot trebuie să aibă 30 

de ani; iar cel ce ar călcă întru câtva vrâsta 

canonică îl supun la pedepsele cuvenite 
sfintele şi dumnezeieştile canoane. Deci se
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cuvine ca acel ce va luă voia dea sluji să 

păzească. acestea, cu de-amănuntul, ca să se 

şi afle episcop canonic, din mila lui Dum- 
nezeu, şi să-şi iea :plata de episcop în ziua 
cea straşnică a dreptei răsplătiri. Căci pen: 

tru vădirea şi siguranța acestui lucru s'a 

făcut şi această cunoștință sinodică şi vă- 

dire a Smereniei Noastre, pentru siguranţă, 

în “luna lui lulie din a noua indicţie, care . 

e acuma în curs, a anului 6909, şi sa dat 

în: ziua de 26 -. 
[j- Aveă şi, cu cinstita mână a Patriar- 

hului, acestea:] Î Mateiu, eu mila lui Dum- 
nezeu arhiepiscop al Constantinopolei, Ro- 

mei celea Nouă şi patriarh ecumenice -. 

LXX. 
„Patriarhul către Alexandru-Vodă al Moldovei, 

losif ca episcop al ţerii. 
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“ Prea-nobile, prea-slăvite, prea-înţelepte 

Mare-Voevod al Moldovlahiei, doamne A- 

lexandre, îti Duhul Sfânt prea-dorite fiu al 

Smereniei Noastre, har, pace şi sănătate-ţi 

cere Domniiei Tale în rugăciunile sale Sme- 

renia, Noastră de la Dumnezeu atotţiitorul. 

Solii Domniei Tale au venit aici, la Sme- 

renia Noastră, şi la dumnezeieseul și sfântul 

Sinod, şi au spus şi cuvintele Domniei 'Tale 

din viu graiu, și au arătat şi serisorile Tale, 

şi sau cetit în Sinod, şi le-au ascultat. Şi 

“am întrebat noi pe soli 'cu privite la epis- 

“eopul ce se găseşte în ţara Domniei Tale, 

chir Iosif, de unde eră şi cum sa hirotonisit 

şi a venit! şi a locuit acolo şi cum de atâţia 

“ani n'a spus nimic, şi acum spune şi cere să 

“fe acolo ca episcop. Şi au spus solii Dom- 

niei 'Tale:: „ehir' losif e om din partea lo- 

eului nostru şi de un neam cu Domnii noştri, 

„şi sa hirotonisit deci episeop al Moldovla- 

hiei de al Haliciului, acel chir Antonie, şi 

nu zice nimie decât cere numai să-l bine- 

cuvinteze Marea Sfinţenie a Ta ca pe un 

creştin şi călugăr, să stea să cerceteze enoria 

“lui şi, pentru că e episcop din partea lo- 

cului chir Josif, să-l binecuvinteze Marea 

Sfinţenie a 'Ta cu sfântul “Tău sinod, ca să 

ne binecuvinteze, să ne sfinţească. De oare ce 

de mulţi ani suntem încercaţi: a venit chir 

Teodosie acela, şi de aceia nu sa oprit aici, 

ci sta întors îndată, şi iarăşi chir leremia, şi
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nici el nu s'a oprit, ci şi el a ajuns la încer- 

cări şi ne-a aruncat şi pe noi, şi de atunci 

pănă acum suntem încercaţi. Și între acestea 
iarăşi a venit al Betleemului. Şi cine vrea, 

calcă, în picioare Biserica noastră, şi se pare 
că avem episcop, âi nu-l avem“. Pentru aceia 

s'au rugat să ne milostivim de ţara Domniei 
Tale, că e multă şi mare şi e cu totul fără 
binecuvântare şi lipsită de episcop, şi să ier- 

tăm pe chir Losif, ca să vă sfinţească, Şi că, 
n'a, scris nimie ori să fi țrimes sol pănă acum 

ehiv losif, ziceau că eră lupta în acel loc 
şi schimbăii de Domnii, şi, când a vrut să 

trimeată, atunei a fost oprit. Acestea le-au 
spus solii :Domniei Tale şi le-au cerut, iar 

„Smerenia Noastră şi du mnezeiescul şi sfântul 
Sinod le-a ascultat, şi unii dintre arhierei 
au socotit că e dreaptă cererea, iar în jude- 
cată au avut multă deosebire, ca nu cumva 

să “fie lucrul neadevărat. Pentru aceia Sme- 

renia Noastră, împreună cu toţi arhiereii, am 

crezut: că e drept să trimetem la Domnia La 

pe solii: noștri. Ci trimetem acolo pe prea- 
cinstitul între ieromonabhi şi părinte sufletese 

chir Grigorie, călugăr din chilia mea, şi pe 

prea-cinstitul dascăl al Sfintei Evanghelii 
în Prea-Sfânta, Biserică a, lui Duwmnezei, ce 
e în grija, noastră, diaconul chir Manuil 

Arehon, întru Duhul Sfânt iubiţi fii ai Sme- 

reniei Noastre, oameni cinstiţi, vrednici de 

laudă şi buni, cărora li-am şi poruncit să facă 

aşa, încât cu voia Domniei Tale să strângă 

pe cinstiţii domni, preoţi şi monahi din ţara 

Domniei Tale şi să cerceteze lucrul dea proape 

şi curat şi să retragă prin ei afurisenia din 

partea Smereniei Noastre, precum au fost 

orânduiţi şi învăţaţi de mine. Şi. dacă vor 

auzi şi de la ei că acest chir Iosif a fost 

hirotonisit de al Haliciului pentru Moldo- 

vlahia, să-l puie episcop acolo, drept, cu 

scrisoarea sinodicească a Smereniei Noastre, 

pe care o au, ca să slujească şi să sfin- 

țească şi să facă toate, ea un Mitropolit ade- 

vărat, câte i se cuvin a face, căci așa e 

drept, precum şi dumnezeiescul şi sfântul 

Sinod a judecat şi Smerenia Noastră a făcut 
cunoscut. lar, dacă va fi altfel lucrul de cum 

zicem, să vie acolo şi vor da seamă înaintea 
Smereniei Noastre și înaintea dumnezeies- 

cului şi sfântului Sinod, şi, de va păreă ceva 

' Deci numirea: lui lusif se făcti numai după tulburările ce isprăviră Domnia lui, Roman. Arătăm 

aiurea (în memoriul cetit la l-iu Matt 1913 în Academia Română; Y: Analele pe acest an) că Roman e 

ereatorul Bisericii moldovenesti. 
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viza. nai sie zijy bstav xi iepăv obvnăov ănav- 
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zoivov Îi AbOevrela oo» ai robe RapOvrIe 
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dată]. 

€ > 7 + E 2 7 * Pi 
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(- Biye zat tă ripiae narprapytrâje etpâs 

76: uri ?lovhio, Id. 6 pl: 

(Ibid., pp. 530-8, no 11.) 

  

drept, atunci se va face. lar, de-l vor găsi 

episcop hirotonisit acolo de al Haliciului, 

trebuie ca solii de faţă ai Smereniei Mele 
să-l întărească şi să-l așeze ca adevărat epis- 
cop şi dascăl al locului aceluia, al Moldo- 

vlahiei, ca să vă binecuvinteze şi să vă sfin- 

țească pe voi pe toţi. Iar chir Leremia, când 

se va împotrivi Smereniei Noastre şi dum- 
nezeiescului şi sfântului Sinod, atunci va 

face judecata, ce va fi drept. Căci Smerenia 
Noastră nu vrea ea voi să fiţi fără bine- 

cuvântare şi fără episcop care să poată a 

vă sfinţi, nici nu primeşte ea mulţi să nă- 
vălească şi să calce ca episcopi ţara Dom- 

niei Tale, ei vrea să fie unul singur ade- 

“vărat, care să poată să vă sfinţească, de 

oare ce şi dumnezeieştile şi sfintele canoane 
se învoiesc la aceasta. Primească deci Domnia 

Ta şi pe solii noştri de faţă, şi să li fie bun 

oaspete şi să-i cinstească, şi sprijine-i şi a- 
jută-i, şi la aceasta ce-ţi seriem, şi la altele 

la câte vor aveă nevoie de Domnia Ta. 
Ruga mea şi binecuvântarea mea cu Domnia 

Ta şi cu casa ta şi cu toţi ai ţerii tale ţ-. 
[-- Aveă şi, cu cinstita mână a Patriar- 

-hului, aceasta.:] în luna. lui Iulie, indicţia 

a noua +. 

LXXI. 

Patriarhul Mateiu numeşte episcop de Cherson pe Macarie, din Sinod făcând 

parte al- Goţiei, locţiitor de Efes, al Cizicului, al Ungrovlahiei 2 (65 Obyypo6hayias) 

şi al Midiei. 

(Ibid., p. 541, no DC.XXII:) 

, 1 Încă la 1403, când Alexandru-cel-Bun îi dădeă Avereştii pe Suceava şi .Hreasca lângă cetatea 

de Scaun, eră în Moldova numai o episcopie (v. 1. Bogdan, în Convorbiri literare, XXXV, p. 356). Mitro- 

polia nu se făcii numai după crearea de Patriarhie a episcopiei Terii-de-jos, având reşedinţa la Roman. Se 

ziceă, de la 1402 încă, lui Iosif şi „arhiepiscop“, ca în: predica lui Grigorie Pamblae (îbid.), şi încă de la 

1407 Mitropolit. Ne lămurese în această privință împrejurările din Țara-Româneuscă, unde, de la început, 

se făcu, pentru ţară, nu pentru un orâş, Mitropolie şi apoi a doua Mitropolie. 

Pentru urmare, v. Ch. Auner, La Moldarie au Comncile de Florence şi N. Dobrescu, Contribu- 

țiuni la istoria Bisericii române în secolul al XV-lea (din „Convorbiri literare“ pe 1907), p. 12 şi urm. 

| 2 Se pare că urmă vre-un conflict cu Mircea, patron al Sârbului Nicodim. — Cf. pp- 510-1, 

. , | e ma : 
20 DOLXXXVIU, menţiunea Mitropolitului Târnovei..



LXXII. 

Desbateri pentru primirea în Constantinopol a Mitropolitului Moldovei ne- 
recunoscut de Patriarh. 

„a + + "Epxuevoe pre zoy Myrponorrjy 
xpoopeiva! eie riy "AGbpav u&ypre ăv END ad- 
rs efownovopiijo xai narator tv Ilarp'âpyrjv 
ăstacda md mevovbe vai Ev ri) Ilâhs etosfar 

rodrov 06 Myjrponohiray. "EA6oy roiwv 5 

ueodloy sis rby Ilarprâpyrpy nai zohhode A6Ţo5e 

mepi robrov eiroy, Xa nâGav tiv map tad- 
rod mei0n»e Sbyaputv wwione, obâ6hac âu- 
vin, xăvy arc rhy eie rijv Iov rod Ilo- 
Meatwiwms mepâijoat eisthevatw. 

Meră ât mapaâpoviv bo îjepâv napani- 

vera măhwy 5 weoilov sie tbv Ilarp'ăpymv: 
ebpe 88 vai răy Mrdeiae Exetoe, xafâs robro 
mpoxaneoxebaoe, Xa Thy Ayn mood 

uwvei 6 wecălov,. Eyovy vai râv Melia. Ex 
pEpove o5ynropobvra, ps rd Geybiva e 

Mohăofhaxiae răy ÎnhoGăvra, 3 dres EhGetv 
vai ebptoxe ,.. Xypte Xv 6 Baothebe Emaveh- 
Gov! Gpiog 6 ăv BE mepi abrob' we 68, 

meidery emyetpobvres vb5ăv voua, ot făp 
“Ayo rod 0005 Ilarprăpyo», war Entoriu:rie 

donuâje! vai. rd Bixatov Exovree, ppobdâa &deiu- 
VDOV ră TAp' GBTOY TpOGPEBOLEVI, AVAȚAA0- 
Geis 5 Myăsiae xaOwmerebov cizme rq Ilarpi- 
ăpăm Br mooi vai E6 Xhhov vjevâv ai 
nipecewy stotpyovrat îv rad, ti Ilohe, vai 

"A puâvov ăp wat "Aapnyol etotpyovrat xa6? 
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mioas, Edutey îvâodvat. Kai obrws Eorethey 
5 ueoâtov al pepe răv Mrrporohiriiv. “Os 
uni Edy Exsfro Ev ri) mob Meyăho» Bo- 

atheio», anpăiroc mepipăvoy răy Baathta. "0 
82 Marprăpyqs, Betvorarov Tjrijoăpevoe zobro, 
Gapâwe Empepe mă mevovăe vai Tavi rpozw 

napaoxevătezo, îj Boplâoa Ti "Eaznoiav, 
emavehbâvroc 705 Baottuc, Gore ni, Xarăr- 
-„s00a zabrrv map adrod, îi xafioa îv râ 

tip velo, ăpijowy ai Exvrdy ui Ti 
PEx)aoiav, pi pâvrot e RApIÎTIOt T0trj515- 

Va rabrns. 

1 Din Moreia. V. Iorga, Votes et eatraite, 

etoe)bâro za adrbe vai pi. 

| „ -- [Mesazontul imperial,] sosind, lăsă pe 
Mitropolit să rămâie la Athyra pănă va 
veni el să-l puie la cale şi să înduplece pe 

„ „. Patriarh a primi cele făcute şi a-l aduce 

în Constantinopol ca pe un Mitropolit. Ve- 
nind- deci Mesazontul ia Patriarh şi spuind 
destule cu privire la acesta şi mişcând toată 
puterea, de încredințare ce aveă, n'a putut 
de loc să capete măcar intrarea în oraş a 
celui al Poleaininei (sic). 

  
| dar să nu facă paretesis dintr'însa. ..- 

I, p. 281, nota 2. Cf. Dobrescu, îbid., p. 12 gi urm, 

lar după trecere de două zile vine ia- 
răşi Mesazontul la Patriarh şi găseşte a- 
colo și pe al Midiei, precum o gătise de 
mai înainte, şi iarăşi Mesazontul, care aveă 

cu dânsul şi pe al Midiei, care eră de partea 
lui, începe discuţia pentru ea al Moldovla- 

hiei dezignat să fie îngăduit să vie fățiș şi 
să se afle [la judecată] pănă ce Împăratul, 
venind, va judecă ce va voi el cu privire 

la dânsul. lar, văzând că nu isprăvese nimie 

cu încerearea lor de a convinge, căci cu- 
vintele înţeleptului Patriarh, cu ştiinţă de 

logică şi având dreptatea cu el, dovediau 
ca deşerte cele ce se aduceau de dânşii, al 
Midiei, silit, spuse cu rugăciune Patriarhu- 
lui că mulţi şi din alte neamuri, şi dintre 

eretici, vin în acest oraş, şi Armeni şi Aga- 

reni vin zilnic, fără a fi opriţi de cineva; 

deci, după. . ., să vie şi el şi să nu fie oprit, 

având [el] aplecare de prietenie către al Mi- 

diei şi către [Mesazont]. [Patriarhul], vor- 

bindu-li împotrivă şi tăcând totuşi cu pri- 

vire la socotinţa şi rugăciunea lui, păreă 

că îngăduie. Şi astfel Mesazontul trimese de 

aduse pe Mitropolit, care şi, venind, se aşeză 

în mănăstirea Marelui Vasile, așteptând în 

| singurătate pe Împărat. lar Patriarhul, so- 

cotind că acesta e un lucru din cale afară 

de jignitor, l-a primit foarte greu, şi în tot 

chipul se gătiă, sau de îndreptarea Biserieii 

la venirea Împăratului, așa în cât ea să nu 

mai fie stăpânită de dânsul, sau să stea în 
chilia lui, oprindu-se şi pe sine şi Biserica, 

1416-8. 
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38 
[Moartea Patriarhului. Alegerea urmaşului.] 

"0 păv dv Baorhede Ex rije [lehonowvijoti |: “Deci Împăratul, venind din Pelopones, 
îmavehdoy, mai ră Xară rijv "Exhqoiav "og şi aşezând lucrurile Bisericii cum s'a arătat, 

deârhorat, Avafienevoe wa răv eipmutvov Mm „| şi gătind- pe. Mitropolit să plece în Moldo- 
cporodiry eis ri Moăofhayiav amanet * vlahia, şi cu scrisori, „patriarhale, îndepli- 

XATAGXEDAGAS, PETĂ XA TITPIVIIXDV VpIW- niă împărăteşte menirea, lui de Împărat. .: 

pĂTOV, TĂ il Baoretac defije Gaothrnâs. 

(Sguropulo [Syropulo), Vera historia unionis non verae, Haga, 1660, „Bp- l- 2, 2). 

XXI 
1429 Să Alexandru: cel- Bun, Domnul Moldovei, dă soţiei lui Marina şi copiilor ei 

  

(6937), mănăstirea din Vişovăţ. | SI 
9 Februar. . 

__ Xpoo6Bovăiov: >Aetăvâpo “Popaycd, Brefcăa Medăefagiac, aaponpăma zi cote 

adrod Magia cv &v Biovebure fepăv ovi mpăc Goyripriotv abrie nai tâv TEXywy aărijs” BAY, 

peâpovagis» g-. | - 

(Notite greceşti moderne, în “Bibi. Ac. Rom.) 

a LXXIV. 
Târgovişte, . - Alexandru- Vodă, fiul lui Mircea, Domn al Ţerii-Românești, aă 3.000 de aspri 

1435, mănăstirii Xer6potamului de la Athos. 
9 Februar. 

'(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ae. Rom.) 

i a OLXXV, E 

Târgovişte, : + “ Alexandru- Vodă, Domn al Ţerii-Româneşti, dă, amintind de tatăl său Mircea, 

1433 (6941); 8:000 de aspri -mănăstirii Zogrăfului de la Atos, cu hramul Sf.- Gheorghe, rimeşi 

9 Febroar. fiind egumenul Moise, Losif şi „popa Ervasie“. - 

„(Lextul slavon, în Regel, Kuriz şi Korablev, Ie. pp. 1î4-5, n .vI) 

e PI LIRI a E 3. 

1437. - Solie ! bizantină în Moldova ca să aducă de acolo soli pentru, Sinodul de 

Unire a Bisericilor: ae | 

„lie 38 zijy Mi oăofha pia îvedpezav râ „„Lar în Moldova au dai sarcina [dea pot 

la Sinod] Mitropolitului care de puţin timp 

plecase, acolo, şi apoi iarăş i-au seris lui. şi 

adbevriy. Kai jXBov evrabba 5 MeporoNeils | Domnului, şi a venit acolo Mitropolitul şi 

rea nptoâis 6 Nesois xi Onporonânvs i solul Neagoe şi protopopul !. ! 

Mu ponei zpă Gheza inehdâyri sxeioe ai 

dorepov zh Eypavav mpbs adrov re nai zăy 

(Syropulo, 1. c.; pp. 44250 i a - iti Ă 

  

i a “Deniră | solie . "publicaţia niea Notes et extraits, ÎI, p. 1 şi urm.; Ch. Auner, Le Comeile ae 

Flosence. —Solul în Ungaria, la Sigiemund, Ioan Dishypatos, se întoarce ia, Constantinopol prin „Serbia şi 

Macedonia, mw. prin Tara: Românească. Aceasta, nici nu fusese invitată, având, de sigur, legături cu patriarhul 

de .Ohrida:(p...57).(pentru „legăturile acestuia, ințătulat de Bizantini „episcop al Primei lustiniane; al Ohridei 

şi a toată Bulgaria“, cu Constantinopolul în veacul al XIV-lea, v. Miklosich şi Miller, ], pp. 491-3). Căci 

| Ipecul eră în atârnare de Bizanţ, şi eră vorba de chemarea acelui Patriarh, ba încă de facerea unui împrumut 

bizantin la dânsul (Syropulc, p. 14). Se ivise şi ideia de a se ţineă Sinodul la Buda (p. 19).—Al Moldovei 

singur (Mondobiezias): după al Efesului, 'Trapezuntului,. Heracleii; Cizicului, Sardei: Nicomediei, Niezii»



LXXVIIL. 
Între cei ce. se trimet la Împăratul bizantin în Ferrara pentru a-i -cere să 

orânduiască întoarcerea solilor ortodoxiei, care nu foloseşte nimic din zădarnicele 
discuţii cu Latinii, e şi al Moldovlahiei (5 MoXdcâhaytas), după al Trapezuntului, al 
Heracleii, al Monembasiei, al! 'Cizicului şi al Lacedemonei, şi el fiind dintre cei 
„mai bătrâni şi mai venerabili“ (0! 'jipatorepo: vai atdeo: ipârepor): din discuţie — Îm- 

păratul refuză —se cfed înşelaţi de Patriarh !. 

„(Ibid., p. 189.) 

LXXVIIL 
Mitropoliţii de Târnova, Amasia şi Moldova (Mnă36fhayizc) sunt mustraţi 

de Patriarh,-ca nişte „casnici“ (îâxci) ai lui, din „chilia şi familia“ lui (725 xsXĂiov 

wow Xa re panuias wov), pe cari el'i-a crescut şi i-a înaintat (55% E apofuopz 17 

nprebifaoa 5iâc;), pentru că; împotriva părerii” lui, au făcut parte: dintre. cei şeptes- 

prezece arhierei cari au votat contra lui filiogue?. 

(Ioi., p. 260.) 

LXXIX. 
Împăratul loan al VIll-lea stăruie „pe lângă solii Trapezuntului şi Moldovei“, 

ca şi pe lângă unii arhierei, ca să-i facă a votă pentru filiogue („mi 5 Base 2 
ad mzapazhia Ărra menoirney sic rivăc râv ăpteptoy vai sic robe aptofere râv Tpanetonw- 

zioy Xat râv Mohdofhiyunvy“) 2. 

(Dbid., pp. 261-2.) 

LXXX. 
“Solii- Moldovei la Sinodul din. Florenţa, votează şi declară, se pare, şi ei că 

ţara lor se va ţinea totdeauna şi în: “materie de dogmă de Scaunul patriarhal. 

„Vpâros wâv 5 Mevovoc, be nd rob 

Beonro» vbpo Beoâopo», ani Borepoc î Nes- 

“fope, îs amd rob Boef5âa ris Mohdobhayize, 

5 dt p&oos 5 md rob Banloc Tpanatebw 

zac, 6 Manpn5ibxas, simev e pete md ris | 

Koyoravrvoniheoc Exowev si rhy Mijrpo- 

| „.. Întâiu [a votat] Menon, ta din partea 
Despotului chir “Teodor şi cel din urmă Nea- 

-poie; ca din partea Voevodului Moldovei, 

ia la mijloe Marele-Duce, din partea Îm- 
păratului de Trapezunt, a spus că: Noiavem 
totdeauna de la Constantinopol Mitropolitul, 

zoNrijy vai 1 PEuxroia înv ră dorim | şi Biserica noastră urmează prea-sfinţitei 

Meyâim "Exxâmoia Eton vai, ei 7 Bisericii celei Mari şi, dacă ea socoate ceva: 

Botte arm xi eGerat, 7b ard Botalet şi are reverență pentru ceva, şi a noastră 

at Exeivn. Nopilo obv Br vai 5 aere tot aga socoate. Cred deci că şi domnul mieu 

wo 0 Baorhebe pbhher orâpfetv mobro ne |! -. Împăratul va primi ce aţi primit acum și 

corăpeare văv ma duetă, e Boxe înot” 0% voi, după cât cred eu, dar nu ştiu signs de 

oiân. dt ups et m. pice. Erepov. va hotări altceva... 

(Ibid., p. 268.)- 

Târnovei, Monembasiei, Lacedemoniei, Amasiei, Mitilenei, Stauropolei, e pomenit între cei invitaţi şi sosiți; 

urmează după al Rodosului, Melenicului, Dramei, Ganului, Silistre: şi Anbialului (p. 59). Al Silistrei fusese 

restabilit în noua orânduire bisericească a Bulgariei turceşti. 

1 Ceva mai târziu Împăratul recunoaşte ca frontaşi pe al 'Trapezantolui, a Efesului, al Heracleii, 

al Monembasiei şi al Cizieului numai (p. 204). Mai apoi pe al Heracleii, al Efesului, al Rusiei, al Monem- 

basiei, al Prapezuntului, al Cizicului, al Niceii, pe lângă. „alţi trei“ (p. 234). 

2 Ei se apără că aşa au înteles părerea Patriarhului, iar acesta obiectează că e o îndrăzneală a 

interpretă spusele lui. Al Silistrei e chemat la masă pentru a fi câştigat (p. 261). 

3 La urmă, al Trapezuntului fiind bolnav, votează contra Unirii numai al Heracleii, al Efesului, 

al Monembasiei şi al Anchialului (p. 263). 

1438. 

1439. 

1439. 

1439, 
2 Junie. 
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1439, 

1 Iulie. 

144. ., 

695. . 

1450 

(6958). 

14522, 
29 April. 

Târgovişte, 
1457 

(6965), 
12 Iunie. 

1457 

(6965), 

_12 Iunie. 

1457 

(6965). 
12 lunie. 

LXXXI. 
Iscăliturile. reprezintanţilor Moldovei la Sinodul din Florenţa. 

Smeritul Mitropolit al Moldovlahiei şi 
„ loeţiitor de Sebastia, Damian, am. iscălit 

de bună voia mea. 

"0 nporonazăe Kovoravrivoc nad rorora- !:  Protopopul Constantin şi locţiitor al. Mi- 
prirăs rod Moofhayiae Drevpaţe. 1 txopolitului Moldovlahiei am iscălit. 

(Biblioteca Laurenţiană din Florenţa, Actul de Unire; Mansi, Concilia, XXXI, A, col. 1036, 1040. 

Cf. Arehica societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, V, p. 558.) 

voi mby rănov Ensyov 705 Xebaariag, Aautavăs,.. | 

"0 razervăe Mmepomoene Modâofhayine | 
| 

apwerăc bzypatel. | 

LXXXIL 
Hrisov al lui „lo Basarab Voevod Şi autocrat a „Ungrovlahiei“ pentru 

mănăstirea Cotlumuz. : 

(Langlois, Le Mont Athos, p. 93.) 

LXXXIII. 
„Dan Vlad-Vodă Basarab“ (Aây Bi4âo» Bacoapdân), Domn al Ţerii- -Româneşti, 

dă mănăstirii Cotlumuz din Athos privilegii. 

(Notiţe greceşti în Bibl. Ac. Rom.) 

LXXXIV. 
Hrisov al lui Vlad|islav] Voevod, Domn al Ţerii-Româneşti, pentru dania de 

10.000 de aspri către chilia Sf. Ilie, făcută de părintele Cozma, protos al Sfântului Munte. 

_ (Langlois, î. cp. 98.) 

LXXXV. 
Hrisov slavon al lui „lo Vlad Voevod“ (Ţepeş), Domn al Ţerii-Româneşii, 

pentru mănăstirea Rossikon. - | 

(Langlois, 1. c., p. 83; Nicolaescu, în Convorbiri literare, 1902, p, 960.) 

LXXXVL 
Vlad-Vodă, Domn al Ţerii-Româneşii, dă privilegii 1 mănăstirii Sf. Pantelimon 

de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

LXXXVII. 
Vlad-Vodă (Ţepeş), Domn al Țerii-Românești, dă 4.000 de aspri mănăstirii 

lui Filoteiu de la Athos. - 

(Notite greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

1 Între alţii; după al Yârnovei şi al Mitilenei şi înainte de al Amasiei. * -



LXXXVIIIL 
Ştefan-Vodă, fiul.lui Bogdan, Domnul Moldovei, dă 100 de ducați mănăstirii 

Zugrafului de la Athos (yoprirobvroc Snary Bovxâza zi îv "ABow. îepă „ovi Zoypdp05), 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; Langlois,.p. 92.) 

LXXXIX. 
Ştefan-V odă, fiul iui Bogdan, Domnul Moldovei, dă 500 de aspri pe an, 

„obroc*, spitalului. bolniţei, făcute de.-el, a mănăstirii Zugraful, „mănăstirii noastre“ 

(nau monacrup sri c&kron ropk), egumen fiind „rugătorul nostru chir popa iero- 

monahul Varlaam“ (marturi: fiii, Alexandru şi Petru, şi toţi boierii; Toma Logofăt; 

scrie Isaia). o 

(Regel, Kurtz şi Korablev, Î. c., pp. 115-6, no VII.) 

XC. 
Danie de nioaşte din partea lui Vlad-Vodă' Călugărul, al Țerii-Româneşti, 

şi a nepotului său, Dragomir Vornicul, către mănăstirea de la Meteore. “ 

Xpvs66ovhhov low» Bhaâohir» Bos- Hrisov al lui lo Vladislav Voevod, Domn 

şi stăpân a toată Ungrovlahia, prin care 

dăruieşte, împreună cu nepotul său, Marele- 

Vornie, chir Dragomir, sfintei mănăstiri de 

la Meteore a Sfântului Ștefan tot capul cel 

izvorâtor de haruri şi făcător de minuni al 

Sfântului Haralamb, cu un deget din mâna 

dreaptă a cinstitului şi botezătorului loan 

morod "lodyvyov rc Ilpoâpâo», &v Ene Sh. Înainte-Mergătorul, în anul 6906. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

e 
655a, abbeyrov za Înewvoe none O0bynpo- | 

Ehayiac, wptepobvrac eră rob avere abrob | 

Meyâhov Bopyixo». moptov Apavontpa Ti &v | 

Merebpote îepă wav Tod dia» Erepăvo» | 
e . A 7 + * ! 

Shoximpov ri Xapirdâp5roy xai Gavparovpiăy | 

x&pav rod “Avic» Xapahânmav, pet Eyăe da- ! 

wrbho» rîje Betrăc wetpbe rob ripin» noi Ga | 

  

Vlad-Vodă, fiul lui Radu, Domn al Ţerii-Românești, dă 6.000-aspri::pe an 

mănăstirii Sf. Pantelimon: de-la. Athos. Sa - 

(Wotiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom) i a " 

1 Anul când începe Domnia lui Vlad Călugărul. 

"2. Cu privire la această danie, amintim că: o notiță păstrată în această” mănăstire grecească, 

vorbeşte astfel: de zidirea mănăstioarei Butoiu de Vladislav-Vodă din 6906 — dată imposibilă —, şi de ruda 

sa Dragomir. Mergând la Târgovişte, e încunjurat de 'Fătari şi fuge noaptea.cu puţini, trecând Dâmbovita 

pentru a se ascunde în părţile păduroase, de codru des, unde eră să se ridice pe urmă sfântul lăcaș: Tovărăş 

de iestrişte i-ar fi fost egumeial de la Meteore, Ghenadie, venit după milă. Aici facă apoi Domnul biserica 

Schimbării la Faţă, închinând-o (!) Meteoriţilor -(6906 ar fi 1398). “Arhimandritul :Antonid - Cantacuzino 

vine în Tara- Românească, la acelaşi Domn, care dă: afunei: moaştele -de:care e orbă în text. Apoi'e trimes 

câ' egumen la mitocul muntean Nil, și se arată că la Constantinopol eră Împărat Aidronie -Paleologul cel 

-nou și la Purci Baiezid.—Fireşte că e vorba de o legendă, pusă la o dată :conjecturală nepotrivită. Poate 

! că e vorba de Vlad Călugărul, în fruntea boierilor acestuia aflându-se şi un Dragomir fost Vornie. * - : 

i "A vaiţpaqgov perporpâpob pb Evvevijxovta în &y cebptoxopwâvov Ev mia zis 

iepăc Mpâv povijs xăâtwt, 6900 âni Katsews Kopov 'pţepoveboYros ci6 rh Bka- 

jiav. Bhavrmohâbnv vai 2ige zăv Bpâvov mov etc ki Topyifrozow sai și» megtiub- 

xhosav ot Tarăpot vai Erapav c6hipov rai, ph dovâpevos 6 îțepby vă ăvrtarg 

sîc odc Tardpoos, Egoye vbura ăzi ră Topyoâtorov pă dhi0o0s iăjbpbzaoâxa! 

zafpaoe tiv morupiv Topnobirens Xegăâpevovy va! îxpoâm ct6 mb dâaos 105 

Maoroto» drârt zov pweţălov xai pobepuv ră: dâcoc: sai ăfanov Ele pet 

îavzobd xat ziv ăpytpavâpirmv Levvdâtny, Dţobţisvov rijis -Lepăc woviis mod 

58183. Vol. XIV. 
6 

4t 

1465 
(6914), 

10. Junie., 

Suceava, 

1410 

(6979), 

13. Septem- 

bre. 

După”: 

1482 1 

1487! 

(6995), . 
12 Iunie.
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XCII,.. 

1492 a Vlad. Vodă, “ful lui Radu, Domn al Țerii- i Româneşti, da 10.000; de aspri 

„000: schitului Profetului Ilie de la Athos. | 
2 pril. 

(Notite greceşti moderne în Bibl. Ac. “Rom:) 

Xcum,: 

-1496 0 Vlad- Vodă, fiul lui: Radu, Domn al Țerii- Româneşti, dă pe an 3. 000 de aspri 

(004), mănăstirii Sf. „Pantelimon de la Athos. 

(Notite sreceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

XCIV. 

1499-1500; „Ştefan, Domnul Moldovei, face 0 danie mănăstirii lui Grigorie de la Athos. 

0008). 

  

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

xCcV. i 
1499150, Radu- Voda, fiul lui Vlad, Domn al Ţerii- Româneşti, dă 3.000 de aspri unei 

(7008).  mănăștiri de la Athos (Kazpiovdeâ; Sic). 

. „„Ototite greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

XCVI. 
1502 Radu- Vodă, Domn al „Peri “Româneşti, dă pe an 4.000 de aspri mănăstirii 

(7010), Sf. Pantelimon de-la Athos.. 
21 Februar. | E a 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl, Ac. Rom.; pentru legăturile lui cu Nifon, fost patriarh de Con- 

stantinopol, v., pe lângă Viaţa lui, de Gavriil Protul—ed. C. Erbiceanu, Bucureşti, 1888,—şi Magazinul 1s- 

torie, IV, pp. 373-4.) - - 

    

“Aviov Brapăvov, râv Merebpouv, ebp6âm xură rhv îzoxhy Exeiyny îmnâvras 

Zheos'âtă ră povaarnprâv ro. Kai, pod 2s&0m 6 mţepbv Bhavrmshâlos 

ăn „rd xivâvvoy Tic xaradpouis.râv Targu ăxrtsev Exximotav ele ră 

Mnosâi, cs betas Merapopgiiozos rob Kopioo jpâv Îmood Xprszob,xai -%v 

înpotutge pi ta detvava za xr vara, aan ăpveposey ete rdv "Atoy Br 

pavoy Tv Meredbpov. Kară ri 6906 îmi xriozos u6opob mâmsev ăn măv "Agtov 

Ertgavov d nrobpevos ăpxipavâpirms xbotos 'ÂAvrobvtoc d Eavraxovtmvis aie 

riyv Bhaglav îţe 2povebovros rod Bhavemohăâbov: xarărhv Enwxmv îxetymvâtă 

xpoaoGodhihov puapropodsevăvavyrtbpiitos dubbivrme îi pepbyre nai Bos66âus 

z&ons Dâyrpofthagiac ua. 'lwăvvrjc Bhavâmdhiboc, bv 1 &vevte adnod Me- 

vălw Bopvixe sr. Apavopijpo, ret ăprepocavres îtunicreriav 8v 69 dhâxhm- 
pov riy Xaptritbporay zu Guvparovplivy xâpavy rob iepowăpropos Xapahăâp- 
mov ste cihu:mepi robe înrayobe (sic) ce6aouiav povhv rod rporopâprbpos Înepăvov 
cây Meredpov, ral 5ntorpeyaveig tbv: &ytovy Br&voavov zis că Mertuwpa d ho: 
îwevoc xal ăpyt pavâpgirms xbptoc.- Avrbyvros 6 Karraxooâm vis xal -Eorethe râv 

Neihov: ăpxrpavâpirmi ets rw. Bhaxiav vă Mqobpevesby elis șă Mzorii per 4- 

X40v Eni câ s abroxparopius Kovoravrtvovnâhew Avâpovixov lahatolbo» 

:mab vtov, xul abroxpâropos '0buwpavâv Mnaytatirov rod npârov.



XCVII. 

“Povestirea călătoriei în:ţerile- noastre: a ' Patriațhului Pahomie -de Con- 1514. 

stantinopal. ' 

“Emevbav 38 weroxoutoasat zăv abptov- |:  'Trimeseră; [părinţii Sinodului din Con- 
Ilayâptov, dvra ăMaod, îj Tăv. Nigooya, mat stantinopol] să aducă pe chir Pahomie, care 
îXBev 6 Iayoutoc, dv Ivyvâv, nai dvel64o61) eră aiurea, sau pe Nifon. Şi a venit Pa- 

eie mb narptapyetay, 6 âmotmoav Eros Ev. Bi- : |” homie, care eră Mitropolit al Ziehnelor, şi 
ca miyee plhat 70b loaxsip, danavijsavres a fost înaintat la Patriarhie, şi a făcut un an 
phăpia zeviandăta,  eioekBsiv: ai izăitptap- î:i -[de păstori). Apoi nişte prieteni ai lui loa- 

= 

  
xedoat năhv Enoimoay, de nai îv Giip E7r0- chim, cheltuind cinei sute de galbeni, l- au 

pebbq mpe răv Mzoidavias ăpxova. 052 | făcut iarăşi să capete puterea, şi să păsto- 

Ohog 28 xaredttar» măv Besozobar adry, |' rească, şi peste puțin a călătorit în Mol- 

EVOTIOĂNEVOG TĂ înarăorara Tadra, Fira Xa dova. Și, nu numai că nu l-a, primit, dar 

zeBâv 2y Bhayia, Erehebrijoev îv AbnT,. „| nici să-l vadă în ochi, aflând lucrurile a- 

1” cestea fără rânduială. Apoi, mergând în 

RE | “Tara-Românească, a murit în năcaz. 

(Grusius, 'Purco- Gr aecia, Basel, p. 39; Cronică a Patr iarhici de Constantinopol.) 

XCVIII. 

Altă povestire a aceleiaşi călătorii. Aceiaş 
dată. 

= "Hrouidoq dă eră Tipepae 1ai Eabe ue |. - Şi sa gătit:după câteva zile [de la suirea 

paxode mhnpixo be, iepovăvove nai 0GptXobă, | ““ noului: Sultan Selim] şi a luat câţiva clerici, 

ură. brie cv Bhaxiav xai zi loyâaviav. sfinţiţi şi laici, şi-a plecat-spre; Ţara-Rc- 

Rai 236 6q0av adry ot adevrat 10 rono» | mânească şi Moldova, Şi l-au primit Domnii 

îmeivo, ami ol ăpyovmec, mai Bone d dade, | locului aceluia şi boierii şi tot poporul, cu 

peră măone ebhafeiac, xai îpthoâmproav ab- toată evlavia, şi i-au făcut multe daruri. Şi 

zăy nohhă. Kai vbros edhâyrjoev abdrobe nai : | astfel el i-a binecuvântat, şi a luat toată 

zhafey ănacav rijy ovvoiav abrob ua Ip E î3 suita lui Și a venit aiei, la Constantinopol. 

ezey 266 ele “ij Idu; Pa 

  

[Otrăvit de un călugăr la Selimbria.] 

(id, P: 152; „altă Cronică a patriarhilor de Constantinopol.) 

XCIX. 
i” * i Basarab-Vodă,face daruri ;către mânăstirea lui Xenofont'din Athos. 1519-20 

- „ „a (028), 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

aa opac. „Vladislav- Vodă, „Domn, al „Terii- “Româneşti, dă, mănăstir
ii lui, Xenofont de la  1525-6 

Atbos un ajutor. di E | E (7034 sic). 

(Notite receşti moderne în Bibl. Ac. Rom. & 5 Ş |



4ă 

De la 1527 

(7023; ste). 

1527-8 
(7036). 

1531-2 
(1040). 

1533 

(1041), 
12 Ianuar. 

1534 

(7042), 

27 April. 

1535 
(7043). 

€. 1540. 

CI, 
Petru-Vodă al Moldovei dă 5.000 de aspri: mănăstirii Castamonitului din 

Athos, 

îi (Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, p. 80: 17001.) 

CII. 
- Radu- Vodă (de la: Afumaţi), Domn al Ţerii- Româneşti, dă un ajutor mă- 

năstirii lui Xenofont de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) | 

CAL, 
Vlad, fiul lui Radu (9) (Vintilă), Domn, al Ţerii- -Româneşti, dă un ajutor 

mănăstirii lui Xenofont de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CIV. 
Vlad, fiul lui Radu (Vintilă), Domn al Țerii-Româneșşti, dă 10.000 de aspri 

mănăstirii :Lavra de la Athos, cu cheltuieli de drum (1000 de aspri) pentru călu- 

gării. ce vor veni la el. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CV. 
Vlad- Vintilă, Domnul erii- -Româneşti, dă 10.000 de aspri mănăstirii Hilan- 

darului şi 800 bolniţei de acolo. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, p. 88; Nicolaescu, 1. e, p. 959.) 

CVL 
Radu-Vodă (Paisie), Domn al Ţerii-Româneşti, dă un ajutor mănăstirii lui 

Xenofont de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CVII. 
Petru (Radu Paisie), Domn al Ţerii-Româneşti, “dă averile din satul Scurteşti 

(Epo»prosar:) mănăstirii Simopetrei de la Athos. Di 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.)



CVIII. 
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” Notiţă despre intenţia Patriarhului de Constantinopol Ieremia de a călători C. 15401. 

în ţerile noastre şi moartea lui. 

| "Hâoohi8qj sbv 6 abrăs Ilarprăpyne ăă vă | 
onâwn sie civ Bhsyiav mat ei riv Dow “ 

Baviay. “Ouaoe ebyev drd my Meyăhrjy "E- 
xAolav Xa Drljiev meră peprxâv dpleptov 

Voiă deci acest. Patriarh să plece spre 
Tara-Românească şi spre Moldova. Deci a 

„pornit din Biserica cea Mare şi mergeă cu 

. oarecari arhierei şi eleriei. Şi în eparhia 

prea-sfinţitei Mitropolii a Târnovei sa îm- 

bolnăvit şi'a murit. - “ 
xi mhqpinâv. Bai ie mi exapălav. Tîje 

ămorărns Mrmponshene TopyiBo» dodswse | 
A z - - II 

vai artdove. - | 

(Crusius; Turco-Graecia, p. 164; aceiaş cronică.) 

  

CIX. 

Despot („Basilikos“) către Filip Melanchthon, despre misiunea lui Cesar 

Viking. Aa - E 

Iacob Basilikos, marehizul, despotul de Samos, cavaler al nebiruitului Chesar 

şi comite palatin, prea-învăţatului şi prea-piosului bărbat, domnului Filip Melanchthon, 

bună sănătate. A trecut multă vreme, prea-pioase Filipe, şi nici cea mai mică serisoare 

n'am văzut de la tine, şi aceasta cu toate că am seris de două şi de trei ori Învăţăturii 

Tale, de când am plecat de la Mansfeld, ceia ce nu mi-a făcut puţină grijă mie, care 

mă gândiam în fiecare ceas ca nu cumva Melanchthon, binefăcătorul şi ajutătorul mieu, 

să fi trecut din viaţă. Iar, când am auzit că eşti în viaţă şi sănătos, am dat malțămită 

Mântuitorului nostru, care şi acum te ţine viu şi pe mine mă va învrednici să te văd 

a doua oară. Scrisorile de faţă ţi le trimet prin prea-învăţatul şi vestitul sfetnic al ne- 

biruitului Chesar, Viking, ca să nu se piardă şi acestea, ca şi celelalte,—şi aceasta când 

îmi serie din Grecia vărul mieu, măreţul domn al Doridei, care vine la Chesarul şi a 

auzit zilnic de la mine, povestindu-i-le, neasămănalele tale însuşiri şi fapte bune. Te rog 

să saluţi ca din partea mea pe prea- învățatul între ucenicii lui Asclepiad, Gaşpar Peucer. 

Fii sănătos şi cu inimă curată. Şi răspunde despotului insulei Samos, acum fără locuitori 

şi nenorocită, dar odată fericită şi cu locuitori mulţi, căci el te iubeşte. 
a . 

În a opta zi a lunii Anthesterion, spre sfârşit, din Bruxelles. 

Al d-tale: Basilikos. 

Celui prea-învăţat şi nobil domn, domnul Filip Melanehthon, pentru mine vrednic 

de respect. 

(Textul grec, în vol. XI, pp. 54-5, n XXVII.) 

CX. 

Melanchthon către Despot („lacob Basilikos, despot de Samos“) şi Iacob 

Diassorins („domn al Doridei“*), pe cari-i numeşte „bărbaţi foarte vestiți prin 

neam bun şi cunoaşterea ştiinţelor şi virtuțile ostăşeşti“, despre ceia ce datoreşte 

Europa Grecilor, arătându-se gata a-i ajută şi cu fapte (scrisoarea o trimete prin 

Paul Viking, care merge „de la Belgi“ în patrie“). 

"(Pextul grec, îbid.. pp. 33-t, n? LXXIX.) 

1 E anul când arse Bezeztanul în Constantinopol (p. 166). 

1555 (2), 

1555, 

Mart.
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1561, 
1-iu lanuar. 

1568-9 
(70177). 

1569-70 
(7078). 

Pe la 1569.: 

Tis. Modofhaylas,. 

“CXI. 
SE Menţiunea venirii în Moldova, supt. Alexandru- Vodă, Lăpușneanu, — Mitropolit 

fiind Grigorie şi episcopi Anastasie la Roman şi "Eftimie, la Rădăuți, a Patriarhului 
de Constantinopol Joasaf. 

“UI. Bogdan, Vechile: cronice - moldoveneşti pănă “la: * Urochiă, Bucureşti 1891, p. 
“slavonă -pe un manuseript din: Chiev.) Rr 2 : 

TI; însemnare 

“EXIL, 
„i - Ruxanda, Doamna - lui Alexandru- Vodă al Moldovei, _hotăreşte a a se serba 

stralucit în fiecare an ziua Sf. Nicolae la mănăstirea Dochiarului din Athos, pome- 
nindu-se numele răposatului ei soţ, „Pahomie călugărul, Roxandra Doamna, Bogdan 
Voevod şi ale copiilor lor“ (Ilzxouic» Wovaxod, 
Xa Tv TEXyoy adry). 

“Pogăvăpae  Aâuvrje, Mmordâvo» Boef6da 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Roin.) 
  

CXHI. 
Mănăstirea Sf. Dionisie : din Athos. mulţămeşte Doamnei Ruxanda a lui 

Alexandru-Vodă al Moldovei, care a plătit datoriile călugărilor. iz 
(Notiţe greceşti moderne în Bibl., Ac. Rom) , i Ai IN E 

  
- . | Doi ex. DI pe a : E zi , nea e 

Ruxanda, Doamna lui Alexandru Labuşneanu, dă mărturie pentrii apărarea 

de ea; cu 35.000 -de aspri, a mănăstirii Karakalla din Athos, ameninţată de Turci 
cu. confiscarea. E 

: Pogăvâpa dtomotva, atat îv Xpqsrâ 8 Bea, 

„8057 38 rîje Becrâzov xai demapbevo» Mapias 
- ms Asozoivns val: Kopiac înv, obtooc eh: i. 

cec ua vopipus -xară robe Detovc xai iepobe - ! 

vâun5g Tod eboefods:uol &plodotorăto» ad-:: |: 

eyrbs "loăywov "Ahetăvăpo» Bosâ6ân, :ndons : |: 
rob: EnovopuurodEyrae. ete. 

7d:'stoy: vai “dyreheaby Su o. Mapopi?, 

Bobhav 105 Gerd, sic 86tav Qsob xai Loripoc ” 

Î.&v "Ins Xprozsb, 

SA, Xe 
Nu Etavetile, ivopatuevos Movsrapă 
Ttederijc, EXfov peră 
EROĂŢOE TVTA TĂ VUVAGTIpLA, TĂ Te .pt- 

Tor 

Eret ore Ore .0. 16  Învhrăv 

vară mâyra vai daziwnra ab, 

sifovrez oi £4 mie ăyias movie rod Kapa- 
13) Ebproz6uevot leponbva pot 42 pova'poi, 

Exăanodv aiape tiv dâimiav adry mai Tv 
zEhetov ăpavrouvy, vai, vă £-/ovrec aMagod 

nod ri e zahip. mhz si-i Tpbe ide, 
tovaia, " Tă -pEŢGTa: d! sbozhavvism 7 Euiij 

1050104 TAdTA, d mai Eta abroie reie 

neta. pavayoie ppipuaza navă sie Th then 

Gepodîva ră rob wovzornpin» ATipară, XI 

Deda xud5as Hopa el, ro Tprănovra 

mâvre, Evexa Vopinîs oornpiac” ot 08 prjdevras 

wovapoi bnesptbnoav nos zorijswoty Svexsv 

05, pm Tîis 
> 

2,65 nuova E rd par 57 

1 Y, Iorga, Geschichte des osmanischen: Reiches, 

765: ap Eelvp, £v: 

Gaohizod -" Gptaui.05': 

GDy dz 

Ruxandra Doamna; crediieioasă în Hris- 

tos Dumnezeu şi.-roabă a Născătdarei. de 

Dumnezeu: şi prirurea: Fecioarei Maria stă- 

„ pâna 'şi Doamna:ngâstră,.. soţie 'eu,. pietate 

„ Pegiuită, după legile:du mnezeieşti şi sfinte, 

“a. bine-eredineiosului. şi! prea-ortodoxului 

Domn: lo Alexandru:Voevod,..a toată Mol- 
- dova, cel. bumit în:duimnezeiașea şi . îrige- 
veasca shimă Pahomie, robul lui Dumne- 

„zeu, pentru :mărireă: lui Dumnezeu și a 
- Mântuitorului nostru Isus Hri istos, în vremea, 

aceia, în anul 1077, atunci când Eliangiul (?) 

Sultanului Selim, mire”. Mustafă-Celebi, 
venind cu poruncă împărătească, ă vândut 

toate -mănăsțirile, -cele mișcătoare şi cele 

nemişcătoare ale lor, atuncea deci, venind 

ieromonabii şi monahii: ce se aflau în sfânta, 

--. mănăstire a lui Karakalla, sau plâns amar 
“de nedreptăţirea, lor şi de a lor desăvârșită   + stuină. şi, neavând unde:să-şi plece aiurea 

; „capul, dacă. nu la noi,.a bineyoit Domnia 
Mea, auzind aceste luepuri prea-grozave, Şi 

„ Li-am-dat pentru aceia pomeniţilor călugări 

“bani destui ca, să, se libereze lucrurile 
mănăstirii, şi am dat 35.000 de aspri, adecă, 
treizeci şi cinci, pentru mântuirea sufletului 

mieu. lar călugării aceia au făgăduit că 
vor face pentru mine pomenire de şase ori 

III, pp. “20112



ovyreeiae 205 x6ap.ov, ri Sopriv rod v, axon pe an, pănă la sfârșitul Lumii, în ajunul hra- 

um NixoM4od nipunyia, tă mawrâs, stă ch mului marelui mieu [sfânt] Nicolae, oricum, 
aiva rdv Amavra, xĂy re noa Go, ză re |! în tot veacul, fie mulţi, fie puţini, şi chiar 
Not, p&apie &be îj ăbo. Ard ai Geoudy | numaiunulori doi. Pentru care am și făcut 

motijoavrec abtoehăc, doric rii xaBenpetvroy din voia mea, însăși şi legătură: ca acela din- 

vovzpâv £v rij via Exety mwovij rob Kapa- tre călugării aflători în acea sfântă mănăstire 

25 1 ărioy nai RaveNpiipuoy A noSTĂ- a lui Karakalla, a sfinţilor şi atotfericiţilor 

ov ăpehijoe 7 rotodroy, 6 totdToc dpi Apostoli, nu se va ţineă de aceasta, unul 

ptopăvoc "vevijoerat ămb nod Ilayroxpătope, ca, acela va fi afurisit de Atotţiitorul, şi să 

vai Ejere răe ăpăe râv rpranooimy dExz ai aibă blăstămul şi al celor trei sute optspre- 
dură Bscpăpov martpoov îâv rây ri 2v zece părinţi ai noştri purtători de Dumne- 

Nexaia owy6âov. kai o5ros pnesE6mpev, kai zeu de la sinodul din Niceia. Şi aşa am 

Eve) âpeda îi ote ră dadogty. făgăduit şi ne-am orânduit unii către alţii. 

Oi 24 câe dyias povije 705 Kapaxăhho» Cei din sfânta mănăstire a lui Karakalla 

îv re poi "Ope. ii în Muntele cel cu sfânt nume [se învoiesc]. 

“ (Notiţe greceşti moderna în Bibl. Ac. Rom.; ef. Nicolaescu, 7. c., p. 959: 1568.) 

CXV. 
_ Alexandru. Domn al Ţerii-Româneşti, dă mănăstirii Simopetra din Athos C. 1570. 

moşiile Scurteşti şi Dragomireşti (Aparopuptort). 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) | - 

” 

CXVI. 

Mănăstirea Dochiariului din Athos mulțămeşte aceleiaș, care i-a răscum- 1570 

părat. lucrurile înstrăinate (âvexvpraofevra). | | (1078), 
August. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

„CXVII. 

Meletie Pigas către Petru-Vodă al Moldovei, despre dorinţa ce ar fi avut 1574-1579!. 

de a veni la dânsul şi despre oprirea prin vizita la Constantinopol a Patriarhului 

de Antiohia. 

= Mritpupâvns, £ăEe B26 ăpiezioxonoc | “+ Mitrofan, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

K ovoravriyponiheoc, Ntac Poune xi aim- | piscop al Constantinopolei, Romei celei 

EV TXTptăp pie. ! Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

H Merprsrus îl», eiâr,o2t val "voga ai Smerenia Noastră, cu ştiinţa şi învoirea 

71s tepâc redei ac - TOy ăppteptoy 6650, Try ŞI a sfântului desă V al şitului Sinod al Ar hie 

[=] A j (9 Il 251,4, a [2 1 o); DTS De)ury t “ ! Ti “ATNTWYV DTS 4 , “zeilor, fraţii întru Duhul Sfânt cei iubiţi 

ai : GvAsteovp bv, role ăzaot dtarpawbrat |! ai noştri şi coliturghisitori, lămureşte şi în- 

ui RLOTmĂtA! Ori mepupuvEoTaTaG Xa pplS- :  credinţează pe toţi că prea-vestitul şi prea- 

mawararas ahbăvere mort zăos Mnoida- :  ereştinul Domn de odinioară a toată Bog- 

vias,- xbptos oâywrs Iezpos Bosâovâas, & "dania, fiul duhovnicesc iubit al Smereniei 

xază nvedua vide aganrtba ij mov Merpt- noastre, îndemnat de Domnia ce o aveă şi 

dertoc, ăn râs Ti eixzv îpxiis mvnbeie ai aflând, ca un prea-înțelept, nestatornicia lu- 

ză uarăatatoy Tv ayfpozivo» e awverbtaree . cerurilor omeneşti şi că tezaurul faptei bune 

1 Mitrofan ţine Scaanul totuş de la 1565 la 1512. Petru începe a domni în Moldova numai de 

la 1574. EL face danii Bisericii patriarhale pe la 1576. La 1519 (Ghedeon, 1. c., pp: 141-2), Mitrofan nu 

mai era Pairiarh. Indicţia e de sigur greşită. Cf. ai lorga, Geschichte dea oemanischen Reiches, II, p. 206. 

Lari
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„Tâptos. 

xarăp.aBâv rpanpâroy, -xăi Gri rije zpbc Qedy 

ebnoiias 6 Omoavps xai ris Sarpoobyre nai 
râje: sia Qeby ăptephocoe xai pthoruiac x râv 

îvâvray tv roic Getote mOvrpu6c Zori roic.robro 
dv ebberaâdra» vop'qe nai ăyaBije zpoatpă- 

ee. Tehetwodoty, Evxapăiwe xai GhoViyuc 

ăpiepuotv szorioaro xaf6how: râv bornriv 
obrod roy tâcurijrovy, rây moră rob Pon, xai 

Avedero -radra vai Gpripuoev Ev 1 oefacule 

va Moi RaTprapXIXâ ris Havamiac vie lau 

waxapisroy, zis Mejoine "Exxânoiac, e ră 

6od2v adrod npăs Tips păutțua, vai 7d pov- 

xteriav- Smhonorei, ore Exety mă uvrj.60wy5y 

&0705, rây re vaxapiov fovtavy adr, zii 
îoplăc owâbyov xoi răv pthrăzov Envy &y 

zii Medy "Exooia âxarânavotoy ai [oc] 

etmety aloytov. "Ex E îm "găstae radro uai 
e 2 e 2 s 

wâvoy 6 abrăe wbptoc Ilerpoc Boef6vac, re 

sbvy eg sic Kovoravrivobrodrv Epymrat, wa- 
zahbety wat xovebetv & roic Gonmrioie abruic, 

ai păvetv avsumndioros, ai: Thy ppiîoti Eyerv 

adry râv do7rioy, XĂOV TpOTIuipevuG, e 
ebâdupirov. 

viw.os, âurvexie ai redeia, e mpbe Qzdv 
veovoia, 2v zi piovij rije Meyăins "Euxânoias. 

“Oc 3 sie ănotewotv more vreti), rai Eri- 

mulate role mepi TobTov Evoxos Vevrjoetat, &s 

vâwote mat măvăowy &vavioe: ră văp dmat | 
Be âptepoutva Gveundinră etot Xa ăuera- 

xivijra wEverv &petăovat zoie îepoie vaci, Go) 

pOăoworwy ăprepolijvat rij Tod dprepobyroc 

Tpoapsoet. 

mapby Gacatpnrităy "păuna Tuv ovvodrâe, 

oi &meâ6m râ Grahrjphevri evăotorărep xopiw 

"Emi robrore oby îyâvero vai Tă 

odyva [erp Boefovyăa, vi xară nvebua 

zîc Înv Merprbrrjroc, sie aopăhetay, 
urjvi tawovapinv, ivâxrtâvoc %j. 

-” 6 rozete  Mjeponohieije Kwlxo "At 

gioc, 

-- 5 Nixouirjdeiae Xrotytoc. 
-- 6 Mjeponohrijs Nrxaias KoprăXae. 

„lo. lerpov. Boe66vâa. 
-- 6 rozete Mgepomohiee *Adptayonz- 

Neue Tepepiac. 
Navnănzu vai "Apei 
Logic Tla pbeyoe, 

IlapbEyoe. 

a
a
 

p
i
 

Sa
 

Gianovnihzac Bochnros. 

a
u
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. 

O
 ranstybe Mijcponohiriie Ilpobore Ip 

î- 6 razeivăe Meponoieae zoo Xi 

Paâpeiă. - 

-- 5 "Iuâpov "looxeiy.. “ 
-- 6 ranervbe MgepuzoNieug Sidoâptae PA- 

daviotac. 

"Eorat &8 1) aptipoote adr wâ-. 

  

către Dumnezeu şi al milosteniei şi al închi- 

nării către Dumnezeu şi al râvnei din cele 

ce sunt în cele -dumnezeieşti.. este statornice 

pentru cei ce au săvârșit aceasta cu părere 

bine împărtăşită şi cu bun gând, a făcut 
din inimă şi cu sufletul întreg danie cu totul 

a caselor lui, cumpărate de el însuşi, care 

au fost odată ale lui Ralli, şi le-a oferit şi 

le-a. închinat venerabilului lăcaş patriarhi- 

cese a] Maicei Domnului Pammakaristos, 

al Biserieii celei Mari, precum și arată seri- 

soarea lui dată nouă şi hogetul (Sultanu- 

lui), ca să aibă pomenirea lui, a fericiţilor 
lui părinţi, a Doamnei soţiei lui şi a prea- 

iubiţilor copii, în Biserica cea Mare, neîn- 
cetat şi, ca să zicem așă, veșnie. Şi numai 

atât să aibă voie dumnealui Petru Voevod 

ca, atunei când, cu ajutorul lui Dumnezeu, 

"va veni la Constantinopol, să descalece şi 

să poposească în acele case şi să stea fără 

"vre-o piedecă şi să aibă înitrebuințarea, ca- 

selor înainte de oricare altul, în “deosebi. 

Şi să fie această închinare statornică, trai- 

nică şi veşnică, de oare ce e făcută către 

Dumnezeu, în mănăstirea Bisericii celei 

Mari. ar cine sar apucă de înstrăinare, 

să fie părtaş al pedepselor pentru astfel de 

Iueruri, ea, unul ce va fi lucrat împotriva 

” legilor şi canoanelor; căci ce s'a dăruit odată 

Jui Dumnezeu nu se poate desface şi trebuie 

să rămâie neelintit sfintelor lăcașuri unde 

vau întâmplat a fi închinate după alegerea 

închinătorului. Pentru acestea deci sa făcut 

şi această scrisoare de înştiinţare a noastră, 

în “sinod, şi, sa dat pomenitului prea-slă- 

vit Domn lo Petru Voevod, fiul duhovni- 

cesc al Smereniei Noastre, spre siguranță. 

În luna lui Ianuar, indieţia 8. 

"+ Smeritul Mitropolit al Cizicului Ahilie. 
-- al' Nicomediei Sisinie. 
-- Mitropolitul Niceii. Chiril. 

lo Petru Voevod. 
-- Smeritul Mitropolit de - Adrianopol 

Teremia. 

“- al Naupactului şi Artei Partenie. 

4 al Sofiei Partenie. 

“- al Filipopolei Teolept. 
'- Smeritul Mitropolit al Brusei Grigorie. 

“- Smeritul Mitropolit fost al Chiosului 

Gavriil. 
-- al Imbrului Ioachim. 

-- Smeritul Mitropolit al Șilivriei Ata- 

nasie, 
+ al Peritheoriului Grigorie.



Tlep:Beuwpto» T'prjâproe. | 
Il pornowijo» "AvOuusc. 

Meias Ilapbeyoc. 
Auworeixo» MarGatoc, 

Toponime nai Xepewlio» Qewvâs. 
Exbpo» (Kipov; sic) Aowatavee. 

al Priconesului Antim. 

al Midiei Partenie. 

al Demoticei Matei. . 

al Tyroloei şi Serentziului 'Theona. 
al Scirului Lmuebhian. te
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(Copii greceşti moderne la Bibl, 46. hom.; 

Constantinopol, 1884, pp. 144-5.) 
Ghedeon, Xpovwixă rob narprapătnod oixov wat vuod, 

CXVIII. 
Hrisov al lui Alexandru-Vodă al Ţerii-Românești, prin care se dă un ajutor 

mănăstirii lui Xenophon de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CXIX. | 
"Hrisov al lui Peiru- Vodă Șchiopul, Domn al Moldovei, prin care. se dau 

100 de galbeni mănăstirii Zographului de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, p. 92; Nicolaescu, p. 959.) 

Mulţămire din partea mănăstirii Dochiariului. din Athos către Doamna 
Ruxandra, a lui Alexandru Lăpuşneanu, „care a scos de supt poprire odoarele 

amanetate ale mănăstirii“, 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CXXI. 
Daruri făcute de Petru-Vodă al Moldovei supt Patriarhul Ieremia. 

Ilarprapăodvros 105 navatortăro» 'Îju.6y Fiind patriarh prea-sfinţitul nostru Domn 

abO&yro» mai Seonâro» rd oiovuevixpd 'Ta- şi stăpân Patriarhul ecumenic domnul Lere- 

rprăpxov xopiov “lepeuio», 6 eboefsoraroc 0d- 
devrne "loăyng Ilărpoc Boef6dae zăons Moh- 
dofhaxiae, mporpaneis map” abrod hoţote xai 

por opedijoar mat 6oj6ijont ij Meyâhy rod 
Qzcd "Exxânoia, ăprtpooev abri) radra &h ră 

Xpetw5torara XTrijara : 
mabăwov 8y vera, ORăduy. . -. 

revrtepedes 8bo weăhowe, Exdrepoc adrâv 

Gmăday. .. 
awyloy usa, Oxhdoy, ... 
GiVioy WtXp6y, .. . 

xodti zei, 850 oxââov.... 

X0DX0buta 650 peţăa. . 

xovhâpac rEgoapuc. . . . 
Gaxâna Tpâta, Exarâv. 
vai Erepa vai remi zevrijtovra, EXuyTa 

zăyra mă voua nai Ti Bobhay rîjs Abfay- 
since abrod, ode verahiv, xa%ă Tă abvrfes, 

Ezovoay ăveznoutyry rara ărtepocev cls 
pvrp.âaovov adrod albvoy, Evt set ză, privi 

pap, îvâmrâvos 8, 

aj
 

58183. Vol. XIV. 

  

mia, prea-cucernicul Domn lo Petru Voevod 

a toată Moldovlahia, îndemnat de el a fo- 

losi şi a ajută prin cuvinte şi fapte Marea 

Biserică a lui Dumnezeu, i-a închinat aceste 

lucruri de cel mai mare folos: 

Un cazan mare, de — ocale. 

Două tingiri mari, fiecare din ele de — 

ocale. 
O sinie mare, de — ocale; 

O sinie: mică. 
O tipsie de. . . de două ocale. 

Două tigăi mari. 

Linguri patru. 
Sahane d'intâiu (sic), o sută. 

Şi alte tipsii de iahnie cinzeci, — având 

toate numele şi stema Domniei Sale, având în- 

tipărite un cap de bou, după obiceiu. Acestea 

Je-a închinat pentru pomenirea lui veşnică, 

în anul 7084, luna lui Maiv, indicţia 4. 
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1575. 

1575 

(7083), 

J-iu Iunie. 

1515, 

August, 

(1078), 

1516, 
Maiu,



[1576], 
5 Septembre. 

(Ms. în Biblioteca Patriarhiei din Constantinopol, vopie în notițe greceşti moderne; în Bibl. Ae. 

Rom; publicată şi în "Fuximoruorrxi, "Amza, IL, p. 18; Cf. Manuil Ghedeon, Xpovixă rod natprapituoă 

oiuov xai ro vacă, pp. 67-8; la p. 148 menţiunea „chivotului de argint, foarte frumos, de 585 de dramuri“, 

de la Lăpuşneanu; la p. 149 a tipsiei aduse de Patriarhul Mitrofan din „Bogdania“.) Ă 

CĂXII.. 
Ecaterina, Doamna Țerii-Românești, către soră-sa, Mărioara Adorno, despre 

banii şi lucrurile ce-i trimite. 

Qez6e. + Erate nai xepatriiouara ară utva 

ri, mâna Karepiva eis rijy ă5ehot, n5», Ti 

mpărta Mapyopa. Ilohă azi xepatră, ai ăre 

riv aâehpi 905, ri, xpărta Aowuperlirav, sai 

TpoGK1jvă, Xa & ptoaip Eevoc vai ha rob 

ră meâia modă rpooxrjvodv rijy abbevria 005. 
Kai, y âporâs ră pas, mă Xăpn Qa0d xahă 

ipeorat, xai "meprbhdape ri papii so» xal 

*wdbape morpi ri piviav zic abfevria 60, 
vai xipame ră Owoipara Gov Extortate Te 

Heverg ră Lara: ri poop 605, ro 
scve bovypapnontva, %ai rEsatpa praxTă, 

mă Eva mă via wrjhoi Granita, Ertin Geneva 

mai Govhoueva xai Xoppiueva oa ră EX50- 
“mec abfevria 00, nai "xîjva, mob "ntortee 

we rby Kovhobpn Entpa ră, vai rr ua pă- 
pre, Ga enipa mă. Kai 'e modă "mn. Kai ui 

moipăteas pet aipalva, w6vw râowy ănearihyje 
papi eic ră Ilevairo ră Lartnăy, vă wabevoue 

mepi rijy siyia 60» tor 1jpotată (sic )nai rază, 

(şters: 0mpuo), al, Ge mărar t1,6, BEo cai 
0rjyuBâuie dz” îulvo "od ropă). Kai (bis), dr. 

ăv Xphteoai, wivatoe rd Ilevairo ră Larinăy. 
Kai stidg să uia 0dva teprat6ă, it răy Tpa- 

warepri 205 Enevac taie dio oxnbnec vai ră 

raioatpa Eîjha pă ră xăpona” ai: tă rate 

rpaie mod we vpăpne, 206 08 Gprjoxerat, âut 
£ho păi vă-aov rate năpovat ăne ri [GAY]. 

Rai, ora rime papi, orthe si ponarjaă, 6 

280 8îv etve Op vă ri avarvâcovl. "Oxi 

ădo, wove 6 Gebe pă ri abBevria 0%p,. 

+ Xepaură cai m abdflevrije Adetăvâpoe 
Boiâ63ac, 5 yanps|e] sc». ++ Kai â Mive Boi- 
6câas, e ăwmjprâe oov. Sormertprat eis e. 

(Vo:) Ao3 re (oic), ic răe riuiac xetpac 
sie ri mopărta Mapnopa mi Ppazprrtsva, eie 

ri Beveria., sbhabâc vai ruine doGeig.   

Cu Dumnezeu. Sănătate şi închinăciuni 

de la mine, Doamna Ecaterina, surorii mele, 

doamnei Mărioara. Mult mă închin, şi de'la 

sora ta, doamna Lucreția, se închină dom- 

niei tale, şi messer Xenos, şi toţi copiii ei 

mult se închină domniei tale. Şi, dacă întrebi 
şi despre noi, cu mila lui Duimnnezeu suntem 

bine, şi am primit scrisoarea, ta, şi am aflat 

“despre sănătatea domniei tale, şi am luat 

darurile. pe eare le-ai trimes lui Benetto da 

Gajan: portretul tău, unde eşti zugrăvită, 
şi patru talismane, unul cu lanţujel mic, 

așa legate şi pecetluite și bătute în cuie, 
cum le-ai trimes domnia ta; şi cele ce mi-ai 
trimes cu Kuluri, le-am primit, şi lucrurile 
de care-mi scrii, le-am avut pe toate. Şi 

- mulţămese. Şi nu te supără pe mine; nu- 
mai cât să trimeţi scrisoare lui Benetto da 

Gajan, ca să aflăm despre sănătatea ta, tăi- 
"muit şi supus. Și, cât voiu trăi (?) te voiu 

cinsti cu ce voiu putea. Şi spune-i lui Be- 

netto de Gajan despre ce ai -nevoie. Şi-ţi 
trimit o blană de (eproi6ă, eu negustorul 
prin care ai trimes cele două perii şi cele” 
patru lemne și cu cuiele; şi, pentru beteala 

despre care mi scrii, nu se găseşte aici, însă 

voiu scrie să ţi-o trimeată din Constantino- 

pol. Şi, când trimiţi scrisoare, trimite-o în 
grecește, căci aici nu se află Frânei să o 

cetească. Nimie alt n'am de spus, numai 

Dumnezeu să fie eu domnia ta. + Domnul 

Alexandru Voevod, cumnatul tău, şi.nepotul 
tău Mihnea Voevod ţi se închină. În Sep- 
temvre 5. 

(Vo:) Să se dea în cinstitele mâni ale doam- 
nei Mărioara a lui. Fabrizio, în : Veneţia; 
să se dea respectuos şi cu cinste. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; pecete mică, de inel,.eu: ceară rozie, ruptă; publicată şi în „Anale“ > 

XVIII, p. 14, nota 1.) 

1 E curios cum de Ecaterina, fiică a unei ltalience, nu ştie liriba mamei sale. Gerlach, Tagebuch, 

p. 4702, observă încă: „în Galata mai toți vorbesc sau măcar înțeleg italieneşte“.



CXXIII. 

Ecaterina, Doamna Ţerii-Româneşti, către Marioara Adorno, despre lucru- 

rile ce a primit: de la'ea şi o blană ce-i dăruieşte. 

ode. “- “Hipaie. xaă “Xatperri. ara ăn &u&va, 
ri râu.va Karepiiva, 
părta Mapmtăpa. Ka, ăy Eporăe xai-nepi Eâc, 

BAM etueora XA, E Xâpr 0205. Kai pno-. 

*vyă oa “Î Acoperire, îÎ. de 505, %ai 

Ga rije. ră media, Kai "mepiidaba ră Tpâuara 

mob wov Erate, rEcatpa omhaxtă xai ri) 

Prirobpa 505 ai die oxnbitec mod u Eorthate 
er aiwolyn ră. rpauarevri, Kae moder, Kai 
Bona rhy xai (ms.: voi) uta rodva vă 659 pEpm. 

x) Tapăutia vă 605 TE 7ije o7pă 6 Ile- 
vale, tă Tactnăy.,, Kai vă zepvacs ăuoppa ma 

TAXTIXĂ -X0l ăpyoveă; xoi. Vă BE: patperăe 
Tis me onprioete- Ghane abrob *e 7b p.ovaoripn 

mob xâdatorat. "07 ho, nai 5 Qeăc- pă zijy 

abfevria 005. 

(Vo:) -- Ac63) ro parpei ete ri; Batwauria, ie 
zi *mpărta Mapnbpa 7 Pparpnr(sva: șie 

răc miwiae xeipac, Goleiy,. | 

[De altă mână:] A. Mfadonnja. Mariora 
Valarga: “Adi, 6 di -otiobrio,: în Pera. 

eie ci mdehepii | 405, că Mat 

  tomvre, în Pera.. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu. Sănătate şi 

“închinăciuni de la. mine, Doamna licaterina, 

“către sora mea, doamna Mărioara. ŞI, dacă 

întrebi şi despre noi, suntem bine, toţi, cu 
mila lui Dumnezeu. Şi ţi se închină sora, 
ta Iuucreţia şi toţi copiii ei.- Şi am primit 

“lucrurile ce mi-ai trimes:, patru talismane 
şi portretul tău şi două perii, ce mi-ai tri- 
mes cu acel negustor. Și să trăieşti! Şi. 
i-am dat şi o blană să ţi-o aducă, şi i-am 
„vestit lui Benetto da: Gajan să-ţi trimeată 
beteala. Şi să, petreei „frumos şi liniştit și 

domneşte, şi închină-te din partea mea la 
“toate călugăriţile de acolo din mănăstire 
unde stai. Alta nu am să-ţi seriu, şi Dum- 

nezeu cu domnia ta. 

(Vo:) Să se dea scrisoarea la Veneţia, 
doamnei Mărioara a lui Fabrizio; în cinsti- 

tele-i -i mâni să se dea. 

Doamnei Mărioara Valarga. Azi, 6.0c- 

(Originalul în Bibl. Ae. Rom.; pecetea ca la n-l precedent; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 13, no 9.) 

OCR 
-. 

1 Hrisov al lui Alexandru, Domnul Ţerii- “Româneşti, dand un: ajutor mănăstirii 

lui Xenophon de la "Athos: 

(Notiţe grecesti în Bibl. Ac. Rom.) 

CXXV. 
Hrisov al lui Petru- Vodă Şchiopul, Domn al Moldovei, prin care: se dau 

6.000 de aspri mănăstirii Sf. Dionisie de la Athos. 

- (otite greceşti "moderne, în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, p. 91; Nicolaescu, p. 960) 

a 

CXXVL 
Ecaterina, Doamna Țerii-Româneşti, către Marioara Adorno, despre nişte 

daruri ce-i face. 

Becs. + Eic iv edreveorăzoL ai ztuto- 
căror aBehri, wo agazrei, wpărţa Ma- 
pipa Dapzrztăva,  20hĂă Xeperiiouara, 

„ai ăad săv abbăvre sv Migva Botfi5a» 

. 

Cu Dumnezeu. Prea-nobilei şi prea-cinsti- 

tei mele surori iubite, doamnei Mărioara alui 
„Fabrizio, multe închinăciuni, şi dela Domnul 
Mihnea Voevod multe închinăciuni, şi de la 

Pera, 

[1576], 
6 Octobre. 

1576-7. 

15îî 

(7085), 

28 April. 

1577, 
l-iu Maiu.
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nchhă yeperiuara, vai md rijy ădeheoi) was, : 

iv mpăsta Nowiperta, ai nb Thy văpa 

rije, moi Gnă: ră msâio. Te TGĂhA Yeperijo- 

para, Roi napoxacbue răy Gsbv 765 sopijy 

ce 1 “papii ob îv ji moi cornpia. Kai, 

Av eporăc vai nepi uăc, pă riv Ofivauitjv 15d 

Qeob xadă 'sfproxiueole Zuc rijv obuepo, 1ri 

rîc vpapaie God pe Aro0TEyr€, TAVA Ghec 

Td horzăy 

"pătpns ae ră Te vă 605 TIND TTjnotes, 

ec ră YEpta pâc XATOVTEVONOT. 

74 z y a , x PA 

re Efenecec xai Exroymvate mai vawelăane 
rinurec Dnoctati/i. Fie rebri, d5ehpi, wo» 

avantn&vn, tepi, ropa drepatâuevn Yp5vt 
856, oră 60» ia ewpă chopia 200, frovv 

îaniata, Xa XX) popă ghopia 200, eie ov 

Mrop vră Lartră Mzevsr, mpi ui, vă “Ep 

ră avari" Eorrjha. 695 tepi Tây Xp6vov 
2cobrov chopră 200, râhn per” uivov, ri dr - 

326, ămb rijv Bhayia, ve dtoxoho vă orijlo 
minore: p40 vpoțiy bumopă vă Go» arid, 
cz af z = 2 m A - 7 . dr edtvj re abhevriac 8ăy ovi vă 

ipapaie dăm £d6. 
oridt vai: ho Tepioobrepoy, ui 6 xepbe 08 

poe id yEp!, 

&8y0%9%j 

ri pâc îmhânooe no yptos 

Gnu» rod xepud 7ă omGăâuara, 1b 6rolw âEv 

duzopă vă ob vpâto: mb zâc' srapupdăorj 
ră npău.ara xai exănanev Etodee note al țe- 

“dec. "Aho vpăpre wav rd ne mere moi 

Gobheoe vă EXAme vo. mac etdeie. Ric robroy,ădeh- 
Ci po AvanIpEvrpăy înpraobva E 6 dr îve nps- 

mov, îjBeha Grid vă ce qep5, aur, £06), sie Erob- 

zov răv 1504.0Y, Exo5otj orjviilha dry xoi dv 

du.zopie vă xarrmicere 286, Ele robrt div Eo- 

ra vă ss pEpo” du, xoi Ene Exouev noi 

media tă Aoov cov, â€ mă “cebpot 6 ese. 
"Apei uăfov xai avontev, vai 5 Oce 

ătuoe. vă îjoe mad, mai îute md 2d0lec, 
vă ce 

ai zh 38y 08 BEhouev ăhmopuvion sie Exivo 

Orob OivOweoTe, 
"Exarepiva. vrâuva. „upli” Mai ar. 

“Ado mai, Av Epurâc dă rijv ădehoij pas, 
md mioy Enipev ăvâpa, Enipev rv Kooravrivov 

răv Pponmânabhoy, tije uirpiae was Tv %a- 

dehrpov. 
"Ado, 5 napaxahij 6 Miyva Bois6dac vă 

mbv orice 2, roby 6i0, OMLĂGRGDA tApă, 

ua orârtec, ăposvritb ai Be- 
Ad. "Ado, vpâpris mob măc Enepihafate ră 

phopiă ră rerpandota voi râpa show 60» 

EN6m xai ha Bazata. ni 

and ră vadă, 

1 Cauza eră religia Mărioarei, pe care n'o puteau toleră surorile ei: 

Rai heh 005, 

    

sora noastră, doamna Lucreția, şi de la băr- 

batul ei şi de la copiii ei, multe închinăeiuni. 

Şi nerugăm lui Dumnezeu să te afle scrisoarea 
mea în sănătate şi mântuire. Şi, dacă întrebi 

şi despre noi, cu ajutorul lui Dumnezeu sun- 

tem bine pănă astăzi, şi scrisorile ce ni le tri- 

meţi, ajung totdeauna, toate, în mânile mele- 
Îmi mai serii cum că să-ţi trimet ceva, căci 
ai scăpătat şi ai sărăcit şi ai nevoie de spri-” 
jin. La aceasta, sora mea iubită, află că 

acum doi ani trecuţi ţi-am trimis odată 200, 

adecă două sute de galbeni, şi altă dată 200 

de galbeni, prin domnul Benetto 'de Gajan, 
înainte de a se ivi ciuma; ţi-am trimis pe 

acea vreme 200 de galbeni, iarăşi prin acela; 

căci de aici din Ţara- Românească € greusă-ţi 

trimit ceva; nici serisoare nu=ți pot trimite; 

căci rânduiala Domniei hu e să iasă seri- 

sori 'de aici. Şi am vrut să-ţi trimit şi alt - 

ceva mai însemnat, dar :împrejurările: nu 

iartă, căci ne-a lovit nevoie mare, din 

pricina întâmplărilor de'azi,  pe'care nu 

pot a ţi le scrie: cum au ajuns lucrurile! 

de am făcut multe cheltuieli şi mari: Îmi: 

mai scrii că doreşti și vrei să, vii să mă vezi. 

În această privință; sora mea iubită, dacă 

aş crede că e de cuviinţă, aş fi trimis să te 

aducă, însă aici, în ţara aceasta, au oamenii 

deprindere nenorocită și nu poţi locui aicea !, 

De aceia nici n'am trimis să te aducă; dar 

şi: noi te dorim mult, precum o ştie Dum- 

nezeu. Însă stăi liniştită, şi Dumnezeu în- 

vredniceaseă-te: să, fii sănătoasă, precum şi 

noi, ceşti de aici; şi iarăşi nu te voin uită: 

în ceia ce ni va fi cu putință. 

Ecaterina Doamna. 1577, Maiu |. 

Alta, dacă întrebi şi despre soră-mea, pe 

cine a luat de bărbat, a luat pe Constantin 

Frangopol, vărul mamei noastre vitrege, 

Alta, te roagă Mihnea Voevod să-i tri- 

meţi 2, adecă doi, căţei mici, de ţâță, dintre 

cei de rasă bună, bărbat şi femelă. Alta; 

să-mi serii cum ai primit cei 400 de gal- 

beni, şi atunci îţi vom trimite şi alţi 200. 

(Vo) Prea-strălucitei doamne, doamna 

Mărioara, sora Doamnei "Perii- Românești, 

la Veneţia. 

„Când o Grecoaică“, scrie 

Gevlach, „iea în căsătorie pe en Frâne sau Latin, e afurisită, căci ei blestemă pe aceştia ca pe cei mai 

ticăloşi eratiei.& Gerlae", Î. €., p. 357, col: 1.



(Vo: de altă mână:) Alla Ilustrisima sig- | 
nora, madona. Marieta, sorela -di Signora di i 

4 

Vlaxia, în Venezia, 

Prea-vestitei Doamne madonna Mărioara, 

soră Doamnei 'Lerii-Româneşti, în Veneţia. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; pecete mică, de inel, de ceară roşie, ruptă; publicată şi în „Anale“, 
XVIII, p. 20, nota 2.) 

CXXVII. 
“Ecaterina, Doamna Ţerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre banii 

ce-i trimite şi cheltuielile cu Domnia lui Mihnea-Vodă. 

“7 Xrfhvo sai, adept po, xvpărta Map- 

mpa, zapă uiuph todo, tanara phovpia 

mă Tip 6ebpps ră zdc 83 elvunopă, iroL ră 

medi ţo5 Exlvqxat addtvrne, at Exoue oh 

Etodo, — mai Evac Bee rd îjtebpm, noi Exoue 

xoi miwpec note. Kai vă nopevri abdevria 

G09 Xară râs tyuroptcate. | 

Îţi trimit, sora mea, doamnă Mărioară, 

pentru cheltuiala măruntă, 200 de galbeni, 
ca să ştii că nu pot [mai mult], căci fiul 
mieu a ajuns Domn, şi avem multe cheltuieli, 
— şi unul Dumnezeu ştie, şi avem şi nulte 

amărăciuni. Şi diă-o şi domnia ta cum vei 
puteă. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 23, nota 8.) 

CXXVIII, 
Hrisov al lui Mihnea-Vodă al Ţerii-Româneşti, dând mănăstirii Simopetra 

de la Athos moşiile Scurteşti (Ap»prasor) şi Dragomirești. 

(Notite greceşti în Bibl. Ac. Rom.) 

CXXĂIX. 
Ecaterina, Doamna Ţerii-Româneșşti, către Mărioara Adorno, despre tri- 

metere de bani, dorinţa ei de a veni în ţară şi neputinţa de a o lăsă a merge la 
biserica latină, precum şi despre datoria ce au bogaţii de a răscumpără pe robi. 

Pc. Ebyeveorărt, Evri.orâărt ai iantwEyt „_ Cu Dumnezeu. ţ- Prea-nobilei, prea-einsti- 

wo ădehei, nopărta: Mapiâpa. "He răv ab- tei şi iubitei mele surori, doamna Mărioara, 
Geyriav co» zoMhaic butăe nai 2pooxvI pata, domniei tale multe salutări şi închinăciuni, 

xi 6 Adevee 6 Mixva Bozâlae răv a5- | şi Domnul Mihnea Voevod mult ți se închină 
Bevriay ob modă Xatperă, ai 1) ădehpi u.as, domniei tale, şi sora noastră, doamna Lu- 

- 1) mepârta AowxpErita, uă răv yau.npâv uae creţia, cu cumnatul nostru, sunt bine și se 

pe odă Wat Tpooxnvody tiv abizvriavy Gov, 
nai ră media 706, Wa 1) Xpee 75, Wari 1 s 

închină domniei tale, şi copiii ei, şi fetele 

ei şi ginerii ei sunt toţi bine și se închină 
domniei tale. Şi rugăm pe Domnul Dumne- 

zeu să te afle pe domnia ta scrisoarea mea 
în sănătate şi mare mântuire, căci şi noi, 

slavă lui Hristos şi mulţumită rugăciunilor 

părinţilor noştri şi pentru sănătatea ta, sun- 

aug ris GB ve ahă 10 2poorjvobv Ti 

gbfavriay 005. Kai Bedueohey xhpioy râv Baby 

rod edpijv zijv aBBevriav 60» 1] vpatzi wo: Ey 
îi ad peădm cornpia, Gri wa Tue, Xă- 
pia Xpisrob usi v'ebyây ză jovsoy ue pai 

îs zi Bilav co», xaăe Exoney Ene 705 vîy. tem bine pănă acum. De asemenea, la 16 
E , 2 - . . . [i . 

“Ow.os, Denponapio» 15, bzb yepăs Eve “Pa- Fevruar, printrun Raguzan, am primit o 

onttov, Enepihafa lay “papi re anfevria serisoare a domniei tale, şi am aflat despre 

605, Xai Epafia zei ri Stay Gov, Aa Exăptra, sănătatea ta, şi m'am bucurat mult; afară 

rd zohhâ” zhijy 63 Eypatțes uob 1) abfevria co» numai că mi-ai scris domnia ta cum că se gă- 

zb zăe piratat 3vhmaia parti) 230, 47. seşte aici o biserică frâncească, şi vrei să vil 

(şters: vă Erc) Băhrc vă EXBpe 236. Kai “e aici. Şi în această privinţă ce să-ţi seriu dom-   

1577, 
ulie. 

no 
1511 şi 

uri, 

158, 

20 Februar.



dă 

zobriov zi -vă pârpo îs odfeviia 005; "AN 

0qpyă, ăBehpi u.ov joc, Xa ati pod jos, xi 

and mă nedmu5 ce, âuoi 6 ronos dtv 1 

„omow dr 27 Ey Top! r600v %ephy Xa 

mopeboue poa, xai î ăâehri pac Er, 
x. răpr vĂAB 7 adfevria ob vă mopebeoe 

js Evav X49Tpoy PpovIiAG, mo Tis z&v 

îs Xhov xăorpov booatnă... "He Xvfponi xai 
Eyoue ănb rby xdouov xatappvesay, "ko 

ie wopuităzes ăvpimavol, dv ve -doav 7ijv 
[ls nai răv Lodarăv, nov ve ăvaxatonăw 
“Powaiq vai Ppăyrn paţîy. Kai Bhoy ndimv 

adr  xpa 8ăy.ive xAmpovoțuia wa: Giuiepov 

îjweofev zoi abproy -3ăv iugofev: 1jc 165 005 

mbv Gpropa ai js roy Lobpxoy 7d XEpIV 

îp.eotev, oi vi” pe 0ăv ifebpopev Eos 

zehove mod fishouev- îjore. "Ai 1400» 1).0d- 
devria cob xoi avarăfov. "Hoe waâv 160u.0y 

îive i abBevria oov, xai, nâvra ore nod vă 
Egope ziy Dwiav păc, BEo că mirat, Îjntp- 
pere dand rd Xe 105, Mal prijy pohonve : 
ic ri bitav rod Miyva Boefwoa tv 6Ehowe 

o ăotoxiaw. Roi Xhov măny prose ră nds 

iza vpăay re. abBevria 005 îje Thy papi 
wo, moi Eormhă ce copia 200, mai &- 

xîya ebpsbroav phopia 100, ui ră noriipta. 
“Ouoc 27 ds răy papiv mov Ehavhăcuxa 

o. Expaa 200, ăui ăhmvă Exarby 1jrov' 
ati ră ebpiua 1ol je Tă RATĂ, al vă 

py mipătge Exijvov Ono» ce ră 1jpeptv: ai 

varânqy Tăny EormAd ce Xa 200 ghopră, 

nai mâmy, Noevptov 23, forma ut Evav wod 

ăvBponov “e răv Lohară %e ră xp Tod - 

Mioep Mmevro» ră Pană phopia 200, pă răv 
. , A - > e x ? a x 

mpârov ady ăyfiporov Grow vă ebpt-yă ră 

ori îs zd Xtpmv Tie abGevria ov, Kai 

pă'râv “Paovtecy adry “6nov. ună Ecepe rijy 

“papiiv so» orâho să 6! (apdabuobves, xai 

dsto» rc. kai, Bhov, proes mb mbe Eâwoa 

Bodexa, prada Honpa xai sfabpaoa Tijv 

Kozpioto6a 1, xoi Exipet ră boăv Gapljy, 
Bhezre, ăedei ov, zbs mipăloney Toy 0e6y? 

"Rozioc Ext Voi] vă pă, vă ui doo. 

îwljyo» 66» Aovobuuă and zijy niva ! Aă ore 

mada!” A mixivov oc Eâwxev 6 Bebe mai 

Epoyiey, al dă rob X6yo» ae Xa dă robe 

Pânobe: mac not ră robe pthove pas val dă 

ză atyuăhora, pt tă rod 605 05 1,6V0y. 
Kai vîjy Romptortaca 'p.ovov dv ybpaca, ăi, 
dv cip foc. Exazby. Evmvra; EX ăTopao- 

z e N 2 y 7 A 

păvec Boav riv Komproimoca. "Ac 1jve %ahă 

abâ&vrie 6 Mixva-Bă5as, wat ujy Yohouăvt 
e 2 z z . * A > 

Î) addevria ov: prâumi 6 Gebc vai dă cir 
- y x > = y 2 7 af . 

wăe noi vă măwijvec. "Adoy oi, %al ! XpOVI)   

-niei- tale? Eşti, cu adevărat, sora mea, eşti 

sângele mieu, şi te iubese şi te dorese, dar 

locul acesta nu sufere ea eu de atâta vreme să 
mă port după ritul grecese, şi:sora noastră, 

tot aşa, și acuma domniata să vii să-mergi la, 

o biserică frâncească, şi noi pe de altă parte 

la altă biserică, grecească. Ne văd oamenii și 
ne desprețuieşte lumea. Aici sunt locuitorii 

„oameni sălbateci, nu sunt ca la Constantino- 

pole și Pera, unde-s amestecați Grecii şi 

Frâncii la un loc; Şi, iarăș, pe de-ultă parte, 

această ţară nu e moştenirea noastră: azi 

suntem şi mâne nu suntem, după voia lui 

Dumnezeu, -şi ne aflăm în mâna Tureilor; 

şi nici noi'nu știm unde:vom fi pănă la ca- 

păt: Ci stăi acolo domnia ta și -trăjeşte în 
linişte. Domnia, ta eşti în locuri bune şi, cât 

voiu fi:sănătoasă, tot voiu îngriji de tine cât 

stă în mâna mea; şi să naibi grijă: cât va 

fi sănătos Mihnea Voevod, nu te vom uită. 
„alta, ai mai zis cum că ţi-am seris dom- 

niei tale în scrisoarea mea că ţi-am trimes 

200 de galbeni, şi aceia s'au găsit că sunt 
numai 100 de galbeni, cu păharele. Ci eu am 

greşit în scrisoare de am scris două sute, 

însă cu adevărat erau o sută; astfel i-am 

găsit şi îh câtastih, şi să nu superi pe acel 

ce ţi i-a adus; şi după aceia iar ţi-am trimes 

alţi 200 de galbeni, şi iarăși, la 23 Noiem- 
vre, ţi-am trimes, cu un om al mieu, la Ga- 
lata, prin Benetto da Gajan, 200 de galbeni, 
că să-i trimeată în mâna domniei tale, eu 

cel dintâiu om ce va găsi. Şi cu însuș Ra- 

gusanul care mi-a adus scrisoarea, îţi trimit 

două blăni de fap5afă, şi primește-le. Și 

- iarăşi mă întrebi cum de am dat 12 mii.de 
aspri şi am răscumpărat pe Cipriotă!, şi ţi 

- sa părut aceasta o sumă mare. Vezi, soro, 
cum supărăm pe Dumnezeu? . Cirie are 

pâne să mănânce, să nu dea celui ce moare 
„de foame? Nu şade bine! De aceia ni-a dat 

Dumnezeu de avem: şi pentru noi şi pentru 
ai noştri şi pentru prietenii noştri şi pentru 

robi.—nu numai pentru noi. Ci n'am cum- 
părat numai pe Cipriotă, însă, de ar fi şi 

până la 150 [de roabe], le-aş cumpără, eu 
şi pe Cipriotă. Să fie sănătos Mihnea Voevod, 

şi să nu te îngrijeşti domnia ta: Dumnezeu 
trimete şi pentru ai- noştri și pentru aceia! 

Alta nu mai este, şi anii domniei tale să fie 

mulţi şi frumoşi. 

20 Fevruar 1578. 
În Bucureştii 'Lerii- Româneşti. 

1 Preţul e cam. mare: o Unguroaică se vindeă pe la 1570 cu 6.000 de aspri (Gerlach, 1. c., p. 54, col. 1.)
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24, 1578, &v Mnonoptormv Bhaytac. 
"Euarepiiva câuva, ădedrpi cil abGevria Gov. 

(Vo:) «+ Ti Evomorăm mă ebyeveorărt ai 
byanstuâvy uod ăteheoi, mepărta Mapâpa, 

miuioe 4ă ebhafbe dofet 7 is riv Beveriay,. 

îs mov “Anov Marfetov zăv Movpavâv. | 

[De altă mână:] O recivito sta, Iletera, 
de Valachia adi 5 de ssetebrio 1579. 

zis abfevria cob mohi, xal :xahi. Penpapio» 

Ecaterina Doamna, sora domniei tale. 

(V*:) Preac-cinstitei; de neam bun şi iu- 

| bitei mele surori doamna Mărioara deie-se 
cu cinste şi respect, în Veneţia, la Sf. Mateiu 

| din Murano, 

| Am primit această scrisoare din 'Ţara- 
| Românească, la 5 Septemvre 1579. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; pecete- mică, de inel, de ceară roşie, ruptă; publicată şi în „Anale“, 
I. 6. p. 29 nota 1.) 

CXĂX. 
Menţiunea întrun poem (pina) al lui Gheorghe Etolianul a maziliei şi morţii Înainte de 

lui Petru-Vodă al Ţerii-Româneşiti de pe urma intrigilor mamei sale Mirceoaia 1518, 
(i Moprtarwa): | | : Mat 

Petru iese 'din Iad la, 17077 (1568-9) ca să arăte mamei sale de ce i-a răpus, pe 
ei şi pe Patriarhul de Constantinopol, Ioasaf, „dumnealui Cantacuzino“ (ăpxov 5 Kavyra- 

xo»tnv6e), făcând-o nebună şi zăpăcită (popii, oh, napadaputvrj), A voit să iea pe Canta- 

cuzino ca soţ al fiicei sale Maria; 

Nă zâpms Ravraxovljvov qanzpbv is Tijv Mapiav, 

Tv ădeheiiv pov, m Ehabes pevăhriy riuopiay. 

Eră un act de trufie, o primejdie pentru neamul lor, grosolan (X6vrp5v), care avea 

a face cu un „leu“, —cu joc de cuvinte (ei fiind lână proastă, 6ăâya, iar Cantacuzino 
camocatio, damasc). Cu aceasta i sa adus lui moartea: 

> > e 2 > * * A 7 

Ap? Î) Xovrpi uuc Erapoie wat ră mOdb xaupt 

"lâ: nâs Erpotevroe Băvarov. vă pă xp, 

zăcând în pământ străin: 

"158 mâs xoirouai "e riy 7îy, 66 warappoventvos, 

Mari nd răy. ronov: ov eipat EEoproutvoc. 

Jadul îl înghite din nou. Mirceoaia se trezeşte pentru a-şi plânge greșeala: „Eu 
ţi-am căşunat moartea, fiule, şi am aruncat în Iad trupul tău, scumpule, pentru că nu 

m'am gândit că voiu cădea la atâtea rele dacă voiu voi să-mi râd de dumnealui Cantacuzino“ 

"Ey ob Enpotevmsa bv Băvatoy, vie mov, 
Kai ră xopui 0» Efada *e rhv “At, Ampif€ won, 

Atari 6ăv ditevpa moră % 1600 Wax vă n5ow, 
"Apyoy râv Kavranovtnvby BEhovras vă yehdow. 

Dă vina păcatului pe loasaf, mândru de averea lui, dar „fără ereieri“. Şi duş- 
mănie cu Paşa (z76i4), Mohammed Socoli, tot de la el îi vine. EI i-a dat sfatul de a trimite 

oastea să-şi aducă fata înapoi. Deci ea, nebuna, „putana“ (zo»râyx), l-a făcut să piarilă 

ţara şi viața: | a o 
„e "Ero ?podv 7] airia, 

“Yes, vă difps Bavarov, vă xăous Ti Bhaxia. 

A pierdut „case frumoase, curţi acoperite cu marmură, robi, copile frumoase“, 

şi „acum Alexandru poruncește 'n 'Ţara-Românească“ 

Kai zopa 5 'Astovâpoc Gpitee ziv Băayiay. 

: Data spânzurării, la Anbhial, a lui Nihai Cantacuzino Şaitanoglu.
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„Şi te-am pierdut pe tine, fiule, care erai ca un vlăstar şi tuturor li păreai un 

voinic frumos la chip, iar acum ai Iadul de vecin şi tovarăşi, morţii“: 

"Exaoa o6va, mbv vibv Gmodaovv oăv Gaorăpt 

K> ec Sobe Eoatyboobve eboppo madMrjrăpr, 

K? Eye zbv “Ay velrova wat robe veupobe 0vvrpopobc. 

Cu mânie Petru vorbeşte apoi Patriarhului loasaf, care şi el se află acolo în Iad, 

murind. de nebunie, sărăcie şi năcaz pentru aceiași greşeală. De aceia Mitrofan ţine Bi- 

serica cea Mare, „şi în ţara mea stă Alexandru Voevod, şi mie pământul mi-a acoperit 

picioarele“: 
KaBeror, xoi ei mov râmny mov "Ahtavâpoc BoiGovăas 

Koi wăv? Î vi €dămtoe mode Edrnobe piov n6dac, 

Ioasaf mărturiseşte păcatul său. Trebuiă să spuie Mirceoaii că legile bisericeşti 

nu îngăduie a-şi luă fata de la, bărbat. De aiei vine că „mama ta se află acum surgunită 

în părţile Răsăritului şi batjocurită“ : 

“H păva cov vă” 6pioxerat ropa E&wpioutvn 

5 mb u&ooc The "Avaroic. vâvat %ol EvTpOTLAGUEVI,. Wep TIS, Vă p ev) 

* Cuvintele le aude în chinuri Chiajna, care nu poate adormi. Se blastămă pentru 

că pe fiul ei îl are Charon: 

Tv Ilerpoy zăv BoiGovâa pov Bari 7 rpbyet 6 Xăpoc. 

E surgunită. „Împăratul e mâniat pe dânsa“ 
Ko 6 Bootheds răv Amy vă v? Ex pmtogtvn. 

De ce s'a întâmplat aceasta? „Se pare că Mircea, bărbatul mieu, a făcut pe lume 

păcate, orânduiri rele, că a săvârşit omoruri fără număr, multe călcări de lege, şi acelea 

se aşează pe capul mieu ca muştile“: 

Paiyera 5 Mbprtac ăvâpas ţiov vă sie xapuopEva 

25 mby W6onov WAprlpuara, Xaxă Gpăviaou&vA, 

Nămape pâvove meptosobs, moite zapavouiec, 

Kai xetva % rd xepăl po» xăBovrat ae ubiec. 

Doreşte a vedeă în vis pe fiul ei, care „i sa ivit ca viu, cum eră în zilele lui“ 

Xâv bovravbe ui 2palvetoy, be joy *%6 Thy Watpăy To», 

A părând din nou, Petru n'o iartă: îi mai dă odată vina că „va stă în lad ani 

mulţi şi luni, şi Alexandru, cel ce eră gonit, să ajungă acum beiul încunjurat de cinste 

al 'Ţerii-Româneşti, să stea în locul mieu şi în Domnie“: 

"5 mov “Ady vă eSpioxowat Xpâvooe mohhobe Xa Bijvas, 

Ra: 6 *Adstovyăpoc obdrâc, 6nobrov BiwruEvos, 

Topa Biayiac vă vevij w.ntms ăfoptvoc, 

*5 zăy rânav pod vă xăderar, ai ic riv ab0evria. 

„Pentru că ţi se păreă că sunt toți de o seamă cu Ghiorma! care-ţi slujiă ţie 

şi erai a lui toată“ 
Aam 05 Epatverove vă Gwotătavlv] Shot 

Tod [chua mod ot 'Bobhevs x” îjo05y âtxij ro» 61. 

„Gândul îţi eră la dragoste şi la Cămară“: 
“O vyobe oov ee rdy Epura îjroy W sis m xapăpl. 

Poemul se mântuie cu un imn la adresa lui Cantacuzino și a „marelui“ său 

tată, Dimitrie, şi cu consideraţii asupra netrăiniciei lucrurilor omenești. 

(N. Bănescu, Un poâme gree rulgaire relatif â Pierre le Boiteuz de Valachie, Bucureşti, Fr. 

Găbl fii, 1912, p. 17 şi urm.) 

  

1 Ghiorma a fost Postelnicul lui Petru Şehiopul.



CXXXI. ps 

pipi :"TEC
A CENTRALĂ 

UNIV ER 
TA 

UCU 
REȘ Ti 

Ecaterina, Doamna erii-Româneşti,către Mărioara Adorno, despre numirea 
lui Mihnea-Vodă, uneltirile duşmanilor şi căsătoria surorii Lucreția. 

Qece. -- Bic ri ebyeveotâri ai rutorărt 
ae, un arari, xtpărta Mapotâpa, mohhă 

yeperiowara. Kai napaxai my Gedy rod 

e5piv ce 1] Ypavij wo &v tiu mal corrpia. 

Roi, ăy Eporăe xat nepi Ec, ut riv Bivanny 

rod end xadiă ebpqoxâueofie toc rod vi. 
[ivooxe, ădehgi po» ăvaznri, drav ăvarabât 
5 ovyoptuevoc 6adEyric, Exerwve 6 Mixvas Boi- 
66doue ăpsvene, pă răy dijvaumv mod Beod. Rai 
Eva woi Waxă mepălo wi Exms zâe dă că 

26mui6nxa roy xepăv vă 00» orido popii. 
Eic robro îtebpe md nâe 5ăv uâc Goi, Gr 

8ăy Eve mătn vă Exvtvp papi âz6r aip.ăc, vă 

zmeym sto ăhov w6op.oy, xai Eve Bioxoho. 
"Apă rije vpapaie: boatc wat ăv wăc Eorrjes, 

dec 1jpdav eic ră xEpn po. Kai, ei ij mac 

Zipapate, 6ha ră Exarahăbaue. Kai, dă mov 

Mâoxoy, ră A6rta Grov Ertourovviln, 6 p.o- 
poe za ăuvooroc mov Eve, EA ră ebpi) 

mb xepaN zov, mai: DEA maravrijat sie rii 
TOT 105 XATĂGTAGI, vă Tovhi) Tă nEpra 

sic rby Lodară, Goay ră Emovhe, "Aho, 

mtebpe moi 1) adeheij pac, 1 xipărta (pare 

a fi fost: je erâ) Acwyperta, Edebre- 
po "zavâpebra, mai 0ăy “jdEAmoe vă zav- 
m, xoi Emipe rob Ppayonobho» Tov Îjbv 

ară ră Fahară, râv Kooravrivo. Kai nijv 
Ze mami xapăia, Gri pile dv că Grjopio- 

vide, Wbvn 050 sc5 ori Or ăn 6 
Qedc. Kai, în vâvn Xpla, BEhme ră padsw 

ănd rbv Mioep vră Tarttă Mmevtrov, ză răv 
Taiarăvy, Br. ănb Ecfey ive Bioxoho. "AMovy 
obxi, xai Î Xpow ov ok xai xi. 

Mopriw el. 
"Exarepiijva vrâuva. 

[Pe margene:] Kai 5 ăr&vrre 6 Miyva 
Boi6câuc mnohhă os Xeperă, nai E mapa- 

AXĂ 70 vă rob Grige Eva OXjAGTOVĂO 
WtXp6, paori, xai vă îve ăzăxiva, ră xaă 

Tă OI ST Ad. 
(Vo0:) + Eie zăc zwiac xeipac ijs aipărtuc 

Mapiâpa Ppapmprrluiva, ete riiv (bis) Beve- 

miav, ebhabâe ai riuio Bolisiy,. 

  

Cu Dumnezeu. -!- Prea-nobilei şi prea-cins- 
titei mele surori iubite, doamnei Mărioara, 

multe închinăciuni. Şi rog pe Dumnezeu să 

te găsească scrisoarea mea în sănătate şi mân- 
tuire. Şi, dacă întrebi şi despre noi, cu pu- 
terea lui Dumnezeu suntem bine până acum. 
Află, sora mea iubită, că, la încetarea din, 

viaţă a răposatului Domn, a fost făcut, cu aju- 
torul lui Dumnezeu, Mihnea Voevod Domn. 
Şi să n'aibi grijă şi să nu-ţi faci inimă rea pen- 

tru că nu mi-am adus aminte de atâta vreme 
a-ţi trimite o scrisoare. Pentru aceia, află 

că nu ni este voia, de oare ce nu e obi- 

ceiu să iasă scrisorile de la noi să meargă 
aiurea, şi e greu. Dar scrisorile câte mi 
le-ai trimis, au sosit toate în mâna mea. 
Şi, câte ni-ai seris, toate le-am înţeles. Şi, 
în privința lui Moskos, vorbele de nimic pe __ 
care le-a flecărit ca un nebun şi nepriceput 

ce este, numai capul lui să li dea de rost, 
şi va ajunge la starea luicea d'intâiu, ca 
să vânză lumânări în Pera, cum a mai 

vândut. Alta, află că sora noastră, doamna 
Lucreția, sa căsătorit a doua oară, şi nu 

a vrut să aştepte, -ci a luat pe. fiul lui 
Frangopulo din Galata, pe Constantin. Şi 
să nu fii supărată, căci noi nu te vom uită, 

ci-ţi vom trimete ceia ce va aduce Dumnezeu. 

Şi, dacă ai vre-o altă nevoie, vei puteă 

află de la domnul Benetto da Gajan din 

Galata, căci de aici e greu. Alta nu mai 

este, şi anii tăi să fie mulţi și frumoși. 

Martie în 25. 
Ecaterina Doamna. 

Şi Domnul Mihnea Voevod ţi se închină 

mult, şi mult te roagă să-i trimeţi un căţel 

mic, de ţâţă, şi să fie din cei-frumoşi: 

(Vo:) + În cinstitele mâni ale doamnei 

Mărioara a lui Fabricio, la Veneţia, deie-se 

cu respect şi cinste. 

(Originalul în Biblioteca Academiei Româre; pecete de inel. acoperită, având, se pare, vulturul 

muntean ; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 24, nota 5.) 

1 Cântă din zampogna, din cimpoiu, flecăreşte. 

58183. Vol. XIV. 

1578, 
25 Mart. 
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158, 
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CXĂXII. 
Doamna Ecaterina a Ţerii- Româneşti către Mărioara Adorno, despre su- 

2 Decembre. mele şi lucrurile ce i-a trimes. 

"Bec. Evimais xai 2pooxnvrata ră îu.&va., 

riv vrâuva "Exarepiva răone Obipobhayiiae, 

ua ăme rby odhâvrt roy Miyve Boi5da măone 

ObyipoGhaxiae sis rijv abBevria ao0v, urjpărto. 
2, di 1 2 z A a a > 

Macmpa. Kai Enepihaa mă vporpi Tis ad- 

Bevria Gov, wat Ewafda, -mepi) Ti ebrija ri 
addevria Gab, Xai Exăprită ToNă, xai vă oe 

„eBpp ed (sic) 1papii 09 Ev Înria Moi mega 
oornpia. “Qrt ây &porâs mai mepi) aiuăc, uă rijy 

6ojjd:pav zod' Qeo05 udă îjueore aloe rd ooi- 
y . > > . he) 

wepwy. "Sos vă îjcebpme, dăeipij und, d- 

pâvrec pă atdoxev w Qede robrny Ti, Xăpr, 
mb n6o Xonpa 605 Exo oredutva rije abdevria 

005, atânxa riy mporm Gohă părd now 

rd xo0xmyb aixaro phodpija, pEva Ppăvro, vă 

Gow ră pâp, Xa storepa Btaxdona tphovpia 

pă măv Mmevero ră Tarţmă. Kai 1) abGevria 
805 pă aiypateca rd me Bene vă xăute oniror 

sie Tă wovaoTipn, Xoi rârec 605 Ensorma 

ioan ynnăăec ăonpov! pă rby Mnevero ză 
Tartă, za, vra 60» EXSOTnAa Tăv WAGTpĂnA, 

pără Xobhnăpna, da Graxdona hovpnă pă 
răv Mmevâro ră Laztră, mai, dyra.00b EoriAs 

rd noripn xal do odvec râouă Kai dim 0u- 

u.06pa, &xn vodvec perăhec, wâve atzi p6- 
vaxa, ai robe wagpanddec, nai teme năoo 
ym ăne lma ăonpa, ha Brandona (phov- 
pnă pă răv Mmevro ză Partmă. Kai, Gpâyres 

2n&6ava 6 paxalprirjs dupevrne, îve ăva 'p-ljoot 

Jpâwns zâpa, Exo 00» "neorehputva retpan6ova 
phovpră, zăha uă mdvy Mreviro ră Lark. 

Kai vă uă păbas dv ră Enepidabec, va î- 

£ebpn aa 276, 1 dxdum dăy Exifjraţa ră 

xazăorya ăv rlixq ălv] ao» sntortăa xai da. 
"Kai î abBavriz 00» Gwov ri Entortec, Gia 

ră ainepiafa, nai Thy Waosrijva, pă ri) 

Xa dv fps uton, wa. rd zijpn ua va 
"Ade, vaprpie (sic) poa năoa 

xăprn fă vă Epfrje aid, vai vă ut 0ăpe 
“mă ri, 53 că peppsvo: eive “mă ri jo Opăr- 
sa, ai, ho, mă Th airodroc 6 zănoe îjyat, 

xi ăhăto»v mode Gpevrădec, xai tv Tie '10- 

vise was. Kai, ăho, ot mapaxahij atpEvrns 
5 Miva Boif6dac, 5 avid oov, vă ăla 
  

  

Cu Dumnezeu. + Sănătate şi închinăciuni 

de la mine, Doamna Ecaterina a toată. Un- 
grovlahia, şi de la Domnul Mihnea Voe- 

_vod a toată Ungrovlahia, către domnia ta, 

doamnă Mărioară. -Şi am primit scrisoarea 

domniei tale şi-am aflat despre sănătatea 
„domniei tale şi m'am bucurat mult, și să 

te găsească scrisoarea mea în sănătate şi 

mare mântuire. Şi, dacă întrebi şi despre 

noi, cu ajutorul lui Dumnezeu suntem. bine 
pănă astăzi. Dar ca să ştii, sora mea, de 

când mi-a dat Dumnezeu acest bine, “câţi 

aspri ţi-am trimis domniei tale, am dat în- 
tâiu cu. punga cea roşie o sută de galbeni 

priutr'un Frânc, pentru ca să ţi-i aducă, şi 

alţi două sute de galbeni cu Benetto da Ga- 

jan. Şi domnia ta mi-ai scris că vrei să-ţi 
faci casă la mănăstire, şi atunci ţi-am tri- 

mis douăzeci de mii de aspri cu Benetto 
da Gajan, şi, când ţi-am trimis năstrapa 

cu lingurile, alţi două sute de galbeni, cu 
Benetto da Gajan; şi, când ţi-am trimes pă- 

harul şi două blăni toscane şi doi samuri, 
-nu blăni mari, ci așa bucăţi osebite, şi 

maramele, — şi fac fiecare la câte o mie de 

aspri,— alţi două sute de galbeni cu Benetto 

da Gajan. Şi, de când a murit răposatul 
- Domn, —e un an şi jumătate acuma, — 

ţi-am trimes patru sute de galbeni, iarăş 

cu Benetto da Gajan. Şi să-mi scrii dacă, 

i-ai primit, să ştiu şi eu; şi încă n'am cer- 
cetat catastişele, dacă poate ţi-am trimes 
şi alţii. Şi domnia ta de asemenea, dacă 

mi-ai trimes ceva, am primit tot, şi caseta, 

cu ce eră înăuntru, şi brânza, împreună en 

păharele. Alta, îmi serii în fiecare seri- 

soare, că să vii aici, şi să nu crezi că [de 
alt ceva] nu te aduc: e pentru că ești Frâncă, 

şi, alta, pentru că aşa e locul, că gonesce pe 
Domni, şi nu e moștenirea noastră părin- 
tească. Şi, alta, te roagă Domnul: Mihnea 

Voevod, nepotul tău, pentru doi câni, şi din- 

tre cei foarte frumoşi, micuşori, bărbat şi 

femelă. Şi ţi se închină doamna Lucreția, 

1 Un leu german eră 40 de aspri (Gerlach, p. 220, col. 1). Domnii în exil primiaă pensii de 60 (Ale- 

xandru Lăpuşneanu; rudele: 30; Hurmuzaki, 11, p. 423) şi 40—60 (Petru Şchiopul, ibid., III, p. 25) de aspri. 

Masrele-Maiestru al artileriei primiă în 1577 pe zi 20 (Gerlach, p. 304, col. 1), săracilor li se dădeă un aspru 

(ibid. p. 312 „col. 1). Asprul actual însă=—21/2 bani, un leu turcesc==66 de aspri.—Asprii se socotiau cu poverile 

(e. şi Papiu, Tezaur, I, p. 56). O cronică ardeleană evaluează o povară ca egală cu 1000 de florini (Ohron. 

Fuchsio- Lupino- Oltardinum, I, p. 38; şi în Quellen der Siadi Kronstadt, IV-V).



sxmA6now[ăa], ăme ză zh ada, uxpobrtajxă, 

ăpoatvnxd vai. Oxi. Kai mpocumyă ae îi 
xmpărţa AcwxpEr(ma uă Ba rs nd media, ce 
npooxtjyody. "Oxn dio, ai 6 eds uă ri 
abBevria coă, 

"Expâprn pwijov Awmebaijn» sis ci 6. 
—- atpovi Era rod Xprorod. 

“+ Lpăpo 26, vrâuva "Exuareptyva măi 
Oopofhaxiac, ăBehoi ris âpevrija Gov. 

(Pe margene:) Tă xovhrăpra ua rd nas- 
rpăna (sic) vai rate 00 obvaie ră T6OKA, 

Guiog ră roripry ră ăpytpby za 3bo sapobpra 

iăpă mat pete waxpauădes wat ExoTo pho- 
pia, dora nod ră (7) rerpondata phopia. 

(Vo) To (sic) riutorăra ai ebijeveorărij 
wpărta Mapnopa, sic my Beveria, ebhabâs 

xai zile 800eig,. | 

(De altă mână, frumoasă serisoare:) 

Tipuorăra 1ai ebyevxi, pod xpă ăâehpoi 

TONĂ Rpooxviuara. 

Ti... 

[De altă mână;] 
Data adi, 25 mazo 1579, 

Porso .uno Greho.     

cu toţi copiii ei, ţi se închină. Alta nu e 
să-ţi spun, şi Dumnezeu cu domnia ta. 

Sa scris în luna lui Dechemvre în 2: 

 +Ţ. 1578 anul dela Hristos. . 
*- Scriu eu, Doamna Ecaterina a toată 

Ungrovlahia, sora domniei tale. 
(Pe margene:) Lingurile şi năstrapa şi 

acele două blăni toscane, şi păharul de ase- 
menea, cel de argint, şi doi samuri mici 

şi trei marame şi o sută de galbeni, când 
(?) [ţi-am trimis) cele patru sute de galbeni. 

(Vo:) Prea-cinstitei şi prea-nobilei doamne 

Mărioarei, în Veneţia, cu respect şi cinste 

să se deie. 
Prea-cinstită şi nobilă a mea doamnă 

soră, multe închinăciuni. 

„Către. . . 
Dată azi, 25 Maiu 1519. 

A adus-o un Grec. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; pecete de inel, de ceară roşie, ruptă; publicată şi în „Anale“, [. c., 

p. 25, nota 1.) 

CXXXIIL. 
Hrisov al lui Petru-Vodă, Domn al Moldovei, dând 6.000 de aspri mănăstirii 

Lavrei din Athos. 

Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom:; Langlois, p. 74; Nicolaescu, p. 958. ţe & Ş 0 uang 

„CXXXIV. 
Meletie Pigas, vicariu patriarchal, al Constantinopolei, despre dovezile de 158. 159. . 

iubire ce-i dă şi despre neputinţa de a veni din cauza vizitei apropiate a lui Sili- 

vestru, patriarh de Antiohia. 

Necpp Bosâ65a. 

"Evezbyowey tote pâu pat rod eboebeorăro:) 

- 30v Xpăro», pevahonpensarare [lErpe, ueorois 
cbo pthavipoziac. Kai 1jy Seivo ză prhăy- 
6pozovy Gat, rais rîje âpxs povriat, zohhaie 
oboaue, be strâc, aa Geto, RepiuoRhab- 

eva, xai Mederio» P Gume epovrilere. "Ei 

uăv oby mai radrnsi ris eaviponiac Xăptv 
mpofoudzepov &s Dus ăpitodar dixatoy 1, 

"GAMA păpuara Tinonst apă Tod paxapioTă- 

- xa Beonâra» p.nd mai zatpâs, rod Aheţavâpeias 
Sefeorpo», p'rpvbsvra wăv abrăv utdhovra 6009 sii 
căzo ri Kovoravsinzodiy xarahabsty (26- 
mhexzat ăp adT0 65 Guixpăy oxăvâahov, vai   

Lui Petru Voevod. 

Am primit scrisorile Măriei Tale celei 

prea-pioase, măreţe Petre, pline de prie- 

tenie. Şi acel lucru eră dovadă de prietenie 
că, fiind împresurat de grijile Domniei, 
care sunt multe, cuin e şi firesc, şi neîutre- 

“rupte, te mai gândeşti şi la Meletie. Eră 

drept deei ca, şi pentru această dovadă de 

prietenie, să mă gătese încă mai mult a 
veni la voi, dar îmi vin scrisori de la prea- 
fericitul mieu stăpân și părinte, Silivestru 
al Antiohiei, care mă înştiinţează că are 
de gând a veni cât mai iute la Constanti- 
nopol (căci i sa uneltit un seandal destul 

59 

20 Februar.
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București, 

1582, 

21 August. 

„wpepaodăv “Îpiv ris 630b eipiet. 

di nai av yety iv 

160712), îi 
zivo» Brawehebovra, 

134 et vi, fjpete dvrwa- 
npooutve:v îvy Kovorav- 

Boqblsvvras abroad ri) 

Beta wow. Lodro oby mb xptoe venari Ent- 
"Aona.96- 

ây. ebăoxioq 

Becc, Govhoptvore iv xai Argouăvote 05 
ste, od Xpudroy, dă rijs weraâdoews 
xai Gadăcews To. EdaneNov rod Xptarob. 

"Eppofiw rd ebosâtorarây 61 wpătoc. 

pus d8 

weflu 08 moră 02» 7 Xpăros, 

(Copii greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.). 

de mare, 'şi va ţineă încă dacă nu ne vom 

împotrivi), şi poruncindu-ni ca noi :să ră- 

-mânem în Constantinopol, spre. a-l ajută 

cu suflet. dumnezeiesc. Deci această datorie 

care sa lăsat de curând asupră-ni, ne o- 

preşte de a plecă. Ci vom: îmbrăţişă pe 

Măria Ta, dând Dumnezeu, căci voim şi 

“stăruim, nu pentru mărire sau pentru avere, 

ci pentru împărtăşirea şi răspândirea Evan- 

gheliei lui Hristos, 
Fie Măria Ta cea prea-evlavioasă . în 

deplină sănătate! 

CXĂXV. 

Ecaterina, Doamna Ţerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre. greu- 

tatea ce are din partea Turcilor şi supărarea ce-i face şi ea prin necontenitele 

cereri de bani. 

-- BEbyeveorărt, Evriuorărt mol byarip&vi 

wow ădedgi, wipărta Maptopa. Tv abfevriav 

ov moMă wamperă, nai 6 ad6eyrne 5 Migva 

Bosâ6âa modă ce yatperă, xai Î parta, 

soi î x5pne ris oi ol vioi mie mai ol vonpt 

ms nod ce Xatperoby, nai Behueot)ey xbptoy 

dy Beây 705 ebpiv ce 5 pași po» Ev byia 

eă oorpia, Br xai pis, Xăpiri 

Xptorod xai “e civ byia rije abdsvria co, 

ode Exouey fue mod văv. IIijy 86, 'lobhq *e 

zijv 217 îjX0ev ie âutva 6 nanâc dp Nixhaoe 

pă pagiv mie abevria oov moi pă Ahee 

xoi 

pape 6nod ce bya ăme Ildhec ăneara)- 

uăvec, ai iv Baxrihijorpa God Kai Tăv pa- 

“puma vai miv Thâoxa, 10 ră ponmtva WoNbe 
ț > " 

î3o mai îmarâhafa, moi mepi ris bila 005 

îăpuna” mepi dă mic Grevoyopiac Îorodiey, 

Ti vă ce xâno, dâehpi; Ze ri 1) abdevria 

oo» Eăv sbhente, WiPăXobme, uimijtebpre ri 

avănpțee noi ri ypăq xai ri coria x5m ele rd 

mepăhv ov af” Exăorny pepay, And ră 

Găoava râv xpatobyroy us; Mov 6 Bebe 

mai &p0 tebpo' ao div weohvony abră ră 

maă xei Îi minpec, pi ai, 1) abbevria. 005 

“epebns vă we âvătyje mb xepăĂry Thebrepov” 

madovEpoe 016 we, nanddec ore pe, 

bpăţoos, “Powaiove, Ebpaio»s, movrohoiia : 

mâsa ăyponoy 6nod ep vpoipns oi me 

orehme. Aăy 6ălms îjs rd voby 005, Xăulay 

papi zăuxi 0» Îj Sâtxb po», doay Dă'ov 

za Epyovzat i parte pac, Xy maori xula 

îs &toreptxă y&pia, ci may BENrje xduty 1je   

Prea-nobilă, -prea-cinstită şi iubită a mea 

soră, Doamnă Mărioară, mult mă închin 

domniei tale, şi Domnul Mihnea Voevod mult 

se închină, şi Doamna şi fetele-ei şi fiii ei 

şi ginerii ei mult te salută, şi ne rugăm de 

-Domnul Dumnezeu să te afle scrisoarea mea 

în sănătate şi mare mântuire, că şi noi, cu 

mila, lui Dumnezeu şi pentru sănătatea dom- 

niei tale, suntem bine pănă acum. Afară nu- 

mai că, la 27 Iulie, a venit la mine dumneia- 

lui popa Nicolae, eu o scrisoare a dom- 

piei tale şi cu altă scrisoare, pe care ţi-o 

trimisesem de la Constantinopol, și am vă- 

zut cu bucurie, şi am primit şi inelul tău 

şi marama şi .plosea şi scrisorile, şi m'am 

bucurat de sănătatea ta; iar, cât despre lipsă, 

ni pare rău. Ce să-ţi fac, soro? De ce dom- 

nia ta nu vezi, nici n'auzi, nici nu ştii ce 

nevoi şi ce lipsuri şi ce foe arde pe capul 

mieu în fie-eare zi, pentru încercările celor 

ce stăpânesc asupra noastră? Numai Dum- 

pezeu şi cu mine le ştim, şi nu mi-s de ajuns 

aceste rele şi amărăciuni, ci şi domnia ta 

cauţi să-mi mai aprinzi capul; îmi trimiţi 

călugări, îmi trimiţi preoți, Frânci, Greci, 

Evrei; întrun cuvânt, ori ce om găsești, îmi 

serii și mi-l trimiţi, Nu- -ţi vine în cap că, 

dacă o singură scrisoare măcar, a ta sau a 

mea, când se duc şi vin serisorile noastre, 

dacă una singură ar cădeă, în mână străină, 

ce rău mi-ai face! De aceia bagă-ţi bine 

în minte: acum, de atâta timp, nu mi-ai



usvoe: ră Băhe xadă îs r-vobv Gow râpt 
râooc 1otpe Xa Exăornv ptpav â5v us 
£orehec orpatohărec; M6v ray ă[v] ov bv 

wâdoy, sviraă ce mb dovâmevov, Erlt Exo 
xai -râpt,. aprob vă we EXow î pat oov, 

tpar, “je ră... (sic) 705... (sic) Esrrhd ce 
Xorpa VW, tony rprăvra wrhddec, mă rbv Xe 

_mâvo 68 Aobudpi rbv “Paobliov, 6 onioc 

îjve: pac rpauarevrije îs riy Xiorpa, wă- 

Mara rây X&ţony Maentară, vai Ey adehpăv 

îje rij Beveriav. otvrporpoy wat părovpov, ai 

ie râp. Eva wpâvoc. Koi formă ce wi 
râcec Yvpapse, mal dev we Eormec XnOxptatw, 

Ehafec ră îi dt. Roi md mov "Azpi 
zorna pă mby Diormăpw, by Xpyovra Tic 

ădedpie pas, Xhec p ăorpa, tovy BExa ytit- 

des, xai Edocey ră rob wraytăob, vă 0e To 
Gri. 'Anob e Evay xpâvov Eormhă os u,: 
râpi ăvedovy vapătra îs rijy Ilohy, "pave 

îs zâv 6rby mod Miosp Mzeverov ră Lontăvy 

vpapiv, mal abrbe arh pă iv. Kai vpăde. 
pe âv mă EhaGec abră, mal, dv dev ră Emipec, 

xăy ă[v] Mtebpo, vă ză mptţo mod ră Eâooa, 
sai, ăy ră Ehafec, wăv |v] îtebpo md mbs ră 

Zha6ec, mat năny eră rabra, îj ri diivoue 

3 n :&wmop6, Edo ce moră. Kai pi pe 
orâhe adrove âvyOpunonc, xat, Bray ă[v) înw06 

vă os worâto, ebpioo pi riva vă vă (sic) Tă 
srio. “Opus pă răv dvodey xdp mană Nt- 

xhamv o7Eda ce âtă uinpijv &vfiptoty noydotu 

Xonpa a! Xa a! răzhoua Xptoăv să xputliv 
arăt măv' vipov, not play rev ăpitţâv pă 

m Apimpii, toi al opidriy Aovbv Tăviy, Ries 
Xe”, Bă vă mânie Gevrovta, 40 'îjve depswv 
(sic) ua And râe Bio pptec pă vobţa, val: 
350 paypau.ădec npocutțevobe vai 6 pa4pa- 

wdec xevztusvove XowaNobe, vai Toy Eddy 
00, &no0d pe tote, 6nob îi rpie, wai âb6 
p.avridra. (şters: v.aypaluă]3ec) pă rd cipua nai 
“ză a” uavrihty Eve us ăxie uă otpu.a, Kai, Grav 

ăfre zei adr, nâdty ăvOporno Epyuvrat je tăy 

marțidov 400 Exasrny îptpavy, xi "rpăte u.05 vă 
păBopey usi zepi rijv byiay 605, Ei XAoy ăva- 

porăc &ră iv [vliluprwy 605 Enipa ie zăv 

Miyva Boefinâa, îjve rod rono» ăpyovrozobha” 

&MBiă Empeze, vai Expotțtc wo %a 7] ab- 

Beyria co» vă zăpo ăză bpohdv mâvoe, Gui Y 
. 

dă Eâryibry rd XEpwy mov. "Ac îvz WaNă O 

Ăyrpas, ră riv mpivevav: Gaia, vă Enepvey, 

râuva Ejevezov wdy ă[v] dot 6 Qede vă Eyo»v 

  

  

trimis soli pe fie care zi? Numai să fi avut 

chip, te-aş fi îngrijit după puteri, precum 
am făcut şi acuma, înainte de a-mi sosi 

scrisoarea ta. Anul trecut, la... . (sic) zile 

ale: lunii. .. (sic), ţi-am trimis 30.000 de 
aspri, adecă treizeci de mii, cu Secondo de” 
I.meari Ragusanul, care e mare negustor la 

Silistra, — îi zie mai mult beizadeă, — şi are 
un frate în Veneţia, tovarăș și factor, — şi 
acum e un an. Şi ţi-am trimis şi atâtea seri- 
sori, şi nu mi-ai trimis răspuns, dacă i-ai 

primit sau ba. Şi iarăşi, în Aprilie, ţi-am 
trimis cu Vistierul, bărbatul surorii noastre, 
alţi 10.000 de aspri, adecă zece iii, şi i-a dat 

aceştia bailului, ca să ţi-i trimeată; Încă şi 

acum un an ţi-am trimis 40.000; dăunăzi, 
când au venit corăbiile la Constantinopol; 
am scris fiului domnului Benetto da Ga- 
jan o scrisoare, şi el o trimite cu cineva. 
Şi serie-mi dacă i-ai primit, şi, dacă nu i-ai 
primit şi aflu, să: cercetez unde i-a dat; şi 

dacă i-ai primit, să aflu cum i-ai luat, şi, 

iarăş, pe urmă, dacă pot sau sunt în stare 
a-ţi dă ceva, voiu purtă grijă de tine. Şi 
să nu-mi trimiţi oamenii aceștia, şi, când voiu 

puteă să-ţi trimit, găsesc eu cu cine să-ţi 
trimit acele lucruri. Totuș, prin zisul domn 

popa Nicolae îţi trimit, ca o mică amin- 
tire, un bogasiu! alb, o plapomă aurie cu 

marginea de atlaz cârmâziu, şi un lighian 

de argint eu ibricul său, şi o bucată de pânză 

de in, de 25 de coţi, ca să-ţi faci cearşa- 

furi, şi e întreagă, şi pe ambele părţi cu 

bolduri (ît. guglia?), şi două marame pentru 

față şi două marame brodate pentru pla- 

pomă, şi pe a ta, care mi-ai trimis-o, ceia 

ce face trei, şi duuă batiste cu sârmă (fir), şi o 

batistă singură eră fără sârmă. ŞI, când le vei 

primi şi pe acestea, mai vin oameni la bail 

pe fie care zi, şi serie-mi, ca să aflăm şi des- 

pre sănătatea ta. Dacă mă întrebi despre 

mireasa ce i-am luat lui Mihnea Voevod, e 

fată, de boier localnic, şi în adevăr trebuiă 

să fie; şi mi-ai scris şi domnia ta s'o ieau din 

neam înalt, dar n'a putut să-mi dea mâna. 

Să fie bărbatul bun, el cinsteşte femeia; 

pe oricare ar fi luat-o, tot ar fi fost Doamnă; 

numai să deie Dumnezeu să aibă ei zile; şi 

să aibă rugăciunile domniei tale. Nimie 

alt pentru astăzi, şi anii domniei tale să fie 

1 Bogasia, it. boceasino, eră, „0 simplă pânză de in“, pe care în Orient o făceau suptire ca mă- 

tasea. V. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-âge, Leipzig, 1886, II, p. 702-3. Nişte socoteli 

din 1603 citează un „bal bagaziae“; Szilâgyi, Monumenta cemitialia regni Transsylvaniae, V, p. 191. Cf. 

şi Hurmuzaki, 113, p. 657. 

Gl
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10 Mart. 

Veneţia, 

1583, 

1. mEpec * mol 'vă Exoby (de la * adaus) 7iv 
edi 005, “Erepov obyi dă ris Gpac, xai 

î pâvov mic adfevria 005 moi oi mai. 

Ab, 27, 1582 Xprorod. 

Kai abră 4 ri oeorho, Ba 1jve îs Evav 
Toy XevrtTây faţurEva. 

[Adaus:] 'Avaporăc, ră ri E£08ov Edooa 
rod zază nbp Nixihady, Xonpa.- îp: noi. pila]. . 

rtâxav voi a! oale]. 
(Pe margene:) Kai 4 paxpapădec pă ră 

Sipu. 

Adehei zic abfevzia 00»: Aarepiva TOu.va. 

+ Ti Evrw.orări xai Byanintvt piov cedgi, 

wpărta : Maprâpa Vampirttva, riuiov 808ţj 

ră e riv Beveriav, %e ră Monpă,   

mulţi şi frumoşi. 27 August 1582 de la 

Hristos. 
Şi cele ce-ţi trimit sunt toate cusute într'o 

bocceă brodată. 
Dacă întrebi ce bani de cheltuială i i-am 

dat lui popa Nicolae, sunt 2.500 de aspri 

şi un postav şi un cal. Ă 
(Pe margene:) Şi două marame cu sârmă. 

Sora domniei tale: Ecaterina Doamna. 

Prea-cinstitei şi iubitei mele surori. 

doamna Mărioara a lui Fabrizio, deie-i-se 
cu. cinste aceasta în Veneţia, la Murano, 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; pecete de inel, de ceară roșie ruptă; publicată: şi în „Anale, 

XVIII, p. 34, nota 5) : - 

CXXXVI. 
Mărioara Adorno către Ecaterina, Doamna Țerii- “Româneşti, despre felul 

cum e mai bine să-i trimeată lucruri şi scrisori. 

.1583,. Mapri6» 10, % iv. Beveriay, 
"H&ebpe 1) AdBevria, ob 'zây mbe- ră orau&va -. 

2 cdy abbevr roy pmajhoy! ră Fata, al 

5 Bebe vă cas 360 xăfe nadd,. no ha6a 

Gota, xai. obros „nâyra, xv-Osăy apara 

dă as. "Axâuo îjtebpe Î) AbdGeyria 00» ră 
mă; E5oca ho. uia papi, napowia robrt, 

rod âyâporov» rod adfeyr. Xrobyro E Acb- 
Xp, dă vă xânot rpo|zov] vă ră M-A 

Addevria. 005. Ildin 6qu ris AbBevria oo» 

vă poi u'ădotauovijogs. "Amd jr Sbăr 

oiom 5 Geâc vă uov orijors, îj mpâua îi 
srapâva, voi ră orshwne mhaiw' ră xEpta 

mod uzate», 677 Exovy paxpbs. foc vă ră 

fo, p.âvov Eve xadoirepa îs Yepbs 70 '9- 
Boăpăov rră Lomăv'. ră Bsho Ey zhsa vi 

ogobrepar. Obroc mai 1) pute, văve ălo xEpra, 
Î la, pă ră pâna, eri îjBehec Sri, va 

Î Nm îs ră x&pia rod abrod Motozp '0dw- 

ăpdo», vă. wo» res OTE, u Eâixec rob, 
nod gredvn, mai 105 Bio» rod, 705, Micep 

"Ap, napavpătpo nai rijnotac,. vă 
ue. oipnadioge, [ă]e ua păpo uă Băpoc, âe 

3obAm so» wait ăâehpi 005, mod je. 
*H mio 86o: 1) "Acevria, co» ăxb orautva 

vă 4.05 p&pow, no păyyedve robe vă „p.09 ră 

sidosy zapevbije, %o0i usii 1te -waxpsvony. . 
Aodhq raznvi) xai ăâshpi râs Abbevrio 

509, Mapr&pa: Bahăpya, Exana ai păhoy. 
1 

Nropeviyo». 

1 Francesco Morosini. 

  

1583, Martie 10, la Veneţia. | 
Află Domnia "fa cum că banii de la dom- 

nul bail i-am luat, şi Dumnezeu să-ţi deie 

tot binele, căci am primit ajutor; şi ast- 

fel înainte de toate mă rog lui Dumnezeu 

pentru Domnia Ta, Mai află Domnia Ta 

că am dat. altă scrisoare, asemenea cu a- 

ceasta, omului domnului Secondo de Lu- 

cari, ca să facă un chip ca Domnia Ta s'o 
primeşti. Te rog iarăş pe Domnia Ta să nu 

'mă uiţi. Din ce te va îndreptă Dumnezeu 

să-mi trimiţi, lucruri sau bani, să nu le mai 
trimiţi prin bail, căci se zăbovese mult pănă 

le primese; însă e mai bine prin Eduard da 
Gajano: .le voiu aveă mai iute. Aşă și seri- 

sorile, să fie în două exemplare: unul cu 
lucrul, de-mi vei trimite ceva, şi altul în 

mânile aceluiaşi domn Eduard, ea să mi le 
trimeată cu ai săi,. când îi trimite, şi cu 

oamenii unchiului său, domnul Dominie. 

“Dacă şi seriu prea mult, să mă ierţi, căci 
şi scriu cu îndrăzneală, ca o roabă a ta şi 
0 soră “ce-ţi sunt. „Dacă Domnia Ta, vei da 

cuiva bani să mi-i aducă, d dă-li de veste 
să mi-i dea de faţă, şi să nu mă zăbo- 

vească. 

Roabă smerită şi soră a Domniei Tale, 
Mărioara Vallarga, am făcut şi au scris.



. 
“+ Te Exhau.nporărm xbpias 'Earepivyac xai | 

xopia wâva rod Ex (sic) Enhaurporăro» ab- | 
GEvros Miwuvo» ris Bhayiac, xopă p.ov riw.ot- 

oTărt, 

Aobi * rii Bhaxia. (Concept.) 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 40, nota-2.) 

-- Prea-strălueitei Doamne Ecaterina și 
doamnă mamă a prea-strălucitului Ion 

Mihnea, al 'Țerii-Româneşti, doamna mea 
prea-cinstită. 

Deie-se în 'Ţara- Românească, 

CXXĂXVII. 
Banul Mihalcea către Mărioara. Adorno (cu traducere italiană de Alvise 

Spâ), despre o trimetere de lucruri din partea Doamnei prin Ragusa. 

Tuimorărn xai xptornavxotrărn xai ză Prea-cinstitei şi prea-creştinei și vred- 

riwîe ătiac ăfia ua raemumpevriy Maăâva nicei de orice vrednică cinste şi cinstitei 
Maprăpay. 'ă rijy Goevriia 605 TONĂ Tp06- doamne Mărioara. Multe înehinăciuni dom- 

aviara, '"Ahov EBay zb rijutov “7pâua niei tale. Alta, am primit cinstita scrisoare 
rije paria oov uă ri, opevărav rijy Garve- a domniei tale cu fregata venețiană, şi am 
Tai, ua EXaGa vai ră 2 6n6hYja, 6705 pod luat şi cele două cărţi ce mi-ai trimis, şi-ţi 

torijec, nat ebxapnotă modă riv ăpevta mulţumesc mult domniei tale, şi am afiat 

399, al iidaro rd u” Evpăpare xal Expira ceia ce mi-ai seris, şi m'am bucurat de să- 
roy Zepi ri înla oc. "Ahoy po» 1păgns nătatea ta. Alta, îmi serii domnia ta des- 
1 pevrije, Gov mă ră Anbxapyy, ne Eorthat „pre Luccari, cum că a trimis la Veneţia multe 

"e miy Bonveriay vobvac mohăe ăn năox XOts, blăni de tot felul, şi sau vândut blana, de 

ai: 2rovhmOixaomy Î yodva nd 40 Bowxăra la 40 de galbeni şi de la 50 [în sus], şi sunt 
ai âmd 50 1) pia, mai ve vai XvOpono! şi oameni cari ştiu aceasta. Alta, îmi po- 

$nod rd *ExipowGry. "Ahov po» pinyâs 1) drpev- runeeşti domnia ta, dacă voiu puteă, să vin 

mia oo» ăy tnoptoo vă Epro Gomntod % rijy şi eu la Veneţia. Ce să-ţi spun domniei 

Bouyeriay. Ti vă "20 riv ăpevrija 60v; "E- tale? Mi-ar fi plăcut şi mie să vin acolo, 

jamobyat vai îpd vă Epro GoGavrod, du Ti) dar ce să fac? N'am voie de la -Domnui mieu, 

aahây, tă orthov vilieov EuEpnua îva ăp- “| voiu plăti aici, în Ragusa, iar domnia ta 

ov 6no5, vă “ve mpapwarevrije vă xăuvg ri] vei aveă banii acolo; voiu face cât de bine 

umpauaripa mod adrod 6 ri) Bateria ai vă |. îmi va fi cu putinţă, și să n'aibi grijă. Alta, 

E ăvâpunov abrod, xi BEho ră d6xmy £3d îmi vesteşti Domnia-Ta că vine o corabie 

“e ră “Paola, wa Î Gupevria co» ră 05ne din Veneţia şi are în ea postavuri de-ale 

năpmv a5ro5- Baiho xăuny ză xahiiratpo do» lui Secondo de' Lucari, şi le au serise pe 

vă Ezopoy, %ai niv Exaurat Evna. "Aov po» un alt nume; să fii sănătoasă domnia ta,   
1 /nformacion della ca/mJera (sic) de' Zorzi. 

Magnifica et cristianissima, de ogni grandeza degna et onoratta madona Mariora, alla Signoria Vostra 

pur asai -me arecomando. O receruto letera dela Signoria Voştra con la fregata veniciana, et ho recevuto 

li dui libri che me av& mandă, et ne regracio pur asai la Signoria Vostra; et ho visto la vostra letera, et 

hă abuto grandissimo apiacer de lu salute vostra. Et me avă reritto per el Lucari come ă mandă in Ve- 

necia le fodre de ogni sorte, et se ă venduto la fodra di 40 a 50 una, et 18 anche omeni che să. Altro 

me serive la Signoria Vostra, si & posibille, ehe vegna lă in Venecia. Che role che diga alla Signoria 

Vostra? Aveva piaser anche mi grandissimo a venir fina lă. Che far? Non .posso, pereh& non ho ordene 

dal mio Signor, perehă quel che chercheva I'd eavă quă in Raguxi et PO messo în prison; (şiers: vorove che) 

S'avessi ben la Signoria Vostra a meter omeni a domandar et si podesse promâterge qual chossa, che ioli 

pagerb, perehă Vă pur asai facultă în le sue man, come ori asai, et perle asai, et pur asai zoie, come 

diamanti et rubini, smeraldi, eadene diexe d'oro, et pur asai roba, che non sd che dir alla Signoria Vostra; 

pur asai richezza. Et anche quă a Raguxi se acata pur asai robba de quel che mi cereho, ma mancha pur asai rohba 

anchora. Altro me serivesti la Signoria Vostra che vi mandasse ducati 150 de bona voia et al comando vostro; con 

primo omo da ben che trovert, vi mandero, over cateră qualche zentilomo che sia marcadante, che abia omo în Ve- 

pecia, et geli dară qui a Raguxi, et la Sigroria Vostrali averă lă; et vardero a far il melgio che potri, et non abie 

fastidio aleun. (Anche) ancora me serivesti !a Signoria Vostra che vien una nave da Venecia, che ă robba del 

Lucari, che P8 per consegnar in altro nome: ne regracio la Signoria Vosira che me av avisatto; porehe vegna 

la nave a veder con li mii ochii, et poi lasa far a mi con li Raguxei! Prego la Signoria Vostra a recerchar Mă în 

Venecia che robbe & stă rendue del Lucari: non ge x& nome le fodre, mă ge xt ori et zoie azai et pani 

d'oro, che era în .gresio grande; et vardaretti la Signoria Vostra a recerchar et intender chi li ă tollti, et 

1583 |, 

30 Iunie 

până la 

5 Iulie. 
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vă mâo; Aniv Exo Bathvua dz rby dpevra 
p.05,:-6rq Exijvo &rod Exipaav, rbv Eu.6prpua 

2dă “e ră "Paob(ev, xai răv Exo prhax6uevoy.: 

"Adoy vă vân Xahă 1) ărpevrija Gas vă 6 
dora avypononc vă naraporijoovaty, xai rătar 

robe wăumnov rimores, xl 2pd vă ră mhe- 
pâoo, 6rm je mpăpara modă, îjve văhaua 

moi, îjve paprapyvrăpn zodii, ăoriiva ne- 

prisos, rbâvo ănd dtawâyrat val drd Don 

miva ai ămd owapăţă XaNă, ve piăhona 

zaryijes 10, “ve modă npăwara: Ti vă "no 
ri paria 809; "Hvat Gljoc meptode, rm 

xai 9 %e ră "Paob(m S6pt0q na rh npămora 

mepnoă dr Exijva God ppt d Toni, Î 

aâehpij oa, apă Aj novo7]y ANGy.a eprsă 7pă- 
para, "Ado pod "1păpns 1) dupevria 005 vă 505 

orfjo dovxâra 150 pă râs] yapăs e zăv proud 

so»: ră mpâroy Oro» vă Ewu6po ăvâponov   

căci acela pe care-l căutam, l-am găsit aici, 

la Ragusa, şi-l am sub pază. Însă să faci 

bine domnia ta să pui oameni să cerceteze, 

şi poţi să li făgăduieşti câte ceva şi eu să 

li plătese, căci sunt multe lueruri, sunt multe 

aurării, sunt multe mărgăritare, argint e 

foarte mult, juvaiere cu diamante şi rubine 

şi smaragde frumoase, şi sunt 10 lanţuri de 

aur; sunt multe lucruri. Ce să-ţi spun dom- 
niei tale? E o avere mare, căci şi aici,la 

Ragusa, s'au găsit lucruri multe, din cele ce 
le caută Doamna, sora ta, dar lipsesc încă 

foarte multe lucruri. Alta, îmi serii domnia 
ta să-ţi trimit 150 de galbeni după plac, 

la ordinul tău; îi voiu trimite cu cel d'in- 
tâiu om bun ce voiu găsi; de aş află un nobil 
care să fie negustor, să-și poarte negoţul lui 

în Veneţia şi să aibă un agent acolo! Şi-i 

Pi x 
comodo 8 stă vendudi, chi li ă conpradi et comodo Vabudo i soldi: in banco o a contadi, et di questo a 

mandarmi letera. Prego la Signoria Vostra che abia letera, pereche averă grandenissimo apiacer vostra 

sorelia, Domna, et el 'vostro nevodo, Signor Miehno Vaivoda, perchă 'ste robbe non h& nome dela vostra 

sorella Domna, mă ge xă anche dela Signoria Vostra» et per questo bisogna riguardar et domandar che 

robbe & stă vendude, et, si ge xt anche robbe de 'Lucari (qui a) li a Venecia, a mandarmi resposta con el 

primo, pitt presto che sia posibelle. Et l'omo che me porteră la letera, che sia omo da ben, che me daga in 

le mie man, per non intrar in man de qualehe altro Raguxeo. Et l'omo che mi porteră, ge pagerd il suo 

beverazzo. Et, per i soldi che me scrive la Sienoria Vostra, non abie fastidio alcuno: con altro pasazo ve 

avixero ove manderd, over ne fară letera che ve pageră lă. Et prego la Signoria Vostra che me manda lo 

nome del agiente del Lueari. Non altro per ora: :Dio sia con la Signoria Vostra, et che vi trovi la mia in 

sanită et alegrezza. Adi 30 zugno 1583. 

Bano Michalli et zintilld del signor Michno Vaivoda del Gran Ogarovalachia, scrivo et fazzo re- 

verenzia da Raguzxi, et prego la Signoria Vostra che varde le robbe, che si ă vendude lă, de catarme tes- 

timonii et xaminarli et mandar le copie de quă; et la letera che me mande, che sia bolada dala bolla. Et 

prego la Signoria Vostra pii presto che poderette a mandarmi resposta, 'pereht pi hă per la Signoria 

Vostra, perehă el Luteari: la denega et dixe come non lă mandă niente de robba in Veneeia, niânche non. 

hi mandă nisun, nianche quelle robbe, che niente non hă soe et non să niente de quello che me havt 

seritto la Signoria Vostra. Et spetto un chiaus del Gran-Signor de ora în ora, per la causa de'sto Lueari. 

Et fă la Signoria Vostra piu presto che sia posibelle, che me mande la fede con xaminacion, 

Me avt comandă la Signoria Vostra che ve mandesse ducați 150, et hi d dai, et 5 eattă in quest' 

ora în Raguxi, et hd da Arguxi toleri 150, ciot cento e cinquanta, a recever lă la Signoria Vostra da messer 

Marin et Zugno de Andrea de' Baballi, şecondo che scrive la letera, et a dar per ogni tolero lire 6, soldi 

2. Et sapie la Signoria Vostra come Pă zonto el chiaus del Gran-Signor, et son per partir, et, si vole seriver 

letera, mandella in .Valachia, et quă a Raguxi non me mande altro. Adi 5 luio, che hd dâ hi toleri, 1583. 

(Ve 3 10 10 
1:/a 5 

57 17 

Formento monta ducati 178. 

Mexi 5, zorni 5; fniră adi 5 marzo 1584. 

173 

1 

172 

103 

51l/2 

210 17 

57 

Fino adi 5 marzo 1584. . , . 

Formento stera seite, mancho lire 8, monta dueati 17, lire 2. Sono per mezi cinque, zorni 5, 

finiră adi 5 marzo 1584.. 

Se die far de recever dealtri ducati, 20, oltra quelli; iutto finiră come di sopra. 

  

 



pnvăc 1 ăcauria Gov ră năs Epyerat Eva xo- 
pă6m ănă ri, Batveriav xai Ex ptoa poa 
7od Xeyodro Aobxapm, mai ră Egovon îje ăXov 
voua vpantvwy: dye xadă î ăpevria 60% 
&zob po» ră &ulivmoae! Mâyo e pr) ră 

xapâân vă ră fjăt uă ră ură pod, Kai ăr? 
îui, 6atpov Exă vă omvemgăvo pă rs "Apuon- 
CEooe. "Ahoy napaxahby ri ăpatria 60 vă” 

e vă ttorătpe abrod 6 iv Botweriav ri 
npăpara exovmbixoasn &nb rod Xeyodro Anb- 

xap'jy. “Or bye modă mţăpara: doiv 1ive p6- 
vaxa obyac, pă ve Xa p.ăhaua, &ofu:nv, 
WapYapIvrăpI, pobxa ând onpaceptia, pe 

moNă âxpnâă mpăuaray, xal "dere vai fi rpe- 

ra ac porijoerat, terătarre ij ră Ennpot 

xai nd Erovdofizaon voi îs Enhoy năxav 
Tă Edăxaaw Xa ră Erovmdo|x]aony nai vă 

Wow orijdoure vpăualra] moXă, zapanahâyv rijy 
âpevria ov, 67 Bat, xahooavi nohâv ris 
Towmjvac, ris &ăehei, cas, wat 765 vro 
aus, 105 ăetvros rob Mixyo Bonâ6dav. "Ahcv 

adravă răra wmpăwara Eaiv îjve p.6yo zic 
dep, sas, îs Towmnvac, pă îive vai ris 

âmpaurija 00% wat îije ră Gimeov vă "re 

ăpottia 505 vă poriioatre ri) npăpata Enov- 
Adinaon xai ăv ve mai Xa npânara db 

mob Aobrapiy abrod, xai vă von ortnire 
ămmhoviay pă ră mpârov rd ErĂvropăratpov 
6rod vă &nopirar' noi 6 ăyâpwzoc 6ro5 vo 
Gatim pepn ri papii, ăe 1jve unmorenaivoc, 
vă pod riv aipalpy) "6 ră XSpna ră Sâxă 
09, Vă pi Xăgm Xa DEV 16 %ăvevod ?A- 
pxabbaio» xEpnav. Kai 6 ăvipuzoc ânod ps» 

Bath Epny md "pâp.a râs ârpevria 505, Oxi 

2 ro nefotpânto! mov nd ră ?pâya. Kai vă 
ră orautva Gnod po» pinvăs Î patria 90», 

pilv axe Evnay, xai ut ăhov masăortimov? 
66)m Ex 5 ăpevrija co» ămmhovia â? m"eâd 

vă dac ză GTYhovy, jiva Xăuw vă ră măgalre 
abrob “ce xăvâva mămo. Kai rapaxahby Thy 
ăpatria Go» vă p.ob Gris ră dvâuara ră[v] 
snyopaâdpov rod Aowăpne. "Oy Xhov, xai 

6 eds ut ri ăpevrija cuc. Koi vă cae Eu 
Gen î papi uov Ev fig ua xapăv. 1583, 
map” ră Odin (sic), % vi 30. 

Mzăyo Mmgăhme wa Xpros rod azăvroc 

z05 Miyvo Bonâ63a rs Meyăhns O0opo- 
Gaia, rpâzo xai 2postrjvă Ev 7 "Apaost, 

ua 2aparahbV Tijv drpevria Go ză tă uTpă- 
para Gzob "zobhnf)ljaa97 abroad, vă 7015 vă 

"Caurvâprs waprapobs, %ai Tobs waGTnpabs 

! Beveraggio, pourboire, Trinkgeld, bacşiz. 

2 Paseaggio. 

58183. Vol. XIV. 

  

care mi-ai dat de ştire! Numai să vie co- 
rabia, să o văd cu ochii, şi de acolo ştiu eu 
cum să vorbese cu Ragusanii. Alta, te rog 

pe domnia ta să cercetezi acolo, la Veneţia, 

ce lucruri s'au vândut de Secondo de' Lu: 
cari. Căci sunt multe lucruri; nu sunt numai 

blăni, ci sunt şi aurării, argint, mărgăritare, 

postavuri de aur ; sunt multe lucruri scumpe; 
şi vezi şi domnia ta, de întreabă, cercetează, 
cine le-a luat, şi cum sau vândut, și la ce 

bancă le-au dat şi s'au vândut; şi trimite-mi 
multe scrisori, te rog pe domnia ta, căci 
va, fi foarte cu plăcere Doamnei, surorii tale, 
şi nepotului tău, domnului Mihnea Voevod. 

Alta, aceste Îneruri nu sunt numai ale su- 

rorii tale, Doamna, ei sunt şi ale domniei 
tale, şi e drept să vezi domnia ta, să în- 
trebi ce lucruri s'au vândut şi dacă sunt şi 
alte lucruri de-ale lui Lueari acolo, şi să-mi 
trimiţi socoteală cu cea mai mare grabă ce 

se poate ; şi omul care-mi va aduce scrisoarea, 
să, fie de încredere, ea să mi-o dea în mânile 

mele, pentru ca să nu se întâmple să cadă 
în mânile unui Ragusan. Şi omul ce-mi va 
aduce scrisoarea domniei tale va aveă dela 
mine bacşişul lui. Şi, în privința banilor des- 
pre cari îmi vorbeşti domnia ta, să naibi 
grijă, şi cu alt curier vei aveă domnia, ta 
socoteala; de aceia, ţi-i voia trimite de aici, 

ca să fac să-i ai acolo prin vre-o bancă. Şi te 
rog pe domnia ta să-mi trimiţi numele cheza- 
şilor lui Lucari. Nimie alta, şi Dumnezeu 

cu domnia ta. Şi să te afle scrisoarea mea 
în sănătate şi bucurie. 1583, Lulie (sic) în 30. 

Eu, Banul Mihali şi boieral Domnului 
Mihnea, Voevod al Marii Ungrovlabhii, seriu 
şi mă închin, la Ragusa, şi te rog pe dom- 
nia ta ca, pentru lucrurile ce sau vân- 

dut acolo, să vezi să, cercetezi marturi, şi 
marturii să-i iei de la cancelarie, şi seri- 

soarea ce-mi vei serie, să fie pecetluită de 
cancelariu ; şi te rog să-mi trimiţi cât vei 

puteă mai iute răspuns; căci e mai mult 
pentru domnia ta, de oare ce Lucari a pus 
să te tăgăduiască şi spune că nici n'a trimis 
postavuri la. Veneţia, nici postavurile ce vin 
nu suntale sale şi că nu ştie nimic despre cele 

ce le scrii domnia ta. Şi eu aştept ceauş de la 
Sultanul în fiecare zi pentru afacerea lui 
Lucari. Şi trimete domnia ta cât poţi mai 

răpede scrisoarea, cu prilej bun. 
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vă ri o7x66ms ără riv xxorthapia, mai ș) 

“papi, 6nod vă po» orihaire, Xe ve Boho- 
u&yn ămd răy nastimhaipn, xai nopaxah6 ce, 

ză m ErAqrogârapov mod vă Emoptonirat, 

vă po arijhatte peondora |: dr rĂqOTaLpOv 

fe mă ri Gpevriav Gov, dr 6 Achxapte 

ezija cat ăpyiny xai hai năc Baiv Eocrjhat 

abroe pobxa 'e vi Bawerijay, unâai ră fjod- 

[Xa] &no5 Epwonrar îve 2 To», xai Baiy 

ifaipn rijnroras dnb abravă, Snod “jpăome î 
Apairtja Gov: xai yd dnarexaivw orba0bs) 

105 Meyăho» "Apoiros xat” utpav, “tă rod 

Aobxapn Ti îjms0atomy, nai xâwe 1 patria 

Gov ră EyAmyopâratpov ro» vă Enopijre vă 

orijloire pna ut AnGpaom %ahjy. 

 “Opmsac 1) aperia 00» vă co» orijoy 
Exarby -nevijra donxăra, wa Amo Ono Șu- 

Gprpa 55 "e ră “Paobtq vai Edoxa 86, 83d 

ră “Paobtm, zăharhay 150, îjroo]v] Exa- 

my nevijtay, vă nâpc abtod i patria 00%, 
amd răv Miosp Mapiivo îs Tlobymov sai 
"Arpaia rai Îloro»hq?, xară mds vpăpn 7) 
Aatratpav Tai xăntovă, xai vă Box] Tis pat 

[ri] so» mă Eva răatpov Abuâpas 6, obhâa 

2. Kai vă” &atpye 1] ăvarria co» ră mb îjprat 

ortzobon rod Meydho» "Actros, 20 Tmecrat 

e md wfivap.a, xai, dv) ocine pâna î paria 
oo», arrjhat ză % rijy Bhoyiov, vai îe ră 

“Paobtm pi orrime rânoras. *Hobhrovy % ie 

5, 6nov Edoua ră poor, 1583. 

[Vo:] Al molta Reverenda in Christo mo- 
nicha D. Mariora, all monaster di Santo 

Mafio a Murano, in Vinettia, overamente 
in mano di messer Alovise Spata, che tiene 

botecha di pani in hialto a Vinettia. A 
Vinettia. 

-r Ec răe mmutac pijpac ris Madva Ma- 
pnâpac, 6mod or8xn % 7 movxSrip rob 

Xăyro» Maptov Ex ră Movpăv, viva. rd â6- 
zoom rod Mijosp "A)m6it ră, xai ve ai 

mpau aredric wa ore *% ră “Pnăre. 

  
-- Ai cerut domnia ta să-ţi trimit 150 

de galbeni, și află că i-am găsit aici, la Ra- 

gusa, şi am dat aici, la Ragusa, 150 de 
taleri, adecă o sută cincizeci, ca să-i iei 

acolo domnia ta, de la dumnealui Marino la 
Zuan di Andrea de' Babali, cum serie seri- 

soarea de schimb, şi să-ţi dea domniei tale 
pentru un taler şase lire, doi soldi. Şi să ştii 

domnia ta cum că a venit eeauş de la Sul- 

tanul, şi suntem gata de plecare; şi, dacă tri- 

miţi scrisoare domnia ta, trimite-o în Tara- 
Românească, şi la Ragusa nu trimite nimic, 
5 lulie, când am dat banii, 1583. 

4: În cinstitele mâni ale doamnei Mă- 
rioara, care stă la mănăstirea Sf. Mateiu din 
Murano, ca să se deie domnului Aloise Spă, 

care e şi negustor şi stă la Rialto. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 46, nota 2; pecete dublă peste 

hârtie, se pare cu vulturul.) 

i Risposta. 

2 Asupra unui Babali din Ragusa, „mare negustor în Pera“, care dă faliment, păgubind şi pe 

Ungnad, în 1519, v. şi Gerlaeh. p. 463, col. 1. 

3 Lettera di cambio.
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CXXXIX. | 
Banul Mihalcea către Mărioara Adorno, despre falimentul lui Secondo de” 1588, 

Lucari, urmărit şi de Mihnea Voevod, precum şi despre nişte bani trimeşi prin el. * e 

“+ Papmorâra p3âva Mapnâpaw. "E my ă- Prea-cinstită doamnă Mărioară. Multe în- 
pautija: s0 zohă zpoonviwara, wat, ăv chinăciuni domniei tale, şi, dacă întrebi şi 
sporăe xi mepi) Spăc, wahbe Exonev pat despre noi, suntem biue, cu voiă Domnului 

Spnâmnăv rod "Awairos uod xal ic peria mieu şi a domniei tale. Alta, dacă întrebi 
50), "Adovy ăporâc (sic) î Apatvriia 00% domnia ta despre sănătatea Doamnei, surorii 
zatph ră iav rîe Topijvas, ris deh tale, şi a Domnului Mihnea Voevod, sun 
52, Kai rob optroc 705 Mizvo» Bonfoâav, bine, slavă Domnului. Alta, află domnia ta 
aahăS &rovoqvy pă Xăpns eo. "Ahov vă cum că a venit un ceauş de la Sultanul, ca să 
Eaipyje 1] ăzevria sab rd ne tiprat orâxobon iea pe Secondo de” Lueari, să-l ducă la Mih- 
zod Marăho» 'Acsvros vă 2ăpyj tâv Leodroy nea, Voevod, ea să-şi dea seamă pentru lucru- 

Aobxapty, va răv Enăre "e ră MigvoBonibdav,vă rile pe care le cere Mihnea Voevod, și, vezi 

56% mb XoapaGp.5 705 tă ră un păuaTa &10b domnia ta acolo, în Veneţia, ce lucruri a tri- 

705 tpsfq 6 Mijxyze Bonfodoc, nai ăv ăe 1 d- mes Secondo de” Lucari şi cum le-a vândut; 
peria ov vă” înre vă oavrod "e zi, Batverijav fă-li eatastihul şi serie-le anume, și, dacă poţi, 
prpăuara Vorphat 6 Xeyonbroy Aobxapte rii pune și martur în scrisoare, şi vezi de trimite 

abrod % riv Bawariav wa măe ră So scrisoarea, cât mai iute poţi în 'Fara-Româ- 

Amo, due Tă maTăoTIjxov Xa Vpăbat ră nească Doamnei, surorii tale. Alta, mi-ai po- 

sară ăvopa. Rai, dy Enopaierar, ăhatre al runcit domnia ta să-ţi trimit 150 de galbeni, 

wapripă ptoa 6 Tv "popii, ai "dere vă, şi află că ţi-am trimis domniei tale 150 de 
arhatrat rd pâwa mb EAmropâratpoy Onob taleri, şi este omul scris în scrisoarea de 
vă ăxopire”e iv Bhaxiiay, * riv Luna, *s zi schimb, care să dea domniei tale pentru fiece 

ădehei, cae. "Ahov pov Epijv5as 7) Xperia taler şase lire, doi soldi, bani venețieni. Și 
oo» vă cov oriov dovrăta 150, ai now cată să-i primeşti în ceasul când vei vedeă 

&ro» aralhov ris ăzatria 00» răhapav 150, serisoarea mea. 15833, Iulie în 5, când am 

ai ve 6 ăvOporos vatoay *6 rijy Aairatpay dat banii. 
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(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 51, nota 2.) 

CĂL. 

Mărioara Vallarga către Ecaterina, Doamna erii-Româneşti, despre felul 1588, 
. .. .. . . -1. e la 

cum trebuie să-i trimeată banii prin Casa Lucari, ce are contoare la Silistra, precum |. Mart 

şi despre cele primite de la dânsa. (şi înainte de 

a , a Yi x * - + 25 Iulie. 

"Eoluaporări mp dei, Mă zip za. Prea-strălucită Doamnă, sora mea. Cu alie.) 

pobna d, Adhavsta cov BEhm “prrolor, uz rii ! cea de faţă Domnia Ta vei află, cu mila lui 

-râpn zo0b Bz, ză ie “Tevi Daparahy- Dumnezeu, că suntem bine. Rog înainte de
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1) adrij Aobxapn Xa vă mode Xâujc Exivec răe 
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6 heţouevoc dpevrte Îiyodvrog xl Grevie 

ip %.?leâyvne, 6 ăâehpâe ro», 88 Acbxapy,   

toate pe Domnul Dumnezeu să te păzească 

sănătoasă pe Domnia Ta, împreună cu prea- 

strălucitul Domn Mihnea, fiul tău cel scump 

şi domn nepot al meu, şi cu sora noastră 

Lmuereţia şi cu domnul bărbatul ei şi copiii 

ei, fii şi fete, şi bărbaţii acestora, şi Dum- 

nezeu să vă păzească pe toţi în sănătate şi 

bucurie. În luna lui August trecut, am pri- 

mit din părţile Constantinopolei o scrisoare 
a ta, prin domnul Constantin, scumpul nos- 

tru cumnat, pe care a dat-o popa Nicolae, 

care a fost la Domnia Ta, ea să-mi trimiţi 

ceva aici; care scrisoare eră scrisă la 20 

lunie, care scrisoare mi-a adus multă bu- 

curie, fiindeă am aflat că sunteţi toţi sănă- 
toşi, pe cari Domnul Dumnezeu să vă pă- 

zească pe toţi. Cu care serisoare îmi serii 
Domnia Ta cum că mi-ai trimis prin dom- 
nul Secondo de' Lucari, negustor şi nobil 
din Ragusa, căruia-i eşti stăpână, şi se află 

la Silistra, la hotarele tale, 30.000 de aspri, 

adecă, treizeci de mii, cu ordin de plată, 

şi Lucari să facă el a se plăti banii aici 
la Veneţia, prin agenţii lui, pe numele prea- 
strălucitei Domniei Tale, şi astfel, când am 

primit această serisoare a ta, am căutat de 
am găsit pe domnul Franeise al lui Zuan 

Magno, nobil ragusan, agent al acelui Lu- 
cari, care a venit aici la mine, la mănăstire, 

şi i-am cerut acei bani despre cari Domnia 
Ta mi-ai scris. Care mi-a răspuns că dom- 

nul Secondo de Lucari şi fraţii lui i-au 
vestit să vie să mă afle şi să-mi plătească 

acei bani, ce mi-ai seris Domnia Ta că mi-i 
trimiţi prin Lucari, şi ast-fel acel domn 
Franeisc al lui Zuan Magno mi-a plătit, în 
numele prea-strălucitei Domniei Tale, acei 
30.000 de aspri, ce serii că mi-ai trimis cu 

domnul Secondo de' Lucari. Pentru cari bani 
îți adue multe mulţumiri, rugând înainte 

de toate pe Domnul Dumnezeu să vă pă- 

zească pe toţi sănătoşi. Şi, în adevăr, eram 
la mare nevoie când şi Domnia Ta mi-ai 

trimes la vreme acest ajutor, şi astfel te 

rog pe Donnia Ta să ocroteşti pe aceşti Lu- 
cari şi să li faci acel ajutor și acea bu- 

nătate ce-ţi vor stă prin putere Domniei 

Tale. Cari se află în părţile tale, domnul 
Secondo, pomenitul şi domnul Ioan, fratele 

lui, de' Lmeari, și, în adevăr, după cât am 

aflat, aici la Veneţia eră mai mare dom- 
nul loan, cu care am vorbit de mai multe 

ori, şi sunt negustori buni; de aceia iar te 

rog să li faci bine, şi ştiu că şi pentru dra-
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1 Polo Contarini, bail pănă în iarna lui 

  

gostea surorii tale celei umilite nu vei uită 
să-i ajuţi. Şi încă, dacă Domnia Ta vrei 
să-mi serii, poţi să trimiţi serisorile prin acel 
| meari, şi cu adevărat nu vor lipsi să facă să 

le am, pentru că ei doresc să-ţi facă orice 
îndatorire Domniei Tale şi prea-strălucitu- 

lui Domn Mihnea, fiul tău prea-iubit, şi 

tot astfel aici doreşte domnul Francise al 

lui Zuan Magno, agentul lor, să-mi facă ori- 
ce bine, şi aceasta fiindcă sunt soră a prea- 

strălucitei Domniei Tale. Îmi mai serii, în 
scrisoarea Domniei Tale de la 3 ale lunii 
Maiu, că mi-ai trimis la Constantinopol 
10.000 de aspri, adecă zece mii, pe cari Dom- 
nia Ta ai făcut să-i dea prea-strălucitului 
bail Contarini, cu poruncă să mi-i plătească 

aici, în Veneţia, şi aşa, când a venit la Ve- 

neţia acel bail, am trimis de au cerut ceia 
bani. Care bail a şi răspuns că în adevăr 
sau dat banii pomeniţi ca să mi-i dea 
aici,—care de puţine zile a venit la Veneţia 
şi a spus că în trei zile mi-i va plăti. Şi 

aceasta era pentru marile afaceri ce are 
dumnealui de îndeplinit, mai ales că l-au 

făcut dintre cei dintâiu ce cârmuiese cetatea 
aceasta. Care domn bail a spus către mai 
mulţi domni şi către nepotul domnului Do- 
minie da Gajano mult bine despre prea-stră- 
lueita Ta Domnie şi cum că Domnia Ta eşti 

Doamnă într'o cârmuire mare şi despre ma- 
rile pomeni ce le faci săracilor din Galata şi 
robilor şi roabelor, şi, cu adevărat, acest bail 

nu se mai satură să vorbească despre bine- 

facerile Domniei Tale, şi dumnealui are să 
vie şi la mănăstire să mă vadă. Află Domnia 

Ta că mulţi domni mari mă einstese mult 
aici şi dorese să-mi facă îndatorire pentru nu- 
mele Domniei Tale, fiindcă sunt sora unei 

Doamne aşa de mari, cum eşti Domnia Ta. Am 
mai primit după aceia o scrisoare de la popa 
Nicolae, care a fost în Ţara-Românească pen- 

tru mine la Domnia Ta şi s'a abătut pe la 
Constantinopol, şi încă n'a venit la Veneţia ; 
care mi-a scris cum că a fost la Domnia Ta şi 

că Domnia Ta ai vorbit cu dânsul şi i-ai dat 

să-mi aducă un lighean şi onăstrapă de argint 
şi o plapomă aurie şi pânze și învelitori (?) 
şi alte postavuri, ca să mi le aducă aici; 

dar bani zice că nu i-ai dat; şi dorese mult 

să-mi serii o serisoare, cât mai iute şi pe ce 

cale vei puteă, şi să-mi spui tot ceia ceai 
dat acelui popă Nicolae să-ini aducă, ce fe- 

82. 
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luri:sunt, şi argintul și juvaierele şi ce soiuri 
postavurile, ca să văd de-mi va aduce tot 

ce: i-ui dat. Încă te rog pe Domnia Ta să-mi 

trimiţi, când'vei puteă, trei blănuri, sau şase 

bucăţi de samur sau dihor auriu, cum erau 

cele patru pe care mi le-ai trimis înainte, 
patru bucăţi; dar nu-mi ajung mai puţin de 

şase bucăţi pentru o roehie,—încă și de două 

ori pe atâta, ca să le cos la un loc pentru două 
haine, fiindeă hainele mele sunt lungi şi 

largi, şi merge materie multă: de oare ce a- 

cuma şi eu,—vin la serisori—, am ajuns aşa 

de grasă, că, dacă m'a: vedea, te-ai minună; 

slavă Domnului! Căci aşa se vor lărgi 

hainele mele cele vechi şi purtate atâţia ani 

ce sunt de când mi le-ai trimis! Şi cu adevă- 

rat am nevoie, şi trimete-le Domnia Ta: poţi 

să le trimeţi prin zisul Secondo şi Ioan de' 
Lueari, cari nădăjduese că sunt la hotarele 
Domniei Tale. Si, dacă-mi trimiţi ceva, îmi 

vor trimite aici. Şi zisul loan de' Lucari 

a venit de atâtea-ori, când eră la Veneţia, 

ca să vorbească cu mine aici, la, mănăstire! 

Însă te rog pe Domnia Ta foarte mult. Şi, 

când îmi vei trimite Domnia Ta lucruri sau 
bani, trimite-mi în fiecare dată două seri- 

sori: una prin Lois [Spă] să mi-o trimiţi, una 

cu luerul sau banii, iar cealaltă din părțile 
Constantinopolei, prin Eduard da Gajano, 

şi el o va trimite unchiului său, lui Dominic, 
şi Dominie acesta mi-o va aduce aici, la mă- 

năstire. Şi încă voiu şti adevărul de la orice 
lucru, şi încă zic iarăşi Domniei Tale şi te 

rog să nu mă uiţi, să nu mă laşi, cisă mă 

ajuţi din ce vei crede Domnia Ta, şi, făcând 

Domnia Ta atâtea pomeni, ştiu că nu vei 

uită Domnia Ya să mă ajuţi şi pe mine, su- 

pusa ta cea mică şi a ta soră sărmană, cum 

ai făcut. Şi mi-ai mai scris Domnia Ta, din 

bunătatea ta, că nu mă vei lăsă fără ajutor; 

eu mă aflu atei, în mănăstirea aceasta săracă 

şi nevoiaşă; însă, ce e drept, aceste călugăriţe 

toate mă cinstesc şi mă iubese şi-mi vreau 

binele, şi nu poftese alte mirence, numai 

pe mine; şi episcopul nu vrea să steie altele 
afară de mine; şi primește acest episcop să 

stau eu pentru că sunt sora unei Doamne 

cum eşti Domnia Ta, şi sunt zece ani în- 

cheiaţi de când stau în această mănăstire, 

şi trăiese aşa, cu smerenie şi răbdare, petre- 
cându-mi zilele cum pot mai bine. Alta n'am 

ce să-ți spun Domniei Tale, numai cât rog 
pe Domnul Dumnezeu să te ţie sănătoasă şi 
fericită şi voioasă, împreună cu prea-strălu-
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1 Patriarhul de Veneţia, episcop al oraşului. 

  
  

citul Domn Mihnea, fiul tău cel scump şi 
"Domnul mieu şi 'nepot; şi cu doamna sora 

noastră, scumpa doamnă Imereţia, . și cu 

domnul bărbatul ei şi fii ei şi fetele ei, şi 

cu bărbaţii lor, şi,. astfel, în toate rugă- 
ciunile mele, împreună cu toate călugărițele 
mele din această mănăstire, rugăm zilnice pe 

Domnul Dumnezeu şi pe Sfânta Fecioară. 
Născătoare de Dumnezeu prea-sfântă, pen- 
tru toţi ai. domniei voastre. Şi, cu adevărat, 
mai degrabă să-mi vie.mie moartea decât 

vre unuia din domniile voastre, căci fără 

de Doninia Ta şi de domnul fiul tău, nu 

ştiu, nici pot să trăiesc fără Domnia V oastră 
şi ajutorul vostru şi, măcar că doamna sora 

noastră, doamna Lucreția, n'a vrut să mă 

cunoască drept soră, față cu popa Nicolae, 
care aşa mi-a scris, — răbdare! Eu o vreau 

şi îi zie soră a mea şi doamnă a mea. Bine! 

şi ea nu vrea. Şi rog pe Dumnezeu s'o scoată 
din gândul acesta şi să aibă grijă de mine, 
sărmana, şi nenorocita soră a ei, ea, care ast- 

fel mă depărtează de sângele mieu şi de ţara 
mea, fără vre-un ajutor, fără numai ajutorul 
Domniei Tale. Şi sărut mâna Domniei Tale 
şi a prea-strălueitului Domn Mihnea, prea- 
dulcele tău fiu şi domn, nepot al Domniei 

Mele, cu toţi cei-lalţi. Nu m'am săturat vre- 
odată seriindu-ţi, de oarece, cânt îţi scriu, 

uit, şi mi se pare că vorbese cu Domnia 

Ta prea-strălucită. 

—
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Veneţia, 

(Murano), 

1583, 
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Tanta era la gonfidanza che egli 3 mos- 
trato. 

Stato.   
(Originalul, tot concept, în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, p. 41, nota 1.) 

CXLI 
Mărioara Adorno către Ecaterina, Doamna Țerii-Româneşti, despre mazilia 

lui Mihnea-Vodă şi surgunul lor la Rodos, adăugind bani şi daruri după putinţă. 
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1 E vorba de fostul bail Contarini. 

2 Secondo de' Lucari. 

  

Prea-strălucita Doamnă şi soră a mea. 

“- Înainte ţi-am seris alte două scrisori ale 

mele, pe cari ţi le-am trimis, una cu Se- 
condo de' Lucari, alta cu prea-strălucitul 

bail Contarini, pe care ţi-am trimis-o dom: 

niei tale din părţile Constantinopolei. În 
cari scrisori ţi-am făcut cunoscut Domniei 

Tale că am luat de la prea-strălucitul bail 

Contarini cele 10.000 de aspri, pe care mi 
le-ai trimis Domnia ta prin acel prea-stră- 

lucit bail, şi am primit şi cu domnul Fran- 
cisc al lui Zuan Magno din Ragusa, agent 

aici, la Veneţia, al lui Secondo de” Lucari 
şi frate, cele 30.000 de aspri ce mi-ai seris 
că le-ai dat acelui Lucari, ca să mi le plă- 
tească aici, în Veneţia; pentru cari bani 

îţi mulţu mese foarte şi rog pe Domnul Dum- 

nezeu să-ţi dea orice bine. Am mai aflat 
de la dânsul, de la bail, marea şi buna câr- 

muire din ţara Domniei Tale: aşa că din nou 

mă rog Domnului Dumnezeu să-ţi fie în orice 

ajutor, [ca să fii] liniştită şi netulburată. Mi-a 
mai spus bailul acesta despre marile pomeni 

ce le faci Domnia Ta săracilor din Galata, 

şi de sigur că puterea lui Dumnezeu îţi va 

dă orice ajutor. Dz aceia te rog să mă faci 
părtaşă la aceste pomeni și pe mine, care 
sunt umilita ta soră, inbitoare şi nenorocită.



o0b d6ot xâdev Gorbro. Ar ră ară ce no- 
POXAND Vă 9.05 wâpag at Epăv weprină Ex 
raic abraîc Eherp.oolvauc, mob jus rani 00b 
adehpi, azur aa tori. Ti oov râoo, de 
îxijyu mod oob ue; “Or Ex ră orapâva. rod 

zha6a Ex răv “Parţovttoy! înhspoca xănto. XpEr, 
pob, mob EGodizoa xaBiuepvoboro, ua Ertt, 

drav pa. 'e mb ros ei abră, mp răe 8 
vauic mob Qeob debrepo 1) Ebyevia 00b w55 

oriec îxîjva mod piob Edocev 6 p.naijAns" xali, 
Ectu mapanepvovras robrijy wob rhv nf, xoi 

Ec mapaxahd my Ebyavia ob vă pay po 
Abe Bă vă “wmoptao vă mepăoo dare 5 
Qedc BE vă pe agpiot eic mhy 466Wov Er05- 

mov, Xa Gore mov ltd vă “ipropd vă napa- 

xxhd mâv Gpâvrt răv Qeby dă iv Ebrevia 
sob, 6 xaf[idx]] ro XpEn mov, Xa6evovrac 
uadooiyi x rijv Epevia ov: wat râoo ziio 

ră Xăuto pă Thy xapăia, Bă vă p.ov joc ubpă 
vai ăehei, îyamiri.' Obros mâhmy puerad&o 
ua rapaxahd ce vă rpârov nod vă &v[e] p63o< 

"mob văxte ăvOponoy,vă Ev[e]ebxaproriptv 
Edyeyia ov, tă rade “xtipu.obe rob pri 
To Xptorob, vă wob %ăute pia mah Zher- 
.00YVt, Vă ov ri ăompa Xihădes ns- 
vivra, dă ri &rbe, mă dia dhira, Bv G6vpuv 

ră Gabrepa mai. ră. apăra Ev[e] "Eoâdopueva. 
Kai Guma piehde me 8tă ri; Mărd 6vouă 

oov ai Tijv peyahâriră oob 0ăy Eve] mini nai 
yd mob “fue ă5ehpi 60v, vă xâwo per) sie 
iv Beveria, Av abră măhyjv peradtyo usi 

rapaxxib vă piiv pob Aitpie, tă vă priv rârţo 
1jmă Xetpbe Xhveyn5. "Ax6pu îjtedpe 1) Ebrevia 
oov nbe Ex bv mană Nin6ha Ehaba uilav 
“paqi, eie riyv Omnia po "pătpt mc torâde 
sic riv Edyevia sob xl Eppatță po vai xazta 

Maynă mod ro Edoczc vă p.ob wpăpt, pi AX6nut 
adrbe 6v “îjpiie "e iv Deveria, 0d5ă ră Ma- 
vixă p.ob Core: by Onioy RARĂ Thy Wabre- 

pobue En rijv Kosravrwvonoh. Kai Erle hEyo 
Gh mic Eievia s0v, Grav uob otEvig ri- 

Rota, Wpărţe po Wiley pour ri p.0» orEhyte 

amd Eva Eva, vai vpăve po» mal ri Edonee 

mod arad noză Nir6ha vă pan cpu, ăzd Eva 
Eva, îÎ i Ele], vă vă “Epo ăv mob vepr 
ha 3 zi 1, Ebievia 09» rob îmapâdoase Xa 
Eee Î. Ebyevia 00» won orice | oTauta îi 

apăra, vă Tod B6ots za pia pati, 3 

vă Wăptc vai date io Gpiate “papaie, 

vă p.ob raie ori!e 

că 
aa
 

N
 

* 

*
 A 

3 

ca
 

SR
, 

va
. 

amd &io ta, vai, PN 
e»țevia 60» dediat vă pob oriht rap, &va i Xdo, 

. 
nopic vă pob ră ride Dad etphe rob 

1 Babali? 

- 58183. Vol. XIV. 

  

Ce să-ţi spun, ca aceia ce-ţi sunt? Că din 

banii ce i-am luat de la Ragusan am plătit 
şi nişte datorii ale mele, pe cari i-am cheltuit 

pe fiecare zi, şi astfel, când i-am mântuit, cu 

ajutorul lui Dumnezeu mi-ai trimis Domnia 
Ta a doua oară cei ce mi i-a dat bailul; şi, 
aşa, petrecându-mi această viaţă a mea, şi aşa 

mă rog Domniei Tale să nu mă laşi așa încât 
să pot află că Dumnezeu vrea să mă pără- 
sească pe lumea aceasta şi ca să pot rugă 
pe Domnul Dumnezeu, cât voiu trăi, pentru 
Domnia “Ta, care să vadă nevoia mea, pri- 

mind eu binefaceri de la Domnia Ta, şi să 
faci aceasta cu atât mai din inimă, căci îmi 
eşti Doamnă şi soră iubită. Astfel, iarăş 

mă întorc și te rog, cu cel d'intâiu chip ce 

va fi să ai om, să binevoieşti Domnia Ta, 
pentru patimile Domnului Hristos, să-mi 
faci o pomană bună, să-mi trimiţi 50.000 de 

aspri, de oare ce așa cu ţâra nici nu sosesc 
banii de-ai doilea şi cei dintâiu sunt şi chel- 
tuiți. Şi încă de ce-mi mai trebuie? Pentru 
numele tău şi pentru mărirea ta n'ar fi fru- 
mos ca eu, care sunt sora ta, să fac datorii 

la Veneţia. De aceia, iarăş mă întore şi mă, 
rog să nu mă laşi, ca să nu cad în mâna 

cuiva. Mai află Domnia Ta că de la popa 
Nicolae am primit o scrisoare, în care-mi 
spune că a fost la Domnia Ta, şi mi-a seris 

şi despre câteva postavuri pe care i le-ai 
dat să mi le aducă, însă el n'a venit încă 
la Veneţia, nici nu mi-a trimis postavurile: 
pe care popă îl aştept la Constantinopol. 
Şi iarăş îţi zie Domniei Tale, dacă-mi tri- 
miţi ceva, înseamnă-mi unul câte unul lu- 
crurile ce-mi trimiţi, şi serie-mi şi ce i-ai dat 
acelui popă Nicolae să-mi aducă, unul câte 
unul ce eră, casă ştiu de-mi va aduce toate 

câte i le-ai dat Domnia Ta; şi încă, atunei 
când vei trimite Domnia Ta lucruri sau bani, 

să dai şi o serisoare, şi să faei şi alte două 

serisori asemenea, şi să mi le trimiţi prin 

două căi, şi, dacă Domnia Ta vei voi să-mi 

trimiţi bani sau alt ceva, poţi să-mi trimiţi 
prin domnul Eduard da Gajan, şi sigur că 

nu va lipsi, și fii şi încredinţată. Şi despre 
aceşti Gajani nu-ţi potspune decât mulţumire 
despre dînşii, cari sunt oameni buni, şi ast- 

fel îi socoate lumea aiei pe Gajani,— Dumne- 
zeu fie-li într'ajutor! Şi aşa, prin domnul 
Eduard da Gajan, fiul domnului Benetto, 
care e la Constantinopol, ar fi foarte bine, 

10 
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şi ceia ce-mi vei trimite, vei fi sigură, şi 

nu se va, pierde. Mi-a mai scris zisul popă 

Nicolae că a fost veselie la Curtea ta pen- 
tru că ai primit veste nouă despre fratele 

mieu Zanetto, şi astfel. mă rog de Domnia 

Ta să mă faci să aflu unde se găseşte. Mi-a, 
mai scris acel popă Nicolae cum că a mers 
și a găsit și pe sora mea Luereţia, căreia 

i-am trimis o scrisoare a mea ca so hereti- 
sese și ca să-i dau de ştire cum mă aflu; 

care a răspuns că n'are altă soră decât pe 

Domnia Ta. De care lucru mult m'am mirat, 

cum de a tăgăduit sângele ei catolie, de 
oare ce toate ne-am născut din aceiaş mamă 
catolică! Şi o face aceasta pentru că sunt 

săracă, nu mă primeşte. Şi răbdare în nevoie! 

Pe lângă atâtea fericite, să fie şi o neno- 
rocită. .. Şi soarta cea rea m'a atins pe mine, 

săracă, şi departe de ai miei, și afară din ţara 

mea. Gândeşte-te, scumpa mea Doamnă şi 

soră, ce supărare a venit asupră-mi de la 

vorbele acestea, căci cinsprezece zile ne- 

curmat ochii miei au fost două izvoare, că 

n'au mai stat de plâns. Şi aşa pot să zic 
că n'am alta pe lume fără numai puterea lui 
Dumnezeu şi pe Domnia Ta şi pe fiul tău 

prea-strălucit şi al mieu domn nepot; şi ast- 
fel iarăş mă întorc şi te rog, pentru patimile 
lui Hristos, să nu mă tăgăduieșşti, precum 

mi-ai înşirat toate în scrisoarea ta, din 

bunătatea ce ai, pentru ca să pot petrece, 
cât voiu mai trăi, cu evlavie în rugăciune, 

rugând totdeauna pe Domnul Dumnezeu 
pentru Domnia Ta şi pentru prea-strălu- 

citul tău fiu. Şi mă rog de mila şi puterea 

Domnului Dumnezeu şi de Sfânta Fecioară, 

să-ţi dea, îndurare şi prea-dulce Domnie, îm- 

preună cu prea-strălucitul tău fiu şi domn 

nepot al mieu, căruia să-i fiu robită pentru 
totdeauna, așa şi Domniei Tale, doamnă soră 

a mea. Şi mult te heretisesc şi sărut mânile 

Domniei Tale şi ale prea-strălueitului tău 

fiu şi domn nepot al mieu, de asemenea şi 

ale surorii mele Luereţia, deşi nu vreă să 

mă cunoască drept soră, şi ale tuturor co- 

piilor ei, fii şi fete, şi bărbaţilor lor şi dom- 
nului cumnatului mieu, de asemenea. Şi ast- 

fel mă rog iarăş Domnului Dumnezeu şi 
Sfintei Fecioare, şi mă voiu rugă cât voiu 

trăi, în toate rugăciunile mele, şi.pun să se 

roage şi toate călugărițele mele, ca să vă 

păzească şi să vă ţie pe toţi în sănătateşi
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fjpvxiiiv dupevria” Î. Oxiate wahoypiats mohă 
yeperobv cas' xadă mal 8 ac Eyvoptiov, 

ui Grpanobv omq dt. dvouiă po Xa tă Th 
xadb ză dvoua mob Er, ăxovopa ris Boveia 
5o9. Kai Bă zi dieta 5 pnaijoc Kov- 

zapive îjme ai ME mă ON XD dl Ti 
Edrevia 605 vai tă mbv ExhauTpOtArov 1j6v 
509, Bploc Î|RE %ai d eee Dexpetăptos 

mod Sowpăvlov! (şters: rod abrob pmoijho5) 

236, sie rd wovaatipt, 6nios Ev[e] &hiyos xatpăe 

mod 'îjpbe îx ri K ooravmvâzoh Sâ ete Be- 

venia Să w âpoatiat eic ij Lopia, wi 'ipfe 

256, sie ră. uwovooript, nat be 1jâpe G abrăc 

îvpevinbe oexperâpiac wa TOM pe Exaho- 
apâtoey, MEovrăs 0» Tijv TOMiy YV6oL Xa 
rd vadă mfâpvo 205 1 'Agevria Gob Kăuvie 

voi Em, noi Th ad rd dvopa. Tod Ex 

mporăro» job Gow. Kai obros zh prd 7 
Ep 005, dvrăwa. pă rob Exhounpotiro» 10d 
0» xoi, pete po» avuprie, "Edă ai Tjpă- 
poe pe 28 eie pavzoript mai pe iijâpe ai 

Zac xadâyepo, Onios pf Ex ră “Payoblr, 

xi me wov mb laprtievod "Anoorohă rd 

“Păoov, nod tvle sie “Panobte, mb zăc 6 X- 
630 Îi Acbrapte Epwye Ex ră oivopi 605 
pă cprăvra piăse mhopia, npâpara oi dh, 

mine Acbxapie ăv[e) ete puaxiyv 7 1 “Panobte 

„ai ămbrivo ba0d Niv 1] “Pavovten 88 eic 

Beveria Niv be Bee mhepoli. Kai Geza, 
Emawev bc ărzos ăvpunoc! Kai Epârios we 
dv dd Ehofa ză orausva 6z0d 560» Eori)ee 

vă răv abrăv Aobrapt, Ed tă vă po rod 

aro ?Azoorohă tb “Phoo» sis “Payobti ră 

ze ră Boa ăzd roy Ppayrtenro îi Ttovăv 

Mango, Govhenrie &âd eie Beveria rob adrob 

Acbuapit. Roi Erte rod ora Ti pai pă 

îto Grfhia popetră, Tod abrob "Azocrohă Tă 

“Păgo» eie “Payodte?. Pltebpe î, Ebyevia 60v 

  

Domnie cu pace; care călugăriţe mult vi se 
închină, deşi nu vă cunose, dar vă iubese pen- 

tru hatârul meu şi pentru numele cel bun 
pe care-l ai Domnia Ta. Şi cu adevărat, 
bailul Contarini a spus şi spune mult bine 
despre Domnia Ta şi despre prea-strălueitul 

tău fiu; tot aşă a spus şi nobilul secretar 
al lui Soranzo (șters: bailul cel nou), aicea, 
în mănăstire, care de puţină vreme a sosit din 
Constantinopol la Veneţia, acolea, pentru 

că s'a îmbolnăvit la Sofia; şi a venit aici la 

mănăstire şi m'a găsit acest nobil secretar, 

şi m'a bucurat mult, spaindu-mi multa în- 
țelepeiune a ta și buna cârmuire ceo faci 
Domnia "La şi o ai, şi numele cel bun al prea- 

strălucitului tău fiu. Şi aşa iar îţi sărut 
mâna, împreună cu a prea-strălucitului tău 

fiu şi domn nepot al mieu. Acum câteva zile 
a venit aici la mănăstire şi m'a găsit şi un 
călugăr, care a venit din Ragusa şi a spus 
din partea lui Parteno A postolo de Raso (?), 
care e la Ragusa, cum că Secondo de Lu- 
cari a, fagit de la hotarele tale cu 30.000 de 

galbeni, în lucruri şi altele; care Lucari e 

la închisoare în Ragusa, şi că, din ceia ce 

au Ragusanii aicea la Veneţia, ai voi să se 
plătească. Şi de sigur a făcut ca un mişel. 
Şi m'a întrebat de am primit banii ce mi-ai 
trimis eu zisul Lueari, [pentru ca atunci] eu 

să scriu acelui Apvstol de Raso, la Ragusa, 

cum că i-am luat de la Francise de /uan 
Magno, agent aici la Veneţia al zisului L.uc- 

cari. Si așa i-am trimis scrisoarea, cu două 
cărți greceşti, Jui A postolo da Raso, în Ra- 
gusa. Să ştii Domnia Ta că blănile de râs 
şi samur şi de dihor auriu, pe care le-a luat 

pomenitul Lucari de acolo, de la Domnia 
Ta, au sosit aici la Veneţia, dar nu s'au 

putut vinde, ci, după cât am aflat, le-au 
trimis înapoi. Mă rog Domnului Dumne- 
zeu să te scape de nişte oameni mișei ca 
aceştia. Si n'am alta pentru acuma. Domnul 

Dumnezeu deie-ţi mulţi ani. 

1 Literal ar fi pal lui Soranzo“ (fără virgulă). Bail a fost însă pănă în 1585 tut Morusini, şi atunci 

nu l-a înlocuit Soranzo, ci Lorenzo Bernardo. Cancelar al bailului din Germania în 1604 eră însă un So- 

ranzo, Francisc; Kovachich, Seriptores rerum hungaricarum minores, JI, Buda, 1193, p. 432. Aici însă cred 

că e vorba de Lazzaro Soranzo, autorul cărţii „IL Ottomnano“, apărută în 1598, la Ferrara. 

2 Aici lipsegte neiînţelesul Ilaprtevo5, de mai sus. 
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1583, 
11 Oetombre. 

rd me 1] 'odvec ână ră ficov 17 Gomobpi 

xai piooxobvaâa, 6rod mipe 6 abrăc Acă- 

xapte abrod sic riy 'Aevria oac, 1jpdav 2âb 

ei Beveria, xai 88v jpnopodv ă[y] movhn6o5v, 
ăi ănăxîvo mod Eunda, ră Eortav &rioo. 
Ilopaxadă roy Qedy vă ac 2enheptor and 

mtobrove ărizove ăvâporovs. Kai dă ri 
Gpay ăov od Exo. Kbpros 6 Gebc va cas 

nuljov noxpoviove. 

“+ Aobi razii nai ă5ehepi Gov pipi, Ma- 

prâpa Badăpya, Panrpurtiăva. 

“+ 1583, "lobhiov 25, % ră Beveriay, 

-- "Hyovy wthiobe mevraxooiovg dyâoijyra 

pic, Plovhtov Bea nâvre, sic Beveriav. 

“Ex zăv “Amtov Maro *c ră Mopăv.   
A ta umilită roabă şi soră mică, Mă- 

rioara Vallarga, a lui Fabrizio. 
1583, Lulie 25, în Veneţia. 
Adecă o mie cinci sute optzeci și trei, 

Iulie cincisprezece, în Veneţia. 
Din Sf. Mateiu de la Murano. 

(Originalul, în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 52, nota 1.) 

CĂLII. 

Meletie Pigas către Mihnea-Vodă al Ţerii-Româneşti, mângâindu-l pentru 

mazilia şi surgunirea lui la Athos. 

Mxvă, re pevahorpensorâre apdEvr Axl 

xparisr Boi665q &v Kopi rawrepriporăre, 

mâcav rapăxhnatv ai ebmuepiay napă Xpiorod 
= 7 bi = „$ a 

Qeo5, moplov vai coripos îubv. 
-- "AMStavâpoc 6 Maxeâov ebroyiac aipo- 

wevoc, mb Qetov Edeiro zapeupitai ri rây 05% 

Îjd50y, 05% obros, Eva, Epopevos râv det- 

vâv, îs ve onondălwy prhosopety, od yăp iv 
îjrrov prhoopoe 6 "A)stavâpoc 1 Gxothebs. 

"Ronevdev oby ă6ânriorov Geltat 7b weţao- 

poăc ris Gacrorâărrie Yoyîs dupa Ev drpa- 

Goi, vai râvy yadenây 58 00 u6voy XApTepiuy 

bzopepav EnuGâvra ră Bewă, GĂhă nai vara 
ppovriady piv Evp.6ijyz Emewyâwevos. "Lowe 

e Xa: 79570 brrjvirrero re prhooopurite 6x- 

orei mă Meyâuevov ui etvat rivă Tâv ebTb- 

xobvroy pi) ai Booroyiae netpaBijvat. 05ro 

mai vân Epe ră ăvOponiwvr. 
Ei oby, Sonora, edroyiats mai Gvorwylate 

6 mapovy obroc Bioc roi Euractiv Gtutprra= 

Aavreberat, (ps vevyains ră pahenă vai Tiy 

werabodiy râv mpaypăroy. Ilpovotac vopute 

etvat Eprţov npapuate»oboms cot ebprjuiav Xă% 

"rây dewvây, ua pâv vai rijv Gaatiiuiijv 005 
gol sic ebăoxiujov dhewpobons ră râvy 

ris xaprepias xai Drowovis ărovov, ua 58 

ua că ris Zizitoc domuatobors, Xv Brad 
dvaredeie Gppenâs Evareviloy 1 marârţoyri   

Lui Mihnea, prea-măreţul Domn şi prea- 
puternicul Voevod, întru Domnul prea-cin- 

stit, toată rugăciunea şi fericirea de la 
Hristos Dumnezeu, Domnul şi Mântuitorul 

nostru. 

-- Alexandru Machedon, exaltat de feri- 

cire, sa rugat ca dumnezeirea să amestece 

ceva, din cele ce nu sunt plăcute, nu atâta, 

socot eu, aprins de cele grozave, cât din 
sârguința filosofiei,—ecăci nu eră Alexandru 

mai puţin filosof decât rege. Sa grăbit deci, 
de şi nebotezat, să arăte mărinimia prea- 

regalului suflet în cele bune, şi na numai su- 

ferind. cu tărie asprimea celor grele ce sar 

fi întâmplat, ci şi cerându-și-le cu despre 

pănă nu se întâmplase. Şi aceasta încă i-a, 

venit în gând regelui cu aşa de mari aple- 
cări filosofice, vorba că nimeni nu este din- 

tre cei fericiţi pe care să nu-l încerce şi ne- 
norocirea. Căci aşa sunt lucrurile omenești. 

Dacă deci, Doamne, viaţa aceasta de faţă 

li cumpăneşte tuturora cu fericiri şi neno- 
rociri, sufere vitejeşte cele grele şi sehim- 

batea, lucrurilor. Socoate-le că sunt lucruri 

ale Proniei, care-ţi scoate laudă şi din cele 

grozave, atrăgându-ţi regalul suflet tot odată 
spre glorie prin puterea de împotrivire şi 

răbdarea, în suferinţe, dar şi socotind ale nă-



ete “Atod vai ăvățovu. Bea. Mi) roivoy ăno- 
xâuipe 2pooraprepâv roi ămăta, vii, 08 ăno- 
wwatns ăvauăvoy rije edumyăvo» Ilpovoiac rii 
odx dEbueopov Bretavoţiiv. 05 yăp dâovarei 
Qebc edepyerijsar, 5 wat Xegâuevoe 13i y Xa 

ebepyerrie xoi moMveheoc. "Eppooro sic Kopip 
1) 6oothxij so» xepadi, odv ri Beonoiv rii 

Adpva Atuarepiiva. 
Boiâpopuvoc tal, Ure UB! 

"O Meheroe.   

dejdii, ca una ce îndreaptă statornic pe om 
şi tare spre Dumnezeul ce coboară în lad 
şi-l înalţă. Deci nu te desnădăjdui în lupta 

“eu cele neplăcute, şi nu te sfâșiă, așteptând 

călăuzirea nu fără de folos a Proniei celei 

bine chibzuite. Căci doar Dumnezeu nu e 
lipsit de puterea de a face bine, el căruia 
i se zice, şi este, şi binefăcător şi prea-mi- 

lostiv. Fie întru Domnul sănătos regalul tău 
cap, împreună cu stăpâna Doamnă Hea- 
terina. 

[una Boedromion 11, anul 7092 [1584]. 
Meletie. 

(Emile Legrand, Lettres de Melctius Pigas, unterieures & sa promotion au Patriarcat, publides 

dapres les minutes autoyraphes, Paris, 1902, pp. 106-7, no 80.) 

CXLIII. 
Ecaterina, Doamna Țerii-Româneşti, către Mărioara Adorno (cu traducere 

italiană de Alvise Spâ), despre trimeteri de bani, refuzul surorii lor Lucreția de a 

o recunoaşte, vizitele de nobili venețieni ce primeşte şi fuga lui Secondo de” Lu- 

cari din Silistra. 
Ti ebyeveorăra vai ciputorăry, xai neptrj- 

v&vn pan ă5ehpi, vopta Mapropa. "Exo, 

înazqptvn sob ă3ehoi), Aduva Aixarepijva, 
modă ce yotperă, wa 6 vetre 005, 5 vide 
ov, 6 Miyvo Bon665as, vai 1) obtrâs ro», 

Auyu Noâma, modă ce patperoby. Asdueda 
xbprov răv Osăv zod ebpijv ce î) vpapii p.as 

2 byeta vai cornpia. Koi, ăv Epurâs xai nepi 
Îpâv, xadâs Epoyevy foc rod voy, Xâpitn 

Be05, "Ouoc pmâăv nerxpăvecat dă ri 0bpu- 
popăv mob uac bpevy, Gtort Erlrj eivev .răv 

cânoy 2rodrovy 1) obvijBea, Grav 0Ehow vă 

fădovaw Ădhoy abfeyrt, ebyăloby Thy 2poroy 

ui răy orehvovy sis XĂov 76n0v, navy Tâs 
md Exauxv eis tby Ilerpo Bob60a, răv etovl 

rob vevtod ov, xai Topa xov” nov ărpey- 
reât măhw ete ri MzoyBaviav. Kati, ăv Epurâs 
ua dă my deholv pac, eivev odă xai 

ebpioxerat uă rois Ovyarăpats ns sis Ti 
Iov ăn 6 ăvâpas rrjs %ai ot abpoi rs 
ebpijoxowe sis rii Mzoyâaviav pă 7bv dy- 
padehpâv wo, zby abfevrt Ono ce pâto, 
za 2 ebpioxope îs zi "Poâoy, ue rhy 

vid wo, tăy Mivo Borâ6da. Kai etpeorijy 

xaă, âpirm Beod, pai pmdăv zermpevecat: 
ări &robtot oi 6ouot Ertn td £:/05y obtarta:   

Prea-nobilei şi prea-ecinstitei şi prea-iu- 
bitei surori a mele, Doamna Mărioara. Eu, 
iubita Domniei Tale soră, Doamna Ecate- 
rina, mult te salut, şi nepotul tău, fiul mieu 
Mihnea Voevod, şi soţia lui, Doamna Neaga, 
mult ţi se închină. Ne rugăm Domnului 

Dumnezeu să te găsească scrisoarea noastră 
sănătoasă şi în stare de mântuire. Și, dacă 

întrebi şi despre noi, suntem bine pănă acum, 

slavă Domnului. Ci nu te amări de loc pen- 
tru nenorocirea ce ne-a găsit, căci aşa e o- 

biceiul ţerii acesteia: când vreau să puie 
alt Domn, scot pe cel d'intâiu şi-l trimit 
aiurea, precum au făcut cu Petru Voevod, 
unchiul nepotului tău, şi acuma află că dom- 
neşte iarăşi în Moldova. Şi, dacă întrebi şi 
despre sora noastră, e bine, şi se află cu fe- 
tele ei la Constantinopol; dar bărbatul ei 

şi ginerii ei sunt în Moldova, cu cumnatul 
mieu, Domnul de care-ţi seriu; şi eu sunt la 

Rodos, cu fiul mieu, Mihnea Voevod. Şi sun- 

tem bine, slavă Domnului, şi nu te amăni 

de loc, căci lumea aceasta are aşa obiceiu: 
când scot din Domnie pe un Domn, nu-l lasă 
să stea în Constantinopol. Și am auzit că 
ai primit de la Secondo de' L.ucari şi de la 

1 Beios e zio, unchiul, fratele tatei; avem deci încă o dovadă limpede că Petra Şchiopul, deosebit 

de omonimul său muntean (fiu al lui Mircea Ciobanul şi al Chiajnei), eră frate al lui Alexandru, fiu al 

lui Mihnea şi nepot al celailalt Mihnea. Cf. Hurmuzaki, XI, pp. XVu — Vl, Evident că inseripţia din 

Murano, pusă de Măricara, e greşită. 
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14 Januar.
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1585, 

April. 

drav ebrăhobv abbâvr, dăv măv Gupivovy vă 

xăBere sic mi Ilâhw. Koi Epada nâs înepi- 
abec ănabd răy Lexodvro Acbxal pr] nai mod zăy 
uzathov răv Bovzapiv za arob răv Muia), 

s! mi ce torpjha, ude ui rd Eyporpec. Topa 

tâyos dm” dbdră os Eorihg, An0b Tv Tepuo- 

wevov Mâiov ăorpa 20.000, joy etnos 
„re, ai ră Edwoa rod Mmeverro» ră 

larţă răv vio, vă ce ră ori, xai 0 

ijtebpo EnepihoGec ră îj dy" wai, Av dăv ră 

smepiăafsc, vă ră pbpeboate od Thy Gstoy 

mob, vă ră mă, ai Eye ră dă Etoâdy ov, 

„oi mopeboov e eiuropie, ddr Topa E 

d&v Em răv wdâov vă ce orâ)i)o Z£05oy *0ăy 

zpâroy, Ît6rt pas eyahav anod ri abdeyrizv. 

Kai d£y pac ebaday dă rinora popi, 
m6ye Was EveGaony Tv W600v %al, vă vă 

wily Gapedobv ot pptotavo ară nâvo, ţăc 

ăpioauev răv Xdopov. Kai măhv zopaăr) 

mov Qedy, xai Bapobuev sis mb Bvowa rob, &- 
dipropa ză vă rbv zăpabuay, ăy GE 6 

Qe6e. Roi orâhvo ce Topa mă Tbv xXoptoriiy 
ie pape umoyăsta 0bo Xorpa xai Evav 

xowp.dizi XEpru6, Taviv hâe mep ebp.oppov, 

ua TCarobyiv wabpov, migec 12, xawobxăv 

unoonvâriov, migec 12, nai vă Xduge pape- 

mara” ai B&foh mb Ghigov ele modă, Td eb- 
poxâuevov, Kai Exeiva ozob ce Eoriha pă 

răv nază Nindh[aovy], eivev Xexâw xai sip.r pi 
voi xănhoua ăy po Grhătetv ROXAOV Xa 

sic ri pitot Xpvo6v, ai 8bo unoydato. Xozpa 

val maviy Br Eva, Ceoăprv sevrowa, xali Ghe 

oe ră peptv vă XNz hoyiuă, 0705 Tăy EA037, 
Kai ră nănhowa nod we păr, 63 ceia 
dy wââov râpa' sis XXV popăv, div imeare 

AXĂ, BEhousy mb ori, xot oTEAyo ce xai 

vay ranețouâvrbhoy. "AMhoy 0dyi. Kai 6 

Pee E: meră 005. 

1584, îv wi 'lowovăpi 14. 
"Ryo, Tâuva Ataarepiva, pârpo 8 “P63o».   

bailul Contarini şi de la Mihail, cele câte 
ţi-am trimis, după cum mi-ai scris. Acuma 

ţi-am mai trimis în deosebi, de aici, în luna 
trecută a lui Maiu, 20.000 de aspri, adecă 

douăzeci de mii, şi i-am dat fiului lui Be- 

netto da Gajano să ţi-i trimeată, şi nu ştiu 

de i-ai primit ori ba; să cercetezi la un- 
chiul lui, să-i iei, dacă nu i-ai luat; şi fie-ți 
pentru: cheltuială şi du-o cum poţi, pentru 
că acuma n'am cum să-ţi trimit de cheltuială 
ea înainte, pentru că ne-au scos din Domnie. 

Şi nu ne-au scos pentru vre-o pricină oare- 
care, ei noi am venit în acest loc, şi tot noi, 

ca să nu se îngreue creştinii cu totul, am 

părăsit acest loc. Şi iarăși roagă-te lui Dum- 

nezeu, şi să avem încredere într'însul: răpede 

vom căpătă iarăşi Domnia, dacă va vreă 

Dumnezeu. Şi-ţi trimit acuma, cu aducătorul 
scrisorii, două bogasii albe şi o bucată de 

postav leşese foarte fin, frumos, şi 12 coţi 

de aclaz negru şi 12 coţi de damase (camo- 

catto) vioriu, ca să-ţi faci haine, şi primeşte 
puţinul cât sa putut găsi, drept mult. Și 

cele ce ţi le-am trimis cu popa Nicolae 

erau un lighian şi un ibrie şi o plapomă 

pe margine cu aclaz roșu şi la mijloc aurie, 

şi două bogasii albe, şi postav pentru o pă- 
reche de cearșafuri, şi ţi le va aduce el, cu 

celelalte postavuri ce i-am dat. Şi plapoma, 

de care-mi serii, n'am avut cum so dau 

acuma; altă dată, de vom fi sănătoși, ţi-om 

trimite-o; şi-ţi trimit şi o faţă de masă. Alta 

nam să-ţi scriu. Şi Dumnezeu cu tine. 

1584, în luna lui Ianuarie în 14. 
Eu, Doamna Ecaterina, seriu din Rodos. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată și în „Anale“, XVIII, p. 57, nota 6;peo foaie de hârtie 

proastă, fără pecete.) 

| CXLIV. 

Ecaterina, Doamna Ţerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre surgu- 

nirea ei şi a lui Mihnea-Vodă la Tripoli şi noua căpătare a Domniei. 

-- "Reg 02â (sic), topia vrâuva "Exadepiva 

mda Obxpofhayias, bis zai patperijop.ata 
sic iv âsedet pov, rijvy Magitopa, xai ră 

Cu mila lui Dumnezeu. Eu, Doamna 

Doamnă Ecaterina a toată Ungrovlahia, să- 

nătate şi închinăciuni surorii mele Mărioara,



1 er a . A 4 . Thy 0Y wob, tov Miyva apăver, xatperia- 
pATA, Mal sis Tie waho'păs 

sie £0ovs robe 
WETOVOLAv, 

p.0< pauperijs St, 
Koi zapaxadă Tv Bey vă îvijârg pai 
wo» Ev pia, nai "Ay Snorâs vai 
neţi îwâc, Enabdansv modă vai pas Edo 

eis 10 Tapaunobhovats, 

Viep6v 10 TI sbyapistodusv 170 vana 

vigadoy Baby, z5hv vase Zăprozv ri ab- 
Gevrizv, vai iusofevy xohă vă riv Boreray 
rad cod x pă rijy mpzoâtavrîie Ilalvajiiae 
10b. 

20 

Săuo 3€ 

sorrpia. 

a * A 7 A + A + 

KU SEX V,SV TAI 

“Ozoă dn Gr, ob ăzortp/ărm maxiţri 
sie ră udrora ris vis 

uoi 6 Bsc, 

vă “jve 0 X/dporc, 
vă Tăv rană, TĂI 10 edr 

îm Eul. "ANY, o ddehpei mov, rimores 85 

se tomha, Or] 3ăv ta p6dw, du ta, 2v ta pddw, ui ueră 
rabra os BEw oridr u.6ve 

Qedv vă “fueafev pad, mai 

Eva (sic) oov. Koi 270, 5 

fW.0vy uă Tov Mzariara, 

Gevria. cov, 

TApOXĂNE TO 

so En rijy 

Peopyuos, nod 
TPOG4I VĂ Tiy ad- 

(Vo:) Aoroi eis răs zinlae ipas Tis 1t- 
utorărns Xai eyeveorărijs wmpias Mamba 
rob Pauriipr(o», sie ră Movpă, 

eriay, 

es ră Ba- 

(Originalul, pe o frumoasă 

p. 62, nota 1; pecate peste hârtie cu 

  
hârtie orientală, în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, 

vulturul purtând crucea în gură şi legenda: 

şi de la fiul mieu Mihnea Voevod închină- 
ciuni, şi către călugăriţe închinăciune, şi 

tuturor alor noştri închinăciuni. Şi rog pe 
Dumnezeu să te afle scrisoarea mea în să- 

nătate şi mântuire. Dacă întrebi şi despre 

noi, am suferit multe, şi ne-au surgunit la 

Tripoli, şi am fost destul de bine, şi, iarăş, 

slavă prea-bunului Dumnezeu, ni-au dat 
Domnia, şi suntem bine, eu ajutorul lui 
Dumnezeu şi cu mijlocirea Fecioarei. Cel 
ce nădăjduieşte, își ajunge scopul; măcar 
şi în fundul pământului să ajungă omul, 

şi, dacă-l iubeşte Dumnezeu, îl scoate iar 

de acolo. Dar, o sora mea, nu ţi-am tri- 
mis nimic, căci n'aveam chip; după aceasta 
îţi voiu trimite, numai roagă-te lui Dum- 
nezeu să fim bine, şi-ţi port eu grija. Şi 
eu, Gheorghe, care eram de faţă cu Battista, 

mă închin Domniei-Tale. 

Deie-se în cinstitele mâni ale prea-ecin- 
stitei şi de neam bun doamne Mărioara 

lui Fabrizio, în Murano, la Veneţia. 

XVIII, 

rocnsăaa [e]karapguna.) 

CĂLV. 
Mihnea al II-lea, Domnul Ţerii-Românești, şi Doamna-mamă Ecaterina către 

Mărioara Adorno, despre mazilie, primejdiile prin care au trecut, întoarcerea lui 

Mihnea în Domnie, călătoria Ecaterinei la Constantinopol, cu lămuriri băneşti. 

Becc. | lbyeveorâri, ai “înpat= 

arjutvr, p-ob vpărta Bia. Tv abGevriay o0b 
rod apere, mai 1 Nrouva, 7) oilorâs ris 

a 2 z _ ac 

abbevriag 40, TGĂĂĂ ce atperă Xa GhL pare 

TLBLOTĂTL 

E Eârzi, WAp0, BERTI, TDOGXLVODY Tijy ad- 
Gevrizy cav. Kai Btwye ubptoy ră Bsăy 70 

epeiv iv abdeyriay Gov d poet pad 8 Dia 

sai pețăd soripia, ri xai “1 abGevria ov, 
/ăpue Xprorob xai dă ebxây Tăy YwvEoy pub 
mai Bă ev 71 abBevria oo», xahăe Exouev 
fue rod vi, vamă ai dă răs apapriae 

pac tovvpbpecev 6 Bebe vai Epivexa patit 

„ai Exapadipaney vai E4b/Oveboauey Xai GTe- 
peăv mai Bădacoay. Mă zh 6 Bebe Exapev 
Zheos sai cornpiav, xai itlooty pe ij Thy 
fpâvov uiod răv zarory, %7i Tpeodev 1ahd, 

Beo5 eb5oxobyros 47 Glă spy 505 

Ehafa vâay “ppaziv sie abdevria cuv brd pet 
ps zob Mioep Ttovaut zab Magiv 70 (l6hoo, 1, 
dz 1,709 “pau.Eyt "0zz0â, zăs 28. Kai 

zp6rov îpatapev aepi Ti, piav zis aevria 065 

“Ou.ws 

i0b îi 

  

Cu Dumnezeu. Prea-nobilă, prea-cin- 
stită şi iubită a mea doamnă mătuşă. Mult 
te salut pe domnia ta, şi Doamna, soţia 
Domniei Mele, mult ţi se închină şi toţi 
ai miei, mari şi mici, ţi se închină dom- 
piei tale. Şi ne rugăm Domnului Dum- 
nezeu să te afle pe domnia ta serisoarea 
mea sănătoasă şi în stare de mare mân- 

tuire, precum şi Domnia Mea, slavă lui 
Hristos şi prin rugăciunile părinţilor miei 
şi prin rugăciunile domniei tale, suntem 

bine pănă acum, deşi Dumnezeu, pentru gre- 

şelile noastre, a îngăduit şi am fost mazilit, 

şi ne-am turburat şi ne-am primejduit, şi pe 
uscat şi pe mare. Dar iarăș Dumnezeu mi-a 
făcut milă şi mântuire şi m'a învrednicit la 
Scaunul meu părintesc, şi suntem bine, cu 
voia lui Dumnezeu şi prin rugăciunile tale. 
Am mai primit 0 serisoare a domniei tale 
prin messer Zuan de' Marini Poli, care eră 
scrisă la 28 Octomvre. Şi întâiu am aflat 

=]
 

1586, 
14 Ianuar. 
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xai Exapinaţev" Bebrepoy fix0vnavrăprs po Tăy | 

ab0&yra Mîoep Tâsoăvil nat 5 Tăv 6ptou6v Gov 

06): îjp.eoBev xahă ăvanapsvoc nai ripuptvoc nd 
rijv abGevriay p.ov xai mă robe Ăpyovrec 10 

madartob nov, dă ră Gedpav xai dopărty rie 

abfevria as». Kai, ăhov mah, ăy ăporăc 7 

Abddevria oc» dă vi Tâuva, ri unrtpav ij 
Adfevriae wo, ebpioxere îs ziv I6hw, 6ă 

rbzorec Bobhiac, 6rod Exăp.ovy ueyădy Xplav, 

xai ăv ddat 6 Bebs biav, &yhiyopt Epyerar. 

Kai, ărpov Eppaya riiv rpaptiv p.ov, peratie 
ip&pas, de xat îi Nrcuva, îi uonrepa ri 
adGevriae p.ov. 

'Hazmpăw wow ă3ehpi. Tv ad0evriav cov 

zoM& Yatperă, xai pă my Shvapuy mad Xprarod 
wob Exarebodbdera “ds ră Iovxo»peorijâtes îs 

zijy ol, %ai ărbhavoa Xa Tâv abBtvrt râv bi6y 

ov vepâv xat add. IlAy 82 Beho vă ava- 
pepe ris abdevrias oov, Grav tueolev îs iv 

“P65oavy, Eormhec fvay afor vă te ră nod 

ebptoxâueoday, nai per Exijvov Zormha rijc 
adBevria 60» wawowyă potoxi, €vay rohobx 

vot arhâli pxdpo xai 6to zoțăaia ozpa, nai 

tv jebpo ăy ră EhaGes 'e râpt. “Onov tâwoa 

6 eds mai îjMBauev e iv Il6h, Y0ehev 

20jy Exijvos 6 iponbvaxos, mob djdshec 2o- 

rihny play Body 250, noi Evipețiv pe vă 
705 doo Ziwâov vă pept ris abdevria oov, 

moi dâv by Z3ooa rbnorec, uă (șters: nt dv) Edo- 
sa îs ră x&pw rob To6ăp3ov ză Lapăv ăsrpa 
„L Yă Bosoby ris adfevria a9b dă Etoov, xai 

dtfob ră Gita 6s dă nohăd, mal naupăahe râv 

Qzdv vă ipeoGev xohă: năhw 0showev Zorihety 
mic udBevria 55 Shoot 5 Gece, “Erepoy odyi 

tă rije Bpac, văi zoo Xp oh vai nai, 

Tevapiov 14, 1585 Xprorod. 

(Pe margene:) Kai vă niv ro năpte pe 
Gdpos mb âs dv tgapev rbpi Etw5oy vă orijdo- 
wey, pă Tov Mâiov arie was vpașiv, zod Gpilie 

vă ză Bhowuev, vă oa tă cepoww: xăv pios 

vă ră Botev 700 Miosp Ttifuv 288, oi 
odBevria oov vă ră măpie mb rod Mioep 

Ilooyăhoy. 
(Vo:) Ti ebyeveorări xal miptorări pârtia 

Mapipa Bohăpro» rulov dwdet ro "e ră 

Movpă, îs Tov Lăv Martov, îs riv Bewrtav.   

despre sănătatea domniei tale şi ne-am bu- 
curat, apoi îmi recomanzi domnia ta pe dom- 
nul Zuan şi, după porunca ta, va fi bine 
odihnit şi cinstit de Domnia, Mea şi de boierii 
Curţii mele, pentru hatârul și dragostea 
domniei tale. Și, alta iar, dacă întrebi de 
Doamna mama Domniei Mele, se află la 
Constantinopol, pentru o afacere, căci avem 
mare nevoie, şi, dacă-i va da Dumnezeu 
sănătate, va veni în curând. 

ȘI, de când am scris serisoarea mea, după 
o zi a venit şi Doamna, mama Domniei 
Mele. 

Scumpa mea soră. Mult te salut pe dom- 
nia ta şi eu puterea lui Hristos, am ajuns 
bine în Bucureşti, la 31, şi am aflat cu 
plăcere şi pe Domnul, fiul mieu, sănătos 
şi bine. Dar îţi voiu aduce aminte domniei 
tale că, atunci când eram în Rodos, ai trimis 
un om vrednic, ca să vezi unde ne găsim, şi cu 
acela ţi-am trimis damase (camocatto) vioriu, 
un postav leșesc (?) şi aclaz negru şi două bo- 
gasii albe, şi nu ştiu dacă le-ai primit pănă 

acum. Când a dat Dumnezeu și am venit 

la Constantinopol, a sosit acel călugăr pe 
care l-ai trimis odată aici, şi mi-a cerut să-i 

dau de cheltuială, ca să-ți ducă domniei 
tale, şi nu i-am dat nimic, dar am dat în 

mâna lui Eduard da Gajano 10.000 de aspri, 
ca să ţi-i dea domniei tale de cheltuială, 
şi primeşte cele puţine, ca şi cum ele ar fi 
multe, şi roagă pe Dumnezeu să fim bine: 
îți vom mai trimite noi domniei tale ce ni 

va dă Dumnezeu. Alta nu e pentru acum, 
şi anii tăi să fie mulţi şi fericiţi. 14 Ia- 
nuarie 1585 de la Hristos. 

Şi să nu iei în nume de rău că n'am avut 
să-ți trimitem bani de cheltuială, însă în 
Maiu serie-ni unde vrei să-i dăm, ca să ţi 

se dea, și, dacă porunceşti, să-i încredinţăm 

domnului Ziva aici, şi domnia ta să-i iei 
de la domnul Pascal. 

Prea-nobilei şi prea-cinstitei doamne Mă- 

rioara Vallarga, deie-se cu cinste în Murano, 
la Sf. Mateiu în Veneţia. Primită azi, 30 
Martie 15862. 

(Pecetea:) Iw MHAcCrIe BOX MIU 

BOEBOA,. 
Ricevuta adi 3 Marzo 1586. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.: publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 63, nota 4.) 

! Loan de Marini Poli. 

2 Data nu e more veneto, sistemul cronologie pe care-l întrebuință Mărioara, ei Mihnea şi-a greşit 

calculul în ani de la Hristos.



CĂLVI. : 

| Ecaterina, Doamna Țerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, despre greu- 
tăţile: ce are de pe urma relei cârmuiri a lui Petru-Vodă Cercel şi a datoriilor ce 

a trebuit să facă pentru căpătarea Scaunului, adăugind felurite ştiri particulare. 

“+ Ebyeveorărt, rwtorări &dshpl ob pat: 

ze, xopărta Maptopa. Ti adBevziay o» 
TON jarperă,. mai 6 ad0&yrns 5 Miyva Baoi- 
665as mai Î Nrâuva mic Abdevria can zal 6 

vidg îs AbBevria oov, 5 “Podovh Boe66ăzs, 

xatperobv rijv abOevriay ov. Kai Osoi ub- 

ptov râvy Gsv rod ebpîy ri abBevriay 00» 
5 papi mod 2v byla al pevătim orrpia, Get 
„ai “Î abGevria nas, yăpirt Xpiorob wav vgi 
tă sdxâv Tây Tovtov pas ai je Tv opiav 

ris abOevria 60, modbs Eyouey îmc rob vijv. 

"Ay âpozăc, mai 1) mpărta Mrsverra xoi 1] 
pernă vai î) Huyova vai îÎ povres Tobe 
ie Gh xohă xat mpooxrvadv ri abdeyriay 

oub. [li 68 îs nhăros fâv “păpo zic oi- 
ewria o5b | pirat ară ri pac GTEho ce 

Ziodoy Xonpa 1%, tobv incat Yihtădec: vai 
"Eodiace ai mopebrov 1 ablevria ccb 6yL 

xodâc BEc, pă xabac sboh (sic), dă ri, 
ăc ră tebpr 6 Bebe nâe dnepvobuey nai 
ic, pă ri orevojwpiee ai uă ovypioec val 

mepaapobe. Aă mi îjXB=v îxîyos 6 dovyyb- 

pere, 6 oevis! xat Gyaxârnoey noi Eratey 

Gore Ga0v rob E5009v rijv adGsvriay, nai, dpdv 

zoebw “e riv Xpav utoa, ăpăhacey vai Epi- 

watav răv u6ou.ov, xai Enroyivev £38 b popa 
abri” uâw 6 Qsbe vă owurarat! Kai, rpăv 
zăy tduv no Xadă rijy yopav, Eortey 6 Ba- 
orebe vai răv Expatev vă Soni js rijv Iopra, 
xa0âe Exăponev ua îpie” vai Exijyoc Enipev 

3 m mai ăv îpev val Ecbyev, nabâc ză Epă- 
deco, usi ÎpMOauev ji, at ebpixouev vai 

dev pptac „oa copria Xozpa, ai jtov nd 
Tobpnavg, and Ehpaiobe, ăxd Ppăyyxovs, nd 
rte)enties, za tuatoy0roay BA xai Exhaboav 

îs zâv Baorta” ms vă păowuev Tppis r60wy 
fim; Kai 6 Baothede dptozv dr, ua rd întpe 
5 Mivan Boidas rv AbBevriay mob, e 2hs- 

păat mai ză pet, tab” vai Ext m Rhepoyopev 
Îppâs, 2ai Epedbitjpev 19: Tic toc vă Exdouey 

ic zov riza ha rca. Topt zob vă oâ0w- 
ev; Kai zepi zobro 1,0shapey mizăte vai heo- 

repa zi abevriav 005, pă dă te G0ăv 
apezt Kai hov zăhwy dv Ge GINO “1p0G!7, 
250 Ep ăoapa 7, vai îj abbevria cae îsi 
a ecâeitare ză ul ză chobniy Zr 2 ăi 
ză PEoimleTe Azd vi, TD ChObptY EL EG ARO 

    

1 Petru Cercel. 

58183. Vol. XIV. 

  

Prea-nobilă, prea-cinstită soră a mea, iu- 
bită, doamnă Mărioară. Mult mă înehin 

domniei tale, şi domnul Mihnea Voevod şi 
Doamna Domniei Sale şi fiul Domniei Sale, 

Radu Voevod, se închină domniei tale, Şi 
ne rugăm Domnului Dumnezeu să .te afle 
pe domnia ta serisoarea mea în sănătate 

şi mare mântuire, căci şi Domnia Noastră, 

slavă lui Hristos şi prin rugăciunile părin- 

ților miei şi pentru sănătatea domniei tale, 
suntem bine pănă acum. Dacă întrebi, şi 
doamna Benetta, şi Prepia, și Păuna, şi 

bărbaţii lor, sunt toţi bine şi se închină 
domniei tale. Ci nu-ţi scriu mai pe larg 
domniei tale, decât numai că deocamdată 
îţi trimit bani de cheltuială 20.000 de 
aspri, adecă douăzeci de mii; şi cheltuieşte, 

şi dă-o şi domnia ta, nu cum ai vreă, -ci 
cum poţi (?), pentru că Dumnezeu ştie 

cum o mai ducem şi noi, cu ce strânsoare 

şi cu ce năcazuri şi încercări! Pentru că 

a venit acel neiertat, acel nelegiuit şi a 

amestecat lucrurile şi a făcut aşă că 

i-au dat Domnia, şi, când a mers în ţară 

înăuntru, a prăpădit şi a, pustiit lumea, și 

a ealicit aici însăşi ţara: numai Dumnezeu 

să aibă milă de dânsa! Si, dacă l-au văzut 

cum strică ţara, a trimis Împăratul de l-au 

chemat să vie la Poartă, cum am făcut și 

noi; ci acela a luat ce-a avut şi a fugit, 

precum s'a aflat; și am venit noi și am găsit 

că aveă datorii de 889 poveri de aspri, şi 

erau de la 'Purei, de la Evrei, de la Frânei, 

de la gelepi; şi s'au adunat toţi şi s'au plâns 

Împăratului: „cum să pierdem noi atâţia 

bani?“. Şi Împăratul a orânduit ca, precum 

a luat Mihnea Voevod Domnia lui, să plă- 

tească şi datoriile lui; şi aşă le plătim 

noi, şi ne-am îndatorat şi noi pănă :ă venim 

în ţară încă pe atâta. Și acuma unde să 

scăpăm? Si pentru aceia am voi să te 

îngrijim şi mai mult pe domnia ta, dar 

nu e cum ar trebui. Şi, alta iarăș, dacă 

ţi se trimit lei, aici fac 80 de aspri, şi 

domnia ta fi schimbi acolo de la 40 în 

sus; galbenul are aici de la 120 în sus şi 

11 
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1587, 
23 April.
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1587, 
4 Iulie. 

pu moi Emet. âmb £! Gore, ăv oe ori» rtob- 
7rjy povtăa, Exsi mâverat Ba ră 'pioz. Kai 

mijv ăhw Gov pă râv ră Lomtă Eoryjha pi, 

vai Emei Eâwoay mie addevria sob di. “Ouwe 
dă abră mai ară Babualoweotev râs vă 

srelopev' %ai râp 6 robro OrEO TObputxă 

Xompa odă Aorpa vl, mat "todtace ră 1 a5- 

Bevria ob xadâc 2unowptoie, mal mapănahe 

mâv Bedv vă pe wahă 6 addevrme 6 Miyva 
Boeâ65ac” zăhw GEhnuey dy Ompuiy zic ad- 
Bevria ov, Kai adră ră ăompa ră Ewoa ic 

ră &prw rob Mioep Tîi6ov, ob jaunpră us, 
vă ză ori mie obGevria cov, moi, vu ră 

Aăbre, pă "mtv edpte God Epyera 280, vă 
Exouev ânâuptowy, Kai 5 xpov zic adevria 

Gob 7ohii, xai Xa). 
"Amputov 22, 1587 Xptorod. "Adehpi Tic 

adGevria oov, AixaBepiva Topva. 

(Margine:) “Orav ip.ovv he rhv “P6âo Edehec 
pas ori) Evav ătubria vă tdi mob eoploxouev, 

xai per Extvov Eormka mic abeyrio oo io 
xovudota, xai âto noyăota ăompa, mai Eu 

zbpr 83v we Eypaec, EhoGec ră 1) abdevria 

sov 3 &yu. 
(Vo:) + Ti sbyeveorărt xai ăvrip.orărt dăsăci 

wob îyazmusw, xopăârta Mapwopa Bahăpya, 

mipioc 806 ză 1js râv Xăvro Mariwv "6 ră 

Movpă ris Beveriac, Ebyapodei. 

Con apresso asspri vinti miglia; adi se- 

dese lugio.   

acolo de la 60; aşa încât, dacă-ți trimit 
bani de aceștia, toate vin acolo pe jumă- 
tate. Şi, altă dată, cu da Gajan, ţi-am trimis 

10.0. 0, şi acolo ţi-au dat domniei tale 

6.000. Dar pentru atâtea şi atâtea [piedeci], 
nu mai ştim cum să-ţi trimitem; și acuma 
de. aceia-ţi trimit aspri buni turcești 20.000 

de aspri, şi cheltuieşte-i domnia ta cum vei 

puteă; şi roagă pe Dumnezeu să fie bine 
Domnul Mihnea, Voevod: iarăș te vom cinsti 

pe domnia ta. Şi asprii aceia i-am dat în 

mâna domnului Ziva, ginerele nostru, ca 

să ţi-i trimită domniei tale, şi, cum îi vei 
luă, să avem răspuns, prin cine vei afiă, 

că vine aici. Şi anii domniei tale fie mulţi 

şi fericiţi! 
Aprilie 22, 1587 de la Hristos. Sora 

domniei tale, Doamna Eeaterina. 
Când eram la Rodos, ai binevoit să-mi 

trimiţi un om vrednie, ca să vadă unde ne 

găsim, şi cu acela ţi-am trimis domniei tale 

două cumaşuri şi două bogasii albe, şi pănă 
acum nu mi-ai seris dacă le-ai luat dom- 

nia ta sau ba. 
Prea-nobilei şi prea-cinstitei surori a mele 

iubite, doamna Mărioara Vallarga, deie-i-se 
cu cinste aceasta, la Sf. Mateiu din Murano, 

în Veneţia, cu mulțumire. 
Cu aproape 20.000 de aspri, azi, în 16 

Julie. 
(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 60, nota 8.) 

CXLVII. 
Esther zisă Prepia, fiica Lucreţiei Frangopulo, către Mărioara Adorno, 

despre iubirea ce-i poartă și multele ocupaţii ale Doamnei Ecaterina, care o fac 

să uite pe sora ei indepărtată. 

+ Tipuorăry, ebyeveorări, xai Aiav Epao- 

prorărm Xa xăotjs rripâje afla, wavrrla p.0b 
îpazwutvn ov. Tiy zpocotxobsay ai Eda- 

preav merăvotay mot Tijv ebyeviiay 60b Ey, 

î Orarip so, Î Eănperija. Kai dtopev xd- 

ptov rdy Qedy 705 Tytvrv ce boy] wat cu- 
par. ?Hâebpe, uavirta p6v îpaTrpev, rd nâe 

192 chv pai, 505, vai Exâpry î) xapăirta pod 
ră mâc po vpăpys dă riy Bevertjav, mai Exo 

Gâpoc sis my Bsby ză nbe vă oat ănohățo nai 
ooparijră. Kai, ăy ăporăc xai neph bpâc, uă 

ziv 2rjvaţurjy rod Qecd vmjEvoev eic e rijv ocl- 
pepovy jp&pay, mai xeperăm, ce ai îj epărta 
Hevera xai 1 Mayo mai o0BĂr- Î] Edetzi) 

pac. Oy Erepov dră rîje îbpac vă (sic) nă- 

Îqy perâvotay, nai Î edyij do» per Epăc. 
"Horîyp, î Garii 00» î Ronpentia. Mryvoc 

lovhijov %, Erove ant! amd Xptarod.   

Prea-cinstită, prea-nobilă, prea-dorită şi 

vrednică de toată cinstea, mama mea iu- 

bită. Fac cuvenita şi supusa plecăciune 

domniei tale, eu, fiica ta, Prepia. Şi ne 
rugăm de Domnul Dumnezeu să te ție să- 
nătoasă cu trupul şi cu sufletul. Află, mama 

mea iubită, cum că am văzut scrisoarea ta, 

şi s'a bucurat inimioara mea cum că-mi 

serii despre Veneţia, şi am nădejde în Dum- 
pezeu să mă bucur de tine și aievea. Şi, 

dacă întrebi şi despre noi, cu puterea lui 

Dumnezeu suntem sănătoși pănă în ziua de 

astăzi, şi te salută şi doamna Benetta şi 

Păuna, cu toţi ai noştri. Nimic alta pentru 

acum, şi iarăş închinăciuni, şi rugăciunea 

ta cu noi. 

Esther, fiica ta, Euprepia. În luna lui 

Iulie în 4, a anului 1587 de la Christos.



--"HEenpe va! erobro rd nbe âpiitne vă 2|v]0m- 
one rijv Touvav vă ce "0rjp.ăze: xai 6 Kbptoc 

ză îjvâoxn ră be ră avapăpvoorv ră xădiioo 
pă rv Tâva, pi 1] ăpevria ris Ex odă 

Bâsava, ai Xmou6vă, val, ră meptodvrepo, 
102 paxpă xai mă menivo div ce Orpărat. 

(Vo:) Bic riv riprorărrv mai sbyevsorărijv 

xot mot muie afla, tiv neprAmuen vo» 

pavijrta, ebhabâc d06eim ănd riv Bhoyfav ete 
riv Bevertay. 

Află încă şi aceasta, cum că ni porun- 
ceşti să amintim Doamnei ca şi ea să-şi aducă 
aminte detine, şi Domnul ştie că-i vorbesc și 

eu Doamnei, dar Domnia Bi are multe neca- 

zuri şi uită, şi ceia ce e mai mult încă, eşti de- 

parte, şi de aceia nu-şi aduce aminte de tine. 

Prea-cinstitei şi prea-nobilei şi vrednicei 
de orice cinste, iubitei mele mame, deie-se 

Ca smerenie, din 'Țara-Românească, în Ve- 

neţia. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 73, nota 1.) 

CXLVIII. 
Însemnări despre Moldova şi Ţara-Românească din călătoria, descrisă de 

Ieroteiu, Mitropolit de Monembasia, a lui leremia al II-lea, Patriarh de Constantinopol. 

„.„„„Kat 6 xbp Qeimnroa vă brâie 

miv Bhayiay, vai ebiahăy tray amd rd na- 
rprapyetov, 6rav bnijiev sic riv Bhayiav, uri 

Zorevhey rtaobony vă zăv pepoby, wat 6 apâvrije 
Miyyac Bonâovâac răv Eoretdev ăn XA y 

orpăray, vai îjhdev sie rijv low . . 
“Yrăya vody! sie ci "lOmpiay, xai Exape 

piav Entonorijv Mmrpârohv, iv Qactavijy, 
pă Băhmjua rod 6notme "lâlpoy, xai d 
[la-pomuoc dăv fshmoe vă bă, ai Exape 

zăhv oxăvăaha. Kai. Eorerhăv 7ov E66ptoTov 
sic rijy Bhayiavy, sic rânov Gnob îjroy Bboxohoc 

vă pbyat. “Yzajer xat 6 "lepepiac pă my Mo- 
veuBaoias sic my “Pooiay. Kai Exauov Eva 
-pvoy, xat Îjoav xarănhetotot, 19 Gov rpeie 

vopate ebyiuay 2. Miay ăray onîjyay vai 

stay rov Boonta. Koi răv a5h6pt6ev 6 %dp 
“lepewiag. Aevrâpoy, drav robe 2pidevos, Koi 

npirriv Bray edpîpavy ai Dzîjyay sie rijv Kovoray- 
zwcbnohy."Ouoc, Grav 1jh0av sic rijy Bixiav 
zdy 4atpdy, bn055/0% robe 0 abl&vrre Mi-as 

Boxvăne. *Erwye “oby doGeviie, vai i) xopia. i, 
pirrepa ro» Edetofim răv Marprăpyrjy bavpasră 
ru firov Lodazavii, vai “ijzov vai ete ri "P6- 

5ov &fâprom pă mâv dp 'lepeuiay, "Ilrov 

xi. obyrexvos 705 Miyva Brin66vâa, Gri ăa- 
me zby biv rob, Meră radra TjNOav vai ete 

ziv Mnoyfaviay, zhiliv pă oby A0nay Rd Ti 

Vbipav ri brepohwiv. Bai bzo38/6r] tos 5 

zavevoeftszaroc Iârpoc Bonjiivăas 
xai &tatata, Kai Edoxe paţeipobe vă paye- 

Gavpaoră 

pedovy, ăvfipozobs dă nâoay Dnepesiay, îtă 
x aa 

ră XhOya, Gtă 

9dy ohne 

Joprăpi, ră Ebha. “Yafiee 

vai es zbv Ilarpăppr so- 
pamxâs ai Euane Râca TpEzonoav râttv 17 
mpiijv ets Ghobe, ua îjzov ăviponos Thoube 

1 Patriarhul. 

  

„... Şi chir Teolept să meargă în Țara- 
Românească, şi l-au scos din Patriarhie, 
când a mers în 'Tara-Românească, şi au tri- 

mes ceauş să-l aducă, şi Domnul Mihnea 
Voevod l-a trimes pe altă cale, şi a venit 

în Constantinopol. ... 
Pleacă deci în Iberia, şi a făcut o epis- 

copie Mitropolie, a Fasului, cu voia rege- 
lui Ivirilor, şi Pabomie n'a voit să meargă, 

şi a făcut iarăş scandaluri. Şi l-au trimes 
în surgun în Țara-Românească, într'un loe 

de unde eră greu să fugă. Deci şi leremia 
merge cu al Monembasiei în Rusia. Şi au 
stat un an, şi erau închişi, şi numai de trei 
ori au ieşit. Odată când au mers de an vă- 

zut pe Țar. Şi l-a binecuvântat chir Ieremia: 
A doua oară, când i-a ospătat. Şi a treia 

oară când au ieşit de s'au dus la Constan- 
tinopol. Ci, când au venit venit în Țara-, 

Românească atuncea, i-a primit Domnul 

Mihnea, Voevod. Se întâmplase a fi bolnav 
şi i-a făcut Patriarhului o primire minu- 
nată Doamna, mama lui, pentru că eră din 
Galata, şi fusese surgunită la Rodos cu chir 

Ieremia. Şi eră şi cumătră cu Mihnea Voe- 

vod, pentru că i-a botezat fiul. După a- 

ceia au venit şi în Moldova, numai cât cu 

multă osteneală, din pricina -frigului celui 

peste măsură. Şi i-a primit prea-cucernicul 

Petru Voevod în chip de minune și de uimit. 
Şi i-a dat bucătari să li gătească, oameni 

pentru toată supravegherea, pentru cai, pen- 

tru fân, pentru lemne. Mergea deci adese 

ori şi însuş la Patriarh, şi li făceă toată rân- 

duiala și cinstea ce se cuvine, la toţi, şi 

eră om dulce la cuvânt, sever la purtări, 

Pe la 

1589. 
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eis robe hâyove, cewvbe ei ră dn, Eniri- 

detoc ete ră xapuowara. "HEeope 1h60Gay Tovp- 

xy, pouxiviv at. Ghayiuiy, Bhove ăvnave 

TAVTDLOTPĂROE, Tepioadrepoy Ori Îjroy Esfpuov 

sie mă ăupov, sis oxhăbave, sis nroyobs, eis 

wovasrijpta, sie ewximolac, sie tepeie rontnobs 

ua £Evobe, Tâcov &rt xadăvas XvyOpornoc 2ab- 

male mc sis rotobrove rânowc 35p80% rotab- 

rame phoews XvOponoc ueyadopvijs vai ppovt- 

woraroc 1ai Biwaldtarog sis râs wploeie 70». 

Kai obyi pâvov abrâăs răe wâpirac eiyev, 
ap, oi Boxtubraroc sie năcav rExvijv 10 eis 

Ypăwpara, %ai ijrâna obs Xoviobs ăvOponove, 

Xa pbra măvrore mepi Gorpovoulac, mnepi 

Tây Codioy xoi mepi XXV denrâvy app 
Toy, "Hyâna mai mode jărac modhă vol 

eiye ăhrmy rexvirijv Emiriidetov” jrov 70dv 

oi eie Gha ră XAha mob w6omov rey- 

vivrie, ai Gha ră eterate, ai dă rodro roy 
ai pofspec, ai rhy 2poGobvro xol. oi Apyovres 

at Dos 6 Aade, "Exane 05y vol wovaorij- 

ptoy ie rây Ladarây Aegâpuavoy, âvrixpue rod 

Fraoiov. Kai ot revizot îjrov Gnarăarazot vai 
sdeuehbodv ro sie r6noy wazby, wo Exdboay 

ră xriapara Tic Euxhmoiac val rob relyovs 

705 Ybpwdey, uni Exăm rdoos uns, 166% 
E6050c, rovubrn topapia moi ha nodal 
> . A > £ Pă 7 2 mirmăst6rnrec. A2v îjperjoev, ăur Enome nd- 

» r [a + p z Ay No ete rânovy orepsâv, ai Exapty o dav- 

7016, Xo Eatviaos 70, nai Zprhodâptoe rhy 

Mrponodirrv, robe edpeleyras ăpytepeic văi 
ce a- e a x 7 = RA Ohobs robe lepete xară rdâw, Lodros 5 Xydpu- 

p.oc îjirov ăftog vă Gxotheh, 0byi u.6vov 
ste Tiiv Mnoy6aviav, ui) sis Thy Kovoravrt 

vobnohvy. 'Tobrov 6 narip roy Gb rod 
A apr _ , a 

madotobe obbsvras ris Bhoyias mal mhv Ehe- 

vay Miprlav, xai rhv xarspa rob Miyvay, vai 

siyav Ex mpovâvov riv AdGevriav. ”Exape 7odv 

5 zarip abrod 6 Miprţae waods iod 7ad- 

rave, "A)s6ayâpov Bontâvâa, Mihioty Bonfovâa 
xai todroy my eboebsorarov IlEzpov Bov6ovăa. 

Kai 5 păv "A)stavâpoc etye rijv 'Owyxpofha- 

jiav 2oi Exawev didv mdv Miyvay Boqbovâa. 
“O 6 Mmions Bonâ6v5as ăvenab0q nai ăpt- 

xey vibv Bădyroy BomqGovâa, xai ntdave vtos 
EI R , 2, . . 33 
dp'od ExavâpebOn Eva Xpâvoy, na ap ob 
a Ș X 50 2 e y 7 e 2 

entjpe riv AbOevriav borepoy &Cmoev w! 1ju&pas, 

al Evzij0j zohă 6 Ilerpos Bon66yBac, ai 

ăn ră npănw.ară rov rizoreg Găy Ex pâtros,.0vav 

ră Eăwey Edenp.oobvrv sis mavaoriipta, eis ăp- 

„repete, Tiv voia rob xai is robe dobhob6   

îndemănatec la fapte. Ştiă limba turcească, 
cea grecească și cea românească, pe toţi îi 
odihniă în tot chipul, mai ales că eră mi- 

lostiv cât se poate, față de robi, de să- 

raci, de mănăstiri, de, biserici, de preoţii 

de acolo și străinii, așa încât orice om se 
miră cum în locuri ca acestea s'a putut 

găsi unul cu o astfel de fire, mărinimoasă, şi 

foarte înţelept şi foarte drept în judecăţile 
lui. Şi nu numai aceste daruri le aveă, dar 
eră şi foarte încercat la. orice meşteşug, şi 

la litere, şi-i plăceă de oamenii învăţaţi, 

şi-i întrebă în tot chipul despre astronomie, 

despre zodii şi alte lucruri supţiri. Îi plăcea 

mult de cântăreţi și aveă un preot cu meş- 

teşug, îndemănatee; și era şi la toate cele- 
lalte ale lumii meşter, şi toate le orânduiă, 

el, şi pentru aceasta eră şi straşnic, şi se 
temeau de el şi boierii şi tot poporul. A 

făcut deci şi mănăstire la locul ce se zice 

Galata, în faţă cu Iașul. Şi meşterii erau 
nestatornici şi au pus temelia ei întrun 
loc rău, şi au aşezat temeliile bisericii şi 

ale zidului ei de jur împrejur, şi s'a stricat 

atâta muncă, atâta cheltuială, atâta zugră- 
veală şi alte lucruri framoase. El nu sa 
lăsat, ci a făcut altă mănăstire, în loc tare, 

şi a făcut-o minunată, şi a sfiuţit-o, şi a 
dăruit pe Mitropolit, pe arhiereii ce se aflau 
acolo și pe toţi preoţii după rândul lor. 
Acest om eră vrednice să stăpânească, nu 

numai în Moldova, ci şi în Constantinopol. 

Tatăl lui eră din vechii Domni ai Ţerii-Ro- 

mânești, şi-i ziceau Mircea, şi lui tătâne-său, 

Mihnea, şi aveau din moşi şi strămoşi Dom- 
nia. Deci tatăl acestuia, Mircea, a făcut fii 

buni pe aceştia: Alexandru Voevod, Miloș 

Voevod ! şi pe acesta, prea-cucernicul Petru 

Voevod. Şi, Alexandru a avut 'Lara-Ro- 
mânească şi a făcut pe Mihnea Voevod. lar 

Miloş Voevod a răposat şi a lăsat fiu pe 

Vlad Voevod, şi [acesta] a murit tânăr, la 

un an după ce s'a însurat [1587; mort 1589] 
şi, după ce a luat Domnia, a mai trăit 20 
de zile, şi i-a părut foarte rău lui Petru 

Voevod, şi din lucrurile lui n'a luat nimic, 
ci le-a dat mila la mănăstiri, la arhierei, 

la soţia, lui şi la robii lui. Şi, când s'a năs- 

cut Petru, maică-sa a văzut acest vis. Mai 
înainte născuse un fiu foarte frumos, şi 

peste puţin acesta muri. Deci maică-sa 

: Pentru care şi fiul, Vlad, însurat cu o „nepoată de fiică“ a Mircioaii, v. Contribuțiile citate, 

pp. 2-3, 68, 79, 88 şi tabla la vol. XII.



19. Fide vodvi) pirjrâpa ro» Gray 2pew,6q 6 II£- 

pos tobro 7d &vetpov. “O mpodaGăv înrEvyqoev 

Evay vtăv opatoy mod, nai sie 6hirţov ăz6Onvey. 

"Exhate “ţ05v i umrepa zov, rac mâzate 
vai ebonayos. Bhânet roby piav rây vonrâv 

nai Epyerat Evac pofepbe ewopăpoc ăvOpw- 
moe, Xa dSye ns: ri whaiete; ri Avneioat xai 

„bvete r6oa dăxpoa ; Koi Bstyver ns 2va zotâi 

sie ră orăpyava. Kai Met mms: Ezape zăv viây 

005 5nob xniere. Kai adrf, e Avotte ră podya 
xai etdero, dâmp.6vnoe nai hâne! Băv eivot rodTo 

mă matdi piob &xetvo rov ăompov, palov, 
2nurrSetoy xai rodro dă etvat boăv 2uetvo. Kai 

Met ris 6 Xebxompdpoc: Băv tepe ri Meet: 

adră etyar ady, adrb Dede ce ripficet, w.6vovy 
&yero. Kai eyuaorpon xai 2yrevnse rhv e5- 

ceGtorarov [l&rpoy Bon6dvda. "EhaGe -o5v 5- 

VaÎWA OOWPpOveaTăTIv, Tipigy vai ebievij, xai 

Exauev diode vai Ovyarepac. Kai, Grav 4AOev 
ete rijv Ilohw, ămtdavav Ghz, wăvay pia 0v- 

varEpa Epiervev, patorăr, %ai bpiac xăptras 

ete, owppocbyrv ră mhfov Xa vpăpuara 

1jesope Gonigapină mat feono tă vai ua ada 
Ti tîvăbale rbv axădoroy Duvov mai ri 
ăuoovbiav rijs "Eanâmoiac. Bis ră ipas 105 

EpEvynoe al btăy Gpatbraroy ua ppovp.braToy, 
voi Ebămrot roy 6 ăpyispebe 6 "Avăarootoc, 

ui Exact may Yrtpavoy. "Hyăna roy %o0dy 
noMă. Kai oi Topo, axă rîjy eraproplav 
robe, simav mov AB65vrwjv Ilerpov Bor66yBa 

vă Xdu răv bidv ro» BonGivda, Gri zohdy xatpby 

rd Eye. Kai îvaraoxebacey obrwc. Kai Ezt vtov 
ZE yp6vov dupepav mb phdp.robpov ărb riy Il6- 

)y voi 2orâBins 5 Ertrpavoc Bonfâvâas Ab0&y- 
ans nâsms Mnoyâaviae. Kai Epwv=v EEndoc ue 

' voprovara orga, Wa Exaye val XA 
zoMhăc ethodopiae ete răv "Avyrioyelac, ele 

rby “lepooohbuwy, sie 7hv xdp “lepepiav, sis răv 
Moveu6aalas ai eis Move modobe, Br 1jd- 

0xy So ete rijvy Mrorănviay. Kat mort 82y 
26apt0m, wâvov thapă va rozetă edepyera 
robe, mai 2Oobuatav Ghot ete mijy waxpobopiav 

mai ele zâăc tt65ow. "HOfhnoe '705y vă Dnavy- 
îpebo vai zi fibyarega ro», vai Exvbpebây rr 

modhol ăpyovres EvrOntot 10 XOVoTAyTIv- 
odizat, zh abrbs 2ăy 1,0E) joc, piivoy eipev 
ete mb nahâr zob Eva vtov Babudotov, dătoy 
vâu.art, eis npbowzov ebedije, hezrăe tie ră 

1opul. zobe, eis Aoyobe Eziridetos vai ph, 

corp) ai zinerjutvos, zapdtvos «ic zijy Coxiiy 
mov, îtozăe ete ră zpăuara Tis baoteiac, 

dor zohhais vopais zăv EBoviwacevy, âpii, 2oră 

52v zăy mbpev sis rizore z0ce B6htoy. "Ilzoy 
A 106y ăzd ră lodyuva, axă 'oveis ebyeveie   

plânse, ca una ce eră iubitoare de copii şi 

miloasă. Și, într'una din nopţi, vede cum 
vine un om straşnic, în veșmânt alb şi-i 

spune: Ce plângi? Ce te întristezi şi verși 

atâtea lăcrămi? Şi-i arată un copil în scu- 
tece. Şi-i spune: lea-ţi fiul care plânge. Şi 

ea, cum deschise faşele şi văzu, se mânit 

şi zise: Nu e acela copilul mieu; al mieu 

era alb, frumos, îndemânatec, şi acesta nu 

e ca acela. Şi-i spune cel cu veşmântalb: 

Nu ştii ce vorbeşti; acesta e frumos, acesta 

te va cinsti, numai să-l îngrijeşti. Şi ză- 
misli şi năseu pe prea-cucernicul Petru 

Voevod. Şi a luat el soţia prea-înţeleaptă, 
cinstită şi de neam bun, şi au făcut feciori 

şi fete. Şi, când a venit la Constantinopol 
[1579], au murit toţi, şi a rămas numaio 
fată, foarte frumoasă, și aveă cele mai mari 

daruri, înţelepeiunea cea mai înaltă, şi ştiă 
carte bulgărească [=slavonă] şi grecească, 
şi în fiecare zi cetiă acaftistul şi slujba Bi- 

serieii. Şi la bătrâneţe a născut şi un fiu 
foarte frumos şi cuminte, şi l-a botezat Mi- 

tropolitul Anastasie, și i-a pus numele Ștefan. 
Îl iubiă deci mult. Şi Turcii, din lăcomia 

lor de bani, spuseră Domnului Petru Voe- 
vod să facă, pe fiul său Voevod, căci are 

bun prilej. Şi a pregătit astfel. Şi, fiind 
încă numai un copil de şase ani, i-au adus 
steagul din Constantinopol şi a fost încu- 
nunat Ştefan Voevod, Domn a toată Mol- 

dova. Şi s'a făcut cheltuială până la, 300 
de poveri de aspri la al Antiohiei, la al 
Ierusalimului şi la alți mulți, pentru că 
au venit toţi în Moldova. Şi nu s'a Împo- 
vărat cumva, ci-i umpleă de daruri, cu 
bucurie și smerenie, şi se mirau toţi de mă- 
rinimia și de cheltuielile lui. Deci a voit 
şi să mărite pe fiică-sa, şi au cerut-o mulţi 
boieri din partea locului şi din Constanti- 

nopol, dar el n'a vrut, ci aveă în Curtea, 
lui un tânăr minunat, anume Zatu, frumos 

la chip, supțire la trup, la vorbă îndemă- 

natec şi dulce, cuminte şi cinstit, fecior în 
viaţa, lui, credincios la luerurile stăpânirii, 

pentru că de multe ori l-a pus la Încer- 
care, dar niciodată nu l-a găsit la ceva 
câtuş de puţin viclean. Şi eră din Ianina, 
din părinţi de neam bun şi de ispravă de 
acolo, şi eră după tată Tigară și după mamă 
Apsară, nobili şi unul şi altul, şi, pentru 

că eră înțelept şi de folos la toate şi pen- 
tru că ştiă carte turcească şi grecească, l-a 
orânduit Spătar şi după aceia Vistier, şi 
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1589 

(1079), 
8 Februar. 

1589. 

20 Novem- 

bre. 

“Pooios “păpuney xaradenrâs, 

Xa prSiuons 705 rârcov, xXoi îjrov Ex narpbe 

Tâmapăc vai 2 pmrpde "Awapăs, ebyevsie 

Amupârepor, %al, tă vă eivat 6orpy vai Ext- 

rideroc sie Oha ai dă vă febper ră Ypaţu- 

wara robpatxo, Xa poouaină, Eripurjoty Tov 

Ymatăptov xai ueră radra Beoriăptoy, vai E5du- 

25 nov vai rijv abrod owoppovearăry a ppo- 

wporărijv Oowarepa &ă mvvalaa vai Eorepa- 

V&% Try, nai Exauav Yâwobs nai yapais. Kai 

riunoev 6 abp ro molobe, oi zarpl&A, 

wat onițevste, nat wihobe.""Ilroy oby ză dvouă 

cms Mapia, wară 58 iv ooviferay deverat 

Aduva Mapia, xai Entpacavy hyarmutva xi Te- 

rtumuva mai weră rexva abrây, Ilepi 8 ris 
Cr 2 > € a 

OT SWst OTQV 

i-a dat şi pe fata lui cea prea-înţeleaptă 

şi prea-cuminte de soție, şi a cununat-o, 

şi au făcut nunţi şi veselie. Şi a cinstit 

dumnealui Zotu pe mulţi, şi locul de naș- 
tere, şi rudele, şi prietenii. Şi eră nuimele 

ei Maria, iar după obiceiui se zice Doamna 

Maria, şi au' petrecut în iubire și cinste, 
şi cu copiii lor. ţlar, cât despre Rusia, 

seriem amănunţit; căci, atunei când l-au 

avut pe Ieremia, n'au lăsat -pe nimeni 

dintre localnici să vie să-l vadă, şi nici 

pe dânsul nu l-au lăsat să iasă, ci numai 

călugării, când voiau, ieşiau' cu oamenii 

Farului, la târg, şi i-au păzit pănă au 

fost iarăş „înlăuntru“.. 

wire abrhv vă ebysv, Et, pâvov ot %06- 

eiyav rbv “lepepiay, nai Băv Xmpmev xavevav 

ânb robe âvroniove vă Epyerat vă mb Gen, | 

ot, Grav 4ehay, bniyevav ut zic 6morstas pot, oTav „ DTEYjTEVaV We tije Las 
robe ăviponovc E, sie ră nabăpt, 20i Epbha-   mâv robe Ewoc rob dipyovro mă nto7..., 

"(Din „BiBilov toropiuăv de Ieroteiu de Monembasia, ed. din 1567, pp. 598, 599-600; ed, din 1786, 

pp. 453, 455-1.) 

CXLIX. 
Hrisov al lui Mihnea-Vodă al Ţerii- Româneşti, prin care se dau 15.000 de 

aspri mănăstirii Hilandarului de la Athos. 

- (Notite greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CL. 
Ioan Banul arată că a luat de la „Pervana-beiu casapul“ 420.000 de aspri 

pentru Ștefan- -Vodă, fiul lui Petru Șchiopul, făgăduind în loc oi de la Soroca, cu 
40 de aspri bucata. . 

"Textul gre:esc, fără traducere, în vol. XI, 207, no COCXXXVI. g p. 

  

1 La 1573, Miloş-Vodă, frate al lui Alexandru, Domnul Ţerii-Româneşti, face o danie mănăstirii 

Na Movh din Chios: „Illustrissimus 'd. Miles, 'Pransalpinae Waiwoda, Constantinopoli rogavit et me fecit 

procuratorem ut centum aureos expenderem in sni gratiam Chii pro emendo predolio coniungendo cuidam 

monasterio graeco celebri, quod a monachis S$. Basilii babitatur, Neă Mov dictum, hoc est: Saneta Mansio- 

Huius litteras procuratorias Patriareha constantinopolitanus, Hieremias nomine, confirmavit; quibus ille me 

înstituebat procuratorem. Tanta autem insania immorigera fuerat illius unius rusticani hominis, quem Pialius 

rebus insule prefecerat, ut monachos illos privaverit hoe benefieio. Itaque patriam îngratam deserui, paulo 

post maioribus alis oborioxiam futuram. Literarum exerapla apud me habeo: adscribam tamen partem harun 

quae ad hoc pertinet: - 

“Popumns 
zăvy ebțevtsrarov ăpxovru 

"Avptov mod văvy 

epepiug, 3htw Osob &pyteniononoc Kovoravrtvovzbhews, Ntas 

vai otxovpavixds Iarcpiăpxme. “Ootbrurs, ete. 'Hâtuce 

z5prov lăxw6ov, mov [ladarohiţov, otâvy mob nârs Qeudupov rr 

mpis bpâc tpăontvob, dodva pdopie &xariv xposă xal &ţopăsut bnoarurixăv 6vy eb- 

mpocbâov, ete. 

(Reussner, Epistolae Tureicag, liber LX, X et XI, Frankfurt-pe-Main, 1590, pp. 146-7.) 

La 1573, înainte de plec area din Constantinopol, Jacob Paleologul merge „ad domum regis Mulda- 

. Pleacă la 8 Iolie „cum legato Moldaviae regis“, la 20 e în Silistra, unde află pe Emeric Morawoski. 

renegat. Apoi ajunge la „Bucurestom in Transalpinam“, unde „exceptus fui honorifice a rege“, dându-i-se 

dimineaţa şi seara: găini, carne, candele, pâne, vin, ovăs, fân, paie. „Habet in uxorem nobilem chiam, civem 

meam, ex Salvaresarum familia, splendida olim et opulenta: illa me honoravit munere.* 

viae“
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CLI, - 
loan Banul arată că a luat de la Floro rc5 Tayarti 150.000 de aspri pentru 1589, 

Ștefan- Vodă, fiul lui Petru Șchiopul, făgăduind în loc oi de la Ținutul Iaşului, cu 20 Xorem- 
46 de aspri bucata. bre. 

(Textul grecesc, fără traducere, în vol. XI, p. 208, no COCXXXVIL.) 

CLII. 
loan Banul arată că a luat de la Ahmed Celebi lenicerul 31.000 de aspri 1589, 

pentru Ştefan-Vodă, fiul lui Petru Șchiopul, care-i va dă înapoi la venirea credi- l-iu Decem- 

torului în Moldova. 
bre. 

(Textul grecesc, fără traducere, în vol. XI, p. 208, no CCOXXXVIII) 

CLIII. 
loan Banul arată că a luat de la Foti şi Gheorghe 100.000 de aspri pentru 158% 

Ştefan-Vodă, fiul lui Petru Șchiopul, făgăduind a da în schimb oi de la Ținutul prin Deer 

Neamţului, câte 34 de aspri bucata. re 

(Pextul grecesc, fără traducere, în vol. XI, p. 209, no CCCXXXIX.) 

CLIV. 

Capuchehaiaua Moldovei, Duca, recunoaște că a primit, în seama lui Petru-  Constanti- 

Vodă Șchiopul, de la Ceaușul Mahmud, suma de 30.000 de aspri. mp 
| Do e. -91.. 

+ “Quodoză E6, 6 Aobuue 6 xanriapă- | -- Mărturisese eu Duca, capuchehaiaua, 

“ac, mb mbs &nipa nd mâv Mayobuodr: Tta- cum că am luat de la Mahmud Ceauşul 

oda Xonpa piiâae 80.000, otwov[v] xt- ; 30.000 de aspri, adecă treizeci de mii, ca 

Madae nprâvra, vă ză ddat 6 Adbâveric po» . să-i dea Domnul mieu Petru Voevod; când 

5 Ierpo-Boe66dac, Onora vă mâyt tiv Guo- | 

Moyia uiov sie rijvy Mzoydavia, vă mâpt ră 

Xonpa rov dude văvtva hooy. Kai tă ră 
fzGeo mai hui Ejeyove ră map 0u.0h%16. 

Mi Noelulopiov 13. 

va veni [cu] mărturisirea nea în Moldova, 
„să ieie banii săi fără vre-o vorbă. Şi pentru 
| aceia întărese eu şi mărturisesc că în a- 
| devăr s'a făcut aceasta. Noiemvre 13. 
| 

(Viena, Arhivele Imperiale; publicată şi în „Analele Academiei Române“, XX, pp. 451-2.) 

CLV. 
loan Banul recunoaşte că a luat de la Teodor Poreliotul 100.000 de aspri, Constanti- 

pe socoteala lui Ştefan fiul lui Petru Şchiopul, rămănând a se plăti din oile Ţinutului nopol, 
K 1590, 

Tutovei. 22 Noam: 

Ge. 1590. Cu Dumnezeu, 1590. bre. 

2 “Ouohoyâ 276 "lors 0 Mzivos 205 
Zhafa md sv Be63opov rod Ilopehrt Xoapa 

100.000 âră zăy Sovhtav zod Abfjevros Ere- 

oâvo» Boofivda, ua Epouev Gray, GTay 
ZX0%7, eis riv Mzorâayiay, vă zbv îs 0 ad- 

+ Mărturisese eu, loan Banul, cum că am 
luat de la Teodor al Poreliotului 100.000 
de aspri pentru slujba Domnului Ştefan 
Voevod, şi avem învoială, când va veni în 

Moldova, să-i dea domnul Ştefan Voevod
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Constanti- 

nopel, 

1589, 

15 Dacem- 

bre. 

Redactat pe 

la 1590. 

Devrqe Srpavse Biefivâne apâara, 7odâc | “oi, după cum va dă şi altora, din judeţul 

654 ză don 27 ăhhowvby, and Tă Martha Tutovei, adecă o sută de mii; şi a dat 

ris Tobrofxs, “roby Xrddes Bxuroy, Xa banii la 22 Noiemvre. * 

Zdomev ră Nozuâpip 164. Si A luat. 40.000; au rămas 60.000. 

[V9:] 'Ezipev 40.000, Eu-qvav 60.000. 

(Viena, Arhivele Imperiale; publicată şi în „Analele Academiei Române“,:XX, p. 452.) 

CLVI. 

î “loan Banul recunoaşte că a luat de la Sinan- beiu 189. 300 de aspri, pe 

socoteala lui Ştefan, fiul lui Petru Şchiopul, rămănând a se plăti în bani la venirea 

în Moldova. 

1589. -|- “Ou.ohorjo, Exo "lovyns 5 Mnâvoc, 1589. -- Mărturisese eu, Loan Banul, cum 

râs thafa Gad my Svvăv-uinet, râv dehpăy că am luat de la Sinan-beiu, fratele Ceau- 

ro5Ttaovaţic»], oz pa xinăâec189.300, îjvowy şului, 189.300 de aspri, adecă o sută optzeci 

2xozdy &pdolvra &vta vai Aonpa Tpia69ta, şi nouă de mii trei sute, pentru slujba dom- 

dă ij Bovhiav rob abbevroc rod Xrâwav .| nului Ştefan Voevod, și avem învoială, când 

Boefâvâa, noi Exauey otațudy, Grav zupievm,. | va veni în Moldova, să-i deie Domnul asprii 

ete vi Mzoyăaviay, vă rbv âtâm 6 ad0svre lui până la 15 ale lui Martie; şi i-am luat 

ră Honpa rod Sos raic 0Exa mâvre rod Map- la 15 Dechemvre. 
pa az 2 ziow Ehăfamey Aexe6pip tem. | 

(Viena, Arhivele Imperiale; publicată şi în „Analele Academiei Române“, XX, pp. 453-4.) 

CLVII. 

Daruri făcute de Ruxandra, Doamna lui Alexandru Lăpuşneanu, şi de familia 

ei la Athos. 

Ilvriptov ăpw»poââ-ppooov ăptepbn ri Me- Potir de argint suflat cu aur, sa închinat 

pădm "Exxhmqoia bb rîe mopăs Potăvâpac, Bisericii celei Mari de Doamna Ruxandra, 

“ovarzăe "Adetăvăpov Boefdăa iorjs Mohâo- soţia Iui Alexandru Voevod a toată Moldo- 

Ehagiae, 8v Erer bob, Exarăv 2wvevijtovra, nEvre vlahia, în anul 7072, o sută nouăzeci şi 

Spanluy, pre... cinci de dramuri, 19%... 

K6coriov priopcăv zăyo opaiov mapă "705 Chivot de argint, prea-framos, dăruit de 

A50&vrov mons Mohăoâhayias xpiov "A)e- Domnul a toată Moldovlahia, domnul A- 

Envâpob ăqprepolis, dpauiov onel.:. . .. |. lexandru, de 185. de dramuri. . . 

Ilpă ppâvov ăptepovtya îjcav npbs Thy Se mai dăduseră pe vremuri către Marea- 

Meyâhry "Eaxnotay zapă rod yBotorărov ad- Biserică, din partea prea-slăvitului Domn 

Geyrav Boef6âa Mohâofhagiac ubpio» "A- Voevodal Moldovlabhiei, domnul Alexandru 

Metivâpov [ră ste]: [cele ce urmează]: 

awriiptoy €v ăpropoâră-ppwoov, Orăotjnovra Un potir de argint suflat cu aur, de opt- 

mere pauioy, zel. zeci şi cinci de dramuri, 85. 

Kai xodzay uiay ăpropoâtăy posav, îdori- Şi o cupă de argint suflată cu aur, de 

voyra Enră Spaniwy, zii. optzeci şi şapte de dramuri, 87. 

Rai rahEpty dprr5podv Exaurăy &ydojnovra Şi un taler de argint, de o sută optzeci 

meyre pauiov, pac. Ni   şi cinci de dramuri, 185. 

(Notiţe greceşti moderne în Bihl, Ac, Rom.) 
4



CLVIII, 
loan Banul recunoaşte că a luat de la Costea Casapul de la Aiakapi 129.79 

de aspri, pe. socoteala lui Ştefan, fiul lui Petru Șchiopul, rămănând a se plăti din 
oile de la Soroca. 

1590. -+- "Ouchoyo Ex6, "loăvyas 6 Mnăvoc, 
nâs Ehata and râv Koora răy Kaoza: ză 

ro'Apăxarn! ăonpa yiădee 129.790, Iprowv 

Euarăy dExa îvtaixai Xonpa $nroxdata îvevivra, 

dă: ziv Bovhavy rod AbEvroc mod Srârzav Bos- 
Găvân, wa Ezowev Grapăy vă zâpm 2pâfara 
ăn iv Sopâua, vas. Bob ră BEhow ză 

xi hat. Magie Na: 

[Dedesupt, mai mic:] 
Ax) EXdfamev ££ abrob je ij 0aviyy 

ro waxaptautvav Biâvâ[ov] Bosââvăa dozpa r 

(sic), Tiyony eis mb 7hioua 706 răwpov?,   

1590. -- Mărturisese eu, Loan Banul, cum 

că am luat de la. Costa Casapul de la Aia- 
capi 129.790 aspri, adecă o sută douăzeci 

"şi nouă de mii şapte sute nouăzeci de aspri, 
pentru slujba Domnului Ştefan Voevod, şi 
avem învoială să ieie oi de la Soroca, așa 
cum vor luă; şi alţii. Martie 30... 

Încă am mai luat de la dânsul la moartea 
răposatului Vlad Voevod 3.000 de aspri, 
adecă pentru îngrăditură mormântului; 

(Viena, Arhivele Imperiale; publicată şi în „Analele Academiei Române“, XX, pp. 452-8,) 

  

CLIX. 
Scrisoare (awiăhov) a lui Ieremia, Patriarh de Constantinopol, prin care se 

întăreste dania moşiilor Scurteşti (Egovprotor:) şi Dragomirești, de către Domnii 

Ţerii-Româneşti, Petru, Alexandru şi Mihnea, către mănăstirea Simopetra din Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CLX. 
Socoteala oilor din Moldova şi a casapilor (gelepi) cari le-au luat. 

(Vol. XI, p. 221 şi urm., no CO0LIV.) 

“CLXI. 
Doamna Ruxanda, fiica sau sora (?) lui Mihnea al II-lea, fost Domn al Ţerii- 

Româneşti, către Mărioara Adorno, „mama“ sa, despre sănătatea familiei (Hrisos- 

culina, Ivancu, Pătraşcu, jupăneasa Vişa, Lorenzo), precum şi despre călătoria la 

Severin a lui Mohammed-beg (fost Mihnea-Vodă) şi despre greutăţile casei. 

Qe6c. + Tipuiwrărt mai ebjeveotărrj ai 
înazw&vr, p.oo puzepa, awvrbpa Mapytra. Tv 

addevria Bob 4pmjbăe “peperd, 20 1] Yoo 
xoi Î Xprooonobhrvă nai 6 Lbăwos? xai 0 
Harpănnos modă nporivobv ri abdevrija 

00, oi Ghec râs %ipă Yadorpiiis Tod po- 

vasttpiov nodă yeperobuey, Kai zapoxahd 

roy Bey rob edpiy ri adGevrija o0.1j abri, 
wo por 2 Tia val xapă. “Or, ăv Gpiilis 
vă wădie wat zeph Epâc, Enepăcape 20)ă 

a Edoava vă 7d vasazhziaut Topa EDAAţtC- 

" Localitatea aceasta nu-mi e cunoscută, 

  

Cu Dumnezeu.  Prea-cinstită şi prea- 

nobilă şi prea-iubită a mea mamă, doamnă 

Marietă. Te salut mult pe domnia ta; şi 
cocoana, şi Hrisoseulina, și Ivancu, şi paă- 

traşeu mult se închină domniei tale, şi la 

toate doamnele călugăriţe ale mănăstirii 

mult ne închinăm. Şi ne rugăm lui Dumnezeu 

să te afle pe domnia ta această a mea seri- 

soare în sănătate şi bucurie. lar, dacă vrei 

să afli şi despre noi, am trecut prin multe 

necazuri cu casapii: acuma mulţumim ]ui 

2 Pentru această” moarie v. Contribuţii, în „Analele Academiei Române“, XVIII, p. 88. 

3 Fiul lui Gheorghe Cămăraşul? 

+ YV.p. 81. 

58183. Vol. XIV. 12 

89 

Constanti- 

nopol, 

1590, 

30 Mart. 

:1590 

(7098), 
Mat. 

1531, 
12 Maiu. 

1591, 
2 Oetobre.
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Bucureşti, 

1591 

(7100), 
+Octombre. 

roduev rby Qedy mob pas 2yhirooey. "Adov, 

ăv &piitue vă: wâdie mat vă măv Meyeusr-nem, 

ie xadă ai Ant % mb Xepepi, x0l 5 at- 
vnăp Aopevrbos ve wahă ai xeperă ri 

abBevriav 005, vai î (mmobvesa Bîjoa modă 

xeperă riv mbdevriav 009, xi wădere pai 
was. Kai ză mepnodrepa Belus pă0) ei ad- 

Geyrfa sov drd rbv XvOonnov 6nod copy. j 

zi “papi, "Ahov napaxalb riv abdevria 00 
vă pac vpăpte, vă wabvouev mepi) riv 1vptav 

sas. "Ahov o0dyi, xai d eds 6onjdc. 

Topwva “Potăvâa vpăpo. 'OxtroGptov B'. 

(Vo:) Tprorăr xai ebyeveorăry owwbpa 
Mapyira sis răc rnpiac Yîhpoc Sobdiie.   

Dumnezeu că ne-a scăpat. Alta, dacă vrei să 

afli şi despre Mehemed-beiu, e bine şi se află 

dus la Severin, şi domnul Lorenzo e bine, şi 

se închină domniei tale, şi jupăneasa YV işa 

mult ţi se închină domniei tale și stă cu noi. 

Şi mai multe le vei află domnia ta de la 

omul care-ţi va aduce scrisoarea. Ci te 

rog pe domnia ta să ni serii, ca să afiăm 

despre sănătatea ta. Alta nu e, şi Dumne- 

zeu fie-ţi într'ajutor. 
Seriu eu, Doamna Ruxanda. 2 Octomvre 

[1591]. 

Prea-cinstitei și de neam bun doamne 

Marieta, în einstitele-i mâni deie-se, 

(Originalul în Bibi. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 101, nota 2; pecete roşie ruptă.) 

CLXII. 
Patriarhul Ieremia al II-lea de Constantinopol, pentru mănăstirea Sf. Ni- 

colae din Bucureşti (Mihai- Vodă), închinată Simopetrei din Athos. 

“lepeniob Ilarpi&pxo». 

"Eor păv Gowptpov xai dpubdtoy îm d- 

xpadăvrov mârpas rifeofar mă Beushov mavri 

re 6ovhoutvep ăvevepoty morijoaofat xowvobre 

wat eboyeorăro» oixob tă mă ăppanic mai 

ăxdovijrov mai. ăxbpavrov Bapsvety Ex, ndons 

tăme mai epropiac, 3d uijv 8£ ve robvavriov 

ămeproxenros miybe robray nEpyeoai, xai 

medetody ră Bobimrtov Ex? ăpuov xat vîjv 
reuar6)87) re xXai pabybâr 26 wv6 ravâapdrop 

watpbe Tă wăv vovveyâc re Xa TpovorTixâe 

cixovourfâvra ode Gtawpvhărrety e ră zohă 

Axh6vmră me xai. ărapărpora, ră 8 ăXiwe 

voxâe re vai ăzpopndebroc xaraoevaoitvra 
weraGăNhetv. pqâime vai weramoleiv Emi ră 
eipov, re brd vEveoty xai pfopăv renbvrov 

râv rod 1601.55 rpopăroy he re ră uăy 

„odă măvra îmatveră, mă 06 ve mamă bexră 

oi Emiuova. "Emei 88 roivov vie Tv Me- 

rptâcroc xară mâpodoy vai Thy Gutorăriy 

Morpăzohwy Odyipofhayiac xarada6obone, xă- 

xstoe 6vvyoâwâc rpoxafiutvne, ovveopratâvroy 

adr noi iv madevpedăvrov ăpxteptov, na- 
pasrăc 6 âmb rije oeGaopiac povîe Xip.on&- 

mpa râs ră Xară ră dyubwoţoy "Opoc vetue- 

vre ebhaBsoraroe tv iepouovăyote xp Ebijevos, 

âviveyxev Or. ro Ev Ilowxovpeoriwp meroytov 

ris îepăc p.ovâs rabrne, Tă păv ăh)a măâvra 

ri, Greta brăpyet edOvvopevbv ze zai GpiBov 

mavrsiote adie, xivritpie re wa ăxiwijtole, 

ăvâpăat Enjhovbr ăvuowbonevote vară ră Tie 

wovawixîe Exăwyehua, mhijGer me ăpreptoutvov 

âumehioy, Xopapioy, bâpoubhoy, Xopiwy Îxa-   

Cartea lui Ieremia Patriarhul. 

Folositor este şi potrivit a pune pe piatră 

nezguduită temelia, pentru oricine voieşte 
a face ridicare de lăcaş obştese şi prea-sfin- 

țit pentru a rămâneă nedărâmat şi nezgu- 

duit şi nebătut de valuri, de toată ameţeala, 

şi tulburarea, şi, din potrivă, a nu se apucă 

de o astfel de clădire fără socoteală şi a 
îndeplini cele voite pe nisip și pe pământ 
băltos şi moale; dintre care vremea cea care 

toate le sfarmă ştie a păstră în de obște ne- 

zguduite şi nestrieate pe cele ce s'au făcut 

cu minte şi prevedere, iar pe cele care, din 

potrivă, au fost gătite rău şi fără preve- 
dere, le răstoarnă uşor şi le aduce la mai 

rău, ca unele ce se află supt osânda nașterii 
şi peirii lucrurilor de pe lume; de almin- 

terea cele bune sunt toate de laudă, iar cele 
rele,. . . şi îndărătnice (?). Deci, de oare ce 

Smerenia Noastră am cercetat în trecere şi 

prea-sfânta, Mitropolie a Ungrovlahiei, şi 

am stat aice în sinod, împreună fiind cu 

noi şi arhiereii aflători, între cari şi cel 
prea-cucernic între ieromonahi chir Eyghe- 

nie de la cinstita mănăstire a Simopetrei 

ce se află la Muntele Sfânt, ni-a adus îna- 

inte că metohul din Bucureşti al acelei sfinte 

mănăstiri în toate celelalte cu adevărate îm- 

podobit cu bielşug de cele bune de tot felul, 
mișcătoare şi nemişcătoare, cu oameni ce se 
străduiesc după orânduiala vieţii monahi- 

ceşti, cu mulţimea daniilor de vii, de câmpis 
de mori de apă, de moşii destule cu vecinii



V&y ueră râv îv abroie mapolnov aiyorriny 
vai XXNĂOY TONY, ăutdoutvoy roi mheiorote 

2v rîj ape ră Xa zapaBtoer, AP âv SE re do- 
repnua xExrrjrat, Gmep ob pixpăv siopEpe. rijy 

Ghâfrv, mă ui) Bovaoda xarormeiv avo5bvoe 
me wa ebyaploroc tobe meu noutvovc sie b70- 

peoiay uovaobe, Bă ma ră rob 7670 WĂOTA 

vocepby Ghwe Exetoe nai rehuardec, nai role 

mă ănpoodentoy, ăre sic Grbpetav siuevov 

vai ip exetoe xarapptovrt zorau zhmatătov, 
28 ob Exaorote ră YVeÎptOTa TABEL XATAXĂV- 
Câpevov, 08 pâvov Ev îbpă Wetpâvoc, Gre 5 
ăp be wăhora Xpwbrarâc Eort xi Gprub- 

maro, &ă Xa Ev vote rproiv XXAote axtpoic, 
Zapi, 0eper xot pOwvorbpq, e wait ToMci 
Pădhot râv shhafâv Emorâoavro fjuiv rodTo 

xoi fete adroţi mat vară rbyrjv Edeooăpetia 
vai 20ovwăâoauey. "Ene oby obros, ui EXov 
ădo re Enivoijoat ăhetnriprov păpuaxovy, £- 
mp ri rp6n ua Eropehei jtijoaro A- 

Setav, Wa, owtonevov rad eipmusvov peroxlov, 
ee sdpt0m, vmb bo 1) ai Thetdvoy povaXăv 
pvharrouâyo», be det, Erepov nerOyLov, Xată 

moh5 xpeirroy 10575, &votmodopjdi Ep bWt- 

orEpo» rânob, îs Av oi Xară xatpobs xaral- 

povres povayoi, rijv re jogiuijv ai GopaTXi,v 

Beaptoroc ăvănavotv ERanONAbOVTEc, LIES 

ăvaosbvoc 2v adr, oc îv peur ebâip xadup- 
pronăvat. PA eiac dă muy navtehobe, ehpe Thy 
edhabtoraroy xdp Mega răv Mzâvov!, ăvâpa 
mâ ym sbha6î) mai Ex zohhobd rodro âubâvra, 
de ai, ăua m hop, x6nov xai p.6x8od, AY 
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lor ţigani şi alte multe, întrecându-se cu cele 
mai multe, în apropiere cu celelalte, dar este 
şi un neajuns, care nu aduce puţină pagubă: 
că nu poate da locuinţă fără năcaz şi cu mul- 
țămire călugărilor trimeşi spre supraveghere, 

pentru firea, foarte aducătoare de boli şi mlăş- 

tinoasă de acolo, şi neprielnică tuturora, ca 

unul ce se află la ţerm şi aproape de râul ce 
curge pe acolo, din eare pricină totdeauna, 
fiind acoperit de ape, sufere cele mai rele 
lucruri, nu numai în vreme de iarnă, când 

aierul în de obşte e foarte rece şi aspru, 
ci şi în celelalte trei anotimpuri, primăvara, 

vara şi toamna, precum şi mulţi alţii din cei 

cucernici ne-au încredinţat despre aceasta 
şi noi înşine cu ochii noştri din întâmplare 

am văzut-o, şi ne-am minunat. Deci acesta, 
ne mai având ce iscodi ca leac apărător,.— 
în alt chip, şi într'unul folositor, a cerut 
voie, pentru ca, păstrându-se zisul : metoh 
aşa cum este, păzit de doi sau şi mai mulți 
călugări, cum se cade, să se clădească alt 
metoh, cu mult mai bun ca acesta, pe un 
loe înalt, pentru ca monahii ce vor stă pe 
vremuri, căpătându-şi în chip plăcut lui 
Dumnezeu odihna sufletească şi tru pească, 
să petreacă fără tulburare în el, ancoraţi ca 

întrun liman senin. Şi, căpătând voie de- 

plină, a găsit pe prea-cucernicul domn Mi- 

hail Banul, om cu adevărat evlavios şi de 
mult însetat de aceasta, care, în acelaş timp 
cu cuvântul, necruțând munca și osteneala 
dar nici cheltuiala, a ridicat chiar din te- 

melie o altă biserică foarte frumoasă şi chi- 
poasă întru numele marelui Nicolae şi, nu- 
mind-o metoh al venerabilei mănăstiri a 
Simopetriţilor, a gătit în juru-i multe chilii 
spre locuinţa sfinţilor bărbaţi ce vin acolo 
şi, pe lângă aceasta, a închinat şi sfinte 

odoare şi felurite lucruri de podoabă, de 
argint şi de aur. lar, pe lângă acestea, i-a 

dat şi moşii cu Rumânii lor şi multe alte 
podoabe i-a alipit întru mărirea lui Dum- 
nezeu şi sufleteasca mântuire a lui, ca 
rob şi om, credincios al Domnului. Drept 
aceia, seriind Smerenia, Noastră, porunceşte 

întru Duhul Sfânt, cu părerea şi a arhie- 

reilor aflători cu noi, ca această biserică 

venerabilă şi frumoasă, de curând ridi- 

cată, a marelui Nicolae, de pe deal, în 
față cu metohul, aşezat spre miazăzi, al 
Proorocului, Înainte-Mergătorului şi Bote- 
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zătorului loân, îinpreună cu toate chiliile 
din nou făcute din jurul lui, de-asupra şi 

dedesuptul pământului, şi cu cele de la în- 

ceput şi mai sus închinate, mişcătoare şi ne- 
mişcătoare, și eu toate cele de curând alipite 

de prea-cucernicul domn Mihail Banul, pre- 
cum -se află anume şi după felul lor în seri- 

soarea lui de închinare, să fie şi să se zică 
metoh al mănăstirii Simopetriţilor, cinstit 

întru toate mai'presus de metohul ce s'a făcut 

de mult înaintea lui, pe de o parte ca stavro- 

pighie patriarhală sfinţită de Smerenia Noas- 

tră venind trupeşte acolo, iar, pe dealtă parte, 

şi ea, o locuinţă potrivită ce s'a pregătit, nu 

numai pentru cei ce acolo locuiesc şi sunt a- 
şezaţi fraţi intru Hristos, dar şi pentru acei 
ce ar voi să locuiască acolo în trecere din țară 

străină. Şi, al doilea, economii trimeşi pe 
vremuri şi supraveghetorii săi trebuie ca 

înainte de toate să fie cucerniei față de Dum- 

nezeu şi neobosiţi închinători ai lui Hristos, 

îngrijitori -şi :paznici ai tuturor lucrurilor 
închinate mănăstirii, mişeătoare şi nemişcă- 

toare, şi să se sârguiască în tot chipul pentria 

creşterea spre binele lor, pentru ca, petre- . 
când cu mulțămire, să laude, fără altă grijă, 

esle dumnezeieşti, arătând toată iubirea fră- 
ţească unul către altul, întrecându-se în râv- 

na către Dumnezeu şi îndemnându-se între 

sine întru 'desbrăcarea, de numele păcatelor, 

întru învoirea bisericii şi întru întoarcerea 

înapoi a Îm părăţiei cerarilor. Şi, al treilea, 

să urmeze a păstră şi acestea de la început 

şi mai sus adauge şi închinate, toate deo 

potrivă, proprietăţi și lucruri, mișcătoare şi 

nemișcătoare, ale mănăstirii Simopetriţilor, 

cele din lăuntrul vechiului metoh și cele din 
afară, apropiate și depărtate, şi încă şi cele 

adlăugite de cel mai sus pomenit prea-folo- 
sitor domn dumnealui Mihail Banul şi ctitor 

adevărat, dar şi cele care şi după aceasta 

se vor căpătă; nerăşluite şi întru toate ne- 

deslipite, de la cei ce la început și acum 

le-au închinat cu urmaşii lor. Căci cele ce 
odată sau închinat lui Dumnezeu trebuie 

să fie nestrămutate. Tar, dacă cineva mai pe 

urmă, în orice chip, ar voi să schimbe, în to- 

tul sau în parte, cele ce mai sus s'au însem- 
nat cu hotărâre sinodală, oricare ar fi el, ori 

Mitropolitul legiuit de pe vremuri al Ungro- 
vlahiei, ori cel ce ar aveă Domnia ţerii, 

ori vre un altul, mic sau mare, din rându- 
rile sfinte sau din cârmuirea şi rânduiala 

lu mească,—de:va fi sfinţit, să fie caterisit, ca,
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(Căpii greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

  

un suflet pizmaş şi ca unul care a amestecat 

neghină rea eu grâul cel curat al faptei celei 
către Dumnezeu, iar, de va fi mirean, stăpân 

ori stăpânit, să fie afurisit de Dumnezeu 
cel atotputernic şi supus blăstămurilor celor 
318 de Părinţi purtători de Dumnezeu, şi 
partea lui să fie cu vânzătorul luda. Ia 
acestea, s'a dat şi scrisoarea de faţă pe- 

cetluită a Smereniei Noastre, făcută cu iscă- 

litura noastră, însăş şi întărită cu pecete de 
plumb, monahilor venerabilei mănăstiri a 
Simopetriţilor, şi tot odată metohulni din nou 
făcut, întru numele marelui Nicolae, spre 
siguranţă. 7100, Oetomvrie, indieţia 5. 

CLXIII.. 
Hrisov al lui Alexandru- Vodă, Domn al Ţerii-Româneşti, prin care închină 

„averi şi venituri în Ţara-Românească“ mănăstirii Prodromului, „clădită de dânsul 

la Muntele Sinai“. 

(Noliţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CLXIV. 
Orânduire, în numele Patriarhului Ieremia al Constantinopolei, din partea 

Marelui-Logofăt al Bisericii, Hierax, cu privire la cei ce trăiesc în Bucureşti fără 

cununie. 
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S'a, hotărât prin lege şi de toţi Împărații 

ca bărbaţii şi femeile să trăiască înţelept, 
şi orânduielile Sfinţilor Părinţi li-au întărit 
acest lucru respectabil şi iubitor de bună 
caviință. Şi, de vreme ce pentru aceştia s'a 
legiuit, cu atât mai mult şi celor neînsu- 
raţi decât celor ce au venit la căsătorie, cu 
cât afară de singur trupul lor nu au altă 

grijă, cum zice dumnezeieseul Apostol, că 

acel care ispiteşte pe toţi e începător de 

rele şi sârguitor a răpi spre rău, şi pe mulţi 
din cei însuraţi legiuit cu femei îi îndu- 
plecă a rătăci în chip necuviincios. Căci 
şi sunt unii şi din cei eari din alte eparhii 
sau mutat la Bucureşti, cari, apucându-se 

de femei străine, uită de ale lor cele le- 

giuite; şi, jarăş, alţii, nefiind însuraţi, şi 
socotind întru nimic şi frica lui Dumnezeu 

şi poruncile lui, vreau mai bine să aibă 
femei năimite, fără cununie, nedeosebind 
cele legiuite de cele fără lege, şi cari și 

altfel trăiesc în desfrâu, rău şi fără de cu- 

viinţă, făcând lucru neprimit de loc lui 

Dumnezeu şi orânduielilor dumnezeieşti le- 

giuite, şi acestea după ce au fost îndem- 

naţi mai de de mult prin cuvintele şi scri- 
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Constanti- 

nopol, 

1593, 
după 

29 Ianuar. 
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sele noastre să se îndepărteze şi de fel nu 

sau înduplecat, ci fără de ruşine, biruiţi 
de aceste patimi ruşinoase, nu simt ticăloşii 

de ce judecată se vor învrednici în ziua 
cercetării lui Ilristos Dumnezeul în chip 
omenesc. Pentru aceia Smerenia Noastră, 

temându-se a nu cădeă în judecată şi a nu 

fi părtaş al păcatului celorlalţi ce trăiese 

fără pocăință, nevădindu-li pedeapsa ce li 

se cuvine, serie şi poruncește întru Duhul 

Sfânt. De oare ce unii ca aceia toţi, curvari 

şi stricaţi, cari-și au făţiy femei năimite, 

păstrându-şi numele curviei şi stricăciunii, 

nu se ruşinează, de şi afurisiţi şi izgoniți 
din Biserică, ci, ca nişte oameni nebuni, 

iubindu-şi de amândouă părţile răul lor, 
trăiese laolaltă, porceşte, cu aceste spureate 

şi desgustătoare femei, ajungând piatra de 

scandelă, tulburarea, și peirea pentru fraţii 
întru Hristos, din ziua de azi să fie ca şi mai 
înainte afurisiţi, ca nişte curvari și stricaţi 

vădiţi, iar pârcălabul pus pentru aceasta, să 

„aibă voie de la noi să-i urmărească şi să-i 

cerceteze de aproape pe ceia ce fac unele 
ca acestea, apoi să-i prindă asupra faptului 
şi să li dea pedeapsa cuvenită, ca unii ce nu 

se supun canoanelor dumnezeieştilor Pă- 

rinţi. ar, peste aceasta, să nu-i lase altfel 

decât după ce va fi luat ce se cuvine după ea- 

litatea persoanelor. Căci oricare din pârcă- 
labi, cel ce are acum grija acestor lueruri, 

sau cel ce va fi după dânsul, din mituire ori 

din părtenire a feţelor de seamă, va trece cu 

vederea, acest lucru folositor de suflet, şi ne- 
având purtare de grijă, va iertă pe vre unul 

din cei ce cad pe ascuns în păcatul curviei ori 

fac făţiş pe al stricăciunii fără pedeapsa cu- 

venită, acela să fie afurisut, şi celelalte. Iar, 

pentru ştiinţă cu privire la acest lucru... (sic) 

(Serisoarea de mai sus s'a făcut de Logo- 

fătul-cel-Mare Hierax, când se află în Bucu- 

reşti eu Patriarhul Ieremia, în anul 7100, 
luna lui Martie 31.) 

CLXV. 
Prietenii din Constantinopol ai lui Petru Șchiopul către acesta, arătându-i 

că s'au pus lucrurile la cale pe lângă Vizir şi Sultan pentru numirea lui ca Domn. 

(Vol. XI, pp. 309-10, no ocodxxzvI.) 

1 Hierax e şi autorul unei cronici în versuri despre căderea Bizanțului; Sathas a tipărit-o în Bi- 

diotheca graeca medii aevi, |. — Patriarhul se întorceă din Rusia, V. mai sus, p. 83 gi urm., n0 CĂLVIII.
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CLĂVI. 
Un agent moldovenesc la Constantinopol către Petru Şchiopul şi ginerele Constanti- 

acestuia, Zotu Ţigară, despre negocierile ce se urmează pentru restabilirea lui în Scaun. nopol, 
(Vol. XI, p. 311, no CCOCXLZVIL.) 1593, 

E după 
CLXVII, 29 Ianuar. 

| Petru Şchiopul către Sinan-Paşa, cu felicitări pentru că s'a întors Mare- Bozen, 
Vizir, arătându-i de ce a plecat din Moldova şi cerând a i se iertă greşeala şi a 15% 
fi lăsat să se odihnească în ţară. după 

(Vol. XI, pp. 311-2, no CCCCAXAVIIL.) 29 lava, 

CLĂVIII. 
Poruncă a Sultanului către Petru Şchiopul, cu iertare pentru fuga lui şi Constanti- 

voia de a sta la Chios în aşteptarea Domniei. nopol, 

(Vol, XI, p. 312, no CCCCXXXIX.) 159%, 
————— după 

CLXIX. 29 Ianuar. 

Marele- Vizir Sinan-Paşa către Petru Şchiopul, dându-i vestea de iertare şi  Constanţi- 

îndemnându-l să vie la Chios, locul de surgun ce i sa hotărât. nopol, 

(Vol. XI, p. 813, no CCOCXL.) 1593, 
—————— după 
CLXX. 29 anuar. 

Ieremia al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Moldovei, Constanti- 

Gheorghie Movilă, îndemnându-l să facă aşa ca Petru Șchiopul să vie iarăş în  n0Poh 

Împărăţie. up 
(Vol. XI, p. 8183, no COCOXU.) 29 Ianuar. 

CLXXI. 
Mihnea al II-lea, fost Domn al Ţerii-Româneşti (Mehemed-bei), către Mă- 15%, 

rioara Adorno, despre îngrijirea fiului său Radu. 28 Februarie. 

Eic &ctav Qeo5, ri 28 Pef[povapiov) 1593, Slavă Domnului; 28 Fevruar 1593, stil 

sis 7 vtov, în Kovoravrivoor6in). nou, din Constantinopol. 

Meyadonpeni xai ăttorăry, xepă pov bio. Măreaţă şi prea-vrednică doamnă a mea. 

Toy ad6zvr mâv Qedy zapanahâ vă ice răvra Rog pe Domnul Dumnezeu să fii cu totul 

xahă” ră Eotvebnoav Eos râpa, 6ha ră Epa- bine: cele ce s'au întâmplat pănă acum, pe 

Bec, mă 88 Epy6ueva, 6 Kbproc vă ră vtpq toate le-ai aflat, iar cele ce vor veni deacuma, 

a sie mă ady. Andy 1 ăpevria ov î- Domnul îndrepte-le pe toate spre bine! Pe 

xoboes răvy Gâvaroy rod Micep Xpiotopipov?, urmă, ai auzit domnia ta despre moartea 

rob pihov pas, Topa, Grav vădeheia rod, pă domnului Cristofor, prietenul mieu. Acum, 

obs ăveptobe roy, Eoby vă puipăoeov iv când fraţii şi nepoţii lui au să-şi împartă, 

panobhrăvl, păvry pe vă Grr6an răy Diây p.obă averea, am crezut bine să ieau pe fiul mieu, 

pă riy puirepay rovt ămb ră XEpta tob Micep cu mama lui, din mânile domnului Ber- 

IegvăpBov. ?Apdv “ijABev 236flev 6 xp Lia- nardo. De când a venit de acolo domnul   
(is 6 Kâyiooc?, răztoa îjGehey pițery pia x0- 
mea mov roy pertrove, mai jhBev 204 

Ghiazis Comisul, a fugit pe urmă o fetiţă, 

care eră cu ei, şi a venit aici, spuindu-mi 

cum e lucrul. Domnia ta poţi să cunoşti 

toată afacerea: pe urmă, în scurt, pentru 

dz îs xowby vă nepijtod[e] ăpoppze Tivat multe pricini e mai bine să luăm copilul din 

aistepov vă Gtadoupev 7d medi ăme mă . mânile lor, pentru că nu poate şti nimeni 

ăvavtpov pac xăztav badBeoty, “H peria 

05 dpzopii vă ptaori zâoa Tpâuay ră a
 

' Broti. Rudă cu Bartolomeo Bruti, boierul favorit al lui Petru Șchiopul. 

2 Facollă, avere. 

3 Radu. 

* Viga. 

s E un nume de familie: numele de botez al ultimului Comis al lui Mihnea e Radu.
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2 a o” + 3 a A 3 A > 7 XEpta. robe, ri. 03v bpimopi, văvie vă Yebpr 

raic' emtbovigie my avâpănoy. Adi rodtov na- 
paradă riv ăpeviav Gov, vepă wow Gia, dr 

. 4 9 

ob jos uni dia axat uuzega po, vă zâpirs 
X6T0y Oyrăa pă zăvy xhapiouov pri, răv 

Koazzehov, vă” Ee5m am” îxi vă. sie riv > 4 . 

Beverioy: dă moMhăc âpopuăc 1jfeda văperw. 
GTEXEOTEV Xovră 7îjc 'Apeyria 60v, ele rd YEprwv 
005, Oort mb Emovec" pă dă ri) Sâpioxese sie 
mb povaotiprjv, Dăv Eve vă orExovy îsi utoa 
ionacw sic rd psptv xai oGEpvov rod ăvafiev 
xMaptsiu.ov Kazshho», 6oăy mai mpăta:. vai 
obros Eypra rîje drevriac rob, ai sie ri): 
pagijv Gmod 105 ypâgo, rbv îjna Bet vă no 
sptodrtepa ră Apa rije âpevia o0v, doay 
vă joy Ed wedâuo, vă ficat uă năoa 
Tponov vă ebyăhere rby “Pă5ov) ăn îxei xai 
văd „ete mhv Beveriav, wa Avodey. Kai 

obroc cae napaxahă, uoi Enepve wăzoy vă 

ps Ypăpre ară, mai mpoxo»păpioe vă di 
ră medi, vă oriog mâhe ro Bvoudy mac: dr 
ij ăvevria 905 bp.nopîs vă acre neptodr- 
Tepa ăsa mpâipav nopă mod ao» “păpo. 
Kai vă Vopis oeyvă ră. ned, ră vă măâpt. 
TPĂTAAV, VĂ -XODGTONLApLari), vă wăbL vă aiw- 
mă, vă îve epâwpoc, vă 818%) reply xară 
be nperm xabevod. Kai rodro 5x05 păpo 
răy Gpevriav oo Eye Svr. "febpo mbe by 
a a r . x A » ? Oyamăe mepioorrepa 'mapă mode ăhobe. “He - 
r(eproci mbc 1) ăcevria ov DEAjs xâumy me 
puodrrepa mapă mod ce ypăpo, Rai 9ăv ăxa- 
dept nepritob dă robrov vă. rijv. bre mdpon. 
'0.eds- vă cae oxem, sis: măv văpryv rod 
EJova. “Onod oijpepav pă riv sbyiiv gob na- 
&vo Tv Nednohgy, -dtiwo ră Gapos îs 
ivâponov 2ăxây. uac vă axe dfovavpiti dă 
&vOimory. Kai. 1) papă vă xaotrăpovy sie 
ră. yspia rodrb laonăpov?, Să văhdouy eic 
&wey. “Ooov yrropijrrepa îjvat Goherdy, Xrptve 
by Lăcnapov' xai măuere Or 2umopire .yăe 
byăhere md meiv, Ori 1) Edi rod X protoreâpov 
ămixacay mâăs Deo vă. orâoo cb nedty, ua 

wijv owe5m rizora EntGowyhră.: Kai, Buray | 

pâya 705 vă piiy 05 vădO nu d mediy, 
dpure mijy” wâye ră mediy Enăprero sie rd 
JEpny sas rd “pvropâtepov. Xopic Xhhoy. 
Ma ..... (sic). Îi 
(Vo:) Alla molto magnifico signora ameda 

del illustre Signor Mieno Voivonda, fo signor 
di Valachia; in Vinetia.   

cursele oamenilor. De aceia te rog pe 
domnia ta, doamna mea mătușă, pentru 
că eşti şi mătuşa şi mama mea, “să-ţi 

- dai osteneală, împreună cu prea-strălucitul 
domn Capello, să iasă de acolo, să vie în 
“Veneţia; din mai multe pricini aş fi vrut 
să stea pe lângă domnia ta; în mâna ta,.. 

pentru că te-ai necăjit cu el; dar, fiindcă 
te afli la mănăstire, nu se poate; să stea 
acolo, în linişte, în mâna şi supt grija zisului 
prea-strălucit Capello, ca dintru întâiu. Şi 
ast-fel i-am seris domniei sale, şi în seri- 

"soarea ce-i seriu, i-am spus să asculte mai 

ales vorbele tale, ca şi cum aş fi eu însumi, 
ca să cătaţi în tot chipul să scoateţi pe Radu 
de acolo și să vie în Veneţia, ca mai sus. 

Şi aşa te rog, şi dă-ţi osteneală să-mi serii 

des, şi îngrijeşte-te să fie copilul sănătos, 

ca, să învie numele mieu; pentru că domnia 

ta poţi să cunoşti mai bine toate lucrurile 
despre care îţi seriu. Şi să vezi des pe copil, 
ea. să se deprindă, să capete obiceiuri bune, 

să :se înveţe a vorbi cu lumea, să fie cu- 

„minte, să facă cinste fiecăruia după cum 
i se cade. Și acestea toate ţi le scriu 

domniei tale, fiindcă ştiu cum că-l iubeşti 

mai mult decât alţii. Sunt sigur că dom- 
nia ta vei face şi mai mult decât îţi seriu. 

Şi nu te supără (?) mult pentru aceasta, 

ce-ţi sprin- mai sus. Dumnezeu să te îngri- 
jească, avându-te în îndurarea sa. Pentru că - 

astăzi plec, cu binecuvântarea ta, la Nico- 
pol, las unui om al nostru sarcina să-ţi 

serie pentru amintire. Şi scrisorile să le dai(?) 

în mânile acestui Gaşpar, pentru ca să vie la 
mine. Cât mai iute se poate să-i dai drumul 

lui Gașpar; şi faceţi ce puteţi ea să scoateţi 

pe copil, căci oamenii lui Cristofor au aflat 
că eu vreau să ieari pe copil, şi să nu întindă 

vre-o cursă. Şi, dacă mamă-sa nu va vrea 
să vie cu copilul, lăsaţi-o; numai copilul 
să fie luat în mânile tale cât mai iute. 
Fără alta. 

(Ve:) Mult-măreţei doamne, doamna mă- 

tuşă a strălucitului domn Mihnea Voevod, 

fost Domn al 'Țerii-Româneşti, la Veneţia. 

(Originalul, în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 102, nota 2.) 

  

1 Certo,. sigur, 

2 Mazza,



CLĂXII. 
Policrat Kamerinos, în numele său şi în al lui Andreiu Hatmanul Şi Ni- 159%, 

colae Stolnicul, către Petru Şchiopul, cu ştirea că-l aşteaptă Scaunul Țerii-Româneşti, 7 Na+ 
în locul „ciobanilor“ cari au fost şi „au stricat ţara“. 

(Vol. XI, pp. 331-2, no GecoLx.) 

CL XIII. 
Ieremia al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Petru Șchiopul, despre  Constanti- 

datoriile Bisericii celei Mari, despre scrisoarea lui Petru către Andronic Cantacuzino . nopol, 

şi marea influenţă ce are acesta la Poartă, despre procesul Domnului cu vamezii Nina 

raguzani şi despre nevoia ce este ca el să vie la Constantinopol. 

(Vol. XI, pp. 370-1, no DXVI.) 

CLXXIV. | 
- Andronic Cantacuzino către Petru Șchiopul, despre intervenţia sa, după Constanti- 

cererea lui Nichifor Dascălul, în lucrurile „Vlaho-Bogdaniei“, despre rezervarea nopol, 

principatului muntean pentru acest Domn şi numirea recentă a lui Mihai Viteazul a Ra. 

din cauza zăbăvii sosirii lui Petru, adăugind că-i păstrează, în locul lui Aran-Vodă, bre. 

unul din ginerii săi, Scaunul Moldovei. 

(Vol. XI, pp. 378-4, no DXIz.) 

CLXXV. 

  

. Zotu Spătarul către socrul său, Petru-Vodă Șchiopul, despre sosirea sa la Venetia, 

Veneţia şi boierii ce a găsit acolo, precum şi pentru afaceri de bani. 20 De 

Tipudrome ual &vântărare îju.by abbăvrt 20 -- Prea-cinstite şi prea-vestite Domn al bre, 

Moypoynu&ve. Tijv AbOevria. ov xoi răvt zoh- nostru, care să trăieşti mulţi ani. Mă închin 

Moypowrp&vo Ec&pay-B63a mpooxv6, dtovrac |  Domniei Tale şi lui Ştefan-Vodă, care să 

my Beby mod: pettvere Ev etpljym,. "Or âv trăiască mulţi ani, rugănd pe Dumnezeu să | 

pitic vă pate ua mepi &wăc, pă rijy di- | văţie multă vreme în sănătate şi pace. Dacă, -: 

vapinjy 705 Bec xai îe 7 Oprit ris Ab- yrei să afli şi despre noi, cu puterea lui 

Beyria oac îxara6o360%p.0v ijyerije ai TiGpauev "Dumnezeu şi cu voia Domniei Tale am sosit 

xă mode târobe was xă ijhone tije Abhevria sănătoşi şi am găsit şi pe ai noştri şi pe 

oo» Ghobs epobs, păhhov E răv prăn xp prietenii Domniei 'Tale pe toţi sănătoși, mai 

"Adv, 6nod Gxâut 3ăv Euioee, dul 1jXev ales pe dumnealui părintele Adam, care încă 

Aprmoriv dă zijv paţi, i Băv robe Efohece nu s'a dus, ci a avut zăbavă pentru seri- 

vă my pâpovv dă ri pa, 06 wadăe rd soare, şi n'au vrut s'o serie pentru moment, 

GEhe îpvogionyv mai ăzd ri “Avtooivy, T0b' cum vei află-o şi de la Sfinţia Sa; dar cred 

pi Bag vă Eva, XE BEhopev onovâdti, 25 că se va face, şi ne vom sârgui şi noi pe 

&pie Exivo God vă 'pzopobuey, Cuc mo» vă cât vom puteă pănă ce vor serie-o, ca so 

zi spânoby [v]ă rii orENopey. "AMoy, Ab- trimetem. Alta, Doamne, care să trăieşti 

Sever z0d)vypovijp&ve, zaponab Ti Abfevtia mulţi ani, mă rog Domniei Tale pentru cu- 

oov îtă P Exîvo 7d 4obo0dpt G205 Eva Te surul (restul) acela, care ţi-am rămas dator 

AdGeyria cv, vă pe waprepesy E vă pi Domniei Tale, să mă aştepţi şi să nu tri- 

aride îs pe wăvtva vă ză 8690, drârrje 1i- meţi la mine pe cineva ca să i-l dau, căci 

vă zh 6 Bebe abs îpeore orrwopopenăvm, | Dumnezeu ştie cât suntem de strâmtorâţi, 

ai dy Ejopev Bă rii pa" pâvav it Îjpa- şi n'avem acum nimic, căci multul, puţinul, 

'pev, io mo, ăzd zi Abbevia oo», md | ce-l aveam înainte de la Domnia Ta, l-am 

zozeh)hauev ză "6 rd Mdonofo utoa zeta, vă |  trimes la Mose eu feciorii, ca să scoatem 

1 După acest cuvânt e şters un p.. 

58183. Vol. XIV: 
13
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Iaşi, 

1593-5 

(7101, 7103), 
probabil 

1594 sau 

începutul 

lui 1595. 

> A 2 7 a - z z 27 vă edăhouev 7E "pic want boul, 
e . mă (âouev mat râpt 6 eds îtebpr 

566%y 

măe îiuecre orrvoyopeutvn,. "Api, Grote 865y 
6 Qebc xai EXGovy ră onshrja, ră divoev 
is € A pi e z er > 7 A * drov xă 3v pia. "Erepov odyi, vă 6 Bebe 
vă zohivypovij Tiv AdBevria cas, Mi A 

xeGptiov 20. 

gi-le 
(Zora Xnarăpo»,) 

(Pe margene:) Xrâho xi rbv org (sic) 
5nod we poe pă bv Becâdotov. 

(În alt sens, în lungimea hârtiei :) + "A, 

abevre, mivoone ms 8ăy E0Ehposv 6 mân xbp 
> F EA = 2 A“ i = 

Adiute vă pa mod crepane ră pia 705 
id - a 7 p o 

pac Exawac 1 AbBevriz -00v, mâc oo» pepa 
ză Gentrt: du. îjdehev vă pp Gabrâv, vai 

my ăpqos % Tov KRapavrlă dpavări, fue 
mod vă orijhws 1, AbGevria Gov pâna vă po 

rd 86c1, Xal, ăy 6piote, vpâe vă mă hăo. 

(Adresa:) To5 zwucorărov a50Evros "lodyvov 
Ilrpov-B65a ziuios Gobsi. 

, 

4 

  
(Viena, Arhivele Imperiale;” publicată şi în „Analele Aeademiei Române“, XX, p. 448.) 

şi noi o bucată de pâne, dacă va da Dum- 

nezeu să trăim; şi acuma Dumnezeu ştie cât 

suntem de. strâintoraţi. Însă, când va da 

Dumnezeu şi vor veni feciorii, vom puteă 

să-ţi plătim unde vei pofti. Alta nu mai 
este, şi Dumnezeu să vă ţie la mulţi ani 
pe Domnia Voastră. Luna lui Dechemvrie 
în *20. 

Zoiu Spătarul. 

(Pe margene:) Își trimet şi boiaua, albas- 
tră (2), ce mi-ai cerut prin Teodosie. 

Dar, Doamne, află că dumnealui părin- 

tele Adam n'a vrut să trimetem scrisoarea, 

„ce ni-ai scris Dorania Ta, cum că ţi-am adus 
sipetul, ci a vrut să serie el serisoârea ; și 

l-a lăsat la Carageă amanet pănă ce vei 
trimete Domnia Ta, scrisvare să mi-l deie, 
şi, dacă vrei, serie să ni-o deie. 

(Adresa,:) Prea-cinstitului Domn lo Petru 
Voevod, să i se deie cu cinste. 

o 

„CLXXVI 

- Hrisov de ctitorie al lui Aron- Vodă „pentru mănăstirea sa de langă Iaşi. 

Xpoodfovăhov xuroptuy rod "Ap Bos- 

66&a... - 

Eic mă &vopia 705 Ilarpbe mai rod iod 

ua rod "Aiov Ilvebuaros, rijs diac, Guo- 
odolov mat ădatptrov Tprddos. 

"l5o0b, 270, 6 Gobhos rob Aconrov» usb, 
Koplov nai Beo5 ua Xoripoc uv "Lrjs0d 

vai dărpis Bepube ris bmepanlae Tprădos, 

Aapov Bosfeac, 2hâwp Qecd Adficvrrs rije 

pohânoixije “îs, 
cet, tu xadapă vai aâ6p xapăia, vai 2E Gims 

zic Bavsiac piov, uă iv Goiijdetav - ob: Qeod 

xi tă zporporis %ai Evhoias Tv rpLâv 
lepapyâv ris  Mohdabtac: rod re wvpio» 
Mirpopăvo»s, Mrrponohirov Xovroabiov, rob 
wopio» Nixăvopos, Entonâno» Popaviac, xai 
mod xopia» Moap5agio», Entonbno» Pado6as. 

G5hoy 88 vă pavâ uiti: ai TV! TpOXa- 
TOX0y 05, eboefeorăruy xoi pthoxpioray £y 

pawapia zi Alter mpi Abdevrăy, otrtvec 
quoâdpcav xai 1AEoav vane xai lepă 

) 
ănepăatoa, oizela poat p&- 

  

- Hrisovul de ctitorie al lui Aron Voevod. 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Stân- 

tului Dub, al sfintei de o ființă şi nedes- 

părţitei “Treimi. 
lată, eu, robul stăpânului mieu;, al dom- 

nului şi Dumnezeului şi mântuitorului nos- 

tru Isus şi închinător călduros al prea- 
Sfintei Treimi, Aron Voevod, cu mila lui 

Dumnezeu Domn al ţerii Moldovei, am ho- 

tărât, cu însăş a mea hotărâre, a inimii 
curate şi fără vicleşug, şi din tot. cugetul 
mieu, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu în- 
demnul şi binecuvântarea celor trei ierarhi 

ai Moldovei: chir Mitrofan, Mitropolit de 

Suceava, chir Nieanor,. episcop de Roman, 
şi chir Mardarie, episcop de Rădăuţi, și, 
vrând să mă arăt următor şi al înainta- 

şilor miei, prea-evlavioşi și: de Hristos, iu- 
bitori răposaţi de de mult, cari au clădit 

şi au miluit biserici şi sfinte mănăstiri, 

şi cunoscând pe deplin că acela care elă-



povacripiă, mat vopilov &vrehâic bre, doze 
nimaBoust wat ebrpenilev îuximoiac, ebtpeniter 
ziv Saorad Voxiv, Edoxa wa ăpttpuaa sie 

ră jpErepov, vedâuvrov lepbv p.ovaorijploy, ră: 

erovopatâuevov Obrtapiy, îv  bnâpyet vas. 

cb Batov îepăpyov ai Bavwarowpod: rob 

Xp:oro5 “Aio» Niohov, 8bo zopia, by ră. 

âvâwara: “Puvrttore wat "AGeptorti: xai rd păv 
Jopioy Pevr(tor. Gptepâvo eră Tadâv TGV 

Mpuvây abdrod eic md lepbv TOBTO WOvAoTi ptov, 

mă dE Xwpiov "Abeptori, eră rob rârov» ab- 

rod, Enetdi ră pwpiu radra Gvsxadev 1joav 
Onoreranusva sie riv perepav Adhiiy, âvri 
rây Orolwv bnerata ei adry Erepuv jopiovy, 
âvounlâwevuy Aacheoăw, xai . .:. tă râvy 
ebyâv mal. ebăopây rod ÎperEpov vecâuiljrod 
tepob vovaornpiov, rod Enteyau&yov Obrta- 

piv, sic ră 6moiov tâoxapev ză ăva eipriutva 

„opta: “Pevrttori xai "Afeptart, „dnăp tije 
Dietac îpâv dai rije ijperăpac ovbiyo» ai 

răv Beod6roy îpâv z$avwy vai Snip ăptoene 
vai SoiXopijoeus râv ăpapriv mai ră za- 

PAZTONĂTAV TV TĂTTUWV, 2PITĂTRUOY. Ai 

Tpo6voy îjv ră Grota ăptepouara 0Eowv 
eve wripara oixeta. Xa. Yvijota Tod veoă- 

pico» robrov îepob wovaorrpiov, mod rio» 
Nizohdov, rod &rovouutoutvo» Obrbapâv, eis 

alâva. rdv ăravra, fos ob mai adr păvet vai 

olerat. 

"Aptepocapey E ră vw sipriueva 8bo Xa 
pin: Pevrltor xai."AGeptort, mai mă piăv  Pevr- 

(tor. eră macâv rây Îtpvâv abrod vol... 
mb dă "Afeptor, peră rod r6no» abdrod, eie 

ră Îjutrepov robTo lepăy p.OvaGrijptov, pă ât- 
vi “voprrjv wi âzâpasty îp.05, rod stprpEvab 
"Aapy Boe665a mai AdbEvro» The poăa- 

vixije vs, 705 îjannpăvo» ob iod Mzor- 
5ăy Boe666a, rob năva Lewpţiov, Abhned 

mă xâro pis, Tod mâva Kptorov, Abhod 
rijs Ave île, 195 mâva lo&yvov, fpierepov Ko- 
po0, rob măva "A0avaotov, Tperpo» Ilos- 

rehyizov, 705 mâva Kovrpe, Borod rije 
“Ponaviac, 105 zăva Korti Ttaovixo», îv &vi 
X6Tp pă "vgv ai drârasty măvroy Tv 

pnoapidoy ris Tperepac woNadinăs "îis, 

peYăioy re Xa pinpây. 
“Odev, Gore, Î în râv îertpov zatâoy, 

î Gwpevây, 7. XXAoG Ex 765 îperepu» Evo, 

îmde/0eic zai xaracrabeie, eră roy Dăvarov 
xai ziv woptârră pac, Abbevrrjs rîje Tpue- 
estas pohâastaile vc, îi6ede Unrfoe v ă- 
xoozăoy) xai ăcatptog, îzi âzomâi zor e 2po- 

păcat, abră ză yo eiprpâva “popia ză 705 

Îperepo» s0b705 vecâpijto» tepob poasztjpio>     

deşte şi îngrijește bisericile, își îngrijeşte 
de chiar sufletul lui, am dat şi aim afierosit 
sfintei mănăstiri din nou clădite de noi, a- 

nume Ugireni, în 'care este biserica sfântu- 
lui. ierarh și făcător de minuni al lui Hris- 

tos. Sf. :Nicolae, două moşii, ale căror nume 

sunt acestea: Rânzeşti şi Avereşti, şi moșia 
Rânzeşti o închin cu toate heleşteeiele. ei: 
la sfânta mănăstire aceasta, iar moşia Ave-" 

reşti,. cu :locul însuş, de oare ce moşiile 
acestea de amândouă părţile erau supuse 

Curţii noastre, în locul cărora am supus 
acesteia altă moşie, anume Laslăuani, şi 

pentru rugăciunile şi binecuvântările sfintei 
mănăstirii noastre de curând zidite, căreia 

i se zice Ugireni, căreia i-am dat moșiile 
mai sus însemnate: Rânzeşti ŞI Atereşti; peni 

tru sănătatea noastră şi a. soţiei noastre şi 

celor de Dumnezeu dăruiţi copii ai noştri 

şi pentru lăsarea și iertarea greșşelilor şi 
scăpătărilor părinţilor, bunilor şi străbunilor 
noştri; care închinări vor rămâneă stăpă- 
niri adevărate şi ştiute ale acestei sfinte mă- 
năstiri de curând clădite, a Sfântului Ni- 
colae, ce i se zice Ugireni, în vecii vecilor, 

pănă cât va rămâneă şi se va păstră. 
Şi am închinat cele spuse mai sus două 

moşii Rânzeşti şi Avereşti, și anume: Rân- 
zeştii cu toate heleşteiele lui și Avereştii cu 
locul lui, către această a noastră sfântă mă- 

năstire, cu părerea de obşte. şi hotărârea 

noastră, a celui mai.sus scris “Aron Voevod 
şi Domn al Ţerii Moldovei, a iubitului mieu 
fiu Bogdan Voevod, a panului Gheorghe, 
Vornic al TŢerii-de-jos, a panului Crâstea, 

Vornic al 'Ţerii-de-sus, a panului loan Co- 
misul nostru, a panului Tănasie, Postel- 
nicul nostru, a panului Condre “pârcălab 
de Roman, a panului Coce Ceaşnicul, 
într'un cuvânt cu părerea şi hotărârea, tu- 

turor boierilor ţerii noastre a Moldovei, 

celor mari şi celor mici. 
Deci, oricare, sau dintre copiii noştri, sau 

dintre rude, sau altul din neamul nostru, 

ales şi aşezat, după moartea şi Domnia 
noastră, ca Domn al ţerii noastre a Mol- 
dovei, ar încercă să smulgă şi să răpească, 
supt orice cuvânt, aceste mai sus zise moșii 

de la mănăstirea noastră de curând zidită 
a sfântului ierarh şi făcător de minunial 
lui Hristos, care se zice Ugireni, şi nu 

numai când va căută să le smulgă de acolo, 

ci şi atunci când nu va voi să-i întindă mâbă 
de ajutor la toată nevoia ei, să fie dator 
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Bozen, 

1594, 

10 Maiu. 

1594, 

4 lunie. 

rocă deio» iepăpxoo uai Bavparoniriod rod cu desvinovăţire în faţa înfricoşatului judeţ 
Xpracod Antov Nrohâov, Tod Emherţousvov şi să aibă întru toate: asupră-i blăstămul 
Dortapiy, ai 95 pâvov ăv 1jBede tnrijog v Sfântului Nicolae, al făcătorului de minuni 
ămoonâoy abră âz abrob, “GĂNă vai 2âv dv: ierarh al lui Hristos. Pentru care şi pentru 
1jdehe zpoopepr sic adră jeîpa Gonfetas sis aceasta am dat foaia aceasta dreaptă a noas- 
Tâgay ODT0d dvăYunv, vă xpensrij ăzohoyiov tră, întărită cu pecetea ştiută, aşezată pe 
îvontov Tis pobepăc wpioene ua vă Ex nă- dânsa. : | 
Gore îp' savrod riv xatăpav rod “Ayiov Ni- 
xohăob, 105 '0avuarovpyod ro5 Xpiorod îe- 

păpăov. Ad ai Emi roby dedoxonev mă |. 

zapv Tv “vijotoy PDA, Emimexbpopăvoy- |! 

ri) &m abrob ttaproptvy pgoia Îp.âby Gtepa- 

  
viă. : i . 

Ey dig, 7103. | | „i + Iaşi, 7108, . 

"Aaphy Boefoâoe,  * q “Aron Voevod, 
Eee acd Adbevrne te! Bo | cu mila lui Dumnezeu 

davtnije e o Domn al 'Ţerii Moldovei, 

TO. | _ 7101. 

(Copii de documente greceşti, în Bibi. Ac. Rom. [9i ă pentru episcopi şi boieri dania ni Aron-Vodă 

către biserica din Şehein, în Stinghe, Istoriia bescar ecei Şeheailor Bragovului, Braşov, 189, Apendice, 

p. 1 şi urm.) : : - Aa 

CLĂXVII. 

Versiunea grecească £ a testamentului lui Petru- Voda Șchiopul. 

(Vol. XI, PP: 4317-8, no DLAXK.) 

E o OCLXXVII, 
„ Însemnare pe o Evanghelie scrisă de episcopul de Buzău Luca din Cipru, 

în. Domnia. lui, Mihai Viteazul. 

"Breda ră nagy Beîoy mai îenăv joy | S'a isprăvit cea de faţă dumnezeiască și 

edanpithov dă jepde pod, rob romeyod sai | sfântă Evanghelie cu mâna, mea, a smeritului 

ebredodc Entoudro» Mrovltsv. Aovxă rod Kon | şi. de niciun preţ episcop de Buzău Luca din 

plov, îv ÎmEpate rod eboeGearăto» abfeyrbe Cipru, în zilele prea-cucernicului Domn al 

i.v ?lodywyov Mryai Boefăvâa, Ea an | nostru. Io. Mihail Voevod, în anul de. la 

zis Evoăpxo» ginovopins apbă,. ivăâmmâvoc (, Întrupare 1594, indicţia a 1-a, luna lui 

pi îobyie 5. | Iunie în 4 

” (Notiţe greceşti moderne, în Bibl. “Ac. Rom.) 

1 Extragem din notele despre documente slavone din Athos, pe care le publică, în „Universul“ 

din Maiu 1913, d. Stoica Nicolaescu, aceste rânduri: „Prin hrisovul. său din 18 April 1583 (7041) Vlad- 

Yodă Vintilă reîntăreşte stăpânirea mănăstirii Cotlomuz peste moşiile sale dăruite de mai înainte, Ciregovul, 

Călugărenii, Dăneştii, Laiova, Comanea, ete. „Să-i fie toate acestea“—zice Vintilă- Vodă—, „sfintei mănăstiri 

Cotlomuzul din Sfântul Munte Athos, unde şi bine-credineioşii şi de Hristos iubitorii strămoşii noştri lo 

Mircea Marele Voevod, sfântul şi prea-cinstitul hram al slăvitei Schimbări la faţă a Domnului şi Mântui- 

torului nostra Isus Hristos înoind, şi l-au făcut ctitorie. După aceia pentru păcatele noastre aceasta sfântă 

mănăstire 'ce se chiamă Cotlomuz, pentru multe nevoi, s'a fost învechit şi stricat şi, găsind-o aşa învechită 

şi alți răposaţi Domni, eari au fost mai înaintea noastră, câţ sau putut au înoit-o şi au întărit-o“, 

- Între anii 1560. şi 1565 Petra-Vodă, Domnul Ţerii- Româneşti, închină - mănăstirii Cotlomuzul 

Braniştea de la Giurgiu. 

- “ În anul 1584, „Aiigust, 28, Petru- Vodă Cercel întăreşte stăpânirea mănăstirii Cotlomuzul' peste 

moşiile Uda şi Lunga“. -



CLXXIX. 
Gavriil |Severos], Mitropolit de Filadelfia, şeful coloniei greceşti din Veneţia, 

către Zotu “Ţigară, ginerele lui Petru-Vodă Şchiopul, despre moartea lui Petru şi 
convorbirea ce-a avut-o cu un Veneţian despre afacerile moştenirii. 

(Vol. XI, p. 487, no DovL.).. | 

CLXXX.- 
Maxim, episcop de Citera (Cerigo), către Zotu 'Țigară, îndemnându-l să vie 

a Veneţia. 

(Vol. XI, p. 488, no DovIl.) 

CLXXXI, 
Hrisoverghi, boier al lui Petru-Vodă Șchiopul, către Sguromali, altul din 

boierii acestuia, despre venirea lui apropiată, un dar de cuțite şi un anume Ivaşcu. 

(Vol. XI, pp. 488-9, no DOvIuL.) | 

CLXXXII 
Hrisoverghi către Mitropolitul Gheorghie Movilă, către Gheorghe Hatmanul, 

nepotul lui Petru-Vodă Șchiopul, către Zotu Țigară, Costea Postelnicul, Păharnicul 
Vasile, Ivan Comisul şi alţi boieri, despre banii daţi lui Ivaşcu. 

(Vol. XI, pp. 489-90, no Doix.) 

CLĂXXXIIL. 
Mihnea al II-lea, fost Domn al Ţerii-Româneşti, către Mărioara Adorno, 

despre „hainirea“ lui Mihai Viteazul, numirea în locu-i a lui Bogdan Sasul, apoi 

a lui Radu fiul lui Mihnea însuş, despre inceperea expediției turceşti şi silinţile 

lui proprii de a câştigă ţara.: 

  

Tqgprorărn za îjyanipEvn no» pirăpa, pă Prea-cinstită şi iubită a mea mamă, 

Mapipa. Tiv apevria ob 70hă Yeperă, doamnă Mărioară. Mult mă închin dom- 

os je mhăroc 8ăv pățo Îj piră d "Actv- niei tale, însă nu scriu pe larg, decât că 

zis râs Bhayias 2 Exwev Xaiivrjs xol 1iyay ddat Domnul Ţerii- Româneşti s'a hainit, şi au dat 

ziv ?Acevriin 105 Frâyxonh3-Băra riv Tov: Domnia fiului lui lancu-Vodă; apoi, cu voia 

xarâzt, uă my 6oijBray rob Qecd, Eâvosv 6 lui Dumnezeu, a dat fericitul Împărat Dom- 

nohir/povoc Boaric răy "Acevrtja 165 vL0d pia, fiului mieu, Radu-Vodă, şi s'a mazilit 

p.09, 105 “Parevi-Bora, wat Extve 6 Ilodăv- Bogdan-Vodă, şi pleacă Hasan-Paşa Serda- 

Borost watobime, wa nzăvt b Xacăv-llăstas rul cu tabăra şi ca să așeze pe Radu-Vodă 

Gapâăpis wE oncăro vai vă Greptbat rod în Seaun, şi pe mine miau trimis înainte, 

“Parov)-Bora % 7 0pâvo, ari în&ya ui to- poate să fac ţara să se închine şi să nu mai 

zehav Eutpoosta, Ep.TOpi 1ăW,0 VĂ TpOGAVI,SL fie războiu şi să se strice locul. Precum am şi 

1 mtăpa, vă pă mâwg z6hepos za podvâri & sosit înainte, şi am încredere că voiu izbuti 

râzoc, Kai Er6 102 Eu apoora, ai Exo băpos 

vă” mptâvo Dv ha" uove | ACevTIy, God Xăue 

în toate; numai; domnia ta trimite-mi mai 

iute negustori cu juvaiere, ca să se găsească 

ză. TATOPOTI LO vă GTidms apaparerrădec la nevoia mea. Şi să am iertare că n'afn seris 

pă megtee vă” Epionowvre % 7 Xpia was. domnului [Capello] şi domniei tale pe larg, 

1 Probabil st. v. 

2 Mihai Viteazul. 

3 Bogdan Sasul. 

t Aron-Vodă, 
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Veneţia. 

1594, 
9 Ialie. 

Veneţia, 

41594, 
11 Iulie. 

Veneţia, 

1594, 

11 Lulie. 

Veneţia, 

1594, 
11 Iulie. 

1594, 

14 Decem- 

bre !.
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1594-5 
(7103). 

[1595]; 
l-iu Iunie. 

S z a ? 

STă u&oo mai 6ăâwoa, 

Kai vă Eyo. orară mos dăy Epaţe Tăy 
ăpeyrădeg Xa Tijs Gupevria 805 "ns mhăros, 
îrq a zohăe Bovhiec Ernormxec. Kai i 

pb rîis upevtiija 00b oh mai, ai. 
"Ad, Armefpio» tă, 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“ 

căci am avut multe afaceri grabnice. Şi 

- anii domniei tale să fie mulţi şi . frumoși. 

Amin. 14, Dechemvrie [1594.] 

„ XVIII, p. 104; nota 2.) 

CLXXXIV. 
“Hrisovi:al lui Mihai Viteazul, Domn al Țerii- Româneşti, 

lui Xenophon din Athos. 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

„către mănăstirea 

CLXXXV. 
_*Mohammed-beiu (fost: Mihhea- Vodă al Ţerii-Româneşti) către fiul său Radu- 

Vodă, despre stăruinţile. şi 'silinţile sale pentru a-i căpătă Domniă şi despre familia 

sa cea nouă, musulmană. 

"AN, 

Tapiorare wat razlreve po» îrebv 

“Păârovd Border, "A pevrija 09 RoNNĂ pe- 
per6, &pioe wat 

o0[5] xeperă usi 

răzI) 09 purepă Xpă Maprrtâpav TONă “ye- 
per. “9wos did 1jăic. riv "Amevria oa rd 

măe jidav & Ppavrteimos oriv Nrjxânom, 
xi Ed E6proxâponv orb Ilovrobyy, ai pere 

îm 1ga Behrpa vă zârţo orb orizy] ov, wire 

ăprăs Eumopey vă. EXe îuâva uă rabiac, Mă 
theo Bo Băosaly] pas Gehmua vă mom! 
Onirijy ro» 

mopEoape, ui îiNOape. [legi 'zo5ro Xpytoey 

w Ppavrltoxoc, dus râpr ănovw (mov Epyere, 
ai orâhvo mă râvy Kipiatijy vă cae ddot 

ijătou: ră mpâroy nde ănapidoaro phunodpo 

pâve dă, tijv Godja rob “Poravh B657* 8Ep- 

repoy pă Ti eri rod Qz0b. vai pă Tiv 
fovhiv my! ay pyâvrov ai CAT pas 

"Ehane vă 'py vă 3oh&6oue RX VĂ G209- 

dătoue &tă rmuiy xai xzhoolvn rod medlov, 
md âniov 6 eds vă 7 pâpe 

apă. 
Epyoa nai WE 

"Quoș ră neâi pac Te vagpia, al ve 

xod ve mai dorăc îi 
psi pă 7056 Xpiormavobe: Kai 

Sotaiv ma Xăpionev wahiy 'Bovhijav, 
ppiaori dă mie pac. ore woGoue *6 ri) 

vă “ud Exobe' Suzddta», i amd! zi papă 

orpâra să, îj dm Ti dâaoa, 1 mă ăho 

€ = 9 z 

Emis n&- 

Xa poe 

“ljmgree. Aă. răpră. 26xd6pue'e ră vod pac vă 
EN6e 4. "Acevrija zov' pă zip p.ăVA TOD Oră 

“Payob(n, xai vă vpăbye 1) dpevria Gov, xtpă 
Mapmopa, ăy Es riimorec prove oră “Pa- 

1 “H Adhevala pas. 

7 purijpav “ris "Agpevrija - 

Ti) rtprorărrjy ai E6eveo- 

pă pe EXdp.pe ATA 7705 2. 

  

Allah. 

Prea-cinstite şi iubite fiule al mieu, Ra- 
dule Voevod. Domniei Tale mult mă închin, 

de asemenea şi mamei Domniei Tale mă 

închin şi prea-cinstitei şi de „prea-bun neam 

-_maicei mele doamnei Mărioarei, mult mă 

închin. Ci îţi dau de ştire Domniei 'Tale 

cum că a venit Francesco la Nicopol, şi eu 
_mă găsiam la Vidin, şi nici eu nam avut 

voie să merg la casa mea, nici el n'a putut 

să vie la mine, cu tabăra. Cu mila lui Dum- 

nezeu .ni-au 'dat voie să mergem la casa 

noastră; ci am făcut cum am. putut și arm 
venit. Pentru aceasta -a zăbovit Francesco, 

dar acum aud că vine, şi trimet şi pe Chi- 

riazi să-ţi deă: de ştire: întâiu cum căsa 
zăbovit steagul numai pentru .slujba lui 

Radui-Vodă; al doilea, cu ajutorul lui Dum- 

nezeu şi cu voia domnilor celor buni și prie- 
teni ai miei, ne-am pus să începem â sluji 

şi a sârgui pentru cinstea şi binele copi- 
lului, .pe care Dumnezeu să-l aducă uşor 

şi cu bucurie. Ci copilul mieu e departe, 
şi este la mijloc şi Marea, și este şi lupta 

aceasta du creştinii. Şi nouă ni sa dat și 

facem treabă bună, şi au nevoie de noi în 

ceasul acesta. Acum ne temem să nu avem 
piedecă sau de la calea cea lungă, sau de 

la Mare, sau de la altceva. Pentru aceia 

mi-am pus în minte să vie Domnia Ta cu 
mamă-ta la Ragusa; şi să serie Domnia 'Ta, 
“doamnă Mărioară, dacă ai ceva prieteni la 
Ragusa, să caute un loc bun, să se afle 

acolo pănă va da Dumnezeu cele bune. Pen-



YObEn, vă wrătonv va uuby r6n0y, vă Eâpto- 

xovre Eu vă dot 6 Qebs xahooiwm. Ară 

P-ăpră, 1j€ wov “Păro»h B63z, mai £oi, ui- 
repa ra», Bijoa, rijv Gpav mov vă EX 
& Repeat vai o Ppavrttoxoc, vă stxodire vă 

EXOnre oră “Payobln, mal vă xăeore opâvnua, 

vă uiy Evădare Aoyra mbe Eyere rit, 0apâvy 
îm “Pazovtin Eve npapareprădec mai 

c6prjoxowvre moi sriv Bhagiay, za Eyobv 
sai ăonpa Bavroutva răvy "Actvra Tic Bha- 

Vine, X0. Vă biv ămiăGobv riinroreg dora: 
îbomy ămirmorobv rerijes 06hec, 0ăv mt&vere 1) 
dou, wat Bătowv xîjpt vă mpocExzovre. Aă 

ră prd vă niv "fav Ti) retijvoc TIjz0ts. 
Kai, amd Ef6dov, &mepvăre foay XAu.n0005- 
zivă, 7% ct iueorrjv ai Epic, Sorrc 2&o- 
Bdoane”e s ară ră povoăra, nepioă, xai Xa 

Eyăoapes roy Enodeicaue pă robe 0dipove 
ai Eorijhape râv Didxov!. Mi vă was qEpt 

vantov 050. Kai: bene ua nd rdv Kr- 

pialihy me Enxvey. 

Kai, mâde,; amd ăX6 p&poc, mov Viyaţe 
Oâpoe “mai Epis xal 1): Gwevrija cas, 6Ev pac 
Eorqhay rijnorec, mai ntyiptocipaţe ună 
onima, voi râpt Cafuxtâpeorev mc vă ră 
xăpopev?. Koi .râp. zâhe "6 ră ceptpt, pac 
Xplălovre ăhec ăfodec, vai eyă ăoz|pa] Erno 

Mtebpere Gr. 8ăy 20, wi bedo ori vă 
TOdhI60 cijninee Tpâya : orijy IG), ua ră 
yo. utpns £orâvrac, mai 5ăv ine Ex Eui rd 

JTijno»y XĂTo». ră i i rrpiv mov. Kai, Xăo 

măde, 255 6 âopos vive Xw dmăvov oră 
nodăpa, ai ăn rijv ll6in fus ră Ilovrobyt 

wa Grpăres wa xâpnt ve ho păr 
ănb ră povodra, Xa pofbobueorey vă iv ax 
mtot rd Tpăpa, "Apă Tpe rd Xiwonopu, dv 
dom & Bsăc Îiia, amd firm "wmoptoepe be- 
Nope Xăput. "Apă Exowe Băpoc mp by Qeby 

dos nâres vă vtevm 1) Soviia pac malăc 0£- 
Ace. "ANo, Îj îm pas tornhec 1] "Agevrija 
sac, Nav sooră, vai 'Gyaprorobue iv ?'A- 
geyria 005, ji pob. Kat îtv npent vă ortj- 

is 1 "Acevrija 605, îmav Tjcec Etivov r6ncy, 
Apă mpEzt Euic vă Grijhope Ti "Acevrra 609, 

PAuE păprmpav Eyo râv B=ăv îm Op, vă 
7îie pas, 0âv 2âivrita vă GTijho riinotes rii 

"Agevria ov, apă Eyo Grehutvow ăvâpozo» 
o rânods vă pac Eâpovy ăca[pa] Sova, nai 

0 0ăpoc vă piy EXGovy Xârn: ai zobe zay- 

rejEyo md futa, Kai more, îm otrrjiyoue 
A pă zăv oh; /pâvoy tăv llacră âtă ri "Attev- 

“e
 

S
e
 

1 Bogdan al lui Iancu Sasul. 

2 La Călugăreni. 

  
2 „Am înlăturat de la candidatura Domniei“ 

tru aceasta, fiule al mieu Radule-Vodă, şi tu, 

mama lui, Vişo, în ceasul ce va veni Chi- 

riazi şi Francesco, să ieşiţi, să veniţi la Ra- 

gusa, şi să staţi cuminte,. să nu scoateţi 

vorbe cum că aveţi ceva [de gând], siguri 
fiind că Ragusanii sunt negustori, şi se află, 
mulţi în. Tara-Românească, şi au şi bani 
daţi eu împrumut Domnului Ţerii-Româ- 

neşti; şi să nu afle ceva vre-un om oarecare: 

când se află astfel de slujbe, nu se mai face 
slujba, şi mâni se mişcă pentru a o opri. 
Pentru aceia să nu se zvonească asemenea 

lucruri în niciun chip. Şi, pentru cheltu- 
ială, aşteptaţi puţintel, căci aşă suntem şi 

noi, pentru că am cheltuit şi cu oștile a- 
cestea peste măsură, şi altele le-am pierdut 
când 'ne-am războit cu Ungurii şi am tri- 

mis pe lancu. Să nu mi se facă nicio 
cheltuială. Şi vei află de Ja Chiriazi cum 

sa întâmplat. , | . 

Şi, iarăş, din altă parte, unde avem în- 

credere şi noi şi Domnia Voastră, nu ni-au 
trimes nimic, şi ne-am apucat de nişte case, 
şi acuma ne mirăm cum le-om face. Şi 
acuma iarăş, în luna lui Sefer, avem de 
purtat alte cheltuieli, şi eu bani gata ştiţi 

că n'am, şi aş fi trimis să se vândă vre-un 

lueru la Constantinopol şi o parte din veş- 
minte, și nu sunt eu aici ca să cad jos din 
cinstea, mea (?). Şi, alta, iarăş, aici locul 
e tot, “pretutindeni, în. picioare, şi de.la Con- 
stantinopol pănă la Vidin şi drumurile şi 
câmpii sunt toți plini de oşti, şi ne temem 
să nu ajungă lucrurile la un sfârşit rău. 
Ci spre toamnă, de va da Dumnezeu sănă- 

tate, din ce voiu puteă, voiu face. Dar avem 
credință în Dumnezeu ca pănă atunci să se 
facă afacerea noastră aşa precum voim. 

“ Alta, de ni-aţi trimis ceva Domnia Voastră, 
au venit în stare bună, şi-ţi mulțămim Dom- 
niei tale, fiul mieu. Și nu trebuie să trimiţi 
Domnia Ta, care eşti în loe străin, ci tre- 
buie ca noi să trimitem Domniei 'Tale. Dar 

am martur pe Dumnezeu că acuma deo- 
camdată n'am putut să-ţi trimit ceva Dom- 
niei “Vale, însă am oameni trimişi în deose- 
bite locuri să-mi afle bani cu împrumut, 
şi am credinţă să nu vie fără ispravă: şi-i 

aştept în fiecare zi. Şi, atunci, dacă vom fi 
făcut ceva cu fericitul Paşa [= Vizirul] pen- 
tru Domnia Ta, şi în ce chip are să fie 
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1595, 

14 August. 

fa 605, xai măă. Eye vă mew jn60eot, Gene 

Ey A6gov măde pă robe avfiposnove pac, mai, 

ax dr &pmoptoâue, DeEXope ori rs "A- 
fevriia Go. "Haas. was vă. orijhope 6054 

ai 258 vă wâoby Ep.oppn Bodha' apă Exp 
pia js Evay Kartm6eho mb rijvy Bhayiav, 

iai mâpt pac ypiălere aprob măhe tă ri 

dodhijz ris "Agpevria cop. Kai ză ăshpin 

râs "Agevria ou», & "Hapoyipt-zâgie Xa & 

Movotopă-neis, xi ră adept 5, î] Xod- 

wa-xariy. 17 Komos-xarijy, modă eperody 

rijv "Apevrija 605, wat prhobv 705 XEpL 005 

dus peyaMrepec rove Gdehpây. Kai axă rijv 

Gopiha pac TOXă 006 Veperody, ai ÎăorIv 

"A peria 005, Xa Ti pirâpa 005, Xa rijy 
pă Mapytopa. Kai 1, "Agevrija 005,. pă 

Mapnbpa, tray. oredve ri, papiv, vpățe 

pă td XEpL 00% pomeriaă, dă. vă &uiropEao vă 

âvațvâoo. Kai î xpovn ris “Agpevria oze 

modi, xi Xa. "Ani. "Hobviov a. 
[Pe margene:] "Ado, pă Eypavec va ce 

[o]rfăo ză xaziva o0», ai îto more â|v] 

Tape vazivij oi ue Eye Erlm ăho: îjrn 
ae jr o Bipratijc, vă rv mroreGeore, "A- 
do, apă Mapnopa, rapaaahă ce vă Ghe 

uăroy vă mă orby per răv Kano, 

pai) pă mâv “Părov), xai orăv Îlepuno, vă 

robe 86oe mic pate mov, wat vă (ma; sic) 
raoxiate: pupi Gece "Eydhm xavtvai nărepo 

vă pEpovv my Aptvry) fue ră “Payoblm. Kai 

vă mi wrdânc, xadbe xai fos pa, 17 G0ăv 

meâly Gov înv. 
„- "Tod cwtorăro vai îvazipEvp pov Tri ai 

16 rhy rpuorărry 05 purepa, xipă Mapitwpa, 

riniwc doi 76.   

lucrul, vei aveă ştire iarăş cu oamenii noș- 

tri, şi, din ce voiu puteă, îţi. vom trimite 

Domniei Tale. Mi-ai spus să trimitem pe- 
cetea şi acolo să facă o pecete frumoasă; 

ci am făcut una la un Tigan din 'Țara- 

Românească, şi acuma-mi e de nevoie aici, 

pentru slujba Domniei Tale. Şi fraţii Dom- 

niei "Tale, Ibrahim-beg și Mustafă-beg, şi 
surorile tale, Huma-Catun şi Caise-Catun, 

mult se închină Domniei Tale, şi-ţi sărută 

mâna, ea unui mai mare frate al lor. Şi din 
familia [haremul] noastră mult ţi se în- 
chină, şi însuş Domniei Tale, şi mamei tale 

şi doamnei Mărioarei. Şi domnia ta, doamnă 

Mărioară, când vei trimite scrisoare, serie- 

mi cu mâna ta greceşte, ca să pot să ce- 

tese. Şi anii Domniei Tale fie-ţi mulţi şi 
buni. Amin. lunie |. | 

[Pe margene:] Alta, mi-ai seris să-ţi trimit 

calul (?) tău, şi eu n'am avut niciodată cal. 

Şi-mi mai spui şi alta: de-ţi va vorbi Chi- 

riazi, să-l crezi. Alta, doamnă Mărioară, 

te rog să faci chip a merge la dumnealui 
Capello, împreună cu Radul, şi la Bembo, 
să li dai scrisorile mele, şi să cercei, poate 

vei scoate vre-o corabie să ducă pe Domn 

la Ragusa. Și să-l îngrijeşti ca și pănă 

acum, şi ea pe un fiu al tău. 

Prea-eiostitalui şi iubitului fiu al mieu 

şi prea-cinstitei mele mame, doamnei Mă- 

rioarei, să se dea cu cinste. 

(Originalul în Arhivele Sf. Marcu din Veneţia, Candia, hârtii greceşti; publicate şi în Studii şi 

docwnente, Ul, pp. LII-1Y.) 

  

CLXXXVI 
Mohammed-beiu (fost Mihnea-Vodă al Țerii-Româneşti) către fiul său Radu- 

Vodă, despre lupta în care e prins şi calul ce-i cere, cu unele recomandaţii pentru 

Vişa, mama lui Radu, şi pentru Mărioara Valarga. 

Tpudrare vai îjțanwsve po» Î6, riiy "A- 
A mp A per RI 2 

pevrija: G0b TONĂ Jeperă. 9poc ri pai 

505, vpan&vn pă ră xEpiw ov, Ehaba, wai. 2oNă 

2zăpra xeţi is Îjpias. îs "Apevrija Gov ai 

mepi ri onob5ofijy rod pobevne vpăpara. 
“Opoc [e] zhdres-ââv Eunâpeoa vă os pă, 

> ef i 27 7 Py > a 7 .. pă 

&e ms nEpyoue rpiv "pepăv orpăra' je uiav 

ptpav, mo mâne 'e rd cobodro' ape src 

pă. md riv papiv vie xpă Mopyiopas. 
Srshyo roie "Acevria. o0b ănă ră Etxă o0v 

Xonpa hopii poă e, ed 
nov nevrax6otA,   

Prea-einstite şi. iubite fiu-al mieu, mult 

mă închin Domniei Tale. Ci am primit seri- 

soarea ta, serisă cu mâna ta, şi mult m'am 
bucurat de sănătatea Domniei Tale şi de 

sârguinţa cu care înveţi carte. Însă pelarg 

mam putut: să-ţi scriu, căci mă due cale de 
trei zile înt'o zi, şi mergem în lagăr; însă 

vei află din scrisoarea doamnei Mărioara. 
Îţi trimit Domniei Tale din ai.tăi bani 

5.000 de galbeni de aur, adecă cinei mii, şi-i 
trimit cu Francisc, şi, pentru cal, să ţi-l tri-
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60% mo vai 200%. "Ai. "AbGyoborov d. 
"He my purepay 605 modă xepsriiuara, noi 

ră 'BEhpmă oob wat Î "Bchpt 005, rev, 
modă ce yeperoby. Livooxe dr Exots die d- 
BeApobel. , 

[ivooxe nd ră ăorpa râs "Apevrija o0b î6p5- 

Gray oiuapoy A phopia, xal ce ză arEhvo ha 

(şters :605h0.).'Acpră thaba and 105 X prororp6- 
pov2 rob Găshpă, mai ră ce Teva, xai, ăv 

pac orâdvm %ol ha, năhe BEho ce ră otijMII. 

Srevo re "Apevrija 6o|v] nb X6yov p.ov 
xăpitua xproă p, xai, ăv âtot & Qtoc, vii 
op Epyere & ăvâplojrec wac măi % 7ăy 

Avevria do. - 
(VO. Sus:) wâva (cred de mâna lui Radu- 

Vodă.) Tob rrpunrărov dptvrn "Pâyrov-Bora 

5o0i râc,   

mit acuma, nu pot chiar în luptă, caree 

acum în toiul ei, dar, dacă vadă Dumnezeu 
sănătate, iute vei călări cai buni. Şi, alta, 

că vrei să mergi cu mamă-ta şicu doam- 

na Mărioara, mama, noastră, să rugaţi pe 
domnul Capello să nu se supere că nu i-am 

„seris prin Zanetto (?), pentru că nu ne iartă 
locul. Alta nimic pentru acum, şi anii tăi să 
fie -mulţi şi buni. Amin. 4 August. Mamei 
tale multe închinăciuni, şi fraţii tăi şi su- 
rorile tale, Doamne, mult i se închină. Află 
că ai doi fraţi. . 

Află că din banii Domniei Tale s'au aflat 
1000 de galbeni în argint, şi ţi-i trimit 

pe toţi. L-am luat de la fratele lui Cristofor !, 
şi ţi-i trimit, şi, dacă ni va trimite și alții, 

ţi-i voiu trimite iarăş?. 
Îţi trimit Domniei Tale din partea mea, 

ca dar, 100 [de galbeni] de aur, şi, deva 

dă Dumnezeu, răpede va, veni omul mieu 

iarăş la Domnia Ta. | 
Deie-se aceasta prea-cinstitului Domn 

Radu-Vodă. 

(Originalul în Bibl. Ac. Rom.; publicată şi în „Anale“, XVIII, p. 105, nota 4.) 

CLXXXVII. 
Mega rod Ierpăoxov, Bonfdda Obnipofhayizc, Qpiapfos (cu notițe: ră ăpBă dv- 

56 în criptogramă: 6 (6»050 (Mpxaiid) xdex5odwo (Bons6dac) 2610 (nara) Vov (râv) 

Eet0âofroy (Hoy.aqqrâv).— Triumful lui Mihail Voevod fiul lui Petrașcu (în anul 1594 

Sa ridicat Mihail Voevod împotriva Ismaeliţilor). 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CLXXAVIII.. 

Dionisie Rali, Mitropolit de Târnova, către Mihai Viteazul, despre pregă- 

tirile creştinilor de peste Dunăre. 

(Traducere ungurească şi germană, după textul slavon, în vol. XII, pp. 290-2, no COCCXXEIV.) 

    

1 E vorba de familia turesască a lui Mihnea, de fiii acestuia născuţi în harem, pe cari Rada nu 

aveă cum să-i cunoască. Zanetto e poate fratele Mărioarei. . : , E II 

2 Sunt pomeniţi şi în scrisoarea boierilor împotriva lui Radu, pe care am publicat-o ultima oară 

în Scrisori de boieri, pp. 46-8, n0 XXXV. 

3 La 12 April Girolamo Cappello, bailul, anunţă moart:a Patriarhului, de colică, în două zile, şi 

chemarea lui Meletie (Horatio F. Brown, Calendar of state pazers, Venice, IX, 1592-1603, p. 265, no 568). 

La 25 Maiu, bailul arată că în locul lui Meletie merge la Alihai agentul Duca: vicariul patriarhal se teme 

că Turcii nu se vor ţineă de cuvânt (sbid,, p. 212, no 585).— Pentru Duca v. mai sus, la 1589. 

58183, Vol. XIV. 
14 

105 

1595 și 
urm. 

„Armelin“ 

lângă 

Nicopol, 

1597, 
12 Mart.
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Nicopol, 

1597, 
9 sau 19 

Mart, 

Constanti- 

nopol, 

1597, 

23 Maiu. 

Constanti- 

nopol, 

1597, 
14 Iunie. 

Constanti- 

nopol, 

1597, 
5 August, 

Constanti- 

nopol, 

1597, 

6 August. 

Constanti- 

nopol; 

1597, 

29 August. 

CLXĂXIX. 
“Dionisie Rali, Mitropolit de Târnova Şi „dașcălul cel mare al Bulgarilor“, 

către Mihai Viteazul, despre gătirile turceşti. 

(Traducere latină şi germană, după textul grec sau slavon, în vol. III 2, p. 243, şi vol. XII, “pp. 

292- 3, no COCOXXLV şi notele.) 

CXC. 
Meletie Pigas, Patriarh de Alexandria, locţiitor de Constantinopol, către 

Mihai Viteazul, cu îndemnuri de pace, arătând că n'a venit încă pentru că Ser- 

darul aşteptă o nouă scrisoare a Domnului și asigurându-l că Sultanul îl iubeşte, 

că trupele ce se strâng la Dunăre nu sunt contra lui, ci contra. „Craiului Ardea- 
ului“, „despre care leremia Movilă crede că vrea să-l scoată !. 

(Vol. XII, p. „346, 26 3; textul grecesc.) 

CXCI 
: Meletie Pigâs către Ieremia Movilă, Domnul Moldovei, scuzându-se că n'a 

venit,. mulțămind pentru oferta de strajă, lăudându- i ortodoxia şi arătând ce lucrează 
pentru pace. 

(Vol. XIII, pp. '346-7, no 4; textul grecese.); 

CĂCI. 
Meletie Pigas către Mihai Viteazul, despre efectul plângerilor lui la Con- 

stantinopol, prin mazilirea Paşei de la Dunăre şi oprirea Tatarilor de a trece pe 

la dânsul, cu îndemnuri la pace. 

(Vol. XIII, pp. 347-8, no 5; textul grecesc.) 

CXCIII. 
Meletie Pigas către Mitropolitul Ungrovlahiei Eftimie, despre recunoaşterea 

lui de Scaunul ecumenic, fără înştiinţarea prealabilă pentru hirotonie, despre răs- 
pingerea pârilor împotriva lui, trimiţându-i după cerere Scriptura „îndreptată“, 

asigurându-l că a dat să se copieze pentru el Nomocanonul trimis Sinoadelor şi 
cerând ajutorul său la răscumpărarea bisericilor Sf. Dumitru şi Precista 65 Mrahtvos 

la Xyloporta. 

(Vol. XIII, p. 348, no 6; textul grecesc.) 

CĂXCIV. 
Meletie Pigas către Mihai Viteazul, despre scrisorile ce trimete prin loan 

cu privire la măsurile pe care le-a luat Vizirul la Dunăre spre a-l satisface, cerând, 

în schimb, „ce poţi, în nume de haraciu“, despre cererea lui Mihai de a se ajută 
ortodocşii prigoniţi în Polonia, arătând că a făcut ce poate în năvala ocupaţiilor 

sale, „singur, fără mijloace, bolnav“, adăugind că trimete pe omul său Theodori. 

că scrisorile lui către Mihai, ca şi unele ale lui Mihai, se cetesc în turceşte la Poartă şi 
că din darui de o sută de galbeni al Domnului şi-a făcut o pateriţă „în amintirea ta“ *, 

(Vol. XIII, pp. 349-50, no 8: textul grecesc.) 

 Bruti. 

2 O altă scrisoare către Mihai, în X6hAojos, din Constantinopol pe 1879, n-l 12, p. 150 şi urm. 

n*o 'am deocamdată la îndemână pentru ao reproduce.— Pomenirea acestor negocieri, care se urmează şi 

după căderea lui Ibrahim, prin îndemnul noului Vizir Hasan, în vol. II!, p. 517, n0 LXXIII,



CXCV. 
| Meletie Pigas: către Mitropolitul Moldovei Gheorghie Movilă, despre mantia 

(pav3bar) ce-i trimete, dar nu printr'un arhiereu, căci timpurile sunt grele, şi despre 

datoria sa şi a lui leremia-Vodă de a păstră bine ortodoxia. 

(Vol. XIII, p. 350, no 9; textul grecesc.) 

CXCVI. 
Mihai Viteazul către Meletie Pigas, despre trecerea capugiului la Han, despre 

dorinţa. acestuia de a trată cu Sigismund Bâthory, despre întovărăşirea capugiului 
în Ardeal cu omul său Dimo Celebi, adăugind cererea de a se restabili în Scaun 

Mitropolitul de Târnova, depus pentru pâri!. 

(Traducere italiană după originalul grecesc, în vol, III!, pp. 519-20, no LxxVI.) 

CĂCVII. 
Meletie Pigas către „prea-evlaviosul şi prea-vestitul Domn Mihail Voevod 

al Ungrovlahiei, fiu întru Domnul prea-iubit“, despre trecerea capugiului la Han 
şi la Sigismund Bâthory („s. Crali P Erdelo“== „Sigismondo Crali P Erdelo“), despre 
făgăduielile lui de daruri şi de haraciu („fară poi quanto sia possibile per il ca- 

razo“), îndemnându-l călduros şi repetat a se ţinea de cuvânt şi asigurându-l că Hasan- 
Paşa, care l-a adus şi pe dânsul din Alexandria, e un om drept şi prevenitor; el, 

de nu va căpătă eleimosina, se va întoarce în. Egipt. 

(Traducere italiană ?, în "vol, III, pp. 518-9, no Lxxv.) 

CĂCVIII. 
lascripţie de pe mormântul, la Athos, al “Mitropolitului Moldovei, Teofan. 

"Ev râ văpmx rob tepnd vaod Anxerapio» 

[Enurbu, roy, 

“O ăproros zowiiv 6 rîs Mohofhaylas 0eo- 
[păvre, îmi Erobe (ps, 

Toyfe, mpbe abrod rod Qeo5, noioc vâxw, 

eipou&vo dEfov po răyos, ây vepete; 

Tăy năcw tofhdv Beopăviv, o Eve, 

Mohăothoiae zy xhetvv apatbbrriy, 

05 râăv Gopâv pe atâpă Tod Aourpurătav 

“lepeuio» cbiwyos, “Ehoifer, 

a 
Abkoboa robâe zpaoievks 7ai etrărn, 

noouei 2penbyros Trjhdday, uwveios [ăptv. 

Sci .â u.otfry, 'ebxohij robri», z6hoy, 

" Coxfy ze Goyyry %ai hauzoăv edrwpiay. 4 i i 

(Notiţe greceşti moderne, În Bibl. Ac. Rom.) 

  

În nasrteca sfintei mănăstiri a Dochiariului, 

[pe un mormânt. 

Prea-bunul păstor al Moldovlabhiei Teofan, 
[în anul 7106. 

Morminte 'n numele Domnului, ce mort, 

Mie, ce 'ntreb, spune-mi grăbit, îl porţi? 

Pe cel în toate prea-bun, Teofan, o străine, 

Al Moldovlahiei vestit arhiepiscop, 

AL cărui mormânt strălucita a celui prea- 

[luminat 

Teremia soţie, Ilisaveta, 

Mândră a-i fi rudă şi prea-iubită, 

După cuviinţă m'a împodobit de departe, 
[ea amintire. 

Să aibă în schimb o mulţămire în ceruri; 

Viaţă "'ndelungă şi un noroc strălucit! 

1 Bailul vorbeşte de răspunsul lui Meletie, la 31; Brown, 2. c., p. 304, no 647. 

2 „Presemmenieae“ din titlu=—oecumenicae. 
» 
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Constanti- 

nopol,, 

1597, 

1 Septembre, 

1597, 

înainle de 

9 Decembre. 

1597, 

9. Decembre. 

15917-8.
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1597-83 
(7106). 

1598, 
11 Februar. 

1598 

(7106), 
14 Mart, 

Constanti- 

nopol, 

1598, 

6 August, 

Alexandria, 

159, 
3 Novem- 

bre. 

Alexandria, 

1598, 

1 Novem- 

bre. 

CĂCIA 
Hrisov al lui Ieremia Movilă, Domn al Moldovei, prin care se dau 6.000 

de aspri: mănăstirii Lavrei din Athos. 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CC. 
Mihai Viteazul către Meletie Pigas, despre solia capugiului şi a. lui Dimo 

Celebi, despre gătirea haraciului şi cererea de către Sultan prin cisnegirul Pervana- 
Aga a cetăților Brăila, Giurgiu şi Turnu, precum şi despre moartea ambasado- 
rului englez. 

(Traducere italiană după originalul grecese, în vol. III!, p. 521, no LXXIX.) 

Hrisov al lui leremia Movilă, Domn al Moldovei, prin care se dau 100 

de ducați mănăstirii Zograpbului din Athos. 

„> (Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CCII. 
- Meletie Pigas către leremia-Vodă Movilă, despre eleimosina primită prin 

Pană (Il&yov) Comisul, despre nevoia de a se opri de la vărsările de sânge, despre 

oportunitatea unei intervenţii a lui în folosul ortodocșilor din Polonia, îndemnându-l 
a vorbi acolo şi pentru Nichifor Dascălul (ce se află arestat)!, a cultivă pe influ- 
entul trimes al Angliei. 

(Vol. XIII, p. 350, no 10; textul grecesc.) 

CCIIL. 
Meletie Pigas către Mitropolitul Moldovei Gheorghie Movilă, despre mulţă- 

mirile pentru „darul sufletesc“ făcut bisericii “sale, despre nevoia de a află un 

mijloc pentru „ridicarea în Sinod a Mitropoliei la arhiepiscopie“, arătând că a 
trimes noii arhiepiscopii „mantie patriarhală şi cârjă (faxerpiav) patriarhală“ şi că 
„mantia împodobită cu patru nsha (ronoparz, motauoi) s'a orânduit ca podoabă 

numai Patriarhilor Scaunelor apostolice, iar ceilalți arhierei poartă mantii însemnate 

numai cu doi“, arătând că nu trebuie să regrete retragerea lui, ci patimile Bi- 

sericii; a scris latineşte arhiepiscopului de Lemberg. 

(Vol, XIHII, p. 351, no 11; textul grecesc.) 

CCIV. 
Meleiie Pigas către leremia-Vodă Movilă, despre mantia deosebită a Mi- 

tropolitului, „hirotonisirea celuilalt episcop“ al arhiepiscopiei, despre retragerea sa 
şi dispoziţia Domnului de a „clădi Patriarhia“ la Constantinopol; e gata a face, 

supt alt pretext, „pentru frica de afară“, Sinodul pentru arhiepiscopie, în Egipt; 

trimete mirul prin protosinghel. preotul Maxim, şi suita lui. 

(Vol. XIII, pp. 351-2, no 12.) 

1 V. memoriul mieu în „Analele Academiei Române“ pe 1905, p. 183 şi urm.



CCV. 
Hrisov al lui Mihai Viteazul, Domn al Ţerii-Românceşti, prin care se închină 

mănăstirea Sf. Nicolae [din Bucureşti], făcută de el, cu averile «ei, 

mopetrei din Athos. 3 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

“CCVI. 

mănăstirii Si- 

| Creştinii din „Tesalia, Epir, Macedonia şi toată Grecia“ către „prea-fericitul 
părinte şi al nostru stăpân“, probabil Dionisie Rali, Mitropolit de Târnova, îndem- 
nându-l a conduce mișcarea lor de eliberare şi pomenind şi pe „războinicul Mihail“ 

(Mihai Viteazul). 

(Vol. XII, pp. 907-8, no MCOLXI.) 

CCVII. 
| Hotărâre a sinodului prezidat de Nectarie de Ohrida, cu participarea Mi- 

tropoliţilor de Târnova, Cezareia, Vodena, Hebron şi Muncaciu şi a fostului Mitro- 

polit al Moldovei Nicanor, pentru ocuparea Scaunelor moldoveneşti lăsate libere 

prin fuga episcopilor partizani. ai lui leremia Movilă. | 
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De oare ce leremia Voevod, mişcat fiind 

de. pizmă şi de rea-voinţă. împotriva prea- 

cucernicului Mihail Voevod, şi eu sfatul lui 
Gheorghie Mitropolitul Moldovei şi al epis-. 

copilor de supt el, Agafton de Roman și 
Teodosie de Rădăuţi şi loan de Huşi, au 
întărit şi statornicit prin jurământ gândul 
şi planul lor de a goni şi dea nimici eu totul, 

prin războiu, pe prea-cucernicul Mihail V oe- 

vod şi Scaunul său şi ţara și, ca să vorbiin 

lămurit, caută să cucerească toată stă- 
pânirea lui şi să o dea frăţine-său, lui Si- 
mion, iar atotputernicul Dumnezeu, care 

înfrânge pe cei: înţelepţi în şiretenia lor, 
privind cu ochiu priineios şi fiind cu bună- 
voinţă spre inima celui cucernic, mișcat de 

râvnă, a stârnit războiu asupra lui leremia 
Voevod şi l-a scos din Scaun şi l-a gonit 
din ţară şi, să zicem cu adevărat, pedrep- 

tate l-a surgunit din ele. Ci Mitropolitul 

acela al Moldovei Gheorghie și episcopii cari 

erau cu el, fără nicio nevoie ori silă, pă- 

răsindu-şi eparhiile, au fugit, urmând de 

bună voia lor pr acel Ieremia Voevod. lar 

prea-cucer micul Mihail Voevod, fiind iubitor 

de oameni și păzind pacea bisericească, a 

aşteptat cu mărinimie ca, episcopii cari au 

părăsit Scaunele lor împotriva cuvinţii să 

se întoarcă, după cum cere cuviinţa, la Bi- 

sericile lor. Dar, nu numai că a aşteptat 

să se întoarcă acei neascultători, ci a îri- 

mes şi pe protopopul Teodor, ragându-i a 

veni îndărăt și a nu mai stă în străinătate, 
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Iar răzvrătiţii n'au ascultat nici de cât să 

se întoarcă, şi să vie în pace la eparbiile lor 

și să păstorească turmele ce li s'au înere- 

dinţat, precum au fost așezăţi după canoa- 

nele cele sfinte şi dumnezeieşti, ci, acolo 

fiind, adecăte în Ţara Leşească, n'au încetat 

de a se gândi iarăş la lucruri rele și de a 

prieinui scandelă, ci voiesc să ridice războiu 

împotriva cucernicului Mihail Voevod şi se 

sârguiese a-l seoate din Scaunul Moldovei. 

Deci prea-cucernicul Domn Mihail Voevod. 

a hotărât şi a orânduit ca noi, arhiereii ce 
ne găsim aice, să hirotonisim alţi episcopi 

în locul acelora, la eparhiile lor. Smerenia 
Noastră, fiind de faţă şi prea- fericitul arhie- 

“piseop al Sfintei Iustiniane, al Ohridei și 

a toată Bulgaria, şi prea-sfinţiţii Mitropolii 

şi prea-einstiţi: al Chesareii lui Filip din 

“Palestina, chir Gherman, şi prea-sfinţitul 
“Mitropoliţ al Vodenei, chir Teofan, şi fostul 

Mitropolit al Moldovei, chir Nieanor, şi prea- 

iubitorul de Dumnezeu episcop al Hebro- 
nului, chir Efraim, cei întru Duhul Sfânt 

iubiţi fraţi şi împreună-slujbaşi ai noştri, 
şi cercetând destul, în sobor, într'o singură 
părere am socotit că este nedrept ca să ră- 
mână Bisericile fără de arhierei. şi turma, 

lui. Dumnezeu fără păstor şi fără cârmuitor, 

lipsită. de- orice îngrijire şi indreptare, de 

capul ei. Deci, după cuvântul lui Dumnezeu 

care zice: „păstorul cel bun şi sufletul şi-l 

pune. pentru oile sale, iar. năimitul le mă- 
nâncă, pentru că e năimit, pentru care le 

şi mână; şi sufletul mi-l pun pentru oile 

mele“, şi iară pentru vorba ce zice: „pe 

clericii ce fae uneltire sau înţelegere as- 
cunsă între ei, să-i scoţi .din.cler“, dar şi 

după cartea ce spune, la Împărăţia lui Con- 
stantin Porfirogenetul, fiind de faţă şi prea- 
sfinţitul. Patriarh de Constantinopol chir 

Alexie şi prea-sfinţitul lui sinod, anatemisind 

pe cei ce se apucă de răscoală sau silnicie 
împotriva Împăratului (și cuvânt de cuvânt 

stă așa: „pe cei ce se apucă de uneltiri sau 
răzvrătire, de acum înainte pe aceia să-i 
atingă anatema; pe cei ce sfătuiese şi por- 

nesc la lucruri ca acestea, anatema, pe cei 

ce se luptă împreună cu ei, anatema“), — 
drept, aceia, mărturisim în sinod că ei sunt 

căzuţi din Scaunele lor şi neiertaţi, şi am 

dat voie prea-sfințitului Mitropolit al prea- 
sfintei Mitropolii a Târnovei chir Dionisie, 

care e şi prea-cinstitul exarh a toată Bul- 

garia şi vechil al prea-sfintei Mitropolii a
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(Originalul: în Muzeul Ardelean din Cluj: reproducție fotografică în Bibl, 

i în Studii şi documente, LX, pp. 29-31.) 

  

“Sucevei, ca să hirotonisească alţi episcopi 
„la episcopii, cu alegerea arhiereilor, cum 

orânduieşte datina şi așezământul Bisericii. 
Deci, şi spre mărturia şi siguranţa acestui 
lucru, sa făcut şi scrisoarea noastră sino- 
dicească aceasta, şi s'a aşternut în cea de 

faţă dumnezeiască condică a sfintei Mitro- 

polii a-Sucevei şi a toată Moldova în anul 

7108 [1600], luna Iunie în 2, fiind a 16-a 
indieţie. 

Nectarie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Întâii Lustiniane, al Ohridei şi a 
toată Bulgaria, Serbia şi celelalte. 

Cu .mila lui Dumnezeu Mitropolit -de 

Târnova şi vechilal Moldovlahiei, Dionisie. 

Smeritul Mitropolitul al Chesarejă lui 

Yilip, Gherman. | 
Smeritul Mitropolit al Vodensi, 'Peofan. 
Smeritul episcop. Petronie de Muncaciu. 
Smeritul episcop Efrem de Hebron. 

Ac. Rom.; publicată 

CCVIII. 
Dionisie, Mitropolit de Târnova şi „vechil (mpse3pos) al Moldovlahiei“, stând 

în Sinod împreună cu Gherman, Mitropolitul Cesareii Palestinei, şi cu Filoteiu, 
episcop de Roman, judecă un proces de despărţenie, anulând, după mărturia lui 

Atanasie, egumenul Bistriţei, o „carte“ falşă a lui Ioan episcop de Huşi. 

(Originalul în Muzeul Ardelean din Cluj; reprodueţid fotografică în Bibl. Ac. Rom:; publicată în 

Studii şi documente, IX, pp. 35- 6). 

CCIX. 
Hrisov al lui Simion-Vodă Movilă, £ al Ţerii- Româneşti, „pentru mănăstirea 

lui. „Xenophont din “Athos. 

(Însemnări moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CCX, 
Hrisov al lui- leremia -Movilă, Domn al Moldovei, întărind închinarea mă- 

năstirii Adormirii din laşi făcută de Ana Golea mănăstirii Vatopedului din Athos. 

(Însemnări moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

CCXI: 
Hrisov al lui Radu-Vodă Şerban, al Ţerii-Româneşti, prin care dăruieşte 

9.000 de aspri şi moşiile Raţca CPârsxa) şi Siliştea mănăstirii lui Xenophont de 

la Athos. 

" (Însemnări moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 
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1615, 
Septembre. 

i a CCXII, 

” Patriarhul de  onstântinopol Timoteiu cateriseşte pe. Luca Mitropolitul 

Ţerii- -Româneşti. 
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Timoteiu, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piseop de Constantinopol, Roma. cea Nouă, 
şi Patriarh ecumenic. 

Că Patriarhilor de pe vremuri li s'a dat 

prin lege şi canoane voia de a; irotonisi 

statornic şi fără judecată de mai înainte în 

eparhiile de pretutindeni arhierei, cu votul 
arhiereilor -de supt ei, pentru sfinţirea şi 

grija celor cucernici, e netăgăduit şi nesu- 
pus îndoielii şi că, - iarăş, arhiereii hiroto- 

nisiți sunt îndemnați şi datori după dum- 
nezeieştile și sfintele legi şi canoane a ]i se 
supune lor și a ascultă de dânşii şi în nici- 
un chip a nu gândi lucruri împotrivă, şi 

aceasta şi din alte pricini, dar mai ales pen- 
tru mărturisirea lor iscălită de la hiiotoni- 

sire, e vădit şi foarte sigur, ceia ce, eu harul 

lui Dumnezeu, pănă azi sa păstrăt fără căl- 
care, și nimeni dintre arhiereii de supt epar- 

hia, noastră nu s'a arătat a o strică, numai 

Luea acel ce este Mitropolit al Ungrovlahiei a 
"ajuns neaseultător şi nesupus. Căci, de când 

a fost numit Mitropolit al acelei eparhii, 
nici nu s'a învoit vre-odată, nici n'a binevoit 

a da peşcheșul anual legiuit sau alt ajutor 

pentru nevoile Bisericii în fruntea căreia 
stăm noi, precum făceau ceilalţi confraţi ai 

noştri arhierei, nici n'a arătat. primire şi 

ospitalitate către oamenii bisericeşti, ci-i des- 
preţuiă şi nu-i socotiă întru nimie. Şi, mai 

„ştiind bine şi aceia cum că prin uzurpare a 
-„luat în stăpânire Scaunul său şi că la alte 

7 

mii de călcări de:lege şi lucrari fără roșt 

eră părtaş și supus, pentru. aceia am hotărât 
cu părere de obşte sinodieească, şi a prea- 
fericitului şi prea-sfinţitului Patriarh de Ie- 

'rusalim chir Teofan şi a celorlalţi prea-sfin- 
țiți arhierei şi prea-cinstiţi, cei întru Duhul 

“Stânt iubiţi ai noştri fraţi şi coliturghisitori, 

ca acesta mai sus arătat Mitropolital Ungro- 
vlahiei Luca, fiind. neaseultător şi nesupus 

şi uzurpator şi aflând plăcere în călcări de 

lege şi |ueruri fără socoteală, să fie caterisit 
şi despoiat de toată puterea și rânduiala 

arhierească, şi să fie căzut din Scaunul şi 
din cinstea lui, şi altul în locul lui să fie hira- 
tonisit fără oprire şi împiedecare, legiuit și 

canonic. Pentru care şi spre statornică în- 
tărire s'a scris şi s'a aşternut în sfânta a- 

ceastă condică a Marii Biserici a lui Hristos.
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În anul 7124, în luna lui Septemvrie, 
indieţia a l5-a. 

“- al Salonicului Partenie. 
-- al Mesembriei Ahilie. 
+ al Gangrelor Gavriil. 
-- al Chitrului Ieremia. 

Tuva LE: 

+ Besozovizie IlapOiwoc. 

“ Mesnmuâptac "Axihhene. 
“- Tormipâv La6priă. 

) pi 3 , Ev Erer „Cpxd!, &v puyt cenreupiw, îvăra- 

| 

| 
4 

| 
+ Kicpov “lepeuiac. «+. | 

(După ms. 242 din Biblioteca Sfântului Mormânt, în Legrand, Pecueil, pp. 2-81.) 

CCXIII. 
Act de înlocuire (neefectivă, se pare), în sinodul patriarhal din Constanti-  Constanii- 

, a SE 1 
nopol, a Mitropolitului Ungrovlahiei Luca. eg 

"Exo, vto» MrpozoNrab Odrapofhagiac. | Alegere de nou Mitropolit al Ungro- 2 Septembre 

1616, cenrewbpiov 2. 
Te âporărpe Marponâheos Odrpupofhayiae 

âiga %vqoiav mposrărov Evanometvăoms, ăre 
Tod Exeioe ăpxieparebovroc Entbarins Aovxă 
xadaptos. redata, xawzofimfiâvros, be pai- 

verat Ev ze napâyri isp robrwp NOII, 2po- 
rpozi) rod zavoorăro» 'Îu.6y abi&vro» za 

desnârov, rod nixobwevikod xp Lrp.00£ov, 
avyehâ6vrec “uete oi uafevpelsvrec ăpyrepeie 
îv mg mavotnrp mai ei va 705 peyodo- 

wăprwpoc Lewpiiov, re vip rarptapeip, E 

zovioanev Vipove w*avovxăs 5 abriv, Ev 

aie TpâTov uâv Edtuelda rbvy nayteporatoy 

Mrponodirqy 2porv Lăâvov vai Xopas, *bp 
Maxăprov, debrepnv 03 Thy GOLOTATOY RPATO- 
obpuehhoy "Îrpvăztoy răy tepopiâvapov, Xa Tpizav 

rdy dotbraroy mpwroobymedhoy îv tepou.ovă- 

po xp "Avbuuov. “Obey xi eie dompăhetav 
înpăonoay ai Ev re Tapovri NOL. 

"Ey Erei pure”, cenreu.Gpip 6, îvătuzâyoc te! 

+ 5 Beoonhnvixns Ilapti&vos. | 
Meonufpias "A-pihhetos, 

Tonipâv Pafpriă. 
rpotijv PÂBryây Axopeyros, 

Kirgov “lepeuizs. 

(Iuid.. p. 4) 

On
 

O
 

OM
 
O
 

ap 
pe 

te 
at 

Oa
   

vlahiei.- 1616, Septemvrie în 2. 
Rămâind Mitropolia Ungrovlahiei fără 

adevărat păstor, de oare ce acela care prin 
uzurpaţie se făcuse arhiereu acolo, Luca, 
fusese supns unei desăvârşite caterisiri, cum 

se vede din cea de faţă, sfântă, condică, după 
îndemnul prea-sfinţitului nostru domn şi 
stăpân, Ecumenicul, domnul Timoteiu, adu- 

nându-ne noi, arhiereii ce ne-am aflat, în 

prea-venerabila şi dumnezeiasca biserică a 
Marelui-Mucenic Gheorghie, biserică a Pa- 
trianhiei, am votat după canoane pentru 

dânsa şi astfel am pus întâiu pe fostul Mi- 
tropolit de Ganos şi Chora, chir Macarie, al 

doilea pe prea-cuviosul protosinghel Ignatie 
ieromonahul şi al treilea pe prea-cucernicul 

protosinghel între ieromonahi chir Antim. 
Deci spre siguranţă s'a seris şi în condica 

de față. 
În anul 7125, Septemvrie 2, indicţia 15. 

Li “- al Salonicului Partenie. 

-- al Mesembriei Achilie. 

"- a] Gangrelor Gawiil. 

- fostul de Atena Lavrentie. 
i 
.? 

i 
-- al Chitrului leremia. 

CCXIV. 
Hrisov al lui Radu-Vodă, Domn al Moldovei, prin care închină Sfântului 1615, 

, ă 26 Mart, 
Mormânt mănăstirea Galata. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCAV 
Întărirea, de Gavril Movilă, Domnul Țerii-Româneşti, a posesiunilor mă- e 

, 8 Decem- 

năstirii Cotlomuzul de la Athos. 

Gavril-Vodă Movilă, fiul lui Simion, Domn al Terii-Româneşti, întăreşte mă- 

UV Aculo, după ms. 605 din acelaş loc. şi dania din 1569 a Duamnei Ruxanda. 

58183. Vol. XIV. 

bre,
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1618 
(7127), 

83 Decembre. 

Suceava, 

1624, 
24 Oetom- 

bre. 

năstirii „Cotlomuz“ satele şi bălțile „ce au fost date şi miluite sfintei mănăstiri de 'cătte 
răposatul Basarab Voevod, carele a zidit şi a înălţat sfânta mânăstire din temelie“, şi 

adecă: „Suhaia, cu bălțile şi gârlele, Siliştea Udei, cu balta, Dăneştii, cu viile și vină- 

riciul domnesc şi: boieresc“, Cireşovul din vale, de lângă Slatina de la. Olt, Hrăţeştii de la 
Argeşelul Muscelului, Măzganii Muscelului, Laiovul, al lui Stroe, Grecii, Mărăcinul, Si- 

liştea, Sinaia, Seaca, Cioara, Suhaia, cu voia de a luă „vamă de peşte de a. zecea, cum 

scrie şi în hrisoavele veehi“, bălțile. de la Ramoleţi, Fântânele, Viişoara, Căcănăul, ş. a., 

pomenind actele de danie și întărire dela Basarab însuș, de la Radu, Vlad, Vladislav, 

Radu-cel-Bun, Basarab-eel-Tânăr, Pătraşeu, Mircea şi fiul Pătru, Alexandru Bătrânul, 

Pătru Cercel, Mihnea, Stefan, Mihai, Simion, Şerban şi Radu Mihnea. 

(Rezumat de Stoica Nicolaescu, în Universul, XXXI, no 116.) 

CCXVI. 
Hrisov al lui Gavril- Vodă -Movilă, Domn al Ţerii-Româneșşti, cu privire la 

moşiile mănăstirii Cotlumuzului de la Athos; 
(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCĂXVII. 
Chiril Lukaris, Patriarh de Constantinopol, întăreşte. dania făcută de Radu- 

Vodă Mihnea, Domn al Ţerii-Româneşti, lui Petraşcu Postelnicul, 

lui Petru-Vodă Cercel. 

- Kopruos, Ehswp Beod ăpytenioxozcs Koy- 
arayvriyownâhenc, Nas Pune, vai cixobue- 

wxăc Ilarprăpyas. 
“H &perhopăvr, Xal meră, iao Tpos Tia 

, Aa INI ȘI : 
cor, î, os âv etnoLrie, Apic, Ox :uiovaxă 

amd Goctheic vai apytepeie nai Trepâvac xai 
ăpyovrac xpiverat dfia, GĂ tpoiverat: 'Gvpuă 

sie dvOponove nod yvopilovy vă xpivoat ră 

mpăpara pă pi vâaty xai XTTaLoTov, râs 
wat abrbe D Qede vă Evbver mai vă oixotei 

îmaivo ră mponiua we Exeivov 6rob mă cdsy/6 
nopă 105 dopijoavros abro, xi vă 'jiverat 105 
Monod ăvapniperovy za ăvandonactoy ră 

x > 7 A = 1% 2 2 7 

rijv €fovolay abrob' mai Onotoc Gipsrora 1)ehe 

6ovhmj0ij ui rp6nov dârxiac xai mhsovaţiac, i) 
ai pă Opuijv ăxarapâyrjrav vă ră âroGevio] 
ănd rây xbpioy abr0d, pojop.Evos” ai 
ănenxraios napă 1 Bsq, ai an 6hhabe Onod 

ewaL 

sopionovrat sic brepoyijv atac waTaxexpopE- 

voc, îs ây Evac ăvOpuroc 6x05 Evavrieirat rây 

vâu.ov rod Qecd, nai per Exeivry rijv âiav 
anoxrelver mal măy Savr6y mob nai ăhAobs oh- 

obs, ăxatparirtpovs ko ăzhovotEpobe, 1tvopue- 

voc xaxd mapăderiua rob rpânov ris dâtuiae, 

Acrmăy mai 6 Exhopwnpbraros ai Evâoţo- 

raroc mai ehoeftoratas Ab0eyrms xbptoc "loăv- 
vis "Pă3ovi BoiBivâac mâors Oiapobhayiac, 
vă zodhăs edhâyavs airtac mal âvoppâs, nod 
ijnopody vă raic xarahăboa vai vă raig 

xpivooty Exetvor God Exovo. abysiânotv xa- 

Bapăv, “vopilovras răy Eabrăv Tov, mă eivat   

„fiul legiuit“ al 

Chiril, cu mila lui Dumnezeu arhiepis- 

cop al Constantinopolei, Romei celei Nouă, 

şi patriarh ecumenie. 

Dasrea cea cuvenită şi îndreptăţită către: 

cineva, sau, cuin s'ar zice, hărăzirea, nu nu- 
mai de către Împărați şi arhierei şi domni 

şi boieri este socotită vrednică, ci şi oame- 

nilor cari ştiu să judece lucrurile cu jude- 
cată dreaptă şi fără greş li se pare că însuş 
Dumnezeu uneşte şi face ca lucrul dăruit 

să fie al aceluia care l-a primit de la 'dă- 
ruitor, şi să fie pe viitor nedeslipit şi ne- 

despărţit de supt stăpânirea lui; iar cine 

vre-odată ar voi, en chip de . nedreptate 
şi lăcomie, sau chiar cu pornire nebiruită, 
să-l înstrăineze de la stăpânul său, acela să 
fie urât şi urgisit de Dumnezeu, şi de toţi 

cei ce se găsesc în culmea vredniciei să fie 
osândit, ea un om care se împotriveşte la 

legea lui Dumnezeu, și cu acea nedreptate 
se ucide şi pe sine și pe mulţi alţii, mai 

întregi şi mai drepţi la suflet, ajungând pildă 

rea a, felului nedreptăţii. 
Deci dar şi prea-strălueitul şi prea-ves- 

titul şi prea-cuviosul Domn domnul o Ra- 
dul Voevod, a toată Ungrovlahia, pentru 

multe cuvinte binecuvântate şi pricini, pe 
care le pot înţelege şi judecă aceia cari 

au cuget curat, cunoscându-se pe el însuş 
că este mult dator să facă vre-o binefacere 

şi har celui din străbuni domn Petraşcu



TOXAĂ “pedociie vă din edepryeolav- TV mat 
Jâpiv mpăe:rhv Ex apozâwnov ebyevi) ai Xp- 
xovra xbptov Ilerpâoxoy Iosrehyzoy, tăv "ţyti- 
Ot6y vidv. rod za” ecpob Boifăvăa, rod 
Îmovhapiaă Nerou.âvod, Epapioty rob m %w- 
pi ră Xeyâuevov Mmnehafiip, Bă utnpijv na- 
priopiav xai Lodpxetav rod, vă ză Ep a 

vă ră efovorăt ele Day 709! ziy : Coty, Xa 

vă 1p463) ai vă 'sivat' povoia Tov, pă Goe 

robe: Băăyove 605 -ebpioxovrat! ie 4516, xai 

vă mă 0ovhebwaty oi Bhd-pot Gant xază ri aovi- 
Geray câ rtăpac nai ră rod râzon, xadăs vai 
oi Xarzoi Bhăpot xai br6dovhot rây Notny ăp- 
6vroy Gobheboa robs abrâv ttovorătovrac. 

Koi &v 7â ruperi Gooi)s ra 'Gnâiov ijBehe 
GeMijoet -6 adrbc ebyevtoraroc Xp 40 Noortdyt- 
x0s Ilerpăoxns vă ză xapion tă popiov adr, 
1) mă owyyeviv 70» î &Evov, ueră Gefotboews 
abevrrxâv Ypanpizoy, vă eivat 1) 860ts Exetvn 
Aperărpentos xai ănapaodhebros” ri Grolay 
dat rod “pwplo» abred ri EGefalwoe ai 
weră abfevrixod vpăwparoc Eoppantausvov. 

Kai Î Merpârqs Înv, ebhoyov mai dexalav 
xpivaca ri 86ow vai mpbe abrăy zây ăp- 

“[avra dinu 705 opio» abrod, 6 Entâr00 
âmb înov 2uuaprbpov rob waBohrod abdey- 
TIX5Ă “păupatos, &ropalverat Guys, 1v- 
pr ai rod poxapiorăzov Xa ditorărov |lăzna 
ăi: Ilarptăpyov ris peaonhewe "Aefay- 
dpetae, u»pob Lepagin.ov, rod Ev “Avi Ilvsb- 
part nafjervorăro» ădehpob. wat ovhdsitobpy0b 
1pây,-xai roy xafdevpebevrov teporătoy ăp- 
meptoy voi bzepriuov, tva rd 'popiov abră 
et apâvpa pot wrâua rod (jBevroc abrab 
ebyeveorârad Ap povtos Ilecpâcxo», Xa. prjăete 
rây peraryeveare po» "Adsvrâv. Îj ăppovov, ut- 
1pâv îi peţălov, fovhrdij vă rd ămotevborj 
ăr abdrây..li 0ă ai 1jGede Berjoq Tivăs : note 

vă xarawpovicn mb abGevriăy. Gefatwriiptov 
Sappantautvoy “păv. „a ris E6ozws rod Xuwpiob 
abrod ani zh îjpsrepov 1dde rd zatprap ptr) 
„zi oovoâraty, «ai vă ră âmotevbo ămd Aopad 

Tab EDVAGTIXE TpOTO, vă sivat Grtoptouăvoc 

mapă râs âias Guaobatoy, (monato, ăătat- 
pEroo ai do Aijto» Tprăâos vai Notnây za- 
9&y drţioy zale oionpennâv peăhawy oby6âwy, 
%7. zoarpanivoc Xa av /opIjros ai XĂDTOG 
wetă Băvaroy aiovins, ai rouaviaios, 7al 
spoheta, 1 i ai xarazig, ab Ss Tv 

Aabâv at 'Aferpov ai măcpat, mă 6ba, 6 
sinpos )obioavint, abrăs B3 obapâe” Azi 

&/tro ua râs ăpăs roy “Aţiov Iazipoy, zai 
zMipovoursăto ri hEzpay rob Let) mai rii 

dr ob "oda, mai 1, Watăga vai i) 

  

Postelnicul, fiul legiuit al celui de odini- 
oară, Petru-Vodă, celui zis Cercel, i-a dă- 
ruit satul anume Izvorul-Alb, pentru mică 
mângâiere şi îndestulare de viaţă a lui, ca 

să-l aibă, să-l cârmuiască în toată viaţa 
lui, şi să se socoată şi să-i fie moșie, cu toţi 

rumânii cari se găsese pe el, şi să-i mun- 
cească, toţi rumânii după obiceiul ţerii şi 
rânduiala locului, după cum şi ceilalți ru- 
mâni şi supuşi ai celorlalţi boieri muncese 
la stăpânii lor. Şi, în timpul vieţii sale, cui 
ar vrea prea-nobilul domn Postelnicul Pe- 
traşeu să-i dăruiască acest sat, fie rudă, fie 

străin, cu întărire de scrisori domneşti, să-i 

fie dania nestrămutată şi nemişcată,—pe căre 

danie a satului acestuia a întărit-o şi cu 

scrisoare domnească pecetluită. lar Smerenia 
Noastră, găsind binecuvântată şi dreaptă 

dania, şi hărăzirea acestui sat către numitul 

boier, după cum s'a încredinţat dintr” o copie 
cu mărturii a, serisorii domneşti de obşte, 
hotărăşte soborniceşte, cu părerea şi a prea- 

fericitului şi prea-sfinţitului Papă şi Patriarh 

al marelui oraș Alexandria, chir Gherasini, 
prea-doritul nostru frate întru Duhul Sfânt, 
şi coliturghisitor al nostru, şi cu părerea 

prea-sfinţiţilor şi prea-einstiţilor arhierei 
aflători aici, ca acest sat să fie lucrul şi 
averea numitului prea-nobil domn Petraşev, 
şi niciunul dintre cei ce vor veni stăpâni- 

tori sau boieri, miei şi mari, să nui voiască 

a-l înstrăină de la el. lar, dacă ar vrea 

cineva, vre-odată să despreţuiască scrisoarea 
domnească de întărire, pecetluită, a daniei 

acestui sat, precum şi cartea noastră aceasta 

patriarhicească şi sobornicească, şi l-ar în- 
străină de la dânsul cu silnicie, să fie afu- 
risit de 'Treimea cea sfântă, de o fiinţă, de 
viaţă făcătoare, nedespărţită şi neamestecată, 

şi de toate celelalte sfinte şi ecumenice mari 
soboare, şi blăstămat şi neiertat şi nedesle- 
gat în veci după moarte, şi umflat ca toba, şi 

pământul să se desehidă şi să-l înghită pe 
el ca pe Dathan şi Aviron; pietrele, lemnele, 

fierul se vor topi, iar el niciodată; și să 
mai aibă blăstămurile sfinţilor părinţi, şi să 
moștenească lepra lui Gheezi și funia lui 
luda, iar blăstămul și mânia lui Dumnezeu 
să ajungă la copiii copiilor lui. Si, la vreme 
de nevoie, care Domn sau boier al ţerii 
mar voi să judece dreptatea fără părtenire, 
ca să nu sufere Petraşeu nedreptate, acela 
să dea seamă lui Dumnezen în ziua jude- 

căţii. Căci pentru acest sfârșit s'a seris şi 
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pă 705 end vă etvar sie rExva, râxvovy a- 
rod. Kat ete xatpăv xpelas Bmotoc Adfeyrae 
7 ăpyuv 15 m6mov 0ăv Tijehe Oshfos vă 1] ] j 
xpivg mb &inatov &eronposbruc, vă piijy ăât- 

X184 5 Ilerpăoxoc, abrăc vă bo d6yovră Bee 

cv îutpa xpioewe. "Ei yăp robrep 2 pipr ai ră - 

zapăy rîjs Tpibv Merprorpros ouphddeg Gear 
oTijptov ypăânua uai Ene360).râ edyevei ăpxovrt 

xopie Ilecpăoxp 76 Iloorehvizp, re vi 705. 

mădat Ymovăapixă BoiGovâa, ete dopădetavy. 
"E % an pf , 3 - 

9 ETet SOTIAptp pate Xe TO TO, îv5VAzta- , 

vos S'rns. 
“+ Kbprhhoc, Et Bec apyrerioxonoc Koy- 

orayrivobrbdeuc, Nâas Pour, uzi oinovpe- 

wxde Ilacptăgyrjs. 

-- Tepdotnoc, 2hâp eo Ilănas nai Ila- 

rptâpams rije peţahonbhews "Ahefavăpelac. 

această carte pecetluită a Smereniei Noastre 
spre întărire, şi sa dat nobilului boier 

dumnealui Petraşcu Postelnicul, fiul celui 
de odinioară Cercel Voevod, spre siguranţă. 

În anul Mântuirii 1623, indicţia a 6-a. 
“+ Chiril, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei. 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 
-- Gherasim, eu mila lui Dumnezeu Papă: 

şi Patriarh al marelui oraş Alexandria. 
“+ Fiindeă şi noi am judecat la fel cu: 

hotărârea de mai sus a Patriarhilor, fraţi 
şi coliturghisitori, ne iseălim. i 

“+ Teofil, eu mila lui Dumnezeu patriarh 

al sfântului oraş Ierusalim. 

-- AL Rodostului şi Paniului Melhisedec. 

-- Al Adrianopolei Partenie. 
-- "Enetdi, sai Teis nară rijy ăvofiey ăn6- 

paaiwy râvy Ilarprapxây, ădspv mai avhhet- 

rovpyây, tdopey, bro'ypăpomev. 
-|- Bedprioc, 2h6w Beod Ilarprăpy rs zije ţine 

nohews “epovoahti.. i 
-- “ParSeorod uni Îlavioo Mehuuoedex. 
-- "Aăptavobnbheos IlapGEwoc. 

(Şi alte cinei iscălituri, ale ierarchilor de Ganos, Ioanichie, Selymbria, ete.; două peceţi.) 

(După. o fotografie în Bibl. Ac. Rom.; şi în C. Litzica, Studii, p. 41 şi urm., de unde şi traducerea.) 

  
  

! Iată (îbid.) şi dania lui Radu-Vodă (eu ortografia ei): 

"lo&yyms “Păooh Boiâhăxz, îhtw Bod “mpenv val deonâras născ Odprpohagias. 

âv pă, et at ady, mbrenalverov, &hN Gps nat ăEtenatverirepoy nohhâv REgouev otxodsv. xat 

ăp' Savrob răy Enatvoy vrisasfjat” dst țăp wa “iwâc robe Ex peri Ematvetv xal mtwây wat ebepțeneiv cây 

26 ârabăv al cdțevâv npoțâvoy vatățovras, vă ry Evonobaav abtii cbăveuhy me xai cepvonpEnetav, âa- 

Madi swipposbvnv re wat advsory nai ah Bspestov Mbâv xariatasty, îva pâliov mpbs &periv dvredhisy îx- 

îbswawy Sanrois, bg d tv deohâţois Epupirâs nat E'pmtâptos: &s “ăp robs înalvovg oda, no5rwy Gagâc xal 

răs antwbsets, phbin “ăp mafim mitvai dorâ' xabâs ăpei ds vai 6 oops Sohopâv. “Oz od p.Ovov obs: ot- 

voflev, e etontat, &geriis abrob Evexzy oby mul ris mpoovirijs marpbas ebxhetac, mtpturărijs mod âvove 

gstpâs, îfxopiow Enatpsabai, wat “păp nps md ebpevic ris bilus 0bâ5 oi whdâot napahhăârtovres îopfing- 

say, dtov horniy bnăpăet rods ăţafiobs râv ăvâpărwv xai auverobs Exhăptuvras Emi xahois xaropilu- 

pasty, pre] Govhoipeba ră xahă moteiy ăâpavtorepa ră naraapnpbvety Bpucră. "Esti, dt mul 6 ede- 

vEararos val copbratos ăpguwv lloorăvros llerpăaxos Exoboios map” “piv Ey&verb al oix&rmy :ei6 rhv 

“pâv Beonorelav Sauriv ămepivaro, Evev si adry mai năvzug Ehebfjepov Exubpintontv me xai ănipalvojtey, 

Za me od moto xai mb may Booluatos ârtva etoi ură md câwnliec 106 me mono ut ri eripas 

țeuovias, Er 33 vai dă my xahijv xai îrpatiy mdrod ramzivocty wat mpoaipeatv deduplnapev mat Xopiov 

ăvopatâpevoy Mneh-EBioâdp, uenă nos vous ai meptoxi,s adroă, sic Cuupretav al piwpăy fondeav adrod 

me ual râv 3E Gopboc xaraţâvruy mdrod, ua Esta navri 2isddspoc admis me nat abră ănă navrbs BoGipurarec, Ă 

6 npostnouev ăywliev, xai “mpâbvy Evexa mtpny re xat Eheos mag buiv xară mb “mubs Exerv ăttobpefiu. O0brus 

ănogatvâpeba, “păpovrzs îhâwp Oeod ănb rod vâvy vu: sic ră Sete val roig peraevectăpots Îpâv &pxetțoie 

sai ipepbvots dtaqohdrraty me ua wpattety ză iperepoy “păupuae ăpezărpenrov sis că âvnve neg! ds d âv Svâvros 

gavetrobrov, ExErw măs ăpăs zo5 Roplav 'îjpâv "lrjso5 Xprro5, nod vtoă rod Bzo5, xi 1âv rin ' Beopăgtoy zartpwv. 

Kară ră „axxț! Eros xosposurijptov, 'lovviw x . Ă lo Radul Voevoda. | 

(Monogr. eu chinovar. Pecete cu fum: Iw paASa B9eR9A CHA ANLHE BOEROAA BĂIEE MATIO TDAABA “BEMAC RAALUKOE. -) Ă 

Adecă: 

lo Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn şi stăpân a toată Tara-Românească. 

Tot ce-i frumos îşi poariă lauda în sine; dar mai vrednic de laudă decât multe este să 

capete cineva lauda de acasă şi prin“sine însuş: deci şi noi trebuie să lăudăm pe cei cu virtuţi şi să cin- 

stim şi să facem bine celor ce se trag din strămoşi buni şi de neam mare, pentru nobleţa şi d:mnitatea ce 

se sălăşluiese în ei, adecă pentru înțelepeiunea şi priceperea şi cinstea obieziurilor plăcută lui Dumnezeu, 

încât prin aceasta şi mai mult să se dea ei virtuţii, după cum spune şi Grigorie, cel prea-vestit între teo- 

logi: „celor ce li cunose eu bine laudele, acelora şi îndeletnicirile“, căci „faima bună îngrașă oasele“, după 

cum spune şi înțeleptul Solomon.



CCĂXVIIL. 
Act de întărire, din parlea lui Radu-Vodă Mihnea, al Moldovei, a închinării 

mănăstirii lui Aron- Vodă către mănăstirea Prodromului de la Sozopole. 

  

Xpnosfovhhav ăptepurizby rod îv "Iaoiw Hrisov de afierosire a mănăstirii din laşi 
wovasrupio» "Aapoy Bdda sie mi xară Sw- Aron-Vodă către mănăstirea cinstitului 
Comod rod mtwio» Ilpo5pâuov vovijy. Înainte-Mergător de la Sozopole. 

Bic rd dvopa 705 Ilarpăc xai zob Yip uzi În numele Tatălui şi al Fiului şi al 
rod “Anio» Ilvebparoc, mie ăţiae, 6uoavati» Sfântului Dub, sfânta de o fiinţă şi ne- 
wa. ădratptrov Tprăâoc. ; despărțită Treime. 

"loăvvrjs “Păâonh Bosâ6dac, îhso Bzo05 A5- | Io: Radul Voevod, cu inila lui Dumnezeu 
GEvee none Mohdabiac. “HA Bevriz Tv, Domn a toată Moldova. Domnia Noastră cu 
arabi) npoarptoet usi By boy, mhâânoe, ri gând bun şi din tot sufletul am găsit cu cale, 
rod Oac Greg ani ri edhoia Tv reooăgwv cu ajutorul lui Dumnezeu şi binecuvântarea 
ăpwtepswy râs Mohdantac: pie» "Avaota- celor patru arhierei ai Moldovei: chir 
oio», dpyrentoxânov xai Myjrponodiro» zie Anastasie, arhiepiscop şi Mitropolit al 
Sovrodbac, xai xopiov "A6avasis», Sntox5- Sucevei, şi chir Atanasie, episcop de Ră- 
mo» “Pa5aovzoio», nai wwptov Ilabhn», înto- dăuţi, şi chir Pavel, episcop de Huși, şi 
160» Xovato», xai xară uiurjotv Tâv ebocfâv după pilda celor cucernici Domni, cari au 
Abdfsyrov, râv otxă5ouobyroy xai Sheobvrov clădit și miluit case bine zidite, în care am 
oixone ebxrmpive, îv oic Yxovoa ră „O xri- auzit: „Cine elădeşte şi ajută biserici, su- 
(ov oi ebrpenilov ExxAnolav, iv abrob fletul lui şi-l ajută“, am făcut milă şi am 
ebrperite poi“, îjherjoauev uai 2orrpitanev întărit această mănăstire frumoasă a Sfân- 
mă ebayie robro vovaoriptov mob “"Asiov Nr- | tului Nicolae, care a fost clădită și împo- 
x0do», ră wtofăv uni xaomtoliy napă rod |  dobiţă de Aron Voevod. 
"Aapv Boef6âa, Pentru această sfântă mănăstire ne-am 
ep rod îepoă robro» wovasrrpio» onve- sfătuit cu boierii noştri şi cu zişii arhierei 

Govhebfmuev ueră Tv fiuertpuv ăpyâvrov ai noştri, şi am trimes pănă la sfânta mă- 
Xa eră râbv etpriutvov Tv ăpytepăov, nai năstire ce se află la Marea Neagră, anume 
foreiiguev fs 705 lepob poyuorijpio», rob la Sozopole, care este cu hramul Naşterii 
ebproxousvo» sie riv Moabpny Qăhaaoav, xa- Sfântului slăvitului Prooroc Înainte-Mergă- 
Modusvo» Îwtonihewe, 7b Groiov elvat Th torul şi Botezătorul Ioav, şi am întrebat 

Teytotov rod axin» Evâsto» Ilpoptiro» Tlpo-. ; pe călugării acelei mănăstiri, şi am dat 
dpâpon vai Banrtorod "loâwov, vai Epo- | zisa mănăstire la ei ca metoh, cu toate 
rioxpev 1adoțijpoos Tod abro5 :povacrrjpio» 

ua EBoxawev ră eiprutvov povaoriiptov ie 
abrode tă meTăytov, eră năvrov Tây et- 

veniturile ei vii, sate, vite şi câte de toate 

le are acea mănăstire Ugireni, a lui Aron 
Voevod, spre pomenirea Domnilor şi a 
părinţilor lor şi spre veşnica pomenire a 

lui, a lui Aron Voevod, care a clădit-o. 

Și, astfel, sfătuindu-ne şi cu boierii noştri, 

o6ânp.ăroy adrod, ăpzedovov. xopagioy, boy 

re, Xa Go XM Eve rd adr uGvaGTiptov 

" Obrtapivov, z05 "Anxpov Boe66?n, sie pvru.6- 

Deci, nu numai, cam am spus, cei de acasă, pentru virtutea lor şi pentru numele lor strămosese 

şi pentru girul cel cinstit al neamului lor, se cade să se mândrească prin laude—căci dintr'o bună rădăcină 

de neam nici ramurile nu se văd scăzând—, ci trebuie şi oamenii cei buni şi pricepuţi si cari au strălucit 

prin isprăvi frumoase,—dacă nu voim cumva să facem fără vlagă faptele frumoase, —să lumineze după dorință. 

Şi, pentru că prea-nobilul şi înțeleptul dumnealui Postelnicul Petraşeu a venit la noi de bună 

voie şi sa arătat supus Domniei Noastre, drept aceia îl vestim şi-l vădim scutit deplin, de toate. şi de 

războiu şi de orice dare câte sunt după obiceiul pământului şi al Domniei noastre; și încă. pentru frumoasa 

şi buna lui supunere şi voie, i-am dăruit şi un sat, anume Izvorul Alb !, cu tot ținutul ai cuprinsul lui, spre 

hrană şi mică ajutorare şi a lui şi a urmaşilor; şi să fie, atât el, cât şi satul, scutiţi de orice dare, cum am 

spus mai sus; şi mai cerem ca, pentru noi, să aibă cinste şi milostivire de la voi, după cum se cuvine, 

Aşă hotărâm în seris din mila lui Dumnezeu. de acum şi în viilor, stăpânitorilor ce vor veni 

după noi, să păzească şi să fie scrisoarea noastră neschimbată în veci; iar cire i sar arătă protivnic, să 

aibă blăstămurile Domnului Nostru Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, şi ale celor 319 sfinţi părinți. 

În anul Mântuirii 1623, Tanie în 20. 

lo Radul Voevod. 

' Traducerea, întărită de Domn, e din slavoneste; de aceia: Bel-Izvur. 
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Suceava, 

1624, 

24 Octombre.
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1624-5 
(7133). 

ovyov râv Abdltyrov za zâv Yovtov. 0b- 

Tây mai ete Erijotoy v.vudovvov abrod rod 
"Aapây Boef65a, 705 ăvevelpavroc abrâ. Kai 

o5rw, oroxaobâvrec eră Tây ăpy6vrov Tpbv, 
sunpidapey. my npeobbrepov Lafprih, Tjpob- 

uevoy Tod stpruevov lepod wovaarnpioy» Tod 

"Aapâv Boef6âa, dă vă cb xpoceym vai 

vă ră. Damjperi,, Xară mb. einoe, "lxetvo 82 at 

mar&pec vă xpeofsbwor ape Kbprov zdv Bey, 
Îupav toi vbăra, bnâp byelac xai: owrTipias 

mâv AbGevrov vai Tv Aopvây ai TV TEN- 

vov-adrây 1 ::bmâp byelac rod: ăyaztjrod 

Dpâv viob: Adfâvrov "Imăyyo» "Adefăvâpav 

Boef65a none Obmppofhoiac, mai Drăp d- 

ptcene râv duapriy bv re xai TV %0- 

vâoy Î.dy, Bic ză ăvorEpo oby eivat 1) nioris 
Î.âv, lodvyo» "Pă3ovh Boeâota, ua: 1) ziare 

râv ăpyâvrov ây "Achăv Bopyixov re 
Ttăpae-B3-tâc, mai n nioze Nixoăp Bopyinov 

2 T(ăpa-Biv-tâc (sic), xai 1 niome Tod Qeo- 

dopo» xai aia, npoxahâuoy rod 'Xortviay. 
Meră; 5 riy anoBiooiy 1.6, Gmoioc rây 

zexvoov - Înv, 3 Ex rod mâvobe ji, îj X- 

doc „ri, dp Exhoţie râv dpxâvrov, orafi) 

- AdBevrrs, napoxadobuev 05 n6voy vă uijy, Gva- 
zpâta Tv Tperăpav raberpy dâotw, Ga vali 

vă. my repebom.. Et 68 rohpijoe! mie vă Xa- 

rouppoviiog abrijv rijy oixovopiav as, vă EX 

dyridinov măv v fepăpyate Vavparovprăy 
Niwshoov sis mb pobepby Giua rob Xptorod. 

Eic upsirzova 08 loxbv ai ăopddstay, E2poo- 

rătapev roy. mioriy pac ăpxovra Msjavy 

Aoyoderny xp Amuitprov vă ră pă xai 

ri) perepa, abfevrixij oppantât vă mb Entbe- 

Goto, e 
Bis Xovrodbav, 

Oxrofplo» 24. 

ire &nd Kriosus 7133, 

  

(Copii greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

  

“am. orânduit pe preotul Gavriil, egumenul 

acelei sfinte mănăstiri a lui Aron Voevod, 

ca s'o aibă şi so îngrijească, după cuviinţă. 

Jar acei părinți să mijlocească, ziua şi 

noaptea, pentru sănătatea și' mântuirea 

Domnilor şi a Doamnelor şi a 'copiilor lor 
şi pentru sănătatea iubitului fiului nostru 

domnul lo Alexandru Voevod a toată 'Țăra- 

Românească, şi pentru iertarea păcatelor 
noastre și ale părinţilor noştri. La cele de 

niai sus deci este credinţa, noastră, Io Radul 

Voevod, şi credinţa boierilor noştri Aslan 

Vornicul de 'Țara-de-jos, şi credinţa lui 
Nicoară Vornicul de "Țara-de-sus, şi ere- 

dinţa lui "Teodor şi lui Ghica, pârcălabi 
de Hotin. 

lar, după încetarea noastră din viață, 

care dintre fiii noştri, sau din neamul 

nostru sau altul oarecare, prin alegerea 

boierilor, va, fi aşezat Domn, ne rugăm, nu 

numai să nu strice aceasta a noastră danie, 
ci so şi întărească, lar, de ar încereă vre 

unul să despreţuiască această orânduire a 

noastră, să aibă pârâş pe cel între ie- 

rarhi făcătorul de minuni Nicolae la în- 
fricoşatul judeţ al lui Hristos. Spre mai 
bună putere şi siguranţă, am pus pe cre- 

dineiosul nostru dumnealui Marele-L.ogofăt 
chir Dimitrie s'o serie şi cu domneasca, 
noastră pecete s'o întărească. 

Suceava, în anul de la Facerea lumii 

1133, Octomvrie în 24. 

CCXIX. 

Hrisovul lui Alexandru, fiul lui Radu-Vodă (Coconul), Domn al Ţerii-Ro- 

mânești, prin care se închină mănăstirea Clocociovului către mănăstirea Cotlu- 

muzului. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.)



CCXX. 
Întărire din partea lui Miron-Vodă Barnovschi, al Moldovei, pentru închinarea 

mănăstirii lui Aron- Vodă către mănăstirea Sf. Ioan din Sozopole. 

"Ezuxopoorindy (ris aotepboswe rod îv "la- 
sie ovasrmpio» "Aapvy-Bo5a ec ri ară 

Xotânohv rob riwio» Ilpoâpouo» woviv). 
lodyyne Miijpovy Ilăpvofoxm Moniha Bos- 

Edda, Eh Qzod Adhevraqc zic uohavixâs 

Vije. Acâoxanev, ăvewatyioapev uni Enex- 
phoawev ră zopăy ypoo6âovhhoy roic narpă- 

o îjpâv: re re Trovpevp mal mi) Moti) 
lepă owveheboat rod mară Sowlonohrv lepod 

wovasrppia» rod ăiov &vădtov Ilpopirov Ilpo- 
dpâuov nai Bazrtorod "lodvyov, âbyânet rod 

Gnoiov vă ttovorătoor ră xal napă rob ua- 
xapirov “Pădovh Bosf6da xexoprrutvov aă- 
rote tepbv vovaoriptov rod “Ario» Nixohdov, 

ră welnevov mepi Tijv Gopâv rob "laatov, 

Exovrec abră Stă uerâytoy 105 etpnpâvo» xată 

Sofârohv zapă ră Mabpn Qahăoom us- 

ăhob uovasTipia» rod 
Banmorod, pe 

“Antov "lodyya» rod 

Ga r& Snosrariiă yoga, 
wbhobe, bvopa xai elovdivara” moi da ră 

„siocâipara riby: vopiwy vă orEhovrat sie 

Sotozohw, npbe zopapnfiav Tâv Swotxov- 

uveoy Ev m povaorupie rd "Ayiov "loay- 

vo» Gehpâv, fue 05 p&ver uni owletar Th 
WOVAGTĂptov To5To, Yopis Vă Toduijop ie 

V ăpatpeor, tă prjdăv povxortiptoy 7o5 *Anio» 
Nixohdo» ăz' abrod, îopoy mă zopăy 1) 
wdy tpbhAoy. 

Eic "lăotoy, 1134, Moprin» 20. 

Mijpov Ilazpysforn Monta, 

eo Beo5 Abficvras ris wo) 
davixăs vc.   

Întărire (a închinării mănăstirii lui Aron- 

Vodă din laşi către mănăstirea de la So- 

zopole a cinstitului Înainte Mergător). 

Io Miron Barnovschi Moghila Voevod, 
cu mila lui Dumnezeu Domn al ţerii Mol- 
dovei. Am dat, am înoit şi am întărit 

hrisovul de faţă părinţilor noştri: egumenu- 

lui şi celuilalt sfânt sobor al celei de la 

Sozopole sfinte mănăstiri a sfântului, slă- 
vitului Prooroc Înainte-Mergătorul şi Bo- 
tezătorul loan, cu puterea căruia să 

stăpânească sfânta mănăstire a Sfântului 

Nicolae, dăruită şi de fericitul Radul Voe- 
vod, care mănăstire este lângă târgul Ia- 

şului, avându-l ea metoh al acelei mari 
mănăstiri de la Sozopole, la Marea Neagră, 
a Sfântului loan Botezătorul, cu toate sa- 
tele ce-i sunt supuse, cu morile, hotarele 
şi veniturile; şi toate veniturile satelor să 

se trimeată la Sozopole, pentru ajutorul 

fraţilor ce locuiese împreună în mănăstirea 

Sfântului loan, pănă cât va rămâneă şi 

se va păstră mănăstirea aceia, fără să în- 
drăznească cineva, a luă acea mănăstire a 
Sfântului Nicolae de: la dânsa, stricând 

cartea de faţă a noastră. 

Iaşi, 1134, Martie 20. 

Miron Barnovschi Moghila, 

cu mila lui Dumnezeu Domn 

al țerii Moidovei. 

  

(Căpii greceşti contemporane, în Bibl. Ac. Rom.) 

CCXĂI. 
Întărire din partea lui Miron-Vodă Barnovschi, al Moldovei, a daniei mă- 

năstirii lui Aron-Vodă către mănăstirea Prodromului de la Sozopolis. 

"Entavportaby (zic d pepene £ 705 Ev "la- 
Sie vovaGrrjpio A apă Bia sic Tijy ară 
Sootozedty od ripiab Ilpofpouov poviv). 

lozwrjc Mipov Upyoforn Bocâiâae, EhE 

0 AbBivene ris uohSavinijs vii. 
ezoposâsâroay îvonoy Tpiy vai 

"Emetdij 

2VT0y 

zây uzopăpiiov ris Tpertpac Bois wo- 

vagol Tivec, jprpamtoayres 2piy eis ră ua 

ASTI po Tod 
- 

“Aspico Ninohăo, Td zetuevoy 

zepi Tv &'fopăy 205 "laciov, rod Or io s9 %) 

apeofbrepos Lafprih sigey îxfăhe Ex zobte 709,   

“Întărire (a închinării mănăstirii lui A ron- 

Vodă din laşi către mănăstirea cinstitului 
Prodrom). 

Jo Miron Barnovschi Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu Domn al ţerii Moldovei. De oare 
ce s'au înfăţişat înaintea noastră şi a tuturor 

boierilor Sfatului nostru anume călugări, 

cari au fost mai înainte la mănăstirea Sfân- 
tului Nicolae, ce se află lângă târgul laşu- 
lui, pe care preotul Gavriil i-a fost izgonit 
de acolo, vădind către Sfatul! nostru şi hri- 
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laşi, 

1626, 

20 Mart. 

laşi. 

1626, 

25 April.
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Iaşi, 

1626, 

.30 Iunie. 

îwpavioavres: ete ri jperepav Bohiy vai 

pbo6fovhhov rod paxapito» "Păâgvh Boeâsâa, 

6wppopodv abroie ră vă Exo Tă movaortp:5v 

70570, E GAZ 45105 Tă DTEGGTATIRĂ Xa DTĂPXOV- 

ra vai xopia, be ueroytovy rob Ey Xolonohet, 

napă rij MobpyjOahdoom, tepod p.ovaormpiov rob 

“Anjto» ”lwăyvov rod Bazmorod, sie ră 6noioy 

rpelhobv vă orehhoo rd siodănua răv yu- 

plovy, nps naponvOiay mal ăvănabaty Tây Ev 

adr wovalâvroy adehpâv. “Ilsie, tddvrec 

măc ppiurăe pis sie răe Omolac vabono- 
Bade 6 woxapirac Păo» Boef6das roy 

rodpiioovra, V ăxbpboy) Exsivo, dv ebrpeorii- 

Owev ete ră vă ui) npocevexbuev ovupovue 

ci "op 7ob vaxapirov» “Pă5ovh Boz663a,; 
d) ebyapiorue Eveâovanev xovi vu sic 

md vă etvar xat rob'hatzod, e ai npirepov, 

mb &tanpdăv movaoripiav rod “Aniov Nrno- 
Aăov, pi Ga ră xiwijră ai xiwara Tpăiţ- 

pATă Tov, pierâytov Tod xară Lalănow, Rapă 

ii Mobpg Qamăocy, îepod mowaoripto» rod 
“Asiov 7loâwvo» rod Bazrtorod. Oi 83 2vy ad- 

” ăvoaneunwot, dă re llarepes opelhobar v 
wowrâc za Î&pac, detoete mpbe Thy Medy 

ontp mie dyelac mai cornpiac ris abdevriuije 

Îw.y oixoevelas. 
"O00av, Goztc, ueră rijy ănofiwoiv pac, Ex T6y 

Îerepov maiduy, îi) ovţevâv, îj EEvuov, Exhey- 

Beic AbOzvrae rije u.ohoaotae zadrrie vis, dv 
Behey brepuomioi, rd iepbv robro Wovaa- 

riiprov, AY 1jfede rohuifioet v dxvposy, rabra, 

5 rotodroc vă Ex Tijv xarăpav rod Kwpio» 
Înv ?lmood Xptorod, rod motrod Tâv 0d- 

pavâv xai rije vie, ris Tneparmiac eor6xo, 

rây resoăpoy Ebopyehorâv, rây Godexa "A- 

noorâhoy xai râv Ev cf moder Nimoia 318 
“Aşiovy Ilartpoy, nai vă Exp prepida ueră rod 

2l0b3a mai rod îmapărov "Apelov, ei alâvas 

atvy. "Ap. 

Ric ?lăotov, dv Eret 7134, "Arprhiov 25: 

Mijpovy Liapy66oxn Moyida, 

- Eh Bec Adfitvrrs rije pod- T. &. 

/ 
So 

daviwije vie, pioaro.   
(Copii greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCXXII. 
Întărire a lui Miron-Vodă Barnovschi, al Moldovei, pentru închinarea 

mănăstirii lui Aron-Vodă către mănăstirea Sf. Ioan din Sozopole. 

"Enxopoorixdy (rile ăptepoosue rob Ev "la- 

Giw uovzornpiov "Aapov-B6da eic rijv xară 

Sotâzoty zo5 rthiov Ilpopouo» wovijv). 

| 

| 

sovul fericitului Radu Voevod, care li în- 

găduie să aibă acea mănăstire, cu toate ale 

ei averi şi stăpâniri şi moşii, ea metoh al 

Sfintei mănăstiri a Sfântului loan Boteză- 

tor de la Sozopole, la Marea Neagră, la 

care se cuvine să trimeată venitul moşiilor, 
pentru Îngrijirea şi odihna, fraţilor ce due 
viaţă călugărească acolo,—noi, văzând în- 

fricoşatele blăstămuri la eare supune ră- 

posatul Radu Voevod pe cel ce va cuteză 

să strice aceasta, nu ni-a plăcut să nu dă- 

vuim la fel cu socotinţa răposatului Radul 

Voevod, ei bucuros am dat, cu părerea de 

obşte, ca să fie şi de acum înainte, ca şi 
pănă azi, această mănăstire a Sfântului Ni- 

colae, cu toate lucrurile ei mişcătoare şi 

nemişcătoare,. metoh al: sfintei mănăstiri a 

Sfântului Nicolae Botezătorul de lângă So- 

zopole, la Marea Neagră. lar Părinţii de 
acolo trebuie să trimeată, zi şi noapte, ru- 

găciuni către Dumnezeu pentru sănătatea 
şi mântuirea neamului nostru celui domnesc. 

Deci, oricine după încetarea noastră din 

viaţă, din copiii noştri, sau din rade, sau 

din străini, fiind ales Domn al acestei ţeri 

a Moldovei, n'ar voi să apere această sfântă 
mănăstire, ci ar cuteză să strice acestea, 

unul ca acela să aibă asupră-și bhlăstămul 
Domnului Nostru Isus Hristos, făcătorului 

cerurilor şi al pământului, al Prea-Sfintei 

Născătoare de Dumnezeu, al celor patru 
evangheliști, al celor doisprezece Apostoli 
şi al celor 318 Sfinţi Părinţi din cetatea, 

Nieheii; şi să aibă parte cu luda şi cu 

blăstămatul Arie, în vecii vecilor, amin. 

laşi, în anul 7134, Aprilie în 25. 

(us L de 

  

Miron Barnovschi Movilă, 

cu mila lui Dumnezeu Domn 

IS al ţerii Moldovei, a poruncit. 

Întărire (a închinării mănăstirii Aron- 

Vodă către mănăstirea cinstitului Inainte- 

Mergător de lângă Sozopole).



Plo&yyns Mipov Naăpvooxn Moyiha Boe- 
6idac, îi Beod Abbevrrje ris poNavtnije 
“îs. Kotvii von năoqs rîe îperepne Bow- 

Mie vai zăvrov T6y uzotăpioy, uapâv ai. 

weyăhoy, efoooatomev Bă mod mapâvroc 
Tv pbhhov rode mpbe Bsby ebytrae Tv, 

Narspas rob wovasrnpiov rod "Aapy Boe- 
66âa, Ex rîje Emmpeiae râv mpd adrâv tv rq 

pOvasTmpie robTp ypapartodyriv uohniă- 

vay nova ây, ănofhujBăvoy Ext rod paza pita 
“PaBovh Boef65a. 

"Emedi, obrot, ănofhmd&vres, zposexhai0q- 

Gay sie rbv Gacsa ris Obyyapiacl, be dă 

xrjbevree dev bră rây pay ovaz, 

Stovotacâvrov ră wovaoripiov 105 "Aapy 
Boz665a, xat bztorpețay ovyofenutvot pă 

măvy ăvâporov ris Acuvns rod "Aapov Boe- 

66502, ovveniptpovrec xai păunara apă re 
marne ai rob Gacrtoe re Obyyapias, 6noc 

Gnoxaraorato. mă sie ră etprp&vov wo- 
XA6TTptoy. Eăy râp dvri, be adroi elovy eireiv, 
ot Lparoi jprinosav adr navrăzasi. Toba 
jueîc  Gxoboavres, Enepibapey Ezirponnâe 

răv Entonunov Mnrpopăvny 8 fă vă tferăov 
mpomțovuzvoc, sis Groiav xarăoragtv ebplo- 

Meta Td WOvOGTIDLOV, Kai Eneira, Xată rijy 

mhopopopiav Tod, vă mpoceveybănev ete. 
"Eterdaac oby 5 smioxomoc, 6u0d xat 6 

XyBpozoc ris Aduwne rod "Aapâvy Boef6da, 

ehpov mat 7d povasriptavy pă. ăvâponave xi 

sie xahnrepav rătw, vară pătura Ex) 
Eueva Xa mah&E năyra Gxovoppiva 4 

vareferptya, Ab ănopnoitovev nd 70 vbv, 

XoLVi) AV&u, Ti Ev adr orepeăv Bap.ovi)y 
râv Dpotây, sic 8 robe MoMâoiăvove 3w- 

pioamev vă dodo 60 orpenuara ap.medlov» 

x mb povasrliprov forei EXa Xiivrte &, ră 

vă Epnovxăowsty, 
“Oome donhv îjehe rodujoet vw ăzofă% 

mode  Lpatmobe Tobrobe Ex Tod UDVAGTI- 

pio» robro» 705 'Aapov Rusfcda, Gyreă= 
ov ete adr MohBobăvowe, 6 rotodtos vă 
Ex rd ăvâfrpa vai riiv varăpav rod Ko- 
pie» Tuâv "Imco Xptorod, ris bnepavias 

Beorâzov, râv rescăpov Ehanehorăy vai 

zâv £v Nixaiq 318 “Avioy Ilazipov 1 52 

WEţic adrb vă eivyat wetă rob Errapâto» "A- 
pete» ic rijv aibvtov vaza. 

1 Gabriel Bethlen. 

  

Io Miron Barnovschi Movilă Voevod, cu 
mila lui Dumnezeu Domn al ţerii Moldovei. 

Cu voia de obşte a tot Sfatului nostru şi 

a tuturor boierilor, mici şi mari, asigurăm 
cu această de faţă carte a noastră pe cei 

către Dumnezeu rugători ai noştri, părinţii 

mănăstirii lui Aron Voevod, desupărarea 
călugărilor moldoveni cari înainte de dânșii 
au. stat în acea mănăstire şi au fost scoşi 

pe vremea fericitului Radu Voevod. 
De oare ce aceştia, după scoaterea lor, 

sau plâns către Craiul 'Țerii Ungureşti, 
ca şi cum sar fi nedreptăţit cumva de către 

călugării greci cari au luat în seama lor 
mănăstirea lui Aron-Vodă, şi sau intors 

întovărăşiţi de oamenii Doamnei lui Aron 
Voevod, aducând cu ei şi scrisori de la 

dânsa şi de la Oraiul TTerii Ungurești cea 
să fie aşezaţi din nou în acea mănăstire, 

dacă în adevăr, cum spuseseră ei, Grecii 

au pustiit-o cu totul, Noi, auzind acestea, 

am trimes ea ispravnie pe episcopul Mi- 

trofan ca să cerceteze în loe de egumen 
în ce stare se afiă mănăstirea, şi apoi, după 

înştiințarea de la dânsul, să ne hotărâm noi. 
Cercetând deci episcopul şi de asemenea 

şi omul Doamnei lui Aron Voevod, au gă- 
sit şi mănăstirea cu locuitori şi în mai bună 

stare, şi lucrurile adăugite şi toate ocâr- 
muite şi așezate bine. Pentru care hotărâm 

de acum înainte, cu voie de obşte, sta- 

torniea rămânere acolo a Grecilor, iar 

Moldovenilor am orânduit să li se dea 60 

de fălci de vie şi mănăstirea /otei de la 

Tilincea, ca să se odihnească. 

Ia» cine ar îndrăzui să gonească pe Grecii 

aceştia din acea mănăstire a lui Aron Yoe- 

vod, aducând într'însa Moldoveni, unul ca 

acela să aibă anatema şi blăstămul Dom- 

nului nostru Isus Hristos, al prea-sfintei 

Născătoare de Dumnezeu, ale celor patru 

Evanghelişti şi ale celor 318 Părinţi de 

la Nicheia; iar partea lui să fie cu blăstă- 

matu) Arie, spre pedeapsa de veci. 

2 Acesta murise la Vint. Soţia lui, o Cantacuzină, rămase deci aşă de multă vreme în Ardeal, 

V. Verexs Endre, Frdflyorazdgi Pâpai kovetek jelentisei VIII. Kelemen idejcbol, Budapesta, 1909, p. 294. 

3 De Huşi. El începe deci păstoria sa încă de p: la 162. 

4 Deci Zotu Spătarul, ginerele lui Petru Şehiupul, se vede a fi fost cel d'intâiu etitor al Hlincei, 

Biserica a fost refăcută de Vasile Lupu şi de fiul său Ştefan pănă la 1660 (Studii și documente, XV, pp. 108-9), 

58183. Vol. XIV. 
16 
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Constanti- 

nopol, 

1628, 

21 Maiu, 

“Eie "lăotov, îv Erer 7134, 'Lobvio» 30, 
| | 

Mnpoy Iapy66oxm Moyida, 

XE Qzobd Adtvrrje vhs uoh- 

daninijs 'vije, pioaro. 

(Copii greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

“ În Iaşi, anul 7134, Iunie 30. 

Miron Barnovschi Moghilă, 

cu mila lui Dumnezeu Domn 

al ţerii Moldovei, a orânduit. 

    

CCXXIII. 
Chiril Lukaris, Patriarh de Constantinopol, hotărește cu privire la mănăstirea 

lui Miron-Vodă Barnovschi din Iaşi, cu hramul Adormirii, închinată la Sfântul 
Mormânt. 

Kpâhoc, Ep Qecd ăpytenioxonoc Kuv- 

oravrtvavrâhewe, Neac “Ponns, xi otnaeyt- 

xde Ilacprăpxe. 

"Rây may 7 xară fsiny oxonăy eboefâc 
xtvonevp 1ai Tpolopovntvp dptepody rii 

para 1 mpăniora toic Beto vovaormpiote 

mai lepoic xoraoţiote, sie Goriferay abrăy 

wat: XATapriop,6y, 8 vaxaptowbe Enerai dai mb 

u.ymp.000y0y Oumvexâe, mo nhtov torat 6 
Ematvoc ai 1] boy pseta, 7 Bă ypay- 

ăroy rarpiapyixây Erinopobyri vai GeGatodvrt 

ră EmâpaGevdtvra Eyypapa rote Beiore un- 

wormplote, zapă mâv edoefăv AdOtyroy usi 

XMoy zivoy dpxâvroy, sic ormpryuby mai Be- 

Gaiwoy Trâv abroic dn" abrâv xară xatpobe 

mpoomhotvroy ăptepopăroy, 5năp yoyiije 

adrâvy owrnpiac: 1057 ăp ră rpânop, &nos 
ebayijs oixoc xai dedotaoutvoy bstov oxfvo- 
ua 6owmetev mposxriaoâa ră abră mpo= 

omhoftvra nai Exety ăvexroivra. moic xahoie 

wa, Btxaioie mpovopiote Tobre Grptepihoxvroc 

ai mie XP uâe rod Xptorod Meydhrje 
"Ryximoias, Boc uri dtevoxhobuevov rais 7po- 

ioboats rod Xotpod Enexrăcear na râv Getvây 

1AXO06V, XM uEvov dvbrepov Tds Xetpbe 

xarenep6aivety abrob Godot îi Emuutodv 

zpoatpobu&yne, Ti toxb 88 mod ueitovoc kai 

îxăwnetv Ovvamtyno %ai Gubvoutyov Gre derj- 

cere, 'Eme5i) raivv xol 6 ehoeftoraroc xai 

2xdaumporaros Adfăyrne mons Mohâo6ha- 
jiac, xbproc "oâyyne Mbpoy Mzapvy6f6oane 

Movida Bosf65ac, 6 ară mvebua vibe Orpa- 

mnre re Tnâv Merpuâryjroc, Clip si w- 

vnBeie, ăviperpev £x 6ăfpov ai 28 adry 

Gepehy vaby ET dyâmare rinuevoy Tie 
Koinijoeoc zis Snepoiae Beorâxo» xxl det- 

rapttyo» Maptac îv re Lido, ăzăvavrt mie 
abGeverxe ABM, sie uvru60vvov adrod moi 

rây abrod yovtwy, Ganăvate mhelorate mai 

ÎVaNONIASt, vai, rodrov Wade mai feapto- 

mos Gvorxo3opioac xi nahhep1jous, pte-   

Chiril, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 
al Constantinopolei, al Romei cele Nouă, şi 
Patriarh ecumenic. 

Dacă pentru oricine e mişcat spre scopul 
cel dumnezeiesc şi bucuros a închină moşii 

şi lucruri mănăstirilor dumnezeieşti şi sfin- 

telor lăcaşuri, pentru ajutorul şi dregerea 

lor, urmează, binecuvântarea şi veşnica a- 

mintire, cu mult mai multă va fi lauda. 
şi folosul sufletesc pentru acela care prin 
scrisori patriarhiceşti va întări şi va asi- 

gură, şi va ridică în praţ cărţile date dum- 
nezeieștilor mănăstiri de către cucernicii 

Domni şi alţi boieri, eare vor fi pentru 
întărirea şi asigurarea închinărilor făcute 

lor de aceia pe vremuri, spre mântuirea 
lor sufletească; căci în acest chip orice 

sfânt lăcaş şi orice slăvit cort dumnezeiese 

ar puteă să-şi adauge cele dăruite lui și 

să le aibă nedesfăcute prin bunele și drep- 
tele privilegii ale celui ce a făcut închi- 
narea şi ale Bisericii celei Mari a lui Hristos 

dată azi în seama noastră, ea un lucru 

cu totul netulburat de schimbările ce pot 
veni cu vremea şi ale răutăţilor celor grozave, 

ci rămâind mai presus de orice mână ce ar 

voi să-l încalce ori sar ispiti să-l păgu- 
bească, cu puterea celui mai mare şi în stare 
arăsbună şi a: apără când ar trebui. De 
oare ce deci prea-cucernicul şi prea-strălu- 

citul Domn a toată Moldovlahia, domnul 

Io Miron Barnovschi Voevod, fiu sufletesc 

iubit al Smereniei Noastre, mişcat de dum- 
nezeiască râvnă, a ridicat din pajişte şi din 

temelie chiar, o biserică cu hramul Ador- 

mirii prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu 

şi pururea Fecioarei Maria, în Iaşi, în faţa 
Curţii domneşti, pentru amintirea lui și a 

părinţilor lui, cu multe cheltuieli și jertfe 

băneşti, şi, elădind-o frumos şi în chip plă- 
cut lui Dumnezeu şi împodobind-o, i-a în-



poarta adr ră 3bo xwpia, md Tou.nopoobrti, 

mă xară &taoxny abrod zarpiby xwpiov, ai 
ră Xeiroroy, ua tote abrây Wrlunat Xa Tpăy- 

WOGt- pa! „roic. rpovouiore râv npobarovouiwy, 

râv uehodovapiuy, Tv xolpovouluy, 1âv de- 

xartây xai zavrăe ăXhov. abBevrincd yapartio:» 

moi &ahparoa, Eni Tr elvat pâv. adră ră 

jopiz be ăptepontva 7 Oeip vag vic Kor- 
iijococ, apă rod ăvortpu. sbsefeorărp» Ab- 

GEvrov ai wriropos abrob, Ehebepa, &5ob- 
Mora, Gxararărnra, dobâora, ăredi, ai 

ăvevâximra apă 'mavrăc xposbno», adfev- 
Tixnd Xa povrix0d, odyăjetv 55 wai zapat- 

Man.6ăvewv by dv adre râ va 1îjs Kow.ijoewe 

ris bnepavias: Beorbxov xai .p.ovasrapip Xo- 
ttouâvep ară natpobe 1yobp.evoy ră ubBevrixă 
xapărtea .rây 8do popiov abrây xai Tă Aorză 

rateaza, Ondadi: mpofazovânta, sh000- 

Vâpuz, Yotpovâuta, dexariac, răc mhdu.nac 
rây păvoy Mal ră Xară -xatpobe [inronEvae 

roie maromodow îv' adroie addevriuăs ayj- 

napiac vară 2ă abdevrexă yphodfovhia, Gby 
mois ăprepuutvote. adroie wbhote xai dot 

noi XTTpuaOt,. XiVfizoic voi ăxivijrote, wa 
mpoaăorc abrây, mai. bnoustobar rabra năyra, 
6 re abGevrixăv uovacriiptov ori, ris Kot- 
uijcews Tic Vnepayiac Beorâxov xai. ră adT6 

ăptepoBâyra 3bo Xopia, Toumopoobrit ai 

ră Ssinorov, weră rây mpovouiny abrăy xai 

adBevrixây matowăray voi xapartiwy ai 

mavrăe &hhoD eiooăfuaroc Tây dprepopătevy 
abrod, e Gediorar, râ âmorărep 6pâve xai 
marptapăix 76 Geto» mat lwod6xo5 Tăov» 
rod Kogtoă xai Beob oi Loripoc îs 'Inoob 
Xprorod, mod îv “lepocohbpos, We Tp007o- 

GEvra adr zapă rod edosfeorăro» xăi Exday.- 
mporăro»A5btyrov năons Mohofhayiac x>po> 
loyyo» Mbpuvos Mnapy6âsx Moyia Bos- 

6630 za Xrijropoc rob adTod uovaornpio» 

"rîc KRowuioenc re eoroxod, ai merOyLoy 

ară mob vây mai sic mă Efijc doyiteoba rob 
“Anio» Togo xi 2Gqrt0m xai ipăpua Tjut- 
repov năpă rob mpopprjGevroc wriitopoc vai 

Adfâyro», Gefagdvroc uâv vai Eznopodvtoc 
mă map” abdred Entfpabevlevra re uovasrnpic 
adr mai ueroyitp rod “Arion Toro xp5o6- 
fonda ai abBeyreră “pămpara, Ehabyovros 
2 ai zâppo no» ăzobăhhovrzuc Tâyra Tv 
fovhâuevoy vareneufivat 790 povastrjpio) ad- 
rob ua ănotevâoat -abr ris Gcozoreiac 70b 
“Aiov vai Pood6g5o Tăco» îj, paradovoa! 

adră zai ră adre ăștepufiivra &mosioaL . al 
ză Gpatbwara adroi Zharrâcat. Toro» xăptv 

zijy atzratw abrod ănodetapăvi, 1, Mezptrns   

chinat aceste două moşii, Toporăuţii, moşia 
lui părintească, cu drept de moştenire, şi 

Şipotul, împreună cu stăpânirile şi locu- 

rile lor şi cu drepturile de dijmă a oilor, 

a albinelor, a poxeilor, de a zecea şi 
orice haraciu domnesc și orice dajde, ca, 
să fie aceste moşii închinate dumneze- 
ieşti biserici a Adormirii de către cel mai 

sus arătat prea-cucernie Domn şi ctitor 
al bisericii, slcbode, nerobite, necăleate în 

- picioare, apărate, nesupuse la vre-o dare 
şi nesupărate cu ceva de orice faţă dom- 

nească şi boierească, ei să strângă şi să cu- 

leagă egumenul așezat pe vremuri în acea 
biserică a Adormirii Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu, care se socoate ca mănăstire, 

haraciurile domneşti ale acelor două moşii 
şi celelalte drepturi, adecă pe oi, pe albine, 
pe porci, de-a zecea, gloabele pentru moarte 

de om şi angariile domnești luate celor ce 
locuiese pe dânsele, după domneştile hri- 
soave, împreună cu morile închinate lor şi 
cu celelalte averi, mișcătoare şi nemișcă- 

toare, şi cu veniturile lor, şi să fie supuse 

acestea, toate, adecă mănăstirea domnească a 

Adormirii prea-sfintei Născătoare de Dum- 

nezeu şi cele două moșii ce i sau închinat, 
Toporăuţii și Sipotul, cu privilegiile lor şi 
cu dreptăţile lor domneşti şi cu haraciurile 
şi cu tot cellalt venit al celor închinate lui, 

precum s'a arătat, prea-sfinţitului şi pa- 

triarhicescului Seaun al dumnezeiescului şi 
de viaţă primitorului Mormânt al Domnului 
şi Dumnezeului. şi Mântuitorului nostru Isus 

Histos, de la Ierusalim, ca unele ce i-au 

fost dăruite de către prea-cucernicul şi prea- 
strălucitul Domn a toată Moldorlahia, dom- 

nul lo Miron Barnovschi Movilă Voevod şi 

ctitor al acelei mănăstiri a Adormirii Năs- 
cătoarei de Dumnezeu, şi a se socoti ca 
metoh de acum înainte şi în vremea viitoare 

al Sfântului Mormânt, şi s'a cerut şi seri- 
soarea, noastră de către acel pomenit ctitor 
şi Domn, asigurând şi întărind hrisoavele şi 

cărţile domneşti dăruite de dânsul mănăstirii 
aceleia, metoh al Sfântului Mormânt, şi, pe 
lângă aceasta, izgonind şi îndepărtând cu 

totul pe acela care ar voi să încalce acea 
mănăstire şi să o lipsească de stăpânirea 
Sfântului şi de viaţa dătătorului Mormânt, 
ori să-l robească şi cele închinate lui să le 
zguduie şi dreptăţile lui să le împuţineze,— 
drept aceia, primind Smerenia Noastră cere- 
rea lui, cu voia şi a celorlalţi prea-sfinţiţi Pa- 
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1.6, VOB Xa Tây AuTOv Gpotăroy 1a- 
TptapX6v, WeTă wat tis zepi abrijv lepăs Tâv 

apytepewy 0wy6505, rây Ev Aşi Ilvebuort 

âyanjrây abrie ăehpâv 1ai ovhherobprâv, 

m ebhovov oboav Xa ihry Be0, mb napbv 

exexopqpței ratpiapyrxdv aovodiăv art âdec 
pâna, dv ob xai 1păpoboa ăzopaiverat &v 

“Ai Tvebwari voi Bopilsrat tva ră zpoat- 
Mo6ăv adrb uovaoriiptov 7 “Ai mai /5- 

d6x0 Tăâpo, ris KRorpococ re Vnepaias 

Ozorixov, ră &v 1 Lida rije Mohăofhayiac, 

mapă rob evdefeorăro» xi Exhapnporătov 
Abbeyrov zdovs Mohăo6hayias,xopto lwdvvov 

Mbpoyoc Mrmapyiform Moyiha Bref6da nai 

werytoy aBTod hoviobăv xai ră GiptepupEva 

adr 550 Yopia, peră x3i râv xenuătov xal 

npouătov abrây uri eionânuătov xal: TV 

mpovoblov râv :abdevrizây Brxaudrov vai 
05390 pidry, Ga role Ev To uovoorijpiw 

2vaoxovuâvots, teputvus re xai iâtbrotg, Xa 

roic ră bo raba Yupia, XaToLnobot, HEvovra 

zhebdepa, ăGobhora, xaranărara, ăobâ0rz, 
ăvevâyinra xi dxaralirira napă mavtbg 

zposonv, abdevrixod nai GipXavtinod, Ti) 2d- 
ever Ghop.rolia, wo!y broweiueva drd 70 

vbv mal ete ră Sic, Ti) Gporăryj Exxhmola 

705 “Ariov xai 08670» Tăpov vapor pete 

ai yaroonăstos, we ob 5 fjhtoc îpopă, dtot- 
xoby.eya xai. Geonolâueva mapă re rod apt 

mări» oi paxapuorăro» Ilorprăpyo» “lepo- 

aodbuwy dp Benpăvove, rod &v "Ani Îlye part 

modevorărow» ădehpob oi ovhhetrovpyob rîje 
u.ây Merpiâraroc xai.rây br abtod meprro- 

u&voy Xară r6mov marepuy tod "Ayio» Tăpov, 

epovrilăvroy xai Ertipshonusvoy 'rîje wahMtep- 
sia mob vand xai ris abiijoeoe Xa dta- 

Ovi Tv nponuărov %ai Xrmuătay ODTOd. 

“Os % dv eră rabra, Xpywv î) ăpyâmevoc, 
apytepebe 1%) iepebe, wiwphe Îi u&ras, îi mai 

rây xară wotpobs Abdbtvrovy MohBofhayiac, 
fovhmDeim xar otovăiziva TpOnovy XXwpâoat 

ră abdevrixă pbo6fovhăa, Tă 7apă rod sd- 

oefeorăzo» xal înhauporâro» xritopoc ab- 

mod, abpiov 7lodyyod Mbpovos Mnapv6foxii 
Moyidha Boe6654 Em6pafevtvra re peroxiw 

rod “Ayio» Tăpo», sie Geâaioatv rije 7pocy- 
Aocawe adrod, Xa rijv ueripav ânpaatv 

mapafh&dar vai ri EXenBepiay mai ahouno- 

tiay adfeverxiv ăferioa! Xai &mofevăoat piv 
rd uerâxtoy rîjc deonoreiac rob “Aytov Tăgovw 
ste î8ixy & stovolav xaraţayetv abră, 1] ră 

adrod ăprepibpara G&roomăcat xai daosiogi 

voi ră abGevrină adrod Bnaouara Gurxpovat 

mai. Sarrâcat, dăewptopevos sim amd 0zob   

triarhi şi cu a Sfântului Sinod din jarul 

nostru, fraţi iubiţi ai noştri întru Duhul 
Sfânt şi coliturghisitori, de oare ce e enviin- 

cioasă și plăcută lui Dumnezeu, adauge 

scrisoarea patriarhicească de faţă, sinod: 
cească, 'pecetluită, prin care şi în scris vă- 

deşte întru Duhul Sfânt şi. orânduieşte ca 
această mănăstire închinată Sfântului şi de 

viaţă primitorului Mormânt, a Adormirii 

prea-sfintei Născătoare 'de Dumnezeu, care 

este în Iaşul: Moldovlahiei, de către prea- 

cucernicul şi prea-strălucitul Domn al Mol- 
dovlahiei, domnul Lo Miron Barnovschi Mo- 

ghilă Voevod, socotită şi ca metoh al lui (al 
Sfântului Mormânt), şi cele două moşii ce-i 
sunt închinate, împreună şi cu stăpânirile 

şi lucrurile şi veniturile lor și cu privilegiile 

dreptăţilor domneşti şi cu iertările lor, îm- 

preună “cu monahii ce duc viață călugă- 
rească în mănăstire, sfinţiţi şi osebiţi, şi cu 

cei ce loeniese pe acele două moşii, rămâind 

libere, nerobite, necăleate în picioare, scu- 
tite, nesupărate şi neurmărite judecătoreşte 

de orice față domnească ori boierească, prin 

slobozie domnească, să fie supuse de acum şi 

mai încolo, prea-sfinţitei biserici a Sfântului 
şi de viaţă primitorului Mormânt, fără a-i 

puteă; fi luate şi smulse, cât timp soarele 

se va. vedeă, fiind cârmuite şi stăpânite de 
prea-sfinţitul şi prea-ferieitul Patriarh al 
Ierusalimului chir “Teofan, cel întru Duhul 

Sfânt prea-dorit frate şi coliturghisitor al 

Smereniei Noastre, şi de cei trimeşi de el 

în acel loc părinţi de la Sfântul Mor- 

mânt, eari se vor gândi şi vor îngriji de 

împodobirea bisericii şi de creşterea şi 

păstrarea lucrurilor şi stăpânirilor ei. lar 

cel care după aceasta, Domn ori supus, ar- 

hiereu ori preot, mie ori mare, fie şi dintre 

Domnii de pe vremuri ai Moldovlabiei, ar 
vrea în vre-un chip să strice hrisoavele dom- 
neşti care au fost date de prea-cucernieul şi 

prea-strălucitul ctitor al ei, domnul Io Mi- 

ron Barnovschi Moghilă Voevod, ca.unnui 

metoh al Sfântului Mormânt, pentru întă- 
rirea închinării lui, şi ar trece cu vederea 

hotărârea noastră şi ar strică neatârnarea 
şi slobozia domnească şi ar înstrăină me- 
tohul de stăpânirea Sfântului Mormânt şi 

l-ar aduce la cârmuirea lui sau ar smulge 
şi ar zgudui cele ce i-au fost închinate și 

ar micşură dreptăţile-i domneşti și l-ar îm- 

puţină, să fie. afurisit de Dumnezeu atoate- 

ţiitorul şi afurisit şi neiertat şi nedesfăcut



pavroxpăropoc ai xarnpautvoc wat Gow 
Xopqros ai ăinros peră Oăvaroy Ev z vây 
alâv vai 2v m p&hdovt vai rate marptap- 

jrais Xa ouyoăzie apatic Ozdâxoc, al 
e5pm Bedv p.ayânevov îv “pâpa ris xpicewc, 
îpa ră oviopiisove mai 'GoxjBijouyr adiâ 
nepi robro». "Ei văp robrep Epărpr mai mb 

napby Gefzoriptov Ypăuua me 2pooTbosne 
705 pweroxio» rod “Ayio» Tăpov, ani îneâ6dq 
Rig , _ RA 

„oie £v tr werojie abr ebploxotvote za 

pmiovebonoi'' Tod Gvoyaroc 705 abrod | rpăoi, 

Adfjsyro» ai xriiropoc, et& ubviu.ov xx Burj 

vexij riy dopăde'ay.. "Ev Ere. pis > PT 
% 

Mat xa! 9 , îvâturuâvos :EvBexăriie. 
K bprâsc, shto 0205 dpyrenioxonas K oy- 

sravrivyown6hewc, Nas Pon, nai pixoduevtzbe 

Ilarpr4py ms. 

"(Copii greceşti moderne în -Bibl. Ac. Rom.) . 

seris şi această carte asigurătoare 

  

după moarte, în veacul de acum şi în cel 

ce va să fie, şi să fie supus blăstămurilor 

patriarhicești şi soborniceşti. şi să afle pe 

Dumnezeu împotriva lui în ziua judecății, 
împreună cu acel care-l va apără şi ajută 
în această privinţă. Pentru aceasta deci s'a 

a închi- 

mării metohului Sfântului Mormânt şi s'a 

dat părinţilor ce se află în acel metoh, amin- 

tind numele acelui Domn și ctitor, pentru 

siguranţa trainică şi statornică. În anul 7136, 
“luna lui Maiu în 21, indicţia a unsprezecea. 

Chiril, eu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 

al Constantinopolei, Romei celei Novă, şi 
patriarh ecumenic. 

„CCXXIV. 
| Însemnarea călugărului Ioachim că patriarhul Teofan al Ierusalimului l-a 

hirotonisit la Galata în laşi, înaintea Domnului -şi maicei sale. 

“O gyporaroc Iatprăpxrs nbp Oenpavne 
2 za e z 3 N. j = 2zeheluctv me lepta sie Lidow ris Mnoyâa- 

viac, ste Fadazăy, rb wovasrijptov rod Nerpov - 

Boifora, ri Îjutpa ris "Avahljțens, napovros 
mud sboefegrăro» "Asvrăc "lodvyod Mvpây. 

Mzopyboru Motăa BotGoyra, xai rîje unrpbe 
abroad "Boot, sie mode apa! cîe Xpatab. 

Emupavelac, -. 
a 3 e . 

| lacuit, iepouâvapus, 

| 

(Copii greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

Prea-sfinţitul Patriarh chir “Teofan m'a. 
sfinţit preot în Iaşii Moldovei, la Galata, 

mănăstirea, lui Petru Voevod, în ziua Înăl- 

țării, fiind de- faţă. prea-cucernieul Domn 
io Miron Barnovschi: Movilă Voevod şi 
mama, lui Elisaveta, la anul 1629 de la 

înfăţişarea lui Hristos. 

-- Toachim ieromonahul. 

CCXXV. 
| Moise Movilă, pretendent la tronul Moldovei, către Miko Ferencz, capu- 

chchaiaua ardeleană la Poartă, făgăduindu-i şase mii de lei dacă-și va căpătă 

Domnia dorită. 

= “Owodoyăy Ey: 5 Moiai Boiforac, ză. 
zbs eto1jp0vi0fjy we rby” GTA pow 1 p.ăvav 705 

Kpah: 705 Ehrti), mod Nino» Pperto», vă - . 
m(Aăa îs rod zohezpovvriilivoy dy Kpaht vă 

tenpf6op zdv invo 6obdo ră vă my GTi we 
zv "Too Taodon vatfhtt 70», ns ăzopod 
ză vă Yăuot Tod Eopilă und xară Tijy Gow 

was, Xa Gyionc qui Th viu! 1 Ta) "e 

zip Brăagiav ai geci, vă "105 vă 735 
don prhdâis apoGmav Exo. vai vă Tv: 

s 
e/aptotiv, Kai aază ră fibre» SBonay ij 

- Mărturisese eu, Moise Voevod, cum că 
„vam înţeles cu elciul (=solul) Craiului 
care să trăiască întru mulţi ani, cu Miko 
Ferencz, ca să meargă la Craiu care să 
trăiască întru mulţi ani, ca să-l îndrepte 
pe Măria Sa să-l trimeată cu Isuf-Ceauş 
să vie aici, şi poate să facă îndreptarea mea 
după învoiala noastră; şi, dacă ar face și 

aceia să merg în 'Tara-Românească şi să 
domnesc, atunci să am a-i da şase miide 

lei şi să-i mulțămese. Şi spre întărire am - 
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Iasi, 

1629, 

14 Maiu. 

Înainte de 

1630.
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Iaşi, 

1630, 

20 Mart, 

Gpodoţiă 409, tă Vă:pntorootivy, %ai 605X50v 

nai: mi Godho pac, 

lo Moisi Moghila Vocvoda. 

Kai ârâv, 6 Mobomoe, xi prăie %e ră dvoBev, 

dat izvodul nicu ca să se creadă, şi adaug (9) 

şi pecetea “mea. 

Io Moisi Moghila Voevod. 

Şi eu, Moise; şi primese cele de mai sus. 

(Pecete neagră cu vulturul muntean şi crucea, purtând legenda: le Alwucn Moruna Botoan; " 

originalul î în - Archivele din Buda; publicată şi în Studii şi documente, IV, p. 18.) 

CCXXVI. 
Act de închinare, de către Alexandru- Vodă Coconul, Domn al Moldovei, 

a mănăstirii lui Aron-Vodă cățre mănăstirea Maicei Domnului din insula Chalke. 

„Xpbodfovhiov, 3.05 ăpepobrat ză ăv "laoiwp 
mob "Aapâvy Boe6â5a wovosriptov si rijv v, 

Xâhum uovihv ris Ocorâxob. 
"lodvvrs "Attavăpoc Boe66dac, vhs "Pădovi 

Boz665a, £dtw Bec Abdevrrjs ris pohSoni- 

vii “pis. Aedonapev, ăvenatyloomev val &me- 
GeGaboapev roie naTtpăai: Te re Îobutvgp 

xai 20099 Ti) îepă ovveeboet rob xară X5A- 

my zhmotoy rîjs Kovoroyrvowndhenc e6ao- 
lov povasrnpiov, aepuyovapă va 27 cvâpori 

ris bnepamiac deonoivrs buy Beorânov. xai 

dstnapb&yov Mapias, mă Beăoutvav, xăpty 2htone 
sai Goqeias, mapă r05 îv p.axapia ri) Mitet 

vsvop&yob Abfâvrov noi narpbe 'îjpuiy "Păâovh 

Boe66âa (0 mararătat Kbpios 6 eds ev 

oxmjvate drxaloy vai ăfiooat rije oiwvio 00075) 

-„pbo6Bovhicy, 6v ob. anoâidorat ră zepi.Tijy 
ăyopăy rob ?laoiov xeiwEvoy pOvaoTiploy rijs 
AdBevretac, rd rwubpevoy Em” Gvâiart. rod 

Bavwarzovpy6d tepăpxo» “Ayiov» Nixohdov, sie 
mb zhmnolov ris Kovoravrivovnbhsos peyăhoy 

WOvASTI,plov,. tă perâytoy, ră Gnotoy Tpbtepoy 

eiyev Gptepwâţj apă rod "Pâ5ovă Boebdda sis 

md 2v Lotonâhe, zapă rî Mabpy Bahdooy, 
tepdv wovuoripiov rob “Ayiob "loâvvyov 705 - 

Banrsred, xp edhabelac, os yopibapev 
ră nioo Eypapov papropei, 

AMN Eneidi mb 2v Xotondhet wovacriiptbv 
ai We 

"mobro rod “Agiob "lodyvoo.r05.Banziotod, xa- 

ranar0iv bad -Tobpxov,: Azeprib0q cedeloc, - 

oi 0ă marâpes, noMhbrara dewă Ex robrov 

Omoorăvrec xoi eis ăxpov dvoroxiav maTay- 
riavrec, xaT evâoxiay rod "PăâuvA Bue6oda, 

mimpopopndvroc zapă rod Ilorprăpyov Roov- 

Orayrivown6heos nepi TijG XATAGTĂGENG ANTE 
cadre, stoipdmoav sie ră: sipmu&yav povaG- 

riptov tie “Yrepayiac Beoroxov, &nwc Wo- 

vătoar rod otnod îv are, xai, "Enstâi, eic 

7ă povasriptoy rod “Anţtov Niwohăo» avys61jsay 

Eprăes uetatd ri vpatzăv uovaxây vai = 
Aoy TV ETavaSTĂvTAV WAT? ADTGY, O W.AXA- 

pirjs Pă3ov) Bosf6dac, npovoijoas, sârjopăhoe   

Hrisov, prin care se închină mănăstirea, 

din laşi a lui Aron Voevod către mănăsti- 

rea din: Chalke a Maicei Domnului. 

To Alexandru. Voevod, fiul lui Radu Voe- 

vod, cu mila lui Dumnezeu Domn al ţerii 

Moldovei. Am dat, am întărit şi am asigu- 
rat părinţilor: egumenului şi întregului sfânt 

sobor al cinstitei mănăstiri de la Chalke 

_lângă Constantinopol, unde e hramul prea- 
sfintei. stăpânei noastre Născătoarei de Dum- 
nezeu şi pururea Fecioarei Maria, hrisovul 

dat, cu milă şi ajutor, de cel întru fericire 

răposat fostul Domn şi părinte al nostru 
Radu Voevod (pe care să-l aşeze Domnul 
Dumnezeu” în corturile drepţilor şi să-l în- 

vrednicească: de viaţa, veşnică), prin 6are'se 
dă mănăstirea, domnească ce se află lângă 

târgul Iaşului, cinstită întru numele făcă- 
torului de minuni ierarhului Nicolae, către 

marea. mănăstire de lângă Constantinopol, - 

ca metoh, — care mai înainte fusese în- 
chinată de Radul: Voevod la sfânta mănăs- 

„tire a Sfântului Ioan Botezătorul ce se află 

la Marea, Neagră, din evlavie, eum ştim noi 
şi cum şi scrisoarea solemnă o arată. Dar, 

de oare ce această mănăstire din Sozopole 

„a "Sfântului loan Botezătorul, căleată de 

'Purei, s va pustiit cu totul, iar părinţii, su- 

ferind peritru aceasta multe lucruri grozave 
“şi ajungând la cea mai mare nenorocire, 
după buna socotinţă a lui Radul Voevod, 

care fusese înștiințat de Patriarhul Constan- 

tinopolei despre această stare de lueruri a 

lor, au venit la-zisa mănăstire a prea-sfintei 

Născătoarei de Dumnezeu, ca să ducă de. 

acum înainte acolo viaţa călugărească, şi,. 

de oare ce în mănăstirea Sfântului Nicolae 

s'au întâmplat certe între călugării greci 
şi alţii ce se ridicaseră împotriva lor, feri- 
citul Radul Voevod, purtând grijă, a întărit 
pe Greci ca să stea cu mai multă odihnire, 

precum şi pe vremea lui Miron Barnovschi...



mode Tpatxode, dare vă Soo. uă TATPN 

ăvăzavoty, boabroc xai Eni rod Miipwvoc 

Ilăpvoâssr Monta Boeâ63a 3xBovrec stpfot 
me novagot, disyvpsofinoay v ăzofădoat 
rode Lpatnobe. Ată Toro, mphe xaTăzabaLv 

râăy rotobroy Epiâwy, Gvapontvoy Gwepâe 

Weratd 1ây uovayâv rod wovaaripiov rob 
“Anio» Nixohăo, o»oxevânevot ueră 1ây uno- 
măpiâov ris pertpac Bois, uixpâvy mai 

prețdhoy, XATĂ pura rây TpoxaT67ov fu, 

“Păâo»h Bosâ6ăa vai Mijpovos Ilopyâfoxq 
Mona Bosâ6âa, dedoxanev, dvexatvioaev 
ai Erexbphoausv ră napdv pbhhov ui xotvijy 

vvopiijy 20 ărâpaay 705 vă eivat oi uăv 

Iarepec rob “Ayiov Niwohdov bnoterautvot 
sic că zimaiov zic Kovoravrivonniheunc xei- 
pEvoy peţăov povaoriiptov. ris bnepayiac 
Qeorxov, ră 88 povaorijptov abrd (rod “Ayiov 
Newohdoo) vă etvat merâxtov abrod, mă Go 

TĂ ÎaâpaTa Xa DROGTATIXĂ AdT0Ă, ră Tapă 

rây Xpriparodvrov Abfevrây adr ăptepo- 
tva mai pă Ga ră xopia mat phone mai 

obvopa, ră 6noia. ăvexafiev Etobotaley. Tb 88 
abyan(6nevoy Ex Tây Yogitoy elodănua vă GrEh- 

Mpa sis mb tepăv wovatiiptov ris bnepaniae 

Beorâxov, mpăe napaufiav moi Gvănabatv 
ri îy adr Govacunbutvov dăehpâvy. 

"Oev, Gore Ex râvy Tjpetipav biv, i) ovy- 
evây, 7 Eăvov, varnorafeie Abhevrre riîje 
îertpac pohdavizie “îs ueră rhvy ăzofiwaiy 

pac, Behe roduijcer VP dopo 7b zapv 
wac  "pphosfovhhov noi ămofă robe râ 
noyacrapiwp Tie “Tnepaiias Qeoroxo» bnowet- 
pEvâbe Wwnvapode nb mb p.OvaGriipov Tod 

“Antov Nixohdov, 6 rowbroc vă Ex) rd yd 
Bep.a moi riv xarăpav 765 Rwpto» p.y 'In- 

65 Xprorob, 705 motrob Tây obpavihv nai 
rise îs, ii brepa'țiac Becrexov, TO TE0- 

oăpuv Eborpyehorây, 1âv bena "Azoorâhov, 

my 2v Nixaiu 818 “Aytoy Ilarepov, vă etvat 
1 pegie adtob peră od "Înbâa, mai rod Ena- 

păzob 'Apeio», ai vă răv xarazit, 1, "Vi be 

mby AaBăv xai răy "AGetpoy. 
Eie ?lăooy, 7138, Magie» 20. 

  

  
(Copii greceşti moderne în Bibl. Ac. Rum.) 

Moghilă venind nişte călugări sârbi, sau 
apucat să gonească pe Greci. Pentru care, 
spre împăcarea unor asemenea, certe, care se 
înoiese necontenit între călugării mănăstirii 
Sfântului Nicolae, chibzuindu-ne cu boierii 

Sfatului nostru, cei miei şi cei mari, după 
pilda înaintaşilor noştri, Radul Voevod şi 

Miron Barnovschi Movilă Voevod, am dat, 

ai învoit şi am întărit această carte cu pă- 
rere de obşte şi hotărâre ca să fie părinţii 
de la Sfântul Nicolae supuşi marii mănăstiri 
de lângă Constantinopol a prea-sfinţitei Năs- 

cătoare: de Dumnezeu, iar acea mănăstire 
(a Sfântului Nicolae) să-i fie metoh, cu toate 
dreptăţile şi stăpânirile ei, închinate ei de 

Domnii ce au fost, şi cu toate moşiile şi 

morile şi hotarele ce aveă în toate laturile. 

Jar venitul strâns de la moşii să se trimeată 
la sfânta mănăstire a prea-sfintei Născă- 

toare de Dumnezeu pentru ajutorul şi odihna 

fraţilor ce trăiesc viaţă călugărească în-. 

ti însa. 

Deei, 'eare dintre fiii noştri, sau dintre 
rude, sau dintre străini, aşezat Domn al 

ţerii noastre a Moldovei după a noastră 

ră posare, ar îndrăzni să strice hrisovul nos- 
tru acesta şi să izgonească pe călugării ce 

sunt supuşi mănăstirii prea-sfintei Născă- 
toare de Dumnezeu din mănăstirea Sfân- 
tului Nicolae, unul ca acela să aibă anatema 

şi blăstămul Domnului nostru Isus Hristos, 
făcătorul cerurilor şi al pământului, al 
prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu, al 
celor patru Evanghelişti, al celor doispre- 
zece Apostoli, al celor 318 Sfinţi Părinţi 
de la Nicheia, şi să fie partea lui cu luda 
şi cu blăstămatul Arie, şi să-l înghită pă- 
mântul ca pe Datan şi pe Aviron. 

In laşi 7138, Martie în 20. 
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1630 

(7138), 
20 Maiu. 

1630 

(1138), 

26 Maiu şi 
27 August, 

1630, 

20 August. 

 CCXXVII. 
Hrisov al lui Alexandru fiul lui Radu, Domn al Moldovei, prin care se în- 

chină iarăş (?) mănăstirea de lângă laşi, zisă Aron-Vodă, către mănăstirea Pa- 
naghiei în insula Chalke. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCXĂVIIL 
Hrisov al lui Moise Movilă, Domn al Moldovei, prin care se înoieşte în- 

chinarea mănăstirii Aron-Vodă către mănăstirea Panaghiei în insula Chalke. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCĂXXIX. 
Pătraşcu Postelnicul, călugărit Partenie, despre. împăcarea sa cu răposatul 

Postelnic “Trufandă pentru moșia Izvorul-Alb şi îndeplinirea învoielii de către moşte- 
nitorii lui. 

-r Aă rod mapâvros pov tâtoyeipo» vpău- 
waros duodoţă E, 6 mpămv Ilerpăoxos 6 
Ilcorshvwos, 6 vâv IlapOEvros leponâva-pos xai 

ăpipavăpirne, Gr. Eweoirevoey 6 Xpyov 6 xdp 

Nexâhaos 6 Bqorâpns sis Toy p.omapirijy Tăv 
“Pâo» Boefcâa, âă piay ovhborav sic ră 
Meyyerivrâe, ri Gmoiav Xeyovot Mn leâop, 

ris Onoias oi Bhăgo ebploxovrat pewyăroi 

ete rb Birivr ai sis ră "DorpoBov. Kai Erie pă 

săi wow tEndiav mode 6zaha mai robe 1jpepa 

eis ră joplov” xai, &p” od ebyaia 2yorode Bhă- 

„ov xai robe papa eis ză xoptov, maxapiris d 

6 Tpo»pavrâs, ăvras rov Meyas Iloorehytxos, 

2ybpevev ră and răv panapiray "Păâovi Boi- 

66da, abbevrebovros ro» sis riv Iloydaviav, 

wat rob ră Exăpioev abrob, is mb Grotoy E 

era vă ză optțo ără răv paxapiriiv Pă- 
do5h Boi665a. Kai, Grav Excîya Erei, ăvrauu- 

Ginapev pă by pawapirav rbv Tpowpavră, 

xai Ec. Enecay o. ăpxovrec sis rijv utony 
xai păc 2o»yâ6msay, mai pod Zâwoey Eva X- 
Aoyoy robpxtx0y, 1] Tu, ro» îjroy dră Exarăy 

ghopia, xadăs paiverat uzi Î Guohoţia po, 

&mod rod îjBea dooet idtoyeipoc, "Ertt rd &ho- 

ov edvlnev xowrtăy nai rob ră Eybproa 6rioo, 

Eic ză 6noiov Entpacey zohbs xatpâc, Sus înod 

ăneBavey 6 paxapirns 6 Tpovpavrăs, ai dv 

mod îybpevoa rimorec. Kai Et peră rara 

2pâvrjxev Wov măi vă 'popebow ră E60ăa 

Ono Exawa eis ră ăyoley xapioy, vai E6ă- 

Aauey *pirădac robe Gnoxăruley patos 

wa pc Enpivay Gri vă od “bpijaow ră 

Exară phogia, Tijiv rii 705 &6ţo05. Kai E 

eiza 6u ră eixa pă Thy Biăpopoy ră do- 

mpa, Wa Erât ol atperalt praz ATOpĂBLAXV   

-- Prin cea de faţă scrisoare cu mâna, 
mea mărturisesc eu ce am fost Postelnic 

Petraşeu, iar acum Partenie ieromonahul 

şi arhimandritul, că a mijlocit boierul dum- 

nealui Nicolae Vistierul la răposatul Radul 
Voevod, pentru o silişte în Mehedinţi, care 
se numeşte Izvovul-Alb, ai cării rumâni 

se află fugiţi la Vidin şi în Ostrov. Şi, aşă, 
cu cheltuiala mea însăş i-am scos şi i-am 

adus în sat; și, după ce i-am scos eu pe 
rumâni şi i-am adus în sat, răposatul T'ru- 
fandă, fiindu-i atunei Mare-Postelnie, a cerut 

siliştea dela răposatul Radul Voevod, pe 

când domniă în Moldova, şi i-a dăruit-o 
lui. Atunci eu m'am dus să o cer îndărăt. 

dela răposatul Radul Voevod, şi, când am 
ajuns acolo, ne-am întâlnit cu răposatul 

Trufandă, şi au căzut şi boierii la mijloc, 
şi ne-au împăcat, și mi-a dai un cal tux- 

cesc: preţul îi eră de o sută de galbeni, 

cum se vede şi din mărturia pe care i-am 
dat-o serisă de însăş mâna mea. Şi calul a 

ieşit sehiop, şi i l-am. trimis îndărăt. A 
trecut apoi vreme multă, pănă a murit ră- 

posatul “'Irufandă, şi nu i-am cerut nimic. 

Şi după aceasta mi s'a părut iarăş să cer 

cheltuielile pe care le-am făcut cu satul de 

mai sus, şi am pus noi judecători pe mai 

jos iscăliţii, şi ne-au judecat să-mi dea în- 

dărăt cei o sută de galbeni, preţul calului; 

şi eu am spus că banii îi aveam cu do- 
bândă, şi atunei judecătorii aleşi au hotărît 

că pentru cheltuielile mele şi pentru do- 
bânda banilor să ieau o sută cinzeci de 

galbeni de la neamul răposatului Trufandă



dm dă mb Etoâov wow mai tă rd Gd'popov 

râv Xonpuv vă măpo Exarăy mevijvra ohopia 

ăză riv gapiiav rod wanapirav 705 Tpov- 

pavră nai and să natâia mov, Xa Enipa adră 
ră Exardy, mavivra hopia, Xai spada rd 

voua 755 jopio» ănă rd Xp»o6fobh6v 0», 
xoi Edonă Tovg Xa Td XPOVOSTIRDV Vphuua. 
Kai xxră ns Exptvav o! aiperai pirat Edooa 
mb mapov po tă6Xetpov păţua pi ră tâtov 

wow BEhra, ai mhsov 8ăy Eye vă xăuw 
nimoreş, Kai tă 7b CEfatov ris ardea &- 

“pața riv napodoay po Guodoţiay, kai ldod 

Găvo mai riv 6o5Aay wo. 
"Ey pai Abdyaboro», sis ră 20, Erq ăn 

Xpriorad 1630. 
-- Ilap6&yros tepop.ovaxoc wat ăpptpavăgirns. 

__ Fevyăâroc ispouâvagoc owairnc wapropb 

ră ăvoBav. 
_- Taivas. "Ortms! ulaprpă ră] ăvadev 

e pautva, 

-- Măvoc Mahayăpre paprpb ră volev. 
-- Mzobyuac Awyobsrne papripă mă ăvodev. 

-- Mâvoc Movtămie waprovâ. 

«- "Hopovyov .xpripăy 7? vos. 

“spop.6vagos. 
(Pecetea lui cu Hristos şi Ilapb&yoc 1e- 

poy.6vay 06.) 

  

şi de la copiii lui; şi am luat cei o sută cinzeci 

de galbeni, şi am scos numele satului din 
hrisovul mieu, şi li-am dat lor şi serisoare de 
afurisanie. Şi, după cum au judecat jude- 
cătorii aleşi, am dat scrisoarea mea de faţă 
cu voia mea, şi nu mai am nimiea face. 

Şi pentru tăria adevărului am seris mărtu- 
via mea, de faţă, şi iată că-mi pun şi pecetea. 

În luna lui August în 20, anul dela 

Hristos 1630. 
“- Partenie ieronomah şi arhimandrit. 
-- Ghenadie ieromonahul din Sinai mărtu- 

risese cele de mai sus. 
+ Ghinea Otzis mărturisesc cele mai 

sus scrise. 
“+ Pano Palamariul mărturisese cele de 

mai Sus. 

-- Bunea Logofătul mărturisesc cele de 

mai sus. 

-- Manu Muzachi mărturisese. 
“+ Iordan (?) mărturisesc cele de mai sus. 

Jeromonahul. . . . 
(Pecetea lui Partenie ieromonahul.) 

(După o fotografie în Bibl. Ac. Rom., la Litzica, . c.) 

CCXXĂ. 
Patriarhul Constantinopolei Chiril Lukaris întăreşte iertarea de dăjdi a 

locuitorilor satului Poienii, dat de Leon-Vodă la Sfântul Mormânt. 

„Kbpudoc, htp Beo5 ăpyrenisnonos Kovy- 
oravrwvonzdeos, Ntae "Pope, Xa 0ixonpe- 

wudc Ilarprăpxrs. 
Tă vară Betoy oxondv pvava Răyra Xahă 

Nav eo sai nphe Gebv ebrpoodenra, xai 

pahhov re zic abră fixa dei, xal îmo bei 

- &vanoâjavpioste, xpiotv Ev wxhoic zolohpevoc 
„i ră axă zoic mahiorols Gvatibâuevos, 
gavepăy zăyroc 77 2p6ănhov 66, xatorfiow- 

ptvov Ep'iov detuviotov 770 wavapioy, Toi, 

ri hooutheay votvâs zăct zotobyroy. "Erei 
zoivov nai 6 ehosftoratoc %0l EAĂOUTpĂTATOG 

Ad6tvene aăsrs Obyapofhaxias, rbptoc "loity- 

vns Atov Bocfovâas, vară zvsbua vibe ya 

zrjcăs cîe îip.âv Merprormros,pbazos dy drafiăs, 

ua zohă zeţi ră Dei zotobusvos Tijy Cpov- 
zida, Câov ze ăvadafây Evfleov uzi dtăznpoy 
i Z sora, 4prisipevos zi phoruig vai BEhoy 

  

  

Chiril, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 
al Constantinopolei, Romei celei Nouă, şi 

Patriarh a toată lumea. 

- Cele ce se fac după scopul dumnezeiese 

sunt toate foarte bune şi către Dumnezeu 

bine primite, şi, mai ales dacă cineva îşi a- 

dună comoară din ele când trebuie şi unde 

trebuie, făcând alegere între cele bune şi 

adăugind cele frumoase celor prea-frumoase, 

e vădit cu desăvârşire şi uşor de cunoscut 

că, de oare ce îndreaptă lucruri vrednice de 

o veşnică amintire şi fericite, ele fac tuturor 

în de obşte mult folos. Deci, de oare ce şi 

prea-cucernicul şi prea-luminatul Domn a 

toată Ungrovlahia, domnul lo Leon Voevod, 

fiu sufletesc al Smereniei Noastre, fiind de 

o fire bună şi purtând multă grijă de cele 

dumnezeieşti, fiind înzestrat eu iubire de 

1 Îl găsesc şi în actul grecese din 8 Decembre 1634, prin care se vinde Banului Hrizea, de către 

lani Comisul, moşia Rumâneşti, de la Rada Buzescu (Bibl. Ac. Rom. doc, 2/XLIII). 

58183. Vol. XIV, 
11 

129 

Octombre.
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mopeiav Tiyă nrăsdat vai Exetv by Io0ă6- 
X0v Tâgov rod wwpio» xai Beo5 xai owrijpoc 

Îju.&vy "Lqjood Xptotod, vol râv don abrod 
Gcofadiorov rm, Gvaxowptou0d Eyexa mol 

Entovpias Tv obveyâbs vrivontvov adr dyn- 

zopâpov Xpeây, Drăp y ol 5 ânraroc xal 
pazaproraroc llarprăpyne rhe diac n6heos 

“lepovoadiu, nbp Beocăvne, 6 8v “Ayie Ilvab- 

part moleworaroc aâepbs vai ovhhetovpyăe 
ris “îuuâv Merprornros, Enmpedlezat wo Gtat- 

ceirat Or wăMOTa, Tpoomhmoazo xoi &pre- 

pwoaro îv adr ră Înoăixe Tăpq rd xopiov 
Ilomây ră 2v re vavâvătuimp Bhdoxa, 6nep 

zori 10 xară cv ăvopăy rod Nnovxowpeo- 

mio» “Aio» Lewpyio», xaraopahioas Xpwo0- 

Ecdhp abrod, brovpavaie Exovrt Gpyâvtov 

mov, rod 'Pilo» Bopyinov, mod Bhăyro» 

Medhov-Aoyobsrov, rod "wdyvovMeyăhov Brs- 

mp, Tod Mixo» Mevdhov Lrafăpq, rod Mov- 
6510 Meyăho» ărohyixo», rod Mzobtobona Me- 

j&hav Kouicov, rob Basrheiov Meydhov Mza- 
xapvixov, rob "Ahefavâpij Meyăov Iloorehvixo» 

vai ăhoy zody, Geforboavroc Tă abră xp5o6- 

BovhAov, hai rod Xară rânovieporăro» Marpono- 

Niro Odyapofiayiac xp Lpmvopiov nai rây 

Beoprieorăroy entoxânwy “Pvpyinov, [Opori- 

ob], nai "Exppaiu. Mnovlsov, nai dods adrâ rijv 

zhevepiay rabryy, rob sivat Guaronărtov, 
ăcddorov moi ăvevOgAntov, rapă navrăs npo- 

awbzovobGsvrrxo0d xai ăpyovrix05, Ey te Tg Exdo- 

To u.qyi zapexousvoxaparţie xai Trois divato= 

past rii jadăras rod X6pro», râv doâv, rây 

npo6ărov, rây Xeontvoy Gâxa, Tv abfevrxâv 

innwy, 705 p$hroc, rob xnpiov, ris dexariac 
rây pielreolov, Tây npofarovouio v, Ty Xoipov 

rob abfeyriod xpoosvouiav, rod TWpovauiu», 

705 Gaothxod xapartiov, rod abfevrixob xa- 

vroxtod, lina ri ABBevretay Xap,făvet AdBEvrne 

vos, Tâv daveranâv, rob Evde (phopio» T0b 

x6prov, rîjs xăltoe rîjs Aupac, TOD XATVLATINOI, 

rây Gtepyoptvov pnăvoy îv taie Xxpalc, Tv 

Ecepov pirdvov rây nepinarobyroy 8y Trois 
xamhxiote, 1âvy Srohvizoy rijs Cpatnac, îjtot 

ui 2x6vroy day haubăvety Găua Ex Tây 

ix0bov re umădras, Tie îv ră xopio adr 

Noi 05045, rây tnnoy Tăvy Ghazijdov, Tv 

morGâyrovy, mob yapartio» rod p.oMrefevtozob, 

rây pepriziey, Tv pintâvrov Ey T Xopie 

mapă rod AdBeyrbs npobâroy Xa aropalOvriv 
eic weprina rây sorepruây, 705 zabrjvacio», 

zây Ebhov, rây cawâiuy, răe abbevrzije 8ov- 

heiac, rod yhwprd yâprov, rob Caipă xoi rây 

Ao!'nây ovâoctuătoy ris abdeyrzije râăpas 

rod îwabrob dhow Goabros vai rods &v 7   

cinste şi vrând să capete şi să aibă un ajutor 
de viaţă dătătorul Mormânt al Domnului 

Dumnezeu și Mântuitor al nostru Isus Hris- 

tos şi celelalte locuri ale lui, cele călcate 

de piciorul lui Dumnezeu, pentru acoperi- 

rea şi ajutarea datoriilor care tot mai mult 
i se făcuseră nesuferite, pentru care și prea- 

sfinţitul şi prea-fericitul Patriarh al sfân- 

tului oraş Ierusalimul, chir “Teofan, cel 

întru Duhul Sfânt prea-dorit frate și coli- 
turghisitor al Smereniei Noastre, stăruie și 

cere pe cât poate, a dăruit şi a afierosit 
acestui de Dumnezeu primitor Mormânt mo- 
şia Poieni, care este în judeţul Vlașca, care 

e a mănăstirii Sfântului Gheorghe din târ- 
gul Bucureştilor, întărind-o cu hrisovul său, 

ce cuprinde iscăliturile a mulţi boieri: 
Hrizea Vornicul și Vlad Marele-Logofăt, 

Ioan Marele-Vistier, Mihu Marele-Spătar, 

Mușat Marele-Stolnic, Buzinea Marele-Co- 
mis, Vasile Marele-Păharnie, Alexandru 

Marele-Postelnie şi alţii mulţi, îneredinţând 
acest hrisov şi cel din partea locului prea-: 
sfinţit Mitropolital Ungrovlahiei ehir Grigo- 

rie şi de Dumnezeu iubiții episcopi deRâmnie 
[Teofil] şi al Buzăului Efrem, şi dându-i 
acea voie de a li necălcat, nestrămutat și 

netulburat de orice chip domnesc sau boie- 
rese, în ce priveşte haraciul ce se dă în fie- 

care lună şi drepturile găleţii şi fânului, 

al boilor, al oilor, al aşa-zisei oaia-seacă, 
al cailor domneşti, al mierii,'al cerii, al 

dijmei albinelor, al dijmei turmelor, al por- 
cilor, al vinăriciului domnese, al dijmei pe 

brânză, al haraciului împărătesc, al peşehe- 
şului domnesc, când iea Domnia un Domn 

nou, al dăjdilor, al unei leu de fân, al ea- 
şului muntelui, al fumăritului, al banilor 

ce trec în munţi, al celorlalţi bani ce umblă 
prin judeţe, al Stolniciior de Greaca, adecă, 

neavând voie a luă vamă de la peştii bălții 

ce se află în chiar acea moşie Poieni, al 

cailor de olac, al “podvozilor, al birului 

moldovenese, al merticurilor, al oilor luate 

în moşie de Domn şi al acelora ce cumpără 

în merticuri cele străine, al pășunatu- 

lui, al lemnelor, al scândurilor, al slujbei 

domneşti, al fânului galben, al zaherelei şi 

al celorlalte drepturi ale ţerii domnești pe 
tot anul, precum şi pe rumânii ce locuiese 

în acea moşie, cari sunt scrişi în hrisov 

anume: Badiul, Călin, Stan, Miftodie, Stan, 

Corbea, Picătură, Dobrea, Marin, Stan, Ra- 

dul Mocanul, Vladul, Băleanul, Bogdan,



Yopie adr Iovăv oinodvrae Bhâyove, 

robe ăvrac Evyevpamutvobe îv r& Xpwoo- 
Bobăim âvonaori, Ilorobhny, Kahevoy, Lră- 
voy, Medââov, Srăvov, Kâpuney, Iluarob- 

pn, Tâunpev, Mapivoy, Srâvoy, Pâv5ohoy 
Movnâyov, Bhâvrovhoy, Mnâhav, Mzâyâavov 
Trâxav, "lovă (9), Nrpetâvov, Nravov, Nrou.- 
zpixay, lofăy, Teprtihav, Mmobphavy, Sră- 
rtobhovy, Ploy, Năfobhov, Zrotuav, Ttobpray, 

Mâpeony, Mizovhav, Sepumovhoy, Maprivov 

“Poâovhovy, Năyăoohov, Sroiăvov, Nânpovhov, 
Phoxavy, “Păvyre, Nrdizoy, "lohare, Srâvoy, 
Xrstăy, Mâocvh, Bhgvrovicy, “Păyrovhr, 
Lrotaav, "Ozpray, Nrâunpe, Mpuăv, Mnărtov, 
Nixâha, weră rây Gdepâvy adrod val rây 
naidoy, %ai mode ££ Ghhodazije ătpriutvove 

Xptows. ia robe bvrac nEpav red Auwvăfbeus, 
î XepGove, îi “Ponaiooc, 3) "ANGavobe i ănă 
zic Mohăcfos, î) xot apyovricbe Bhdyovs, 
abBevrixby Xptos uij Exovrac, xal Erâpobs, 
ui windeniav Eyety Eovotay robe unăvonc, 

ma robe meprahâuods, nat ăhhovs etospyeoloi 
îv Tr rpoomhonsve adr Xopip %ai (qrety 

m 16y avortpo, es etpmrar, mol Aauăvev, 
voi Evoxhetv mabc ExYopiobe, Xa Vararbpav- 

vsiv, Exrâc pâvov Tov dd 705 Gytwrăro» 
Ilarprăpxov» “lepnocăbuoy vabiorâvra Îpo5- 

wevoy rob wovaornplav “Aviov Leopyiow mai 
enri 6 ai rap” îu.âv enbpaleGijvar 1 Xp 

s06obhe xai Îutrepoy narpiapyindy %pău.piot. 
Toto» xâpw Î) Merprârns ju. vpăgei xai 

Ey "Ai zopaxedederat Îlvebp.art, vu: Xowf) 

o»ynâtaf, tva, ănă 105 vybv al ei alâva rby 
Îmavra, mă pâv Yopiov abrb Ilopăv, xară 

mb adGevrixbv Exipapoy, mai ră map” abrâ 

apxteparixă 1pănpara, ei vai dapEv) ăna- 
paoăhevroy Xa andozacrov, ăxpis 0b 6 îhoc 
popă, bră rijy Etovoiay nai deonoreiay rod te 

vâv ămtorărob Tarprăpyov “lepocohbuuy xai 
rây per adry, Brotmobuevov %al 'Ablepyob- 
wEvov map” abrob re ai râv Dr” adTo meu 
ROpSVoV TATEpOV, Opovrilâvruy Gă Ravrâc 

iv Gauovijy abrod val abiow, mai oi 8v 
adr& oixvâvrec, e zpodedrdorat, otv theb- 
Gepo, ăâ6bhoru Xa axaratiirjtot zapă Tv 

roy Tây Eaciixây vai abfevrixây Gw5o0w.ărov 
vai Băpeow îc 8 ăv rây uetă rabra, 1 ăp- 
pepebe, 7 pivpâs, îi utyas, î) xai râv nată 

xatpobs ADBEvroy Obyuprfăazias, behicj pară 

va Tpâzev ăvarpârat od pâvov ră abfzvzizy 
adră xpoosbonhhov 705 eboefeorăro» abrob 

za Exhapapotăto» Adfzyrob Obyrpofhaias 
wpiod oayiab Atovros Boeâiv5a, dă nai 
zijv “iperăpav ăzbpaov apa, vai Ti   

Ghioca, [ul (?), Drăceanu, Dan, Dobrică, 
Iovan, Tergilă, Burleanu, Staneiul, Ion, 

Neacşui, Stoica, Ciurcă, Mareş, Micul, Şer- 

bul, Martin, Radul, Neagul, Stoian, Neagul, 
Floca, Rante, Daicu, Islate, Stelian, Moşul, 

Vladul, Radul, Stoica, Oprean, Dobre, Mirea, 
Baciu, Nicola, cu fraţii lor şi copiii şi cei 

de aiurea plecaţi pentru datorii, ce se află 
peste Dunăre, ori Sârbi, ori Greci, ori Ar- 

năuţi, ori şi din Moldova, ori şi rumâni 

domneşti, cari n'au datorie domnească, şi 

alţii, şi să n'aibă nieio îngăduinţă Banii şi 
pârcălabii şi alţii a veni în această moşie 
dăruită și a cere ceva din cele de sus, cum 

sa spus, şi să supere pe locuitori şi să-i 
tiranisească, afară numai de cel de către 

prea-sfinţitul Patriarh al Lerusalimului aşe- 

zat egumen âl mănăstirii Sfântului Gheor- 
ghe, şi sa cerut şi de noi a se întări 
hrisovul şi cu serisoarea noastră patriarhi- 
cească, 

Drept aceia Smerenia Noastră serie şi 
porunceşte întru Duhul Sfânt, cu părere de 

obşte sinodicească, ca, de acum şi în tot 

veacul, moşia aceasta Poieni, după dom- 
neasea scrisoare şi gramatele arhiereşti a- 
dause la dânsa, să fie şi să rămâie necăleată 

şi nesmulsă, cât va vedeă soarele, supt pu- 

terea şi stăpânirea celui de acum prea: 
sfinţit Patriarh al lerusalimului şi celor cu 
dânsul, gospodărită şi cârmuită de dânsul 

şi de cei de către el trimeşi părinţi, cari 

să se gândească întru toate la rămânerea 
şi creşterea, ei, şi cei ce locuiesc în mănăs- 
tire, cum sa arătat, să fie slobozi, nerobiţi 

şi necercetaţi de toate împărăteştile şi dom- 

peştile dări şi greutăţi. lar cine din cei de 
mai târziu, ori boier, ori supus, ori arhie- 
reu, ori mare, ori mie, ori dintre Domnii 

Ungrovlahiei de pe vremuri, va vreă în vre 
un chip să calce, nu numai acest hrisov dom- 

nese al prea-cucernicului acestuia şi prea- 
luminatului Domn al Ungrovlahiei, domnul 
Io Leon Voevod, ci și să treacă cu vederea, 
şi arătarea noastră şi să strice slobozenia 

locului aceluia şi să-l înstrăineze de stăpâ- 
nirea Sfântului Morinânt şi să-l aducă la 

a sa stăpânire şi să tulbure pe cei ce lo- 
cuiesc în ea, să fie afurisit [urmează obiş- 

nuitele blăstămuri]. Aşa am făcut cunoscut. 
Şi s'a scris cea de față scrisoare a Sme- 

reniei Noastre, de întărire a închinării şi 
a daniei către Sfântul Mormânt a acelei 

moşii, şi s'a dat prea-sfinţitului şi patriarhi- 
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1631 

(1140), 

8 Octembre. 

1631-2 
(7140). 
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cescului Seaun al sfintei cetăţi Ierusalimului, 

spre mai deplină şi statornică siguranţă, şi 

pentru pomenirea prea-cucernicului Dom- 

nului acestuia Io Leon, în anul 1630, luna 

lui Octomvrie, indieţia a 14-a. | 

“+ Chiril, cu mila lui Dumnezeu al Con- 

stantinopolei, Romei celei Nouă şi Patriarh 
a toată lumea. 

-- Teofan, cu mila lui Dumnezeu Patriarh 

al sfintei cetăţi Ierusalimului. 

— al Târnovei Macarie. 

al Monembasiei Neofit. 

al Veriei Chiril. 

al Enului Partenie. 
al Silivriei Lavrentie. 

al Nicomediei. 

al Filipopolei Cristofor. 

al Amasiei Zaharia. 

al Iconiului Averchie. 

al Gardichiului Grigorie. 

1- Marele-Retor al Marii-Biserici, având 
voturile prea-sfinţiţilor arhierei: al Nau- 

pactului şi Artei, al Mitilenei, al Metimnei 
şi al Varnei. 
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(După ms. 605 al Sfântului Mormânt, în Legrand, Recueil de documenta grecs, pp. 5—8, no 4). 

CCXXXIL 
Hrisovul lui Mateiu-Vodă, Domnul Ţerii-Româneşii, prin care întăreşte în- 

chinarea schitului Zâp&ime, cu moşiile lui, către mănăstirea lui Xenophont din Athos! 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, Î. e. p. 17.) 

CCXXXII. 
Însemnare pe o icoană ori un chip zugrăvit în biserică al lui Matei- Vodă 

Basarab. 

“H eixov rob eboefeorărov wat Exhapnpo- 
imn i 2vâotoră A dOeyri io» "loay- răzo» mai Evăoţorărov Abbevrăe mopio» loa 

vo» Marain Mmacapăpna Boeâ6âz, 6 Gnotoc 
ăvrtoped0m  AdGevrns xai EEovătuorie drd 

mavrds zod hacă, iepoutvovy re, Asi dpXÂVTov 

Icoana prea-cucernicului şi prea:lumina- 

tului şi prea-vestitului Domn domnul lo 
Mateiu Basarab Voevod, care a fost pro- 

clamat Domn şi stăpânitor de tot poporul, 

clerici, laici, boieri şi ostaşi, în Ungro- 

. 1 A se adăugi mai sus, după Langlois, Î. c,, pp. 74, 9, dania lui Barbul, Danciul şi 'Radul, 

Craio veștii, de 2.000 de aspri la Sf. Pavel şi a lui Gavril Movilă, de 6.000 de aspri, la Lavra,



re vai orpatnyâv, ete riv Obyxpofhaxiav xi 

natpida abrod, &v Eret bpp,. 

(Câpii greseşti moderne în Bibl, Ae. Rom.) 

vlachia, care eră şi ţara lui, în anul 

7140. 

LCCXXIII. 
Însemnare unei danii a lui Matei-Vodă, Basarab şi a Doamnei Elenei. 

A€qjoms ehoefeorăro» AdGevrbe "lodwyov Ma- 
ral Mzacopânna, Bom6oda Aanias, Obinpo- 
6haxios, ai ehoefeorărne Aduvns "Eee. 

* (Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Ron.) 

Rugăciunea prea-cucernicului Domn Io 
Mateiu Basarab Voevod, al Daciei, Ungro- 
vlahiei, şi a prea-cucernicei Doamne Elena. 

CCXXĂIV. 
Însemnare pe o Evanghelie dăruită de Vasile Lupu, ca Vornic, la Sfântul 

Mormânt. 

"Eredst6m md napăv Deioy uzi tepăv ebaţ- 

5Moy ovvâpoui 2 za Bază wpob Ba- 

atheio» Tod ppiSTtaviXotĂTO» ai eyeyeorăTo) 

Meyăâhov Bopvixo» ris Mohâofhayias vai ărpte- 

p6m ei< zăv “Antov Tâpoy, eie uvrpuovvov 

adrod xai rây Movtov adrod” pax, pu, 

pihv Bexewfproc 41. 
Meră rara dt 6 ăvwofav ubp Basieroc, 

005 edâoxobvroc, Eptvev Abbevrne zone Moh- 

cofhayiae, nai Endoev ei răy Bpâvov abrod 

ete mode „apă, ănd "Adăy, 38 „Spy, ev pari 

ăn pile 2. 

(Căpii greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

  

S'a, isprăvit cea de faţă dumnezeiască și 

sfântă Evanghelie cu cheltuiala şi darea de 

bani a dumisale Vasile, prea-ereştinul și 

de bun neam Mare- Vornic al Moldovlahiei, 

şi sa închinat la Sfântul "Mormânt, spre 

pomenirea lui şi a părinţilor lui; 1633, 

7141, luna lui Dechemvrie în 14. 

După aceasta acel domn Vasile, cu voia 

lui Dumnezeu, a ajuns Domn a toată Moldo- 

vlahia, şi a stat în Scaunul său la anul 

1634, de la Adam însă 7142, în luna lui 

Aprilie 27. 

CCXXXV. 
Hrisov al lui Mateiu:Vodă, Domnul Țerii-Românești, prin care înoieşte mă- 

năstirii lui Xenophont dela Athos dania moşiilor Raţca (*Pâroxa) şi Siliştea şi a celor 

10.000 de aspri, de la Domnii 

Radu de la Afumaţi: 7036; Vlad-Vodă: 
anteriori (Neagoe-Vodă: 7028; Vladislav: 7034; 

7040; Radu Paisie: 7043; Alexandru- Vodă: 

1085 ; Mihail „cel Viteaz“ (Levyaio»): 7103; Simion Movilă: 7110 şi Radu Şerban: 7120). 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, 1. e. ca şi notițele precedente; p; 117.) 

CCXXXVI. 
Hrisov al lui Mateiu-Vodă, Domnul erii-Româneşti, prin care închină 

mănăstirii lui Xenophont din Athos moşiile schitului Zâpsăr;. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; l-anglois, |. e. p. 18.) 

CCXXXVII. 
Hrisov al lui Mateiu-Vodă, Domnul Ţerii-Românești, prin care îngăduie 

a se vinde robii schitului £3pahm, închinat mănăstirii lui Xenophont de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, 1. c.) 
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1640 

(7148), 
20 Februar, 

[1610], 

5 Decembre, 

CCXXXVIII. 
Hrisov al lui Mateiu- Vodă, Domnul Ţerii-Româneşti, prin care dăruieşte 

4.000 de aspri mănăstirii Sf. Dionisie de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl, Ac. Row.; Langlois, 1. c., p. 94.) 

CCXXĂ XIX. 
Vasile Lupu, Domnul Moldovei, către arhierei, clerici şi nobili, despre 

certele din Biserica cea Mare a Constantinopolei, şi motivele lor, propuind a i se 
încredinţă lui şi Patriarhului în chip exclusiv conducerea ei. | 

lodwyrjs, îhep 0e55, Abbeyrne Baothetos 

Boe6sdac năsns MokBofhaylas. | 
Iloveporazot ai Xoybrara ăpyiepeie, Ev- 

mw.6rarot xhmpuoi xai ebyevtoraroi Xpyavtec, 

Tiy Duerepay avâzrjv axpibâe yotperă. ME ră 
Tap6y pod Tpănna sa vă oâs Yotperiov,. 

val, Bebrepov, vă căs ăvamwțetia 850 rpia Aoyta 

avaaaia, ră 6rota tows nai vă pavoby Ga- 

peră, ua vă păs doonre owyivumy. Kahă 

vopitere n Tpeic, 6 Gece pryboxet, xâv 
play edepyeotav amd cijy Meyăhry "Exxmolav, 

obre miuily, obre 6Eav, obre mhobrovy, Eu Topor 

S3v &tqricauey, obre bnepuoyljoauey vă ă- 
rodubowuev rinotec utpăos, ri ebyaptotij£/2y 

vă eta mob Bacd ză 0voua, 6nob ară xide 

doyhs mpâpa âmolpovs dăv ăc Xwpnoey, &hNă 
obre etjomey vă Wâwpey pă EXXĂNOLAGTLUODE 

vai Exxmotaoriaă, p.6voy, îmetăi nai 6 Qedc 
pâc “tlooev sis abrd ră zpoodâxjrov 6205 

ăroNabaauev, Moi GETOvTeG Tv 168%) ebep- 

soiuv, &nob 6 mhovoidâwpoc Bebe păc shep- 
v&rmoev, Behljoauev wat pete vă beitouev 

rimorec Bobhebow vai ebyaptoriav mphe Tăy 

Qsdy Bă mă Boa păc Eyăptoay, nai Erlt, dă 
vă Bewpoduev rijv Meyăiny "Exxhmoiay Gs- 

6odesutvnv mb ră ămetpnv xpsoc 6nod rijy 
împotevit ănd rod 6nwodijnore Xaxabs 19 

Gepvirac, Efahbinawev vă Xăpnpev pia X4- 
doobyry tai vă 6orj0riowpev wară md âvvardv, 

mai, Boxtwăoavres île vai rpie, Gretbyouev 

xai Exăoauey răy x6Toy pac, xaboc ră năyra, 

modhăznte ră &ypava Xa ră jtedpere wa 
moi bpeie mâwree, xol eis abră div oc dido 

24 Gevrepov Băpos, pivov Trobro căs vpâpo, 

ră mpopara Bay xa9oe îjhBay, paiverat 
î) bn6Bestc, Gri, ăy xodă vot 6 exe Ilap- 

Bsyroc vă pă Epptţe x ÎS ară m0XhĂ 

îmst &mod Găv rod Erbyeve, rd 6roioy Tipeie 
tv ră tobvepobiuauev, Grari ri Ed0vovvrav 

vă pâc 6, Exovras rob Qecd riy Goijfdstav 
noi Sasa, uă ri "Exxmotay 765 Xprorob 

TONĂ rijy Erăpatev ai mavrehâe ri pă 
vos, 6oQilovrăs rrjy Gnhă nai rpunhă eis sv   

Io Vasile, cu mila lui Dumnezeu Voevod 

a toată Moldovlahia. 

Preasfinţiţi şi prea-învăţaţi arhierei, prea- 

cinstiţi clerici și prea-nobili domni, mă 
închin cu seumpătate iubirii voastre. Cu 

această de faţă scrisoare a mea vreau să 

vă. dorese sănătate şi, al doilea, să vă dau 

de ştire două trei cuvinte de nevoie, care, 

şi dacă poate se vor păreă grele, să ne iertaţi. 

Ştiţi dumneavoastră bine că noi, o ştie Dum- 

nezeu, n'am cerut pănă acum nici cinste, 
nici slavă, nici avere, nici nu ne-am stră- 

duit a căpătă vre-un folos dela Marea Bi- 

serică, pentru că, slavă fie numelui lui Dum- 
nezeu, din orice fel de lucru nu ne-a lăsat 

neîmpărtăşiţi, dar nici n'am avut a face cu 

oameni sau cu trebi ale Bisericii, ci numai, 
de oare ce şi Dumnezeu ne-a învrednicit la, 

acest rang neaşteptat ce am dobândit, şi 

văzând atâta binefacere pe care ni-a făcut-o 

Dumnezeu cel bogat în daruri, am voit să 

arătăm şi noi vre-o slujbă şi vre-o mulţă- 
mită Jui Dumnezeu pentru câte ni le-a dat 

din mila Sa, şi astfel, pentru că vedem 

Marea Biserică cufundată de nesfârșşita da- 
torie ce i sa căşunat în orice chip de răii 
cârmuitori, ne-am apucat să facem un bine 

şi să ajutăm după putinţă, şi, chibzuindu-ne 

de două şi de trei ori, n'am nemerit şi am 

pierdut osteneala noastră, precum toate 
adesea ori le-am scris şi le ştiţi bine şi 

dumneavoastră toţi, şi de aceia nu vă dau 
a doua cară greutate, ci numai aceasta vă 

scriu că Îuerurile au venit cum au venit, 

şi se pare că, de şi mazilul Partenie ne-a 

atins şi pe noi în multe'acolo unde nu i se 
cădeă, pentru care noi nu ne-am luat de 
ceartă, căci ce puteă să ni strice când avem 
ajutorul și ocrotirea lui Dumnezeu, dar Bi- 

serica lui Hristos mult a tulburat-o şi cu 

totul a nimicit-o, eufundând-o îndoit şi în- 
treit în marea prăpastie a datoriei, şi de 

aceia, ca nişte creştini, mişeaţi de râvnă



pâvav 6v0ây rod -ptone, ai Bă robro, os 
yprortavoi, Beto Erjip wvobprevor, GhErovres 

riiv râcrv wGopăv rijs 'ExxAmaias 6a0d Exape, 

xi Thy ropawiav ai ărâvâpozoy yiourjv 
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etc thdrrana Eye, voi me Apoc 85v eivat 
nopătevov vă apă, Ezetăi, xai avOporiwvoy 

rd ăuaprăvewy, Xa Îjpeie xăda TipiEpav opăd- 
honey ăwerpiros zpbs mby Gay, rhv Onoiny 

mapaxoheduey vă mtv theos sie ră ThTjune- 

Îiipuara We, pă sie Tod X6ŢOD 0X8, pă Gr, 

năBecy, Gene îva npăţia mapătevoy! nai 

&Mdxoroy, Bat moră dv pmopeoere vă me- 

păoere stpryină mai mată Bedy pă xavevav 

macpipipTy, Xa Gr xal ănopă Ti vă eivat 

mb atrioy: 6 Evac asha, 6 ăhAnG Yetpâtepos, 

5 ăhos napăvou.os, 6 ăhhoe deborne, 6 oc 

doefâlc, nobros God Eptwe rwpa ăvănoăoc, 

ui mâwv xobo ne Gapeoxâuevoc And 

A6[od Gac Warijjopeirat, Xri putoetrat: juste 

xoi mohenobvres vă Wăuousy XIABGbVIY Vă- 

vopev mdy K5nov pac, Wat Xoiuiay Xăpty dv 

&ropev, Băv "hfebpo ri xardoruate eivat adrij 

Banuăto, voi îfiorapat. Av Epetvev AO, 

apă vă po pinv Boipiy vă 126 7d alrtoy 

ănb nod xarabaivei: 6 Narpuăp'ns sivat 1x66, 

oi &pytepeie, oi xhwprroi î 1) ări, po TB, 

&mob 82y pnâpeoe vă 2ponâb sie xavEva, 

mai, Bompdtoyae ua uă robtov rby TpĂTGY 
Snod ropa tovMoyiodraz, xai ph xaropta- 

vovrăs rimorec, tre bEho Grozaatodi) vă 

Xeibo navrehâc n ră ptoov, Exstâ ai 

Bz spuopiost xaBohaă Gr zapxpopnate Qeod 
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ămâum pic dit, vai Gpgiioere obu.bobha 

xi wovonfepsdec uzi Enifovhgie WaTă Tod 

npocătâros cas. "0 Gebs paie rd Gaoră 2575, 

mă modă ri mă OEhomev; To zphiuz TOP 

orâxav is hâro» ac: dv lows ăyamăre Tic 
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Crjzoduev, 7 Gnolov Gay ac Gide wapuniav 

GAdâry, Îi Umuiav ei GE mai Băv UShere ude 

ăpabdoet, 67es zinpozogobuaL vahohză 208   

dumnezeiască, văzând atâta peire a Bisericii 
ce a făcut, şi tirania şi neomenoasa soco- 
tință ce a arătat către dumneavoastră, n'am 

vrut s'o sufăr, ci m'am învoit la căderea 
lui, şi, n'o tăgăduiese, astfel a fost răstur- 

nat, cu voia lui Dumnezeu, şi izgonit din 
Scaun, şi aţi scăpat de tiranie; a venit acest 

om, cu voia lui Dumnezeu şi chemarea tutu- 

vora, care să rămâie, orice scădere ar aveă, 

şi ca om nu e de mirare să scapete, căci 
şi lucru omenese este a greşi, şi noi în 
fiecare zi greşim fără număr față de Dum- 
nezeu, pe care-l rugăm să fie milostiv faţă 

de greşelile noastre, dar în privinţa lui, 
cu iertare să fie, văd un lucru de uimire 

şi deşănţat, că niciodată nu veţi fi în stare 
a petrece paşnie şi după voia lui Dumne- 
zeu eu orice Patriarh, şi stau şi nu pricep 

care să fie pricina: unul rău, altul şi mai 

rău, altul fără de lege, altul mincinos, altul 

necucernic, acesta ce s'a făcut acum, sucit, 

şi iarăş aud cum că e osândit ca și cum 

ar fi neplăcut, de dumneavoastră, şi e urât; 

noi, şi căznindu-ne a face bine, pierdem 
osteneala noastră, şi n'avem nicio mulţă- 

mită,—nu ştiu ce treabă e aceasta; mă mi- 

nunez şi mă erucesc. N'a rămas alta decât 
să fac o socoteală, să văd pricina de unde 
porneşte: ori de e rău Patriarhul, ori arhie- 
reii, clericii, sau norocul mieu e rău, care 

n'a putut folosi la nimeni, şi, chibzuindu-ne 
şi în acest chip, cum am judecat acuma, 

şi neîndreptând ceva, astăzi mă voiu hotări 
să ies cu totul de la mijloc, căci vă va 
părăsi Dumnezeu. Nu v'aţi împovărat zilnic 
de schimbările Patriarhilor, de atâtea dări, 

de atâtea cheltuieli, de atâta prăpastie a 
datoriei ce aţi aruncat-o, ci iarăș şi ieri 

a fost aşa, şi veţi începe adunările și pârile 

şi cursele împotriva căpeteniei voastre. 
Dumnezeu ţine deci aceasta, mai mult ce 

să voim noi? Lucrul acum la dumnea- 
voastră stă: dacă poate iubiţi tocmeala și li- 

bertatea Bisericii şi mântuirea ei desăvârşită, 

mă veţi ascultă la această cerere prea mică, 
ce v'o facem, care nu vă pricinuieşte câtuş 

de puţină vătămare sau pagubă; iar, dacă 
nu mă veţi ascultă, atunci roiu află pe de- 
plin cum că iubiţi seandelele şi gâlcevile 
intre dumneavoastră şi paguba Bisericii, şi 

câte sau întâmplat pănă acum şi în de 
obşte toate de la dumneavoastră au venit. 
De alminterea, cererea mea iată că v'o des- 

făşur, şi e aceasta, şi vă rog să-mi daţi
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dexâw5ptov pâjva, Eoc E uijvac, vă 166 mai 

270, Xpame îpinopă vă: xaropObow. rizores 
xi Er Ehâmuaca me pă ăMoy rpozov 83 

“iverat! zapă 1 ăpxtepwobvn sas vă orituîre 
mipevbbc 7iv Gpav abrijy, vă mijyalvere sie 

mois ămapyints 0%6, vă notpaivere ră moinviă, 

ac 6n9d oâe botepodvraL T0005T0y 13Lp5Y, 

xi ăpotpodat rod motpâvoc adry mai Tp0G- 

răro», val vă pi Găs sh navrehâe tă rijv 
PExuxmolay, vai Gpijoere Thy TavoLOTaTov 

wovax6v, ee vai 6 Bedc măv Edrerate xx 
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"Rama atac, xai Ext 1) dvoinmors BA âe viva, 
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Qedv âunpoe (sic), nai cos ai năc 5917154 
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porioe, sat vă Botăoere vai răy sv, xai 
vă vanavdire za vă Zhevfepobiyre and ră 

Gapd wvopriov ris Eye xai râv mnohâv 
docrpătuy, mai tome vă mâş mapaxaheoere 
nu Ghz! dx vă Gondiomuev xai vă prijy 

1 În tezt: vai Bhuc, 

  

puţină ascultare: un timp aveţi Biserica, 

cea Mare în: mânile dumneavoastră şi supt 

cârmairea dumneavoâstră, şi vedem atâţia 

ani, şi vre-un folos nu i-aţi adus, decât nu- 

mai pagubă, cheltuieli fără măsură şi fără 

număr, cu patimile dumneavoastră şi cu 

pizmele şi cu relele dumneavoastră pofte, 

şi pănă într'atâta, că aţi adus-o la desăvâr- 
şita pustiire şi nimicire; şi, dacă v'ar mai 
lăsă cineva, nu v'aţi schimbă scopul, niei 

în de obşte n'aţi ajunge la oarecare milă, 

ca să compătimiţi săraca Biserica aceasta. 

De aceia m'am gândit că, de nu voiția o 
ajută, s'o lăsaţi şi să n'o păgubiţi şi să n'o 

nimiciţi, căci e mare păcat faţă de Dum- 

nezeu, şi să vă băgaţi în minte că este o 

judecată şi o pedeapsă; lăsaţi-o şi aşa cum 

e nimicită, lăsaţi-o în seama mea, acuma, 

din luna lui Dechemvrie, timp de şase luni, 

să văd şi eu de n'aş puteă cumva să în- 

drept ceva. Şi aşa m'am gândit că nu e de 

chip altfel decât decât ca Arhieria Voastră, 

să, ieşiţi hotărât, în ceasul acesta chiar, să 
mergeţi în eparhiile voastre, să păstoriţi 

turmele voastre, care sunt lipsite de voi de 
atâta vreme şi nau parte de păstorul şi 

căpetenia lor, şi să nu vă îngrijiţi de loc 

de Biserică, şi să lăsaţi numai pe Preasfin- 

țitul, căci şi Dumnezeu l-a orânduit şi l-a 

chemat să iea frânele Bisericii, şi astfel 

cârmuirea toată să fie parte în mânile Prea- 
sfinției Sale, şi parte în ale noastre, şi 

atunci ne vom rugă de Dumnezeu şi aşă 

să ne îndrepte cu dumnezeiasca lui pronie 

şi să ne lumineze să găsim o cale de în- 

dreptare a acestei prea-grele datorii ; şi veți 

socoti şi voi în şase luni, şi de-a rândul 

se va arătă de la început tot lucrul, dacă 

e drept ori ba: dacă veţi recunoaşte darul 
şi binele, cum nădăjduim să fie, către Bi- 

serica cea Mare, ni veţi mulţămi, şi să 

preamăriţi pe Dumnezeu, și să vă odihniţi 

şi să vă uşurați de greaua sâreină a che- 
zăşiei şi a multelor dări, şi poate să ne 

rugaţi şi de acum înainte să. ajutăm în 
toate şi să nu iasă cârmuirea Bisericii vre- 

odată din mânile noastre; iar, dacă, iarăş, 
veţi cunoaşte că o pierdem, şi nu foloseşte 

la vre-un lucru bun ocârmuirea noastră, 

uşor e atunci să ni scrieți şi să ni daţi de 
veste să plecăm din Biserică, şi să pare- 
tisim din îngrijirea ei, căci n'am adus nici- 

un folos, și cu bucurie v'am ascultă, de
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eivat apâpaais 2v ăpapria, det, Gray Govânfă 

58183. Vol. XIV. 

  
  

  

oare ce şi atunci nam aveă niciun drept 

să ne împotrivim la aceasta, şi ne-am fi 
lămurit cu siguranţă că nu e voia lui Dum- 

nezeu să scape Biserica, pentru multele şi 
nemăsuratele noastre greşeli, şi am fi scos 

şi toată bănuiala în privința dumnea- 

voastră, cum că n'aveţi nicio vinovăţie, 
pentru că acum sar vedeă dacă arhiereii 

greşesc, sau clericii, sau arhonţii. Căci 
vedem şi acest semn: cum că cele mai 

multe scandele vin de la clerici și arhonți, 
precum şi astăzi când aud de noile adunări, 
şi parcă nebunese gândindu-mă la câte 
aţi păţit şi aţi văzut şi iar nu încetaţi; şi 

astfel ar plecă toţi din Biserică, şi Prea- 
sfinţitul şi cu mine ar ocârmui-o puţin 
timp, cât să chibzuim şi să găsim pricina. 
Şi de aceia, dacă ne veţi ascultă în ceia 

ce vă scriu, şi îndată să ne ascultați, voiu 
căpătă siguranţă că în adevăr iubiţi alcă- 
tuirea Bisericii, şi, urmând Preasfinţitul 

vânduielile celor de odinioară răposaţi Pa- 
triarhi și puind la mijloc pentru el frica 

lui Dumnezeu şi dreptatea şi adevărul şi 

râvna pentru libertatea Bisericii, făgăduiese 

înaintea lui Dumnezeu, cu inimă curată 

şi lipsită de vieleşug, fără vre-o silă sau 

strânsoare sau nădejde ce aş aveă din 

partea Bisericii, să stau eu toată graba 

mea şi cu toată căldura inimii mele, şi 

să ajut, şi cu fapta şi cu vorba, Biserica, 

şi să mă lupt, cum Dumnezeu mă va în- 

dreptă, să aflu un chip bun deao uşură, 

pentru ca peste aşteptări.să-l apueaţi, şi 

să mulţămiţi lui Dumnezeu, şi niciodată 

4 nu lipsese de la, orice fel de binefacere 

în care veţi aveă nevoie de mine, şi poate 

să v'o dau fecioară de orice datorii; iar, 

dacă, iarăş, n'ați voi să ascultați, şi aţi 

rămâneă iarăş acolo, cu orice fel de cuvinte 

mincinoase, cum că adecă, de oare ce sun- 

teţi încureaţi în datorii, nu puteţi să vă 

depărtaţi de împrumutători, ceia ce e o 

vorbă aşa în greşeală, căci, când aş voi 

să mă apue eu cu Preasfinţitul de îndrep- 

tarea Bisericii, nu va puteă nimeni să vă 

împiedece, nici să vă tulbure, şi iarăş aţi 

stă acolo,—voiu şti sigur că scopul vostra 

este să faceţi seandele şi pagube Bisericii 

şi să se îndeplinească relele voastre pofte 

şi voinţi, şi, când ne punem să vă facem 

bine şi să vă odihnim şi să vă mântuim, 

voiţi să ni căpătaţi pe făţişii voştri duş- 

mani şi protivnici, şi nu vă vom lăsă în 

m
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al, Oe abrod că rălouey vă odc tbepys- 

rijoouey Xa: vă Gâc dvanabowuev wai vă Ge 

eevfepbowney, fehere mic ănoxrijoet pavs- 

pobe EyBpode xai noheuiove cas, wat Găv 0&- 
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Orousvo, vai rd Bimuă cas: mhsov 8tv vi- 
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vă xarabalvowy, mai 0EXopev 6aX6şj îninâvos, 
ai BEher xopeboe: 1 Spyi) rod Geo, du ră 
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Anda ră rehos Bhov: ai rarahafsră ro zohă& 
xodd, xai ăGâoc sii ete ete 0sher mpotevnti, 

dar towe vă veljoonev meie mă ri GI- 

Getay,. wa pădora Tijy Giibepov, Ono să 

măvra ic mb 66o:wov orexerat, Kai vă. păc 

ovu.nadijosre sie ră pawineva, dr EX&yopev 

ueră mappmotas, %ai vă Exowev d TA YopO- 

repov rehsiay ăTâXpLoty, vă îitebpouey. Oi 
xpâvot cas zohni zai wahol.  Aezeufpiq e. 

[Eiye dă rhe Exhdumpov adrod abfevrinîe 

eip6s:] floâwme Bactheroc Boef6y5ac,   

voia voastră, şi se va face ceva ciudat, și 
păcatul va fi pe grumazul vostru. Căci să 

nu vă mai gândiţi iarăş la obiceiurile 

voastre, aceasta să v'o scoateţi din minte, 

de oare ce, odată ce m'am apucat de acest 

lucru, v'o spun limpede, rămân cu cămaşa 

(sic: gata), şi voia voastră nu se mai face, 

şi vă ajunge, căci toţi Patriarhii nu pot 

fi răi, şi voi buni, ci urmează că toate 

relele vin de la voi, şi ne vom apucă, cu 

osteneală, şi vă va bate mânia lui Dum- 

nezeu, căci cârteliie voastre ale tuturora 

le cunosc şi le ştiu, şi nu se îndreaptă 
nimic, căci ce sa făcut, s'a făcut. lată 
că vam deseoperit tot rostul; şi să o ştiţi 

prea bine, şi eu nu sunt vinovat la nimie 

"din ce se va căşună, pentru că poate să 

biruim noi cu adevărul, şi mai ales acuma, 

când toate atârnă de dajde. Şi să ne iertaţi 

de ce am scris, căci am spus-o pe faţă, 
şi să avem-cât mai iute răspuns desă- 

vârşit, să ştim. Anii dumneavoastră fie mulţi 

şi buni. 

Dechemvrie 5. 
[Era scris de însăş domneasca lui mână 

strălueită:]. 

“Jo Vasile Voevod. 

(Copii greceşti ale d-lui M. Ghedeon, în Bibl. Ac. Rom.) 

| „ CCXL, 
Partenie, Patriarh de Constantinopol, despre binefacerile lui Vasile Lupu 

faţă de Biserica sa, pentru care i se dau moaştele Sfintei Paraschiva. 

-- Ilapfewoc, £hte Qaob apyrenioxonos 
Kovoravrivovnidews, Nas “Pâpns, xai 0inou- 

NEVIXbG TATPLEPXIIE. 
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Tây Tpavuăruy  Eptorrjnev: 6 răvavria dă 

| 
| 

| 

Partenie, cu mila lui Dumnezeu arbhie- 
piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

E lucru vădit şi dovedit în Scriptura Ve- 
che şi în cea Nouă că întru toate Pronia 

dumnezeiască şi totdeauna are grija tuturor 

lucrurilor, văzute și nevăzute, a celor de pe 
pământ adecă şi a celor din ceruri, şi cu 
dumnezeiasca ei putere şi lucrare păstrează 

şi ţine toate şi fără dânsa niciun lucru 

nu sa făcut, iar cel ce cugetă și plănuieşte
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lucruri potrivnice ei, cade din harul lui 

Dumnezeu şi din fiinţa celui ce le vede, 
precum trufaşul acela şi mândrul, Lucea- 

fărul; dacă deci un nor mic va risipi şi va 
ascunde vremelnie unul din lucruri, lipsit 
de acel har dumnezeiesc, sau pentru încer- 
care, ca în cazul lui Iov acela, sau pentru 
învăţătură, cum spune Ecleziastul, sau alt- 
fel, iarăş din aceiaş dumnezeiască Pronie 
se întoarce înapoi ca înainte şi-şi iea tă- 

măduirea, căci, prin lucrarea acestui har 

dumnezeiesc, nimeni dintre cei de demult 

şi dintre cei de acum nu rămâne neîmpăr- 
tăşit şi lipsit de dânsa, precum şi Biserica 
cea catolicească şi a postolească, ce se chiamă 
şi se zice a fi mireasa lui Hristos după 

Sfânta, Scriptură, prin care toţi cei eucer- 

nici se învrednicese de Împărăţia cerurilor. 

De oare ce deci, pe când Marea Biserică 

a noastră petreceă în multă bunătate şi în 

pașnică stare și fiind îndreptată apostoli- 

ceşte şi după canoane de către răposaţii 

Patriarhi de demult, ce au fost pe vre- 

muri, duşmanul, urâtor al binelui şi rău 

întru toate, al adevărului a pornit mare 

războiu și tulburare împotriva ei, aşa încât 

să fie lipsită şi de toate multele ei bunuri 

şi să cadă în datorie foarte grea Şi cu ne- 

putinţă de suferit din partea protivnicilor 

şi duşmanilor ei, supt cari au căzut asupră-i 

multe lucruri grozave şi pedepse ce nu se 

pot îndură (precum ştiu mulţi) şi fără mă- 

sură, şi ar fi ajuns ea la cea mai mare pus- 

tiire şi la peirea desăvârşită a creştinilor 

drept-eredincioşi, căci noi nu mai putem 

să ne împotrivim şi să ne apărăm de gro- 

zavele cereri, care se făceau zilnice şi ne- 

contenit, împrumutătorii şi celelalte greu- 

tăţi fiind nemăsurate şi de nesuferit, dar 

Dumnezeu cel prea-bun, acela care voieşte 

totdeauna mântuirea celor cucerniei şi mai 

ales păstrarea şi trăinicia Marii Biserici, 

a lucrat în inima prea-strălucitului şi prea- 

creștinului Domn a toată Moldorlahia, dom- 

nul lo Vasile Voevod, fiul sufletesc prea- 

dorit şi iubit al Smereniei Noastre, care, 

mistuit de iubirea lui Dumnezeu, s'a mişeat 

încă de acasă şi nu numai acum şi-a arătat 

neîndemnat de nimeni bunătatea, sa către 

Biserica cea Mare şi de la dânsa am şi luat 

oarecare uşurare şi despovărare a datoriilor 

de nesuferit şi nenumărate, dar şi pe urmă 

făgăduieşte bucuros și din toată inima să 

ajute după puteri Marii Biserici şi Smereniei 
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ro5To5 %ai bi) Gyrtretvâvrov, &pytepsuy 87- 

Aaâi, xâmprâv, leptoy, ăpxâvroy nai Tâv 

Hay, B00îjva ră ov Aetbavoy ri 6oias 
pfitpăs uvy Ilupuoxevije rije veac, Th u&v 

(&c: ăvortpo sipqrat) y+aouod xi ebhoyiac 

rod rmov adrob rîis MroyGaviae Evexa, YpLo- 

muawod ăyroc mal edoefobc, md 68 sic Eratvov 

xi xăpw Xa Xabymu.a Tod ebapjEro» abrod 
rii; Meydine *Buxanoiac, mod adrob Exhau- 

xporăro» mai 2dom Îmatoobyp re xol dhmjGeia 

îpapreuevo» Abfjevrov zăons Moxăofhayiac, 
mod &eitavroc tiv rooabrijv zpolvpiay xi 
ăpetv rs ănaavis râv Băpeuv rije Me- 

vane "Euximolac xai. ie îjp.âv Merprorrtoc 

wat robyredfev rărroyros 1 Bnioxvovutvo) 

âvaorohâsat adriyv xat Zhevflepăsat 755 Eat- 
metu&vov xvâbyod 6 ăvorobâpov ppeây noi 

pohărrety Tmăs etpnwnobe re xai ărapăXove 

xai robe oipârimore rpozw wvrjdevras Eyfpods 
xai. ăyemădone noi Emilrulone Tuâv re wa 
mie "Exxhmoias rapăta uni Evoxhijoa rijy 
>Euxnaiay xi fă, ăzodozetv 7ij-abfevriui) 

adTod Soyănet xl 6ondeia. Oros Grexpin ai 

âmepăyn apă măoxe Tie tepăe 0by6d0v» 

evadat mepi rod dijinb abrod dermbăvow» ris 
“Avias Ioapaowebijs. kai mepi zobrov Ey&vero   

Noastre şi să fie apărător şi ajutător în toate 

şi să se afle gata a se împotrivi şi a izgoni 

şi a pune pe fugă orice duşman şi protivnie 
al Bisericii şi al nostru și a răspinge prin 

cumintea sa cârmuire nevoile ce ar veni 

şi supărările şi cu- totul să ne curățe, Bi- 

serica lui Hristos şi pe noi, de datoria, cea 

nesnferită și să nu lase pe nimeni a încălcă 

hoţeşte Biserica, precum toate se văd scrise 
după chipul şi numele lor în tomul sino- 

dicese ce s'a făcut. Pentru binefacerile şi 

făgăduielile făcute de bună voia lui, cu în- 

demnul lui Dumnezeu, ale prea-strălucitului 

şi prea-cucernicului Domn aceluia, Sme- 

renia Noastră, şi împreună cu sfântul Sinod 

cel desăvârşit din jurul nostru, al prea-sfin- 

tiţilor arhierei, întru Duhul Sfânt iubiţi fraţi 

ai noştri şi coliturghisitori, al prea-cinstiţilor 

clerici, al prea-evlavioşilor preoţi, al prea- 
destoinicilor şi prea-nobililor fruntaşi şi 

al celorlalţi, al tuturora, negăsind nimie 

alta vrednice şi cuviineios pentru a mul- 

țămi celui prea-cucernie şi întru toate 

prea-ortodox Domn aceluia, ca semn de 
mulțămire față de dânsul și de sfințire 

a ţerii lui, decât că, din sfintele moaște ale 

Marii Biseriei a lui Hristos pe care o câr- 
muim, am “judecat şi am dat eu chibzuinţa, 

tuturora, de obşte, cari. sau învoit în 

această privință şi nu sau împotrivit, 

adecă: arhierei, eleriei, preoți, fruntaşi mi- 

reni şi alţii, a se da sfintele moaşte ale cu- 

cernicei maicei noastre Paraschiva cea nouă, 

pe de o parte, cum s'a spus mai sus pentru 
sfinţirea şi binecuvântarea acelui local Bog- 

daniei, iar, pe de alta, pentru lauda şi mul- 

tămita şi slava binefăcătorului aceluia al 

Bisericii celei Mari, acel prea-strălucit şi 

împodobit cu toată dreptatea şi tot adevărul 

Domn a toată Moldovlahia, care a arătat 

atâta grăbire şi gust de a înlătură greută- 

ţile Bisericii celei Mari şi ale Smereniei 
Noastre şi care şi de acum înainte a hotărât 

şi a făgăduit s'o sprijine şi so scape de 
primejdia amenințătoare a datoriilor de ne- 
suferit și să ne păzească în pace şi netul- 

buraţi, şi pe duşmanii şi protivnicii și pri- 
gonitorii noştri şi ai Bisericii ce sau pornit, 
în orice chip ar fi. ca să tulbure şi să su- 

pere Biserica şi pe noi, să-i gonească, cu 
puterea şi ajutorul lui de Domn,—astfel s'a 

judecat şi s'a hotărât de tot Sfântul Sinod 
a se face cu acele sfinte moaşte ale Sfintei 
Paraschive.
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apfiEytoc, — + 6 Topyâfow Maxdpioe. —-f-"O 

Nexopindeiac Kbpihoc. —" "0 Moveufzoias 
Neâporoc., — + "0 "A0qyây Aawi. — "O 
Hahatâv Harpây Beopăvne. — + "O Aaxedar- 

novias "lodoap. — “O Puunnovnâheos La- 
BpuA— “+ "0 Arâouoreiyov KMijuns. — "O 

Bibqs Aapaoxnvăs mai 4 6 Băpyns Ilap- 

d&ytos. 
0 Meyas Aoyoberns ris Medie “Bord “i 

clu Adoxap's. 

“O Meyac Oinovâuoc rîe Megane "Exxin- 

ostas Xprore3ovhoc tepebe, 
“0 Meyas Someddptoc rîjs Meyohne "Ex- 

xMjotac iepedc Bodoc. 

“0 Mas Xxevopbiaâ rîjs MeyăAs Bo 

ximoias Xpoodoxovhos. | 

“O Meyac Prrop ris Maycine "Exxinoias 

Mrxa. 
“0 Meyae "Exxamorăpy ms ris Meyhme "Ex- 

vâmstac Mea. 
"O Meyac Ilporăârnos ris Medie "Ex- 

Angie Quop.ăe. 
“0 Samehhiov ris Meine "Emopoias 

Teoprytos.   
(Copii greceşti moderne în 'Bibl. -Ac. Rom.) 

„Şi pentru -aceasta s'a făcut şi această 
scrisoare sinodicească patriarhicească de 

asigurare şi s'a aşternut în această condică 

a Sfintei Biserici a lui Hristos cârmuită de 
mine pentru arătarea tuturora şi siguranța 
hotărârii. şi chibzuirii obşteşti, 

În luna lui Maiu, indicţia a patra, 1641. 
-- Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 
Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

-- Al Heraeleii loanichie.— Al Chalke- 
donului. Pahomie. - Al Adrianopolei 
Partenie. —"+-Al Târnovei Macarie.— "| Al 
Nicomedici Chiril. — + Al Monembasiei 
Neofit. — 4 Al Atenei Daniil. — $ Al 
Paleopatrei 'Teofan. — “| Al Lachedemo- 
niei loasaf. — + Al Filipopolei Gavriil. 

— = Al Demoticei Climent. — Al Viziei 
Damaschin şi + Al Varnei Partenie. 

Logofătul-cel-Mare al Marii 

Laskaris. 
Economul-cel-Mare al Marii 

preotul Hristodul. 
Sachelariul-cel-Mare al Marii Biserici, 

preotul 'Teologu.. 
Skeuophylaxul Marii Biserici, Hrisoscul. 
Retorul-cel-Mare al Marii Biserici, Mi- 

hail. 
Eeclesiarhul Marii Biserici, Mihail. 

Proteedicul-cel-Mare al Marii Biseriei, 

Thoma. 
Sachelariul Marii Biserici, Gheorghe. 

Biserici, 

Biserici, 

CCXLI. 
Partenie, Patriarh de Constantinopol, despre binefacerile lui Vasile Lupu 

faţă de Marea Biserică şi condiţiile de care le-a legat. 

IapBewoc, 2 Be55 ăpyieziouozos Kov- 

oravrwvoorâhens, Ntzc Pour, 

„bc arptăpys. 

uni OlAGNIEVt- 

“Qozep trphapăe dp.nEzae  GONATI hp 

rpbvov ăzawa mă pân, xai Îjhos saic riaiv 

abrod zăsay zi utiav ob zabetat det 2p06- 

mâguazi  Gatphwetv 47 Tă Ev ad7i Con'ţo- 

ysiv, 0bTo ai 
- 

Gmathebg mi Erepoc 

Zzoy 1 1605 EVfipp.OGTat, 

ddcueyis eis ovvepieiav 7 

âppii 
5zb rob Qso5 
Gbpuzep6yTwy. 

Xpei oby abrobe 6 orele pehây 2ăyroy 

zây. 9 arobs zpovoaiobar, îva ză, âtuvra ab 

| 

| 
| | 

Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop de Constantinopol, Roma cea Nouă, 

şi Patriarh ecumenic. 

Precum ochiul a fost împlântat în trup 

ca să lumineze toate mădularele şi soarele 

nu încetează, din orânduiala dumnezeiască, 

a lumină cu razele lui toată făptura, astfel 

şi Împăratul şi altul ce are stăpânire a fost 

adus în chip potrivit lumii, dăruit de către 

Dumnezeu pentru lucrarea împreună a celor 

ce împreună se află. Se cade prin urmare 

ca ei să se îngrijească tocmai ca şi de mă- 

1641, 

Maiu. 
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Setzyoodat rijy 8bvapuy abrod. Ar xai rijy 
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rijv Osiay Evros kai vEav %ai vogrijv lepuv- 

oxhijp. xat ov, tiv eboefây prjui oovăGpotoiy 

"se 2al Guiopiy, rb vedhexrov xoi Detoy xai 

xptorovbuoy zhipwua, ră E9voc ră ăqtov xai 

mb Gaothetovy lepărevua, îjv 6 Bes mai Sortip 

ju. "lqaods Xptorăc, 6 BedyOporoc Adyos, 

m ziwip &dTod atuart ri rod Opyenăxov 
Sarăy mwpavyidos îjhevdepuo€ ze mai tAbrph- 

caro, ai vtov adrod 'lopaijd nai hay ne- 

ptobâtov adrijv enoioato, rpb xpăvovy ixavâv, 

2£ duapriăy xotvây ăneipoy xai xbbepvljoenc 
Gxbbepyimab 10. GĂOŢUL Tv Tă TpĂTA (pe- 

pâvrav (zăvra ăp ăyală re wat pabha pue- 

raăiâovrat Ga 705 EŢxepăhGb XTeva Tijy 
ăpăiiv, eie nava ră 705 obuaroc uEm), 

ră ris Nevevi wsădovoav nadety xai dpayto- 

iar, xpter dev vai ăvonopâpe nepizen- 

roxiay, ore i) 8 iv note tyvae edosivâe   

dularele lor de cei ce se află supt ei, ca să 

li dea cele ce trebuie şi să nu se vatăme, 

înfățișând cele ce sunt peste puterea lor; 
şi îngrijirea nu se cade a fi numai asupra 

celor sufleteşti, ci şi asupra celor trupeşti; 

căci dintre lucruri unele se spune că sunt 

în seama, noastră, iar altele nu sunt în seama 

noastră, adecă în grija şi puterea noastră, 

dar din cele ce sunt în seama noastră unele, 

împărtăşindu-se adesea de o fire bună sau 

rea, ajung la atâta putere, încât să capete 
şi puterea firii cu neputinţă de desfăcut; 

dar Pronia lui Dumnezeu, care aduce, nu- 

mai prin bunătate, toate cele din neființă 
în ființă şi alcătuieşte înireit averile şi 

faptele, este nematerială ca starea înge- 
rilor şi a celorlalte puteri cereşti, dar şi 

materială, ca şi cerul şi pământul şi ce se 

află la mijloc alcătuit şi chibzuit, și, în a- 

fară de aceasta, e amestecată din materie 

nematerială, cum se vede făptura omului; a 

cării grijă e aceia de a mântui pe om, pen- 

tru care a suferit îngropare Cuvântul său, 
şi moarte de bună voie: pe oraşul acela care 

potrivise lucrurile cât mai rău şi trebuiă 
să fie înecat întru Hristos, întrebuinţând 

ca lecuitor pe Prooroc, l-a scăpat de nă- 
vălirea, lui asupră-i, şi pe acel prea-drept 

Iov, lăsându-l să pată câte le-a, păţit din 
partea protivnicului, cu chibzuială dumne- 
zeiască (pentru ce păcate ştie), nu ca să 

înveţe el (căci înainte de începutul lumii 

îl ştiă pe lov că nu se schimbă, ci căeră 

în- stare să sufere peste câte a suferit), ci 

ca să-l aibă cei de după dânsul ca pildă 

şi altfel, după dumnezeiescul Pavel, în boli 

să-şi arăte puterea lui. Pentru care şi Bi- 

serica cea Mare a lui Hristos, din stăpânirea 
noastră, care e cu adevărat Ierusalimul şi 

Sionul cel dumnezeiesc şi nou şi ideal, care 

e, zic, adunarea şi tovărăşia celor cucernici, 

intregimea cea din nou aleasă și dumneze- 
iască şi cu nume creștin şi împărăteasca 

sfinţenie, pe care Dumnezeul şi Mântuitorul 

nostru Isus Hristos, Cuvântul Dumnezeu şi 

om, a scăpat-o cu cinstitul lui sânge de ti- 

rania Satanei, începătorul răului, şi a făcut-o 

popor nenumărat, de ani destui, din greşeli 

de obşte fără de număr şi din cârmuire fără 

cârmă şi fără socoteală a celor ce aveau 

călăuzirea (căci toate cele bune şi rele se 

împart luându-și începutul din creier la toate 

părţile trupului), care eră să sufere soarta 
Ninivei, căzând în datorie grozavă şi nesu
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Shovoyos xoprisa ni Meyăhn "Exxhmoia 
ră GEovra ai ănaMhătar abrijy mob Ehanel- 

Aobvros abrij xivâbyov vai navrehobs Gtpal- 
wop.0d rob ăzeipov yptow, vai Entozentesdar 
ei 4xi Etă mande î0 6po loije abrod rii 
Meyăhrjy "Exrhrotav rod Xprstod, Ev tonaj 
vataGtădat vai Tipevi, vai petă 10570 Egety 
TD uyrp.609v0v abrod, Xa Tây E8 abTOd Wa 

rațopâvoy, 49 77 pavapirpias abTob 2Dpias 

Adu.vas, ai rob uavapizo» «brad [5:05] "lay 
Boef6yâa dâhenzov uzi ăăvaav Ev Grisals 
mai od roy arpotazoy %al 0trovpeyinby Tob- 

mov fpovov zis Kovoravrvonzihzos ăpple- 
mr RIGLORAS TE Vai ÎRIOHORAIE, GTANIRT,7.40iG 

    

ferită, ca una în care nu se mai vedeă pi- 
cior de credincios, poate după rugăciunea şi 
căința a doi sau şia mai mulţi, prea-bunul 
Părinte, primind cererea lor, a învoit să fie 
sprijinită, şi, alegând dintre alţii asemenea, 

cu dânsul, cari nu erau departe de harul lui 

dumnezeiese, pe prea-cucernicul, prea-lumi- 
natul şi prea-slăvitul, pe prea-măreţul şi 
întru toate prea-înălţatul Domn a toată 
Moldovlabhia, pe domnul Io Vasile Voevod, 
fiul sufletesc cel dorit şi iubit al Smereniei 
Noastre şi luptător pentru toată cucernicia 

şi prea-creştin, și îngrijitor a toate, nu nu- 
mai a celor din Domnia lui, dar şi a celor- 
lalte părţi ale drept-eredincioşilor creştini, 

i-a orândauit a-şi îndeplini voinţa cea sfântă, 
și prin îngrijirea și sârguinţa şi ajutorul 
acelui prea-luminat Domn a se sprijini Bi- 
serica, cea Mare a lui Hristos cea cufundată 
şi aflată în lpsă, pe care de la Dumnezeu 

călăuzind-o, a cerut a se îndeplini de către 

noi aceste cereri, şi anume: Întâiu, să nu 

se smulgă în fiecare an cererea patriarhi- 
cească în eparhii, de la care vin zilnic şi 
necontenit arhiereilor, preoţilor şi tuturor 
creştinilor gâlcevi între sine, certe, tulbu- 
rări, neînţelegeri în lucruri, plângeri şi 
oftări ale săracilor, şi în de obște să nu se 
mai ceară vre-odată, aceasta, de oare ce e 

pricină de prăpădenie şi peire a Bisericii, 
şi, al doilea, să înceteze chezăşia ce se iea, 

zilnic în Biserică, şi anume prin iscălitura 
arhiereilor, clericilor şi preoţilor, ca un obi- 

ceiu rău şi pierzător, ce nu eră mai înainte, 

ci s'a ivit în timpurile acestea, și, făcându-se 

şi păzindu-se acestea cu multă siguranţă 
şi cu jurământ lui Dumnezeu, Părintelui 
celui dintru început, acel prea-strălucit şi 
întru toate cucernie Domn, domnul lo Va- 

sile Voevod bucuros şi din toată inima va 
ajută Marii Biserici cu cele de nevoie şi 

o va scăpă de primejdia ce o ameninţă şi 

de orice peire a datoriei celei nemăsurate, 
şi va ocroti totdeauna şi întru toate, în 

margenile vieţii lui, Biserica cea Mare a 
lui Hristos în stare paşnică şi în liniște, şi 

după aceia să aibă pomenirea lui şi a celor 

ce se coboară din el, şi a răposatei doamne 
Doamna sa şi a răposatului său fiu loan 
Voevod, nepărăsită şi veşnică, în toate arhie- 

piscopiile şi episcopiile, mănăstirile-stavro- 
pighii şi celelalte sfinte lăcaşuri ce se află 

supt preasfinţitul şi ecumenicul Scaun acesta 
al Constantinopolei, în care se cântă şi se 
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wovasrplote vai dotnoie lepoie xara'uiiote, 

îv oie md Getoy 5uveiro ai Bofodoeirar &v 

tontpa vai pui mai ueorjbpia, nep Crjrij- 

wara dc ebhoya ăvra wat nâvrij Baia, 1] 

Merprârne Îpây, eră wait rije mepi abrijv 
iepăc râv ăpyteptwv ovv6âov, Tâ %AIjprnâv 

xai leptov, xai ăpâvroy ris morse vai 

râv Aomnây, aneâstaro doutvme wa eră 

xapâs orrjpitat adră xai pohăat Ara pao4- 

Mebroc wat ăâaosioroc Ep nave (Enel 

mai “Îmeic mpb rod mpobfaobivou ei răv 

Obndraroy rodrov nzatprapăttăy Bpovov îră 

ppovridoc vai onavâijs eixoev radta, mept- 

swţeodar robrtori rijv "Euximolav, xat ui 
eivat Gefnfrousyny ai xexopoeouevry sie ră 

abră ămetpov xptos ai ExpiGoBiivat riv Ga- 

Tpăv Sxeivriy Xpîow rijs narprapyiijs Gariae 

mat ris Epbae, Gh, Tv mpavpăroy mai 

Tâv râre mpooonoy pi) Gbvavrtau.6avouEvov 

Îmiv, îjpouev ăxovres otomijy uâwpt robăe), 

neimep oby ravbv 6 navăyaloc Gebs Evevoev 

(6e dvorEpo etpyrat) îv rij xapâta, mai yadi, 

mpoatptcet, xată zăy Gpevâij Aârrov ris eday- 
exe quvie, rod eboefeorărov 10dt0b, xai 

Ovverotărov, xai Eumeipo» nayrăc mpăruatos 

modriuob re vot EXWĂTOLAOTIROĂ XptSTLAVIXW)- 

rărov AdGevrov» zăovs Mohâofhaxias, *»pto» 

loăwo» Bacuisiov Bosfâyâo, xai 2xwvi,6q 

si Eport ănaMhdtat redeiws ari rijv 
"Exxâmolavy 1ây VaranoyrioăvTov Xa %a- 
rabanrmoâyroy ăneipov Gvoroxlâv mai Gyu- 

nopâpoy xpeây, xat dmodoxewy idig Owvăţet 

ai ămetdţj năyra &xdpăv rs Meyăins "Ex 

xAmoias xat moh&utoy, mai pvhărrety abrIjy 

re voi jpăs brd rijv abrob GxEn%|y xai (ppov- 
mida, dia 6 XpijsTăTmrt EAxOwevos, uvn- 
W00dyov abrod Eyeua, voi rây EG abrad NaTra= 

voutvoy,, al ris uoplac Acuvac, mal rob 

waxapizov »iob adrod, peră zijy mpbe Bebv 
Exdorore bnp abro zpocevyljv, bnosyâueta. 

xoi răârzopey, Îjeic re al oi iepratot îjuv 

ovvade)poi Gpytepsie, Mrjrponohirat, Gpyte- 

mioxono xal Emioxonot ai Î| hoti 20 

țepă ovvodoc îmi Be wăpropt, ai Evoztov 

râv  Giwy adrod Gythov, tva rod Aotzod 

păsnore fivomev iriav zarptapătriiv mpbe 

rob Xprozayobe %ai Evoyhijoouev, XaTă ri, 

îs mai mpârepay, roie Gpytepeboty, Evexa rije 

adeăs Ea? marprapyexiis Emrias, 2hiiy 
zod eiBautvov Baotod Xapariov, xai - 

natcfiootpey &1byjy notă, î) ăpytepsov, î îeptov, 
7 sAmprxây, î ăpxâvrov, Î wat ăhhmy, GG 

Beoprăâe &psthomev iBovyerv rijy "Exxmoiav 
rod Xprorod vavovnâe xai ebayyehns, nai   

slăveşte slujba dumnezeiască sara şi dimi- 

neața şi amiazi,—care cereri, ca unele ce 

sunt. cuminţi şi întru toate dumnezeiești, 

Smerenia Noastră și cu sfântul sinod al arhie- 

reilor din jurul nostru, al elerieilor şi preo- 
ților şi arhonţilor cârmuirii şi al eelorlalţi, 

am. primit bucuros şi cu mulțămire să le 
întărim şi să le păzim necălcate şi neclintite 

pentru totdeauna (căci și noi înainte de a fi 

ridicaţi în acest prea-înălţat Scaun patriar- 

hicese am avut ca ţintă a gândului și sâr- 

guinţei aceasta, adecă.să mântuim Biserica, 

şi să nu fie cufundată la culme în această, 
nemăsurată datorie şi să se desrădăcineze 

acea obişnuinţă stricată a, cererii patriarhi 

cești şi a chezăşiei, dar, pentru că lucrurile 

şi feţele de atunci nu s'au unit în silințe 

cu noi, fără voie am păstrat pănă acum 

tăcerea); de oare ce deci acum prea-bunul 

Dumnezeu a voit (cum s'a spus şi mai sus) 

în inima şi gândul cel bun, după neminci- 

nosul cuvânt al graiului Evangheliei, al 
acestui prea-cucernic și prea-înţelept şi prea- 

încereat în orice lucru, politicese şi bise- 

ricesc, prea-creştin Domn a toată Moldo- 
vlahia, domnul lo Vasile Voevod, şi sa 
mişcat de iubire dumnezeiască a mântui 

cu desăvârşire această Biserică. de nesfâr- 
şitele nenorociri şi nesuferite datorii ce o 

înecau şi o cufundau, şi a izgoni cu a lui 
putere. şi ameninţare pe tot dușmanul şi 

protivnicul Bisericii. celei Mari, şi a o păzi 

pe dânsa şi pe noi supt a lui pază și în- 

grijire, îndemnat numai de singură bună- 

tatea, lui, pentru pomenirea lui şi a urmașilor 

lui şi a doamnei Doamna lui și a răposa- 
tului fiu al lui, împreună şi cu închinăciune 

către Dumnezeu din toate părţile pentru 

aceasta, făgăduim şi orânduim, noi şi prea- 
sfinţiţii noştri fraţi, arhierei, Mitropoliţi, 

arhiepiscopi şi episcopi şi tot cellalt sfânt 

sobor, pe Dumnezeu, care ni e martur, şi 

în faţa, sfinţilor lui îngeri, că de acum îna- 

inte niciodată nu vom smulge cererea pa- 

triarhicească dela creştini şi nu-i vom tul- 

bură întru ceva, ca şi înainte, pe arhierei, 

adecă pentru această cerere patriarhicească, 

afară numai de obișnuitul haraciu împă- 
rătese, şi nu vom cere niciodată - chezăşia, 

nici de la arhierei, niei de la preoţi, nici de 
la, clerici, nici de la arhonţi, sau şi de la 

alţii, ci cu iubire de Dumnezeu trebuie să 

cârmuim Biserica lui Hristos după canoane 

şi Evanghelie şi cu sfat și hotărâre din sobor



per Gonhijs ovvoâixijs xai ănopăcene xvfsp- 

văofat ai dorxeiodat ră ris "Exxâmolac, &e 

îy râ matpe ribv mpa uaxapirăv [la- 
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xai edpotpev râvy Qedy maonevov îv 1uepa 
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Tis nepi mobrov ovorăcewc, Govhâpeda năvrec, 
ăpytepeis, Ampixoi, iepeie ai ăpyovrec, xai 

oi Mornoi rafănavrec, sivat rbv aBrby' ed- 
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OrepăontoTiy, moi oovavrtiiirropa râv nepi 

rabrns &vaaiuy brodtoewy ai Xpniopâvov 
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îvavriots mai EnGobhots, nai Entnuiote Tpv 
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np6ownov EnupEpovras, Tod Exhau.npoTăT» ad- 
rây Abbevrbe â7daâi, mat ăzaNhărrerv jude 

ze xai rijv "Exxinatav 105 Xptotob ăn navtbs 
xwy8bvo» mat movie. "Odey ete Evăertry nai 

mmpopopiay xai miortv GAw0i vai Gefatav 
mat. ădohov mai ămerărpenroy ele aiva Tăy 
ămavra Evevero wa 6 napv Tptrepos Gbyo- 
us r6uoc, mat xareorplim îv râ rije xa 
fipăs rob Xprorod Meyâhne "Exxmoize tepă 

%ârat. 
"Ey ăretr owrmpiep Xioorâ Efaxoatvoră 

TeGoupax0sTă 2poro, privi pat, ivâririvoc 

Eyvârns. 
-- Mapfăvog, ZE eo dpytenioxonoc 

K ovoravrvoonbdeos, Niac, "Pon.ns, xi oiron- 

pevizâs [Iarpăpyns]. . 
î- "0 "Hpazhetac "loawinas. 
= "0 Xahwnăăvos Ilapoutos. 
4 “0 ?Apravavn6hews Ilagfsyinc. 

1 Din veacul al XVI-lea, 

58183. Vol. XIV. 

  
  

să cârmuiască şi să stăpânească ale Bise- 
ricii, ca pe vremea celor de mai înainte 
fericiţi Patriarhi Dionisie, Ioasaf, Mitrofan, 
Jeremia ! şi cei de după dânşii, şi să nu ne 
arătăm a căleă nimic din acestea, supt po- 
vara nedeslegatei şi veşnicei afurisenii a lui 
Dumnezeu atotţiitorul, şi să fim supuşi veş- 

nicei anateme şi părtaşi ai focului Gheenei, 
şi să găsim pe Dumnezeu Împotriva, noastră 

în ziua judecății. Pentru care şi, spre si- 

guranţa întregii alcătuiri pentru aceasta, 

voim cu toţii, arhierei, clerici, preoți şi 

arhonţi şi ceilalţi împreună, să fie acest 
prea-cucernie şi prea-strălucit Domn prepus 
şi cârmuitor şi administrator al Bisericii 

celei Mari, și, ca să zicem aşa, călduros 

fruntaş şi ajutător şi apărător şi ocrotitor 

şi conlucrător la toate lucrurile de folos 

ale ei şi care ar aveă nevoie de sprijinul 

şi puterea de la el, şi să nu se facă nimie 
fără sfatul şi părerea lui. Iar, pentru că 

nu e cu putință ca îndată să izgonească 

şi să înlăture pe tot duşmanul şi protivnicul, 

pentru depărtarea şi lungimea drumului, 

prin îndemnul şi porunca lui, trebuie că 

acei ce vor fi pe vremuri capuchehaiele ale 

lui să iea puterea şi sfatul acestui prea- 
strălucit Domn şi să se lupte cu toată tăria 
şi îngrijirea şi sârguinţa contra acelor ce 

se vor arătă pe urmă în vre-un chip împo- 

trivitori şi întinzători de curse şi păgubitori 

ai noştri şi ai Bisericii, ca unii cari înfă- 

țişează însăş fiinţa lui, adecă a prea-stră- 

lucitului Domn aceluia, şi să ne apere pe 

noi şi Biserica lui Hristos de orice pri- 

mejdie şi cursă. Pentru care, spre a se arătă 

şi înştiinţă, şi pentru credinţă dreaptă și 

sigară şi nemineinoasă şi neschimbată în 

tot veacul, s'a făcut şi acest al nostru Tom 

sinodicesc, şi s'a aşternut în condica, sfântă, 

a Bisericii celei Mari a lui Hristos care 

e dată în seama noastră. 

În anul de la Mântuire o mie şase sute 

patruzeci şi unul, luna lui Maiu, indicţia 

a noua, 

-- Partenie,.cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi [Patriarh] ecumenic. 
Al Heracleii Ioanichie. 
Al Chalkedonului Pahomie: 
AL Adrianopolei Partenie. 

Al Târnovei Macarie. e 
pe 
o
t
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1641 

(7149), 
8 lunie. 

Iaşi, 

1641, 
20 August. 

  

“+ “O 'Topv6fob Maxăptoe. „Al Nieomediei Chiril. 
“f *O0 Nnopimdetae Kbpros. “+ Al' Monembasiei Neofit. - 
“O Moveubaoiue -Neporos, „AL: Atenei Daniil... 
„PO "Adnvov Aavră. „+ Al Paleopatrei Teofan. 
„1 "0 Tladatăv Ilarpây-Beopăyne. + Al Filipopolei Gayriil.. . - 
„O Prinnovnâheoc Papi). “- Al Demoticei Climent. ă 

+ “O Ardvuorelgon Kăius, + Al Ganului şi Chorei Paisie. 

“st "O Tăâvov ua Xopae Hatoroc. - Al Varnei Partenie. . | 

“+ *0 Băpvns IlapBewoc. i “- Al Lacedemoniei loasaf.. : 
> [10 Aaxedatpoviac "lodoap. + Al Viziei Damaschin. 
"O Bitbrs Aauaoxrvoe. “+: Marele-Logofăt al Bisericii celei Mari, 
-- *0 Meyae AooBerne zile Meyâiqe. "E Laskaris. 

xAroias Adoxapte. „A Marele-Bconom al Bisericii celei Mari, 
+ “O Meyae Dixovâuoc Tie Meădne “Ba- Hristodulo preot. . 

zAmolac Xptarbăonise tepebe. “- Marele-Sachelariu al Bisericii celei 

-- "0 Meyac Xanehăpras vie Meyăhne Mari, preotul Theologos. . 
"EA moiae lepede Geohd-roc. + Marele-Skeuophylax al. Bisericii clei 

-- “O Meyas Xmevopbha$ râs A Mendăs ix- ! Mari, Hrisoseul, 
xolas Xpvodoxovhoc. - 

-p “0 Meyas Pirop ris A Mere Eh 

otas Myaiă. | 

„+ “O Meyae "Exxmjotăpy1c ciijc Medie 
nori Mead... 

-- “0 Meae . Ilpurexâtxog câ Meyăhue 

-- Marele-Retor al Bisericii celei Mari, 

Mihail. : :, 

“-  Marele-Eelesiarh . al Bisericii celei 
Mari, Mihail. E tă. 

--. Marele Proteedie al Biserieii clei 
Mari, Toma Vlasto. 

rea Quuâc Bhasrâe. “+ Sachelariul Bisericii celei Mari, Gheor- 
“O Xaxzehto» „ie | Meydhms Exxhmoias ghe. . . 

săpa. : | ni Dumitraehi. Guliană. 

„e “O Amumrpăxns LD anhtavde. | | ... “Gheorghe Cantacuzino. 

Hi “O Teopytoc Karaxovtimv6s. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui Manuil Gedeon.) 

„CCXLII. 

| Hrisovul lui Mateiu-Vodă, Domnul Țerii- Româneşti, prin. care” întăreşte 

moşiile mănăstirii Cotlumuzului de la Athos (după ce opri abuzurile închinării mă- 

năstirilor; v. şi Uricariul, V, pp. 157 şi urm., 327 şi. urm. „Şi aici; la sfarșitul 

anului 164), ! 

(Notite greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, Ie, p. 93.) 

-CCXLIII, 
Învoiala lui Vasile-Vodă al Moldovei cu Scaunul Patriarhiei ecumenice, 

în ce priveşte condiţiile cu care se va în trebuinţă dania ce a facut. 

"loăyyns, îMta Bso5, Baoihstos Bosfeâac Ad- | Cu mila lui Dumnezeu lo Vașile- Voâă 

GEvrne xâons Mohăufaytas. 2 i  Domna toată Moldovlabhia. 
"Erei xai 1 Gea zp6vota rod naytodw- De oare ce şi Pronia dumnezeiască a 

vânow %xi EXetjpiovoc Geci, 6rob roy: al atotputernieului şi milostivului Dumnezeu, 

etvat airia mavrăs ayabod, firs x rod pi) care a fost şi este pricină a tot binele, care 

âvroc sie ră eivat ră măyra zaptiţaţe dă vă de la neființă a adus la ființă toate lucru-



qEpm xi îjăs sie rărotay. „Xotâoraoiv uri 

Gadpu6v âsiae, &mod mort sic răy vobv pas 
div. djrov, obre EXmioawev, , zoo yâpata x 
rătopey îy Ba Voxii nai „Biavola, de, vă 
Bapoățizy ei; ăia ctov xai “pă robTo' 

rob zpooxalpo» voi wpdaprob 1004.05, Nă 
Tăduy. sis „robe ămeipo»e vai Axevoronș. 6r- 

capi zii păpde, rob, âr yă zh jpibapey 
Exetva, rob abronpoatperoc Evoozoy îs dens 

rod dvâyaroc. abrod, wat debrepoy apds Tv 

nayanâraroy a 0ino5peyixăy IlacprăpX7y, 
bptov xbptov lapfEytoy, xai văvntoy râv Tx- 
veprordrtuay Misponohsây za Gmepripoy, nod 
ufo etmeiy, Xa” &vouaori dpytepâny, rod. re 

“Hpaxheiae : up loayyeio», rob Kotixov xp 
"Av6ipov, Nixouimăsias xdp Kopihdo», Xa 
xmă6yos xp axouio», Topvâfov xp Ma- 

xapi09, Aapioone *bp Tprptopiov, "A dprovnb- 

nheos xp. IlapBeviev, Ilodaâv. Iarpây xp 
Bzogăvons, Beppoias xp "Ioawrziov, „Zeppâw 

dp Aayiij ADrvâv dp,  Aavri, Moveyufa- 
lac xdp. Nespbrov, Aoxedapovias "dp "lodoae 
mod „Buunnoonâheoș dp. Tafprţă, drătapey 
dă riy znpouijy. vai Bo Getay no Enapar 

mi 0% vă xăyo Shobbyos, păpoxai TA pp SA 
iuphompocbzus Caro Cnryjpara mepadhauo dc, 
ebhojă re mai. ovotarixă Tis dtxatoobyns; ămă 
rod, „adrob Tloyaporăzo» Xa rd -Tăy Tayte- 
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rob dvoruode Evo râv Popaiovy nai Jă 
eta zehelue i capax&âne „ai pbnponotă 
“poyopevn riSn âmb ăpytepeis, “Apr ode re 

ai Ăpyovras . zpbs davetorăc ris Meyâhm 
"Ed nota 05 Narpiapgetob,. topwoa râay î 

cari] Omiogesie mai Extvey apeppii,, %Xhod 

npos. îus, dr Ema poalynst pe vă arăptoo zpo- 

bus . val vă, „rmpâso „nă stxoo! .popria 
ai năe reocapănivra ad [2 pArâdas 16y 

ăozpoy. zo0d, vo» xpEobe, &nod- az” eidoe 

ai A. „vopua îăapey. ămă 16 fnbsvrov 

Enirpâzoy , 705 xa6> € Evbg „peoipehete îv We 

znarie ri, zocărijta, val Tpbs Tobtois. vă 

boa! dnâpn al ră. stopa (popt ia, aa căs 

SErmovraon phusdas ră ozpa, înap tto- 
o 

debBroav fos 05 vă nâwost Tphs Tăs 7 

  
  

rile,. ea. să. ne; aducă şi -pe .noi la o stare 

ca aceasta şi la culmea. vrednieiei, eare poate 

în mintea noastră nu :eră, -nici n'am nădăj- 

duit-o, făgădujm. cu tot sufletul şi gândul, 
nu să ne sprijinim în vre-o. slavă şi cinste 

a acestei lumi trecătoare şi: menite peirii, 

ci, iarăş, în nesfârşitele şi nedeşertateleeo- 

mori ale harului său, ca.să îndeplinim 
acele lucruri pe care de bună voia noastră, 

faţă de slava numelui său şi, al doilea, faţă, de 
preasfinţitul şi a toată lumea Patriarh chirio 
chir. Partenie şi faţă de preasfinţiţii Mitro- 
poliţi şi cinstiţi pe cari-i voiu spune anume: 
al Heracleii chir Ioanichie, al Cizicului chir 

Antim, al Nicomediei chir Chişil, al Chal- 
kedonului chir Pahomie, al Yârnovei chir 

Macarie, al Larisei chir Grigorie, al Adria- 

nopolei chir Partenie, al Paleopatrei chir 

"Peofan, al Veriei chir Ioanichie, al Serelor 
chir Daniil, al Atenei chir Daniil, al Mo- 
nembasiei chir Neofit, al Lacedemoniei chir 

Ioasaf şi al Filipopolei chir Gavriil, Je-am 
orânduit .pentru împlinirea şi ajutorul ce 

m'am mişcat să .fac.din „tot sufletul. „Scriu 

şi, fiind de faţă, fără „privire la persoane, 
cer lucrurile de eare este vorba. după ca- 

pitole, binecuvânțate şi alcătuitoare de drep- 

tate, de la însuş: Preasfinţitul [Patriarh] 

şi de la preasfinţiţii arhierei. 
Şi declar că, de oare ce a făgăduit prea- 

marea Ta arhierie, prea-sfinţite. stăpâne, 

şi prea-sfinţiţii Mitropoliţi în sexis, „prin 

hrisoy. patriarhicese şi sinodicese şi prin viu 

graiu al preasfinţiţilor voştri exarhi, pe cari 

i-aţi trimes la noi.ca epitropi ai voştri în toate, 

că are să se înlăture cu totul dajdea patriar- 

hicească sau .şi altă -ajutorinţă de acest fel 

care de curând a început să se strângă de 

la nenorocitul neam. al G recilor, şi să lip- 

sească. cu :totul tulburătoarea şi. aducătoa- 

rea la peire chezăşie de la arhierei, clerici 

Şi. arhonţi, „către „împrumutătorii, Marii. Bi- 

serici .a Patriarhiei, aşa de multă putere a 

avut. 9 făgăduială ca aceasta şi: a ajuns 

pornire spre, cele bune „către mine, încât 

m'a mișcat să caut cu grăbire şi .să plă- 

tese. cele douăzeci de. poveri. şi cele, patru- 

zeci şi opt.de mii de aspri, de. datorie nouă, 

precum , în "deosebi, Şi anume: :am urat 

de la zişii epitropi ai fiecărai. Împrumu- 

tător după. eatastih. suma, şi. pe: lângă. a- 

cestea să dau încă şi patru. poveri şi şeizeci 

şi opt de mii de aspri ce s'au cheltuit pănă 

| _să se trimeată la. noi cinstitele şi sfintele 

i
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miwtoy ai ptov Asibavov Tie dolac Tu 
wjtpăc Ilapacxebijs, 6nep îv ăyadhdoei moi 

apă azoheboaney, hiv pt roabra Criri- 

wara, ebhoyă re Xa ovorarixd, eîie uxato- 

abvne, xi &pudâta, be avwrtpo e! ta, ră, 

6nota etoi rabra: 

Kai apârov Emo Îmrâvrac ri, vară 

ij wadapăv moi Enpatpov mai Eopponta- 

vEvnv br6oxeow ris cîje Ilavorârgros xai 

roy naveporăray apyteptuv, ffho ărd rod 
vbv ai ete md S6îjs, pendeuia mia, e 

simov, îj wat XA vea GorGera vă Crijrat 

rapă îi Novomorarâc oo, îi xai apă Tâv 

raveporăroy MijrponoMrâv, Ap ytentoxĂTwv 

xai îmox6roy drd rây pproriăvâv, Et u.6voy 

ris montxijs Înriac, ră dvă BoBexa %orpa 

rod xadevbe dormriov, nară rijy madatăv Gw- 
vijBetav, &xerâi, xi îpavep6n mpăe năvrae ai 

To'abrat XALVOTOLLAL Ko XIXOL VONAI TV TE- 

rpapyixdv Bpâvov ris naBohxije nai vatou- 

îs "Exxmotoc xai răe Myrpordhete, pyte- 

moxonăs vai Entoxonăc 26b6.omy.-foi zehetuc 

îpâyoay. Abră Aotnăv ră Tiutrepa Gedpeora 

motivata 68 ră dă mpârovy Gita vă 

iv sîvat ămhâc noi we Ervye oreperă mpbe 
o€, roy navaioraroy Acondrry, xai pe robe 

navepurărovs Mmrponohiras, ore orâpart %7 

dâţep piâvp, GA îv Gh oi xai Savoia, mai. 

poâwp Becd vă sivat Godheora, ăperărperra 
xai amaramărijra, mphe opEhetoy ai She 
p06dvny TâY pptortavây sic alâva răy ămavra, 

Să vă “pevij theme 6 Qedc vă o»yyapijom xai 

vă ăvărabo Tăs boys râv "jevynTropuv p.05 

mai mpovevymrâpuy wo 15 Tv Xotnây: job 

âvBponoy vai ovwpevâv vai Bă vă etvat 

oxânm xai 6oieta voi râv îertpov TExvov, 
vai mode wâv Gavâvrae vă ăvanaboy, robe 68 

tâvrac vă dopo ară rijv î8iav roi B5- 

Amaiv me mat Gobhwjatw. Meră 28 robrove, vă 

avyxoplin ăumore, dă răv âyiuv Xa eb= 
mposâturoy npocsoyâv buy, vai ră Turepa 
Xmerpa mraiouara, 6rob e ăvâponos wijivoc noi 

paprăe zpărro ai zehetovya ră xaBenăarry. 
Asbrepov bâho vai înră Gr. ABovia râv 

ăvwGey maweporăroy nai brepriuoy Mrjrpo- 

norâv 6 navoporaros “ubv Aeonârije vă 
redstov 0538 ut răv 6uotov rpârov 0th 

ua Gad Tv &pXlepa6)Vv Ge, Ravtepbrarot 

Mmrponohrar, Ăve» vvoums xi Bowie xai 

ctâfoeos rod Ilavapordro» vă uuijv zgetbyrrat 

odâeuia ămâpaais! sic ră îs %otvârrjroc 

npățuata. xai eie măâouc răc bnoBeoec adrilc,   

moaşte ale cuvioasei maicei noastre Pa- 

rasehivei, pe care le-am primit cu mulţă- 
mire şi bucurie, dar cu aceste condiţii, 

binecuvântate şi alcătuitoare ale dreptăţii, 

şi potrivite, cum sa spus mai sus, care 

sunt acestea: 

Și, întâiu, zice, e dorinţa mea si vreau ca, 
după făgăduiala curată şi în scris făcută 
şi pecetluită, a. Preasfinţiei Sale şi a prea- 

sfinţiţilor arhierei, de acum înainte nicio 

cerere nouă, cum am spus, sau și altfel 

de ajutorinţă nouă să nu se facă de către 
Preasfinţia Sa, sau şi de către preasfinţiţii 

Mitropoliţi, arhiepiseopi şi episcopi de la 
creştini, afară numai de cererea locală, 

pănă la doisprezece aspri de la fiecare 

casă, după datoria cea veche, de oare ce 

l-au şi vădit către toţi asemenea noi o0- 
rândueli şi legiuiri greşite pe Scaunul pa- 

triarhicese al Bisericii răsăritene şi a toată 
lumea, şi au slăbit şi au nimicit cu totul 

Mitropoliile, arhiepiseopiile şi episcopiile. 
De alminterea, vreau şi aceia: ea orându- 
ielile noastre plăcute lui Dumnezeu: să nu 

fie numai întărite lămurit şi cum trebuie 

de tine, preasfinţite stăpâne, şi de prea- 
sfințiţii Mitropoliţi, nici numai din gură 

şi din cuvinte, ei cu tot sufletul și jude- 

cata şi cu frica lui Dumnezeu să fie ne- 

tulburate, neschimbate și necăleate, pentru 
folosul şi eleimosina creştinilor în tot 

veacul, ca să se milostivească Duninezeu 

a iertă şi a odihni sufletele născătorilor 
miei şi ale strămoşilor miei şi ale altor 

oameni şi rude, şi ca să fie ocrotire şi a- 
jutor şi a copiilor noștri, şi pe cei morţi 

să-i odihnească, iar pe cei vii să-i îndrepte 
după însăş voinţa și socotinţa lui. Iar 
după acestea să ierte cumva, pentru sfin- 

tele şi bine-primitele rugăciuni ale voastre, 

şi ale noastre greșeli fără de număr, pe 
care, ca om slabşi păcătos, le fac şi le în- 

deplinese în fiecare zi. 

Al doilea, vreau şi cer ca fără voia celor 

mai sus arătaţi preasfinţiţi şi preacinstiţi 

Mitropoliţi, preasfinţitul nostru Stăpân sănu 

săvârşească nimic, şi în acelaş chip vreau şi 
de la Arhieria Voastră, preasfinţiţi Mitro- 

polii, ca fără părerea şi voia şi ştiinţa, celui 

Preasfinţit să nu să facă niciun lucru în afa- 

cerile obştii şi în toate trebile -ei, pentru 
ca să fie de o potrivă unire în gânduri, iar pe 

1 Versiune: vă piijy redsubvere odre pia ănâpaa!s,
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Noi Enitponol, ară rb watăotikov Gnod 

lipepay, Ene xai ră adră Ilarptapysiov Exet 

ani Na peyăda eioodijpara, vă Exo vă 

ră măpvodov wai îmeiva Exetvut oi reooapes îi 

mai. mpeie, ră dhworepov, Enirponot, xabâe ei- 

mapey, robs &moiowe beder rahâter 1) îepă ai 

6hox)mpos obvodos vă etvat răy 406” Eva Xp6- 
voy, Xal md stodâmpa Exetvo vă ră potpălwot 
sie ră abră pen peră Aovaptacyod 1705, 

îs 05 vă Gomdiom 5 Zhetipov Bebe vă ră 

ztadeipoot, Kai radra pâv ăpwei sic ră deb- 
repov Xerpăhatoy, 

"To 68 rpizav po» Eijcrpu eivat Gr and 

rây Marpondhsoy, Gray XIjpedowoat, Rapaxzhâ 

vă piijv wiverat 6tă ră piara î anhâs Xa 

e vă by 1, ferporovia, GĂX bonep eizov 
peră mavrbs Beiparoc rijs xowv6rrjtos, Î[105y 

oi xatvoi God uâhhovo 'jevtofat ăpylepeic 

apăroy păv vă Brodeguyrat dă Xâtt âzo0d 

vă Sbvovear vă Gperowot ai 7056 NOI 

sbrepov 83 ăs Giâwot mai ră AVERY, YATĂ 

zijv zadatăy owvijistay. ari at xatwvoropiat 

aa axa voua ră MjrpoR6hetG nâdas, p- 

ptentoxonăc wi ERIOXORĂG, Ouios XA VATU- 

rep tepeic nai Erepows îâhbtoay val rehelos 

ipăwoay. 
Eis 62 ză ztraprov renea, Gvaaliov 

po» tva vă rio vai vă ein nt vă 

deivosiy Ga ai vwrotaziat vai E/bpa:   

urmă şi pacea netulburată, de oare ce prin 
buna sfătuire a tuturora se cârmuiese cele 

ale Bisericii şi lumea. Şi, de oare ce nu 
e cu putinţă ca toţi să se găsească la faţa 
locului, vreau cu totul, fără vre-o trecere 

cu vederea şi vre-un câreiog, să se găsească 
patru din ei, sau, când, de nevoie, sar în- 

tâmplă a fi o lipsă, trei cel puţin la nevoie 
mare sau mică să nu lipsească. Şi, iarăş, 

când sar întâmplă vre-odată şi cerinţi şi 
nevoi aşa de mari, să-mi dea ştire şi mie, 

să mă amestec după ajutorul şi puterea 
pe care Domnul mi-a dat-o. 

Dar, pentru că zice un înţelept că orice 

om fără sfat drumul şi-l pierde, pentru a- 
ceasta vreau ca şi Stăpânul nostru să nu iasă 

din scopul său şi să nu meargă alături 
de drumul sfătuirii,„—căci aceasta este un 
lucru priincios şi folositor. Pe lângă aceasta, 

şi pentru că se află cu siguranţă cum că Pa- 
triarhia, are şi alte datorii, afară de acelea 
ce mi le-au arătat cei trei arhierei şi 
exarhi ai Sinodului întreg şi ai Preasfin- 
ţiei Sale, în acelaș timp “şi -epitropi cu 
puteri depline, după catastihul ce l-au adus, 

de oare ce şi însăş Patriarhia are şi alte 
venituri mari, să aibă a le luă şi pe acelea 
cei patru sau şi trei, cel puţin, epitropi, 
precum am spus, pe cari-i va alege sfân- 
tul şi de obşte Sinod, să fie în fiecare an, 
şi venitul acela să-l împartă la acele da- 
torii cu socoteală bună, pănă ce va ajută 
milostivul Dumnezeu să stingă datoria. Şi 

acestea ajung ca al doilea capitol. 
Şi a treia cerere a mea este ca, în pri- 

vinţa, Mitropoliilor, când ajung slobode, 

să nu se facă pe bani sau simplu şi cum 

se întâmplă hirotonia, ci, cum am spus, 

cu toată voia obștii, adecă cei noi cari au 

să fie arhierei, întâiu să se aleagă ca vred- 

nici, ca să poată folosi şi altora; al doilea, 
să dea şi darul zis peşcheş, după vechea 

datorie. Pentru că înoirile şi relele obi- 

ceiuri au slăbit şi nimicit cu totul arhie- 

piscopiile, de asemenea, şi, în jos, pe preoţi 

şi pe alţii. 
lar, la a patra cerere, sunt silit a cere 

şi a spune să lipsească toate planurile rele 

şi duşmăniile, şi întru nimic de acum 

înainte să nu se socotească; şi mă rog 

bunăvoinţei voastre pentru arhiereii cari 
trăiese în întristare şi pedeapsă, oricari 

ar fi ei, şi cei pedepsiţi de Preasfinţia Sa, 

şi cei de către bătrânul chir Chiril, şi cei 

149



150 

diete. GbB3y Ex râd iv va” Mopitavitu, na. 
ami 
sooo Dpscepă “apoăiptoet "Bi. zobă 8 
Ab, sti rudele: Bdpâvrae ăpiptepte, Bota 

  

td cot; mâl re ol fapă re XS [lava 

“târjros miiidesăjievor,“ Xăv me ol zapă ră 
âpâtea bp spion, xăy real “napă “me 

2 Beppotac, xăy me-oi zapă Tăvoy tây da 

viiporăzoy A Mipeborohtrv, vă 9 oops 7e- 

hetoe tije dpi ai “ni” motdetue,- vă vă 
het reheloc mă tiv "Emxhrolav rob: Xptorob 

ră. Gxăvăerhov, Mâhara su wat 7657, ră 

6noioy oapnyitos! zdoy pavepâtepa, 65 pidvoy: 
&zhăG vă owryopijbaaty; "Ghid ai vă robe 

zieijom Î avanoene ag Xa ij obyodog [iz 

snBagăv xal ădohov “dări val, Grav spe 

GâoL mat pavââLv d.nă Te xoLvîjs * "Govhăje 

tot: medetaă : 'ădobotns, voi vă: robe mpoâr- 

Edonce mai “le Opâvove, zeheloc Te Xa XaVo- 
vine; “now weră rîje Tipiag x7i „riads 

o5ubosije, Înod simoy e ăv'6nod 6 navă- 

adoe fede vă Tijy Tjperepav dmâvierea Edu- 
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Mare "Ererhmotae, & faapă ovverârcet d- 
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uorărov, mal: Exeivot 6nob eici ris abro5 

Ilavorpâratoc, uoiwe Sivat 20i tâwmoi uiov ai 

ie: udrvâci]roc. "Kat fă r5brove “Xoumdy No 

iză Vappâvrac, ste rhy Tayro8bvap.0y' Bz xai 

sic Tec întas ai. “ebnpoodExrode zpodevpăie 
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Gyr” “pvoofobhăup bnâojeotw, îv noa! roig: 

Mirponoheat, ăpytemonozuie vai Emoonăi e 

vă; "papat 1 ză “vâuira rây jewiticăpeoy ai 

mpovewrjtbpioy! pov aa TV. oizây po» âv- 

Opozov XA, GTevv, zy revezoy, mpootrt 

ai ry “Covro, &ţu0b' pă ră dipierepov & îvopiă, 
ară Vă uyijuoveboveat, &v tontpă nai: zpoi ma 

pzonpâgia; mgăe dee T6y TĂpu demo 

me aa dpaprtipâroy îmelvov: ze %al.r6y pe” 

ripov; ră Snria so. rara: wii mbâroy. păv:   

de către al Veriei şi cei de către „toţi 

preasfinţiţii Mitropoliţi, să, fie iertaţi cu 

totul de mânie şi de pedeapsă, ca să lip- 

sească cu totul din Biserica. lui Hristos 
scandala. Mai ales voiese “şi aceia, pe căre 

6 lămurese mai limpede, ca nu huimai pe 
deplin să “fie iertaţi, ei să-i şi miluiască 

Preasfinţia Sa, şi sinodul: cu curată şi ne- 
miincinoasă iubire; şi, când s'ar găsi şi sar 

văidi în sfatul de obşte vrednici de uitârea, 
deplină, să-i şi înaintați şi la Seaune pe 

deplin şi canonicește, adâcă cu cinstit “şi 

bun sfat, cum am spus, precum şi prea- 

buniil Dumnezeu ne-a dăru it. pentru ne- 
vrednicia noastră. a 

Am acum: și a cincea cerere, şi anume 

cu acel cuprins, că, de oare ce eram şi sunt 
Fiu al prea-sfintei Mari Biserici răsăritene 

a lui Hristos, făgăduiese cu conştiinţă cu- 

rată că urăse şi 'vrăjmăşese pe dușmanii 

ei şi nu-i socot- mai prejos de 'ai noștri 

duşmani şi protivniei, - pentru eari spun 

foarte limpede că aceia cari vor fi duşmani 
şi pedepsitori ai Marii Biserici sunt şi ai 
Preasfinţitului, şi aceia cari sunt ai Prea- 

sfinției Sale, sunt de asemenea, și ai miei 
şi ai obştii, şi pentru aceștia, zie, de almin- 
terea, că, având nădejde în atotputernicul' 

Dumnezeu și în sfintele: şi “bine- -priniitele 
rugăciuni ale noastre, să mă lupt eu ei în 

faptă şi în vorbă, în vremea în care” mă, 
va ajută, cu tot ceia ce mi-a dat harul său. 

- Tara, şasea, şi cea din utmă cerere ecă 
doresc şi 'vrâau, așteptând în de obşte şi 
aceasta de la Arhieria Voastră păzită de 

Dumnezeu, ca; după făgăduinţa cea. din 
hrisovul ce mi s'a trimes,'să se serie în 

toate Mitropoliile, arhiepiscopiile şi epiisco- 

piile numele înaintaşilor şi străbunilor miei, 
ale celor ce au murit, ca şi ale celor :ce 

trăiesc, împreună cu numele nostru, ca să 

se pomenească seara și dimineaţa şi la a- 
miazi, pentru iertarea păcatelor acelora şi 
ale noastre; care nume sunt acestea. Şi, în-- 

tâiu, ale “celor rii: numele nostru, lo Va- 
sile: Voevod. cel păcătos, al Doamnei Eca-: 

terinei, al Mariei, al Ruxandei, al lui Ştefan 
Voevod; al lui Gavril: Hatmanul, al lui 
Gheorghe Păharnicul-cel- Mare, al Margăi, 

al Anei; al răposaţilor : * Nicolae, Irina, 
Costea, şi Irina, al Doamnei Teodosia, al lui 

Ioan Voevod, al Ilincăi, al lui Costea, al Eca- 

terinei, al Ienei  Bătmănesei, al Mariei, al . 

lui Atanasie.



râv 'bovray, Tă -1juerepov '8vowa: "loăyov 
Bactistos Boef6âa rod duaprohod, Nrâuvas 

Ainarepivie, Maptăs; “Potavâpoc, Srepăvob 

Boeâdâa, Paâpiiă Xazi.avo», Leapyio» Ilaya p- 
vix5b: Meyăhov,. Mapyâs, *Avys", râv reveo= 

moy: Nixoădo, Eiprivije, Kovăra xai Eiprvae, 
Nrâuvag Qeoăooiae, "lâv:: Boe665a, 'Hiiyxaxc, 
Kovora; Ataregive, "Hhâyvas Xaeparvesaac, 

Mapiac;- ABavagiov, 
* Xlpoctri vai 10570 Gri Gă vă ŞEvi rpbs năvrac 
avOpzove vbpip.oy, îeimety pibviu.ov, Xoi 0re-: 
ps6y, Xa Guerărpenrov mă Eeoc ard Grub piâs 

25vvăpuwoe nbptos 6 Bsdc nai 2o%amev ăn Exei- 
va, God pă E50pmsev Î) Xăpts rob avio» obrod 

dvâuaroc, Tpbs dopo Tv Tepoprtousvoy 

xoi ăxelpov Gacăvov ris dijias rob Xpiorod 

Meyâms "Exxânotac ai râv xară pâpoc "Ex 
XAotâv, xai mpos mode Evâseic pociavobs 
utXpă 2Xer pod mai Goribeta, '6âhw ără rijs 

Havaărires 00» xai ră tâv noveporăruv 
Mrponohr6v, zavaribtare dtorora, XYăpty 
zotăbrmy: $do, âpytepeis 3 8bo xhmprxobs vă 

arethste xază. năcav nohnreiay al Enapylav, 
1păpovrec, ua zi, BpuerEpay 0sAmoiy Tov 
ai BobAnjow, e &v ră Goyoăta Tâţup Erd- 
Cere, vă Exdorny Enapyiav, pornpoobvao wati 

oxrXopijozoe Zvexa, OS Avorăpe etnop.y, ră 
îju&repa, dvăţara |, vă ampbtwot ua ră Tijs 

pBopozoroi mori capabdobs Cnriag vai. ră 

rije xauvije - „Xe Gonjbetaș xoi XaLvotouiae 

2Edhetpup.ae oi. ră. XoITă TObTaLE Gu.oa, dnep 

tă.» Tis ebzotias abrob Becd ovăyet tEoheiep- . 

6naay ai mă .T0d  OlnObpevixGd Xa TATpLI- 

aprob Opăvov. nedeio ăneâty6rja2y. Otee 

ăpxtepeic, i 0 AApUROL, Cobhopat ănă nâos 

enapyias ăvaxouioat mpăs Tips ăvagopăe 

Szoţeypapptvac ămă 16 %ată TOTov ăpyie- 

pEoy, XĂnprxâv a ăpy5vrovy, 2păe niorway ai 

Gefaiwotv rod xatvod ofloponotod EGaheipuaros” 

oi Gnoiot Grâpra. Grt.rdy rotodtov XĂTGy Dă 

weră fjperepae ât63ov vă Xăfoat. Todroy 705y 

râv AvoTEpe nr ătoy Tâytoy, Wa Tây Aot- 

z6y robrots ăvațialov, mod dă rijy R0Mv=- 

oiţiay '6ăy îpăvauev,. otepțoțitvây, puhATTA- 
pevoy xai ntpac haf6yTruy WaTă Tăv zepupdâvea 

zîj „ăgitepoabws. Buâv Gpxov, Tâs0w ămă. rob 
vâw.€6 Gps boyîje vai davoiac îy 664 Geod 
mai îv xabapă overăfoev etvat pă Sh) Woxă 
ui Gavoia mpbs 06; my Ilavaoratov, xai 
zpbs robe abrobs. navteporătods Gonjdâc, dv- 
ahiatop sai bnepuapos. "Av 3E mie 6 buy, 
7 xi 1) SN Ilzyagesens, beonp66hre e Gomora, 

apela caravi, Gnep pi, vtvotro, Govnfein 

mai Behicei zadra ăfecijoat | Tapaoahed- 

  
| 

i 

i 
! 
i 

Şi. mai este şi aceasta, să se facă ştiută, 
către toţi oamenii sau, ca să zic aşa, sta- 
tornică şi nestrămutată şi neschimbată mila 
aceasta ce m'a împuternicit Domnul Dum- 

nezeu de am făcut-o din cele ce mi le-a 
dat harul sfântului său nume, pentru uşu- 
rarea celor îngreuiați de sarcini şi de 
nesfârşite încercări ale sfintei lui Dumnezeu 

Bisericii celei Mari şi ale bisericilor de prin 
deosebite locuri şi pentru creștinii în lipsă, 
mică eleimosină şi ajutor; -vreau de la 
Preasfinţia Ta şi de la preasfinţiţii Mi- 
tropoliţi, preasfinţite stăpâne, acest har: 
să trimeţi doi arhierei sau doi clerici în 
toată . politia şi eparhia, scriind, după voia 
şi dorinţa noastră, cum aţi aşezat în tomul 
sinodicese, în fiecare eparhie, pentru amin- 

tire şi iertare, să se vestească şi ceia ce 
priveşte: dajdea cea aducătoare de peire 
şi tulburătoare, şi ceia ce priveşte celelalte 
ajutoare nouă, şi părăsirea înoirii şi cele- 
lalte asemenea, cu acestea, care s'au părăsit 
prin această faptă bună, cu puterea lui 

Dumnezeu, și sau izgonit cu totul de la 

Scaunul cel ecumenic şi patriarhicese. Cari 
arhierei, ba chiar şi clerici, vreau să aducă 
din fiecare eparhie către noi anaforale is- 
călite de arhiereii din partea locului, pentru 
încredințarea și întărirea părăsirii înoirii 
celei aducătoare de pâire. Cari doresc să 
iea o osteneală ca aceasta iarăş cu chel- 

tuiala noastră. 
Deci, dacă aceste condiţii de mai sus și 

altele care sunt de trebuinţă pentru acestea, 
pe care, ca să nu fie prea multă vorbă, nu 
le-am seris, vor fi căutate, păzite şi vor 

luă capăt după jurământul Arhieriei Voastre 
ce mi sa trimis, orânduiese de astăzi, din 

tot sufletul şi gândul, cu frica lui Dumnezeu 
şi în conştiinţă curată, că voiu fi cu tot 
sufletul şi gândul către tine, preasfin- 

țite, şi către acei preasfinţiţi ajutător, spri- 
jinitor şi apărător. lar, dacă cineva din 
Voi, ori şi chiar Preasfinţia Ta, stăpâne 

de Dumnezeu păzite, cu îndemn drăcese, 
ferească Dumnezeu, ar cătă sau şi ar vol să 

strice acestea sau să le turbure, sau măcar 

să le clintească puţin, din gândul lui însuş 

sau mişcat de cei ce nu voiesc rânduiala 

păcii, spun, silit şi cerând iertare, că voiu 

aveă să-mi caut, întregi şi fără lipsă, banii 

miei, şi cu celelalte cheltuieli toate, de la 
Preasfinţia Ta, iar scrisoarea aceasta să 

se socoată parcă nici n'ar fi, — ceia ce să 
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Constanti- 
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1641, 
Septembre, 
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ia mai xaBohai) "Euxămola 2% robyrebâev, 
roxeimpev xai Tiueis ră rîjs xpoatpEro» Eden 
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2afe x6nov mai 1jMOev Guod pă mb deibavov 

705 +vqotov pod rExyob waxapiro» "Toy Bos- 

6650, Edo vă Ex Tijv xi Xăpiv apă 

mâvroy, opie xăveva Băpoc Gnăome râs 
xowvăârmtoc, toat. Atari ein.ar woi dtă ră bo 
radra Emriuara Xpebsrns vă pijy cave d- 

văpioroc ăvfponos !.   

nu dai să fie, Dumnezeule a toate. Ci tu, 

prea-dumnezeiască şi atotputernică Sfântă 

'Treime, care cele risipite le aduci întru una 
şi le schimbi după gândul tău cel ales, 

îndreaptă, sprijine şi întăreşte, împreună 

şi cu sfinţii tăi îngeri, pentru ca prin ei 
să se păzească sfânta şi de obşte Biserică 

a lui Hristos de acum înainte şi sămne în- 
vrednicim şi noi, prin eleimosină, alegerii 

Împărăției 'Tale, căreia i se cuvine slava 

în vecii vecilor, amin. : 

În anul de la mântuirea. Lumii 1641, 

luna lui August 20, în Iaşul Moldovlabhiei. 

lar, la sfârșit, cer şi aceasta în de obşte, 

adecă de la Preasfinţia Ta şi de la tot sfân- 

tul sinod al arhiereilor, pentru prea-înţe-. 
leptul şi prea-învăţatul dascăl chir Meletie 

Sirigul, ca, de oare ce el este şi rugător 

al nostru. şi mai vârtos părintele mieu 

duhovnicesc, să fie netulburat, mă rog, şi 
să aibă sfânta Biserică ce i sa dat, cât 
va trăi, fără embatie şi alte venituri. Şi 

mă mai rog şi pentru preasfinţitul Mitro- 

polit al Monembasiei, pentru că Preasfinţia 
Sa şi-a dat osteneală şi a venit cu rămăşi- 

ţele fiului mieu iubit, fericitul loan Voe- 

vod, vreau să aibă cinste şi har de la, toţi, 

fără "vre-o greutate a obștii întregi, mă 

rog. Pentru că sunt şi pentru aceste două, 
cereri datornic, ca să nu par un om lipsit 

de recunoştinţă. 

(Câpii moderne de documente grecesti în Bibl, Ac. Rom.; copii ale d-lui Manuil Gedeon.) 

CCXLIV. 
Partenie, Patriarh de Constantinopol, primeşte condiţiile puse, odată cu 

darul său, de Vasile-Vodă, Domnul Moldovei. 

IapOewos, Ep Becd ăpyieniononoe Koy- 
oravrivoz6henc, Neas Pour, nai oinonpe- 

VIXDG RATPLĂPXIS. 
“+ Toie Gcoprăâc ai Bă Adrrov reheatabp- 

vobot ră âvaăy otovâijnore May, “bnăpet ră 
dopadie mal măoty Emăvoțxec, ănâvroc yăp 

robroy, 6 aipobuevos Ec robntăy Gtapyhărretv 

1 Altă copie o pune în text, înnainte de: 

Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 
Nouă, şi Patriarh a toată lumea. 
“Celor ce cu iubire de Dumnezeu şi cu 
socoteală îndeplinesc binele, oricare ar; fi 
el, acel bine e sigur şi tuturor de. folos, 
căci, dacă lipseşte această condiţie,. cel ce 

Tobrwv ţobv.
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se apucă a păzi ceva, nu pare a fi îndreptat 

lucrarile întru nimic; dar sigur e aceia ce 
se săvârşeşte cu ajutorul şi harul lui Dum- 
nezeu, şi întru: câtva şi cu conlucrarea şi 

părerea de Dimnezeu iubitoare a oamenilor 
întărit şi păstrat, nu numai cu gânduri 

și altele; dar şi cu cuvinte mai puternice, 

prin săparea, celor învoite cu puterea Du- 
hului: căci astfel se păstrează toată buna 
înţelegere şi toată rânduiala ce .vine de 
la Pronia dumnezeiască, pentru folosul 
omenesc, — şi mai ales în maica noastră 
Marea, Biserică, ce se chiamă şi se zice mi- 
reasă a lui Hristos după Psalmist. Deci, 
de are ce şi prea-strălucitul şi prea-cucer- 
nicul şi prea-creştinul și prea-măreţul Domn 
a toată Moldovlahia, dumnealui lo Vasile 
Voevod, cel după suflet fiu mult dorit al 
Smereniei Noastre, văzând că Marea Bise- 

rică a lui Hristos pe care azi o păstorim 
noi, este cufundată în foarte grele datorii 
şi că noi suntem grozav de năcăjiţi şi urmă- 
riţi necontenit, ca unul ce a.fost îndreptat 
de Dumnezeu sa pornit a o sprijini cu a 
lui însuș “putere şi ajutor, cerând de la noi 
unele condiţii folositoare şi potrivite pen- 
tru ridicarea acelor datorii foarte grele. 

Precum: întâiu să se iea aruncul dăjdii pa- 

triarhiceşti, care e peire şi prăpădenie a 
Bisericii şi a arhiereilor şi a întregii lumi 

creştineşti; al doilea: să se oprească che- 

zăşia, ce se iea, a arhiereilor, preoţilor, 

clericilor, fruntaşilor şi altora, care mai îna- 
inte nu eră, dar în timpurile acestea s'a 

vădit, obiceiu stricător şi rău, şi, făcându- 

se acestea, s'o uşureze de orice primejdie 

şi cerere şi să fie în toată viaţa lui luptător 

şi ajutător în toate cele ce ar mai veni, Bi- 

serieii şi nouă şi întregului sfânt sobor al 
arhiereilor. Care condiţii Smerenia Noastră, 
primindu-le, încă de acum vre-o patru luni, 

cu tot soborul nostru, arhierei, elerici, preoţi, 

fruntaşi şi toţi ceilalți aleşi, uşor şi cu bu- 

curie, ca unele ce sunt de Dumnezeu iubi- 
toare şi plăcute lui Dumnezeu, le-am întărit 

şi asigurat prin 'Fomul sobornicesc pe per- 
gament, trimeţându-l la prea-strălucitul şi 

prea-vestitul Domn cu  preasfinţiţii trei 

arhierei exarhi ai Sfântului Sinod şi ai 
noştri epitropi, al Heracleii chir Ioanichie, 
al Adrianopolei chir Partenie şi al Paleo- 
patrei chir “Teofan, celor au adus de aici 

pentru sfinţirea ţerii lui şi binecuvântarea 
şi lauda lui cinstitele şi sfintele moaşte ale 
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Xaxăy mai Gpavtai.0d, 05 p.6vov mois Gpyte- 

peda, Mmrpozohirars &phaâii, âpLenLonino!s 
ai: &moxbrote, &hhă nai raic Eropylaiă ad-. 
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xAmptuâvy, leptov wat ăpxovroy Ey -rij Xa 

fp.âe od Xprorod Mega) Exxhmoia. Aebrepov 
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pân ap Îjbv re vai ândovc ris lepăc 
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da, dă :rîje xowijs adrije Govhîs mai xada- 

păă Govoias” xai ară. Bey ăyărns sim ră 

năy rije "Exxhqolac etpryxdv xai arapacă- 

Mebroy, xai ză “rijs: "Exxhnoiac  Xpetbârj xai 

ăvopxata, ua Bras '6 16905, îjrot 7ă oit- 

by mod Xptorod noiwytoy, xbfepvărat nai dtot- 

xijrat wExpt mayrăc, ai, eije od Bwvarăy Ye- 

văoBa: rtraptov Exirporoy, &hNă. w6voy rpeic 

ie pelav ăvayxatay pevădry rijs "Exxhmotac, 

my 2whaumpârarov abrăy xai eboebtoraroy 

adrijy Baprjvbeofat xai rij ad6syrixi) imdrob 

îvvăpev 6orjfeiy xară rd &văv ij "Example   

cuvioasei maicei noastre Paraschivei. celei 
nouă, pe care prea-cucernicul și prea-ves- 
titul Domn şi toată ţara lui, arhierei, boieri 
şi ceilalţi creştini, de la mie pănă la mare, 

le-au primit cu tot respectul şi toată evlavia; 
iar, după primirea lor, a binevoit acel prea- 
strălucit. şi prea-cucernie Domn, cum s'a 

spus şi. mai sus, a-şi îndeplini gândul: cel 

bun-şi să iea capăt: libertatea, datoriilor 
şi să plătească cele făgăduite d€ dânsul din 

bună voia, lui, cerând a i se îndeplini şase 
condiţii, şi prin hrisovul său le-a trimes 

la noi cu cei lăsați exarhi “ patriarhali, 

trei preasfințiţi arhierei;— care sunt acestea, 

anume" şi: "după specie: - - Ă 
Întâiu, ca să nui: se mai ridice de azi îna 

inte .dajdea patriarhicească din: “fiecare an, 

niei alteumy nici aj utorinţa, 'de oare ce e pri- 
cina inultor rele șia ruinei, nu nu mâi a arhi6- 

reilor, adecă a Mitropoliţilor, arhiepiscopi- 

lor şi episcopilor, ci şi a eparhiilor lor şi celor 
din ele preoţi şi tuturor creştinilor,ci numai 
să se strângă dajdea locală a arhiereului în 
fiecare an, după datina cea veche care este, 

şi celelalte venituri și dreptăţi; şi pe lângă 

aceasta să, se oprească de azi înainte cu totul 
şi chezăşia cea stricătoare, care se luă de la- 
arhierei, clerici, preoţi şi fruntaşi în Marea 

Biserică a lui Hristos, acum în seama noastră. 

Al doilea, ca fără sfatul şi părerea, celor trei 
sau patru preasfinţiţi arhierei aleşi epitropi 
de noi şi. de tot Sfântul Sinod şi aşezaţi cn 
rostul de. obşte sinodicese să nu se facă niinie 

în Biserica lui Hristos, dată în seama noas- 

tră, şi, iarăș, acei epitropi aleşi să n'aibă 

de loc voie şi îngăduinţă a face cel mâi 

mie hreru în toată afacerea şi nevoia bise- 

picească fără părerea și ştiinţa noastră, pentru 

ca, prin sfatul acesta obştese şi curata unire 

în gânduri şi iubirea de Dumnezeu, toate 

ale Bisericii să fie pâşnice şi netulburate, ale 

Bisericii să fie cele folositoare şi de nevoie 

şi toată lumea, adecă turma sufletească a lui 

Hristos, să se cârmuiască şi îndrepte în toate, 

şi, dacă nu e cu putință a fi un al patrulea 

epitrop, ci numai trei la nevoia, vajnică şi 

mare a, Bisericii, acel Domn prearstrălucit 

şi prea-cucernie s '0 sfătuiască şi s'o ajute cu 

puterea lui domnească după trebuinţile Bi- 

sericii şi ale noastre, ale tuturor (precum 

cu însăş gura lui prin chiar al lui hrisov 

făgăduieşte) şi să gonească pe tot duşmanul 

şi protivnicul, şi Smerenia Noastră să păs- 

treze acestea necăleate şi neelintite, şi epi-
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tropii aceia, pentru celelalte datorii ale 
Patriarhiei, afară de celelalte pe care le-au 
arătat .cei de mai sus trimeşi aice epitropi 
în catastiful nostru, să strângă ei toate ve- 
niturile și dreptăţile Biserieii celei Mari a 
lui Hristos date în seama noastră şi să le 
iea, în inânile lor într'un catastif curat, şi 

să le îngrijească, şi să le împartă la împru- 
mutătorii Bisericii și la celelalte nevoi ale: 
Bisericii, pănă ce cu ajutorul lui Dumnezeu - 

se vor împlini acestea, toate şi va scăpă 
Biserica “și noi de povara lor. Al treilea, 
ea, atunci când unul dintre : arhierei sar 

săvârşi,- şi ar rămânea eparhia lui goală, 
să inu se hirotonisească o faţă nevrednică; 

şi nepotrivită cu siraua şi râriduiala arhie- 
rească, de-a dreptul și, precum se făceă pănă 
acum, eu multă dare de avere, ci, cu sfat 
şi voie şi alegere amănunţită a obștii, să 
se .afle o faţă vrednică, în stare a folosi 
sufletește și trupeşte poporul creştin de supt 
el şi să-şi iea eparhia âceia, şi după aceia 
să înfăţişeze darul bisericese obişnuit, ce se 

dă de de mult, pentru ajutorul și sprijinul 
Bisericii celei Mari. Al patrulea, să se des- 
facă şi să se părăsească din Biserică şi de 
către noi toţi :amintirile vele dintre noi, 
certele lăuntrice, cursele şi duşmăniile, şi de 
acum înainte-de loc să nu se sâcotească:'şi 

să nu'se măsoare, ci să fie către toţi le- 

gătura iubirii de Dumnezeu şi a păcii şi să 
se afle toţi într'un singur suflet şi o singură 
inimă după cuvântul Evangheliei, şi de loc 
să nu se arăte către ei patimi şi certe şi 
oarecare gâlcevi şi egoismul cursei sau altei 
păgubiri şi pedepse a Bisericii şi a noastre 
şi a toată obştea, şi cei ce se vor află în pe- 
deapsă, sau de pe urma noastră, sau de pe 
urma bătrânului chir Chiril, sau a celui 
din Veria, și a altor arhierei şi de altă 

treaptă, să se învrednicească de iertare şi 
milă, şi de eparhie, dacă se vot judecă vred- 
nici de sfatul nostru de obşte şi hotărârea 
noastră; iar, dacă se vor înfăţişă altfel în- 

dreptaţi faţă de noi, după cum [i s'ar păreă 
lor, să rămâie neîndreptăţiţi şi de ei înşii 
osândiţi. Al cincilea, se arată că el, prea- 

strălucitul şi prea-cucernicul şi îngrijitorul 
a toate, nu numai ale Domniei „lui, ci şi 
al celorlalte părţi ale erâştinilor drept-ere- 

dineioşi, domnul 16 Vasile Voevod, ca unul 

ce e crescut şi fiu al Bisericii celei Mari 

răsăritene şi apostoliceşti, care e acum în 

seama noastră, în toată conştiinţa curată 

Î85
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mâoav n6v ai Ezapyiay pătat rabta Sv 

aie ațiaie mpobtosory Exâsrijs Enapyias xi 
xmpbtat. civ &tăhewwv ris eOoponatnă ai 
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feiac vai rîe Ghafepăs Erbrie, ai Tă Aonă 

rabrate mapanhijoa' oirwec ânostadăvres d- 

gethoboty ănoxopioat ăvapopăs  DROȚEVpay-   

şi părerea lui cea folositoate şi aplecarea lui 

cea bună, făgăduieşte și orânduieşte a urî 
şi a întâmpină cu dușmănie pe protivnicii 
Bisericii, şi a uu-i aveă mai pre jos și mai 

miei decât duşmanii şi protivnicii Lumină- 

ţiei Sale, pentru cari spune de-a dreptul 

în acelaş punct al cincilea că duşmanii a- 

ceia, şi pedepsitorii Bisericii celei Mari, cari 

sar dovedi cumvă, ai Smereniei Noastre 

şi ai prea-sfinţiţilor arhierei şi ai celorlalţi 

din tot sfântul Sinod, sunt şi ai prea-lu- 

minatului Domn vrăjmaşi şi protivnici, şi 

el, cu puterea dumnezeiască, prin gând şi 

faptă, se va luptă împotriva lor cu toată 

grija şi sârguința, şi-i va răsturnă şi-i va, 

nimici cu totul, cu puterea şi harul date lui 
de la Dumnezeu. A șasea şi cea de pe urmă 

cerere a acelui prea-luminat Domn este că 
vrea în schimb şi cere aceasta în de obşte 

de la maica noastră Biserica şi de la noi 

de la toţi ca, după făgăduiala dată în cea 

trimeasă lui scrisoare a noastră sinodi- 

cească pecetluită, să se serie în toate epar- 
hiile de supt noi, Mitropolii, adecă, arhie- 

piscopii şi episcopii, nu numai numele 

născătorilor şi înaintaşilor lui şi ale celor- 

lalţi oameni şi rudelor celor morţi, . ci şi 

ale celor vii cu însuş cinstitul lor nume: 

al prea-cucernicului şi prea-luminatului 

Domn dumnealui lo Vasile Voevod, Doamna 
Ecaterina, Maria, Ruxanda, Ştefan Voevod, 

Gavril Hatmanul, Gheorghe Păharnicul- 

cel-Mare, Marga, Ana, iar morţi: Nicolae, 

Irina, Costea şi Irina, Doamna Teodosia, loan 

Voevod, Ilinca, Costea şi Ecaterina, Ileana 

Hătmăneasa, Maria, Atanasie, şi să-i pome- 

nească seara şi dimineaţa şi la amiazi, cu 
lăsarea şi întreaga iertare a cusururilor şi 
păcatelor lor, ale celor vii şi ale celor ce 

sau săvârşit întru fericire, şi să trimetem 

noi sau doi dintre arhierei, sau şi din clerici, 

pentru a merge în orice oraș şi eparhie 

să serie acestea, în sfintele pomelnice ale 

fiecării eparhii şi să vestească părăsirea 
dăjdii patriarhiceşti aducătoare de peire şi 

tulburătoare şi a ajntorinţei şi a stricătoa- 

rei chezăşii, şi altele asemenea ca acestea: 

cari trimeşi trebuie să aducă anaforale iscă- 

lite de la fiecare eparhie de către cei de 

acolo arhierei, clerici, preoţi și fruntaşi 

cum că, de fapt, venind aceia, au crăinieit 

şi au spus, şi să iea răsplata lor pentru 

această osteneală de la prea-lurainatul Domn 

acela, şi în niciun chip câtuş de puţin să



utvac map” Exdorns Enupylac brd roy xată 
rânov ăpyteptov, ximptrăv, îspiov mai ăp- 
670, be oparimâc Exeîvot dmehdâyrec îxj- 
potav xai simov, wat hapGăvetry rijy bnăp rod 
x6T0b abrâv Gpobijy napă rod ExhauTpoTĂTrO» 

abrod AdO&yrov, ua war nbEva rp6nov um) 

d€nore pavijvat âvarpensty rhy îxhaunp6Tarov 
wa ehoefsoraroy adtăvy AdBivrry radra năvra, 

GA etvat xai ebploxeobar dă Biov mavrăc, st 
Grec rîje boye nai Bavoiac, îv pbfe Beoi vai 

waBapă obyerăioe. (îs &v re ntunrop neprdaiw 
etpjrat), pură joy ai xapâia mpbs rijv Tu.bv Me- 
rprârara xai robe ieporăzo» avvadehpode ab- 

ris pytepeie mal robe dowobe, xai 6or,06y nai 
ăvrutinropa Ev măot, mai ănodoyobuevay Ev . 

nă0m Ex aaareni) pesta ze ai văr Ti ab=.! 
Geyrixâj abrob Etovaia,. Tobro» xăpry 1) Merpt6- 

cps Îjuv xi măca 1) mepi abrijy tepă obyud0s 
ăpyeptoy, XArpixâv, teptov, ăpxâvrov ai Tâv 

doinây năvrov, EmiBebarobyres rada nâvta, 
ră SE. mda xepăhata, ră apă Tod Exhap- 

mpordro» abdrod al eboefeordreb  Abl&vrob 
txprqBevra, zot ră robrols zaparhijata, e Ey 
ră mepupOtvri map” adrod pe Tpăc îjân 
„poooobhe palvoyrat, xaraspalilouey Ev 

re mapâvrt îjerâpe owvyoâin aha) 

ris abrob "Exau.npârrjros păppart, nai "1 pă- 
“popey îva, Zăv dpemore pavetmpev ăDerodyrâc 

more vai vorpEnoyrec avveprjela cata, 
moi nâv pâ) Behâvroy xat Gazbiay ri ei- 

priv marăorastv, yatpexănuv  bvrov sai 
wooxădoy ăvâpâv (nep ui vtvotro), xat ra- 

oetovres winpâv ri 8 adrâv, 7] 28 oixsiov, î) 
vai ăhNoc mac, fete pâv, weră ră hoGety 
Gpxov ebompyehnby mâvras îjâs, Guotoy: ro 
mporov map” fjuâv mevpsvroc avvoătxod T6- 
uov; îmi 7q Sarapijoat rabra ănapacăihevra 

xi ăddostara, etmpev Dr ăpoptauăv XibTov 
ma, dtâytov, măv zapă Qeod xbpico Tayroxpă- 

ropos, %ai 70 alovie ăvabâuart Ordăot, uzi 
Evoyot mod aopbs ris Mefvwme, x0i ebpotpev 
mov Bzdv papâuevov îv îpfpa Tic xpioeos: 

6 & 2mhaunpârazos mai tvBoGârarog abrbe 

Ad8£yrjs xbptoc "loâywqs Baatheos BoeGâydas 
io. ăferay tqrîoat map Tuây, dia -rtvbe 
Gyrtdogiae A Tpopăatuc, Gâa %ai âveNuzi] 

ră Xonpa Gbrod, ră îv re -rpoaofiobh Au abrob 

“pouvâpeva, eră za rây Noir E66d0wv, 205 
-/pooofobhhsb adrod ptvovros ăvevepyiitov 17i 
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_ _ TECA CE A 

_ucuRaşti 

8 

nu se ârăte că schimbă acestea toate prea- 
luminatul şi prea-cucernicul Domn acela, ci 
că este şi se află în toată viaţa, din tot'su- 

fletul şi gândul său, în frica lui Dumnezeu 
şi în conştiinţă curată (cum s'a zis la punctul 

al cincilea), .cu un singur sufiet şi o singură 

inimă “către Smerenia .Noastră şi preasfin- 
ţiţii confraţi ai noştri arhierei şi ceilalți, şi 

ajutător şi sprijinitor în toate, şi apărător 
la toată cerința şi nevoia bisericească, din 

voia, dumisale domnească. Drept aceia Sme- 
xenia Noastră şi tot sfântul sobor din jurul 

nostru, al arhiereilor, clericilor, preoţilor, 

fruntașilor şi al celorlalţi, al tuturora, măr- 
turisind pentru acestea toate, adecă cele șase 

puncte, cerute de prea-luminatul acela şi 
prea-cucernicul Domn, şi cele aproape de 
dânsele, cum se arată în hrisovul trimes de 
el către-noi, întărim în cea de faţă a noastră 
scrisoare sinodicească de descărcare către 
laminăţia Sa, şi scriem că, dacă apoi ne-am 
arătă cândvă călcători şi sehimbători, din 
conlucrare silnică, şi a celor ce.nu vreau şi 

nu iubese vremea de pace, de oare ce sunt 
oameni ce se bucură de rău şi urăsc binele 

(ceia ce să nu dea Dumnezeu a se întâmplă!), 
şi zguduind noi ceva cât de mie din acestea, 
sau din ale noastre, sau alteum, deci noi, 

după ce cu toţii am luat jurământul pe 
Evanghelie, asemenea cu cel d'intăiu Tom 
sinodicese trimes de noi, ca să păstrăm a- 

- cestea necălcate şi nezguduite, să fim supt 
afurisanie nedesfăcută şi veşnică, de la Dum- 

nezeu domnul cel atotţiitorul, şi supuşi ana- 

temei celei veşnice, şi părtaşi ai focului 

„Gheenei, şi să aflăm pe Dumnezeu luptând 

împotriva noastră în ziua judeţului, iar 
prea-luminatul şi prea-slăvitul acela Domn, 
domnul lo Vasile Voevod, să aibă voie a 
cere 'de la noi, fără nicio putință de răs- 
“puns sau fără vre-un cuvânt de apărare, 

întregi și fără lipsă banii săi, ce se arată 

în hrisovul său, împreună şi cu celelalte 

cheltuieli, hrisovul lui rămâind fără putere 

şi socotit drept fără diciun preţ. Astfel am 
arătat, iar, pentru mai multă şi statornică 

siguranţă, s'a făcut şi această scrisoare sino- 

dicească pecetluită de întărire a Smereniei 

Noastre, şi s'a aşternut în această sfântă con- 

dică sfântă a Biserieii celei Maria lui Hris- 

tos, care e în seama noastră, şi se trimete în 

mânile prea-luminatului şi prea-slăvitului 

şi prea-cucernicului Domn a toată Moldo- 

vlahia, domnul domn lo Vasile Voevod, fiu 
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sufletesc. prea-dorit al: Smereniei. Noastre; 
“În anul de la: Mântuire 1641, luna lui 

Septemvrie, iindicţia a zecea. 

+ Pârtenie, cu milă lui Dumnezeu arhie- 

piscop al: Constantinopolei, “Romei . celei 

Nonă, şi Patriarh- -a toată lumeâ,: 

Da “Cox. 
„Partenie, Patriarh de Constantinopol, hotărește, după cererea lui Vasile- 

Voda Lupu, cari vor fi cei patru arhierei meniţi să-l ajute în stăpânirea şi admi- 

nistraţia venitutitor Bisericii sale. 
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pevăde. ris, Xâprros mijpoxt, Bapyăfac G)Vs%- 

NEerat xol :0i otmoi, tva; TpEXq dawhbrme 

md „eborviShrey Tod, Xptorod;, “Hpay & doveger 

imrriqot 75. ră abtă motijaat, abvepods m 

AaSi: zapododvat 1 ov Îuâv. zazpi. nai 

dean6ry, râ otxabuevâ TloeprpY'a, ete ră 

avp,6ovjdsiy abră ua Smepaoniteobat” Ey măot 
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mai pmdeva 6. abrây dbvaodou răvavria, (ppor 

vety, Xmpbnoy. byrev, rod abrod lepod Edornye- 

Mov. al aajhaârade os șonatnprtây rob 

Kopioo. xai Beod . xoi Sorijpos. pă: "Iqaob 

X prorod.: Eaedi) zoiy»y od Tis ma? pe 
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Partenie, en mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, „Romei celei 

Nouă, şi. Patriarh. ecumenic., 

Adausul binelui. face: binele şi mai bun 

şi ceia ce e statornice îndreaptă şi mai 

statornie; iar a numi în lucrurile cele mari 

ale cârmuirilor ajutățori şi conlucrători îm- 

preună cu acei cari călăuzesc, se 'obişnu- 

ieşte, nu numai de cei de odinioară, ci şi 

de cei cari sunt acum. De unde vine că 

şi „lui Moise acel care sa apucat din toată 

inima, de liberarea lui Israel Aron i-a fost 

adaus şi prin porunea lui Dumnezeu, şi îm- 

preună. cu Pavel, crainicul cel mare al ha- 

rului, se ale ge şi. Varnava şi. alţii, ea .să 

se întindă, ncîmpiedecat Evanghelia, lui 

Hristos. lar: nouă ni se impune nevoia, de 

a face tot aşa, adecă a da ajutători obştescu- 

Jui -nostru părinte şi domn, Patriarhului 

ecumenic, ca să-i fie la îndemână şi să-l 

apere în toate cele bisericeşti, cu un singur 

suflet şi o inimă singură,.și nimeni din ei 

să nu poată gândi. altfel, fiind, crainici ai 

aceleiaş: Sfinte Evanghelii şi unul după 

altul vechili ai Domnului şi Dumnezeului 

şi Mântuitorului Nostru Isus Hristos. De 

oare ce, deci şi Biserica. cea. Mare a lui 

şi orină ecli ale serile şi find co. 

vârşită şi înecată în datorii foarte grele şi 

cu neputinţă de purtat şi fiind ameninţată, 

şi azi şi. în totdeauna, cu căderea desăvâr- 

şită şi nimicirea ei, şi 'din “aceste pricini
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neputând noi să o păstorim şi să o conduceni 
apostoliceşte şi canoniceşte şi să ne îngrijim 
de privilegiile şi dreptăţile ce i se cad, cel 

ce vede toate, Dumnezeu cu numele: mare 

şi atotputernic, cel ce aduce lucrurile din 
neființă la fiinţă şi nu voieşte peirea şi pier- 
derea turmei creştine, şi mai ales a Bisericii 

sale, pentru. care unul născut Fiul său, Cu- 

vântul Dumnezeu şi om, şi-a. vărsat sângele 
cel cu totul nevinovat şi prea-sfânt pe cins- 

tita lui eruce, â hotărât în inima prea-cu- 
cernicului și prea-strălucitului, prea-slăvi- 
tului şi prea-ereştinului Domn. a .toată 
Moldovlahia, domnul domn Io Vasile.Voe- 

vod, duhovniceseul fiu prea-dorit al Sme- 
reniei Noastre, şi în zilele acestea el să 
mişcat, din însăş a lui vrere şi bună aple- 
care, s'o.-sprijine pe dânsa, prin .cea dată 

lui de la Dumnezeu milă şi putere, şi so 
uşureze de orice pagubă şi primejdie, nu 
numai a sarcinilor de: mai sus, ci şi a celor 

ce:ar mai veni .de acuma, prin ce judecăţi 
ştie Domnul, . și, prin hrisavul Prea-Stră- 
lueirii. Sale, care-i. arată cererile, a. întărit 

şi întemeiat făgăduinţa lui şi: părerea. lui 
cea plăcută, întru. Domnul, ajutându-ne în 
de ajuns şi cu fapta pe „noi şi” Biserica, 
din biinurile ce i le-a dărnit lui împărţi- 
torul de avuţii, cerând înainte de alte do- 
rinţi. ale lui pacea bisericească şi. curata 
unire în gânduri şi iubirea cea neînșelă- 
toare a unuia către. alţii în Dumnezeu, şi 
inima, cea dreaptă, atât din partea Sme- 
reniei Noastre către preasfinţiţii confraţi 

ai Ei arhiereii, cât şi din. partea prea- 
sfinţiţilor arhierei către Smerenia Noastră, 
şi întru toate să stăm noi toţi în bună înţele- 

gere şi în gândire iubitoare de Dumnezeu, 
şi să se aleagă cu vot de obşte -patru ar- 
hierei ea epitropi ai Bisericii, sau măcar 

trei să se afle timp de un an în Marea-Bise- 
rică împreună cu Smerenia Noastră, care se 
va tot gândi la alcătuirea şi păstrarea voastră 
şi a Bisericii şi a toată obştea, având voie ca, 
atunci când-ar veni o nevoie în Biserică 
şi în obşte, care n'ar puteă să se îndrepte 

de noi, să dea de veste arhiereilor vecini, 

pentru ajutor şi înlăturarea nevoii aceleia; 
şi, afară de acestea, să vestească despre 
dânsa prin scrisoarea noastră şi către Lu- 
minăţia Sa, şi să strângă toate veniturile 

bisericeşti şi dreptăţile într'o pungă cu ca- 
tastih curat, şi să plătească datoriile Bi- 
sericii şi celelalte de trebuinţă, pănă ce 
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ăă6hp daBsos mpăs riv îipâv Merptârnra, 
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Dumnezeu. va scăpă Biserica. Sa şi pe noi 
de apăsarea lor. Pentru care şi noi, mişeaţi 

de bunătatea, şi aplecarea de folos şi hotărâ- 

rea a, prea-eucernicului și prea-strălucitului 

Domn aceluia, şi adunându-ne toţi arhiereii, 
clericii, preoţii, arhonţii şi ceilalţi aleşi, și 

dându-ni părerile împreună, şi găsind între 

celelalte cereri ale acelui prea;strălucit Domn 

că şi cererea epitropiei şi a bunei înțelegeri 

între noi e cuvenită şi potrivită și întru 

toate minunată pentru uşurarea de prea- 

grelele datorii vechi şi nouă ale Bisericii 

şi de celelalte, poruncim laolaltă ea din tot 

soborul: arhiereilor să se aleagă patru epi- 

tropi, sau măcar trei, pe cari i-ar socoti 
Sfântul Sinod, ca, să se afle conluerători şi 

ajutători cu noi în' toate datoriile şi cele- 
lalte greutăţi şi lueruri de nevoie, și să aibă 

ei toată cârmuirea Sfântului Sinod al ele- 

rului întreg, şi să strângă împreună cu 

Smerenia Noastră toate veniturile Bisericii, 

care-i cad' de obiceiu în orice chip, de la, 

mare la mic, şi să le puie întro pungă 

pentru descăreare şi pentru plata datoriilor 

şi a; celorlalte, şi pentru acest lucru al epi- 

tropiei: şi pentru cererea, domnească facem 

ştiut prin 'Tomul sobornicese de faţă şi a- 

şezăm acuma, ca epitropii noştri deplini şi 

ai sinodului întreg pe aceşti preasfinţiţi 

arhierei: pe al Heraeleii chir. Ioanichie, pe 

al Larisei chir. Grigorie, pe al Chalkedo- 

nului chir Pahomie şi pe al Serelor chir 

Daniil; prea-cinstiţi şi exarhi: unul a toată 

Tracia şi Macedonia, altul a 'Tesaliei a doua, 

şi a toată Hellada, al treilea, a întregii Bi- 

tinii, al patrulea a toată Macedonia, pe ei, 

fraţii cei iubiţi întru Duhul Sfânt şi coli- 

turghisitorii Smereniei Noastre, şi vădim 

pentru ca acei preasfinţiți arhierei să; fie 

epitropii noştri şi exarhii întregului Sfânt 

Sinod şi ai fraţilor în de obşte, stând ală- 

turi de noi şi aflându-se în legătură curată 

şi nevicleană faţă de Smerenia Noastră şi 

având iubirea, cea, întru Dumnezen şi pacea, 

şi faţă de Biserică, şi faţă de noi, neputând 

ei să facă vre-un lucru al Bisericii în de 

obşte sau să-l săvârşească fără de părerea şi 

ştirea noastră, nici Smerenia Noastră să nu 

săvârşească ceva sau să poruncească vre-un 

alt lucru fără de părerea şi sfatul lor, ci 

să fim toţi într'un suflet şi o inimă şi într'o 

unire de gânduri fără părtenire şi fără vi- 

cleşug, şi să strângă acei epitropi venitarile 

Bisericii celei Mari şi dreptăţile ei, daru-



îv pură boy mai xapăia mal Guovpia diprho- 
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pohnbiav îprăoaobai mi Ev „ri, ROwvoTAtt, Gha- 
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-îpe moMosnc, mat Eur ăwidtnov tăy “bu oy 

58183. Vol. XIV. 

  

rile celor din nou hirotonisiţi, moștenirile 
arhiereilor adecă, milele date de creştini, 
precum şi toate „bacurile“ (?) şi celelalte 

îndătinate ale Bisericii, în catastif curat, 

şi să le puie, cum s'a spus mai sus, într'o 
pungă, cu ştirea şi cu voia noastră, şi să 
plătească din ele datoriile Bisericii-celei- 
Mari şi toate veniturile, uşurând şi celelalte 

sarcini şi datorii şi nevoi ale ei, şi Sme- 

renia Noastră trebuie să-i aibă în toată 

cinstea, dragostea şi buna primire, şi fără 

de voia lor să nu facă nimie sau oricum 

să se apuce de ceva; şi, din partea lor, 

epitropii tot aşă trebuie să aibă cuvenita 

supunere, ascultare şi evlavie faţă de noi, 

şi să ne apere neobosit și cu grăbire, şi să 

se îngrijească de Biserica cea, Mare, şi să 

se afle întru toate în pace şi cu gândne- 

viclean, aşa încât prin această bună înţe- 

legere întru Dumnezeu şi prin iubirea în 

de sine să se îndrepte întregimea Biserieii, 

să, se păstreze întru toate nevătămată şi ne- 

supărată, și să se uşureze Biserica lui Hristos 

şi noi şi toată obştea de apăsarea datoriilor 

celor fără măsură şi de celelalte. Iar, dacă 

vre unul sar apucă a face lucruri pro- 

_tivnice acestora, Smerenia Noastră sau ar- 

hiereii, adecă epitropii și ceilalți, prin nă- 

vălirea Satanei şi altcum ar zgudui în 

vre-un chip şi ar nimici această măsură de 

epitropie, care e trebuincioasă şi în toată 

privința de folos şi de nevoie în vremile 

acestea pentru povara Bisericii, care e mare 

şi nesuferită şi nu se poate cârmui numai 

de unul singur, ci şi cu alţi conluerători 

şi ajutători la toate, şi ar voi iarăş, ori 

pentru câştig uricios, ori pentru mijlocire 

şi pentru luarea de mâzdă să lucreze ceva 

în sobor, care ar fi păgubitor şi nepotrivit 

cu dânsul, fără de ştirea şi sfatul nostru şi 

al epitropilor, şi să-şi însuşească cevă, mult 

sau puţin, din cele strânse, pentru vătă- 

marea şi paguba, soborului, să afle pe Dum- 

nezeu împotriva lui şi pe sfinţii lui îngeri 

în ziua judecății, şi sufletul lui să se judece 

cu al trădătorului luda şi să se numere cu 

al celor ce au pus pe cruce pe Domnul, şi 

să fie supus veşnicei anateme şi gheenei 

focului pedepsei, şi să aibă de pârâş pe 

cinstita şi de viaţă aducătoare cruce a Dom- 

nului şi Dumnezeului și Mântuitorului Nos- 

tru lisus Hristos, şi să fie afurisit de Dum- 

nezeu Domnul cel atot puternic, şi blăstămat, 

şi neiertat, şi după moarte nedeslegat în 

21 
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Constanti- 

nopol, 

1641, 

9 April. 
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(Bibl. Ac. Rom.; copiile d-lui Manuil Gedeon.) 

“nai wareorpobn îv 

dep 0255 dpyeziononog 
Kovoraymvovnhews, Nsus Poume, xai oixoo-.   

veacul de acum. şi în cel viitor şi osândit: 

în cinstea, și în rangul lui, şi pe urmă nea- 

părat, de orice treaptă ar fi. Pe lângă 

acestea mai vădim încă în acest-'Tom sino- 

dicesc de faţă ea, atunei când i sar întâmplă 
Bisericii cevă. păgubitor sau stricător în 

vre-un chip, şi ar fi nevoie cumva, de chel- 

tuială şi dare de bani în cârmuirea şi admi= 

nistrarea noastră, şi a Bisericii. şi a sobo- 

rului, să aibă voie acei epitropi împreună 
cu Smerenia Noastră a, găsi acea ehel- 

tuială ce se cere şi să facă aceia ce ar cere 

împrejurarea pentru: alcătuirea, şi cea de 
săvârşit ștergere a acelei afaceri ce sar 

întâmplă să fie, care cheltuială trebuie a 

se face ştiut şi a se vesti şi către prea- 
cuviosul, prea-slăvitul, prea-strălucitul și 

prea-ereştinul Domn a toată Moldovlahia, 

domnul lo Vasile Voevod, şi pentru aceasta 

a se sfătui cu epitropii, ce se vor găsi aice, 

ai prea-cucernicului 'şi prea-strălueitului. 

Domn. Astfel sa vădit şi sa întărit şi s'a 

asigurat sinodiceşte, cu părerea de obşte 

a tuturora; iar pentru statornica asigurare: 
şi arătare a tuturora sa scris şi omul: 

sinodicese de faţă şi s'a aşternut în această, 

sfântă condică a Bisericii celei Mari, care 

e acum în seama noastră. 
„În anul 1641 de la Mântaire, în luna 

lui Septemvrrie, indicţia, a zecea. 

-- Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piseop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh a toată lumea. . 

CCĂLVI. 
„Partenie, Patriarh de Constantinopol, „întăreşte măsurile. luate de Matei 

Basarab (v. Vricariul, |, p. 157 şi urm.; XXV, p. 378 şi urm.)! pentru osebirea 

mănăstirilor în adevăr închinate de cele ce abuziv au întrat în mâna călugărilor 

răsăriteni. 

Niei Domnii urmaşi, nici Mitropoliţii, niei episcopii, niciun boier, niciun ju- 

1 Y. cartea lui Leon-Vodă (23 Iulie 1631), în Magazinul istorie, ], p. 122 şi urm., Buletinul Funda- 

țiunii Urechiă, |, p. 21 şi urm.; Studii i documente, IV, p. CLXIV, nota 5; episcopul Ghenadie, în Arhiva 

sac. ştiinţifice şi literare, V, p. 12 şi urm.; Aug. Pessiacov, Aete şi notițe istorice, Craiova 1908, p. 50 şi 

urm. şi hotărârea din 6 Mart 1628 a lui Alexandru-Vodă de a nu se puteă închină vre-odată, cum se 

ceruse de la Athos, Snagovul la Pantokrator (Uricariul, XXV, p. 395 şi urm.). — La 1633, un ot de la 

Mateiu! (toid., pp. 206-9) menţionează trecerea, lui „Macarie exarhul de la Târnova, omul lui Chiril Patriarhul 

din Țarigrad“, în "Țara: Românească. :



decător nu vor aveă dreptul de a închină mănăstirile mai sus zise la alte mănăstiri 

străine, ei ele vor fi ocârmuite şi în veci ţinute după hotărârile ctitorului. . . 
„ Aceste mănăstiri fiind înzestrate cu tot felul de averi mişcătoare şi nemişcătoare, 

cu. odoare, după obiceiul .cel bun al ţerii, în fiecare loc cu pace şi tărie şi fără gâlceavă, 

şi cu aşezământ bun pănă la o vreme, iar, dacă au trecut acele vremi și ani, nişte 

străini neascultători şi călcători de acest pământ, cum am zice de ara-Românească, o 

sumă de Greci, iubitori de câştiguri 'spureate şi nesocotiţi, au năvălit şi au călcat locul, 

făcând şi zicând, nu dumnezeieşte, nici după legea cea adevărată şi creştinească, ci au 

stricat eu puterea lor datinile cele bune şi bătrâne ale ţerii, şi pomelnicele ctitorilor, 

cum zic Scripturile, neruşinându-se de nimeni, sămănând tocmelile lor cele spureate ŞI 

lucrurile cele grozave, nici trăgând ei frăţeşte, ci eră, neapărat, peste puţină vreme să 

se strice ţara, și mai că au pustiit locul, şi, pentru năravurile lor cele rele, nu băgau 

în seamă legile sfintelor mănăstiri şi toemelile acelor ctitori de demult. Însă sfânta 

dreptate a Dumnezeului, miluindu-se şi ajutând, luat-a cinste şi Domnie în Ţara-Ro- 

mâneasecă Matei Basarab. - ., care, cu ştirea şi voia tuturor boierilor, preoţilor, du- 

hovnicilor, făeut-a, că. toate mănăstirile, pe care le călcaseră şi le supuseseră roabe acei 

Domni: şi Mitropoliţi străini; luând milă şi daruri, la alte mănăstiri, din 'Tara Grecească 

şi pe la Sfântul Munte şi carele sânt anume acestea, (Tismana, Cozia, Argeșul, Bistriţa, 

Govora, Dealul, Glavaciocul, Snagorul, Cotmeana, Valea, Râncăciorul, Mislea, Bolintinul, 

Câmpulungul, Căldăruşanii, Brâncovenii, Sadova, Arnota, Gura-Motrului, Potopul, Nucetul, 

Tânganul] !, vor rământă stobode. Şi, pentru că s'a cerut de la noi această adeverinţă, 

m primit învrednicirea acestora a tuturora, și scriem soborniceşte, şi am isprăvit cu 

cel întru Duhul Sfânt Patriarh al Ierusalimului şi alţi arhierei cum că aceste mănăstiri, 

câte se“ vânduseră 'oarecând şi câte nu ajunseseră a se vinde. . ., şi altele câte am zidit 

noi (sie), eu: lucrarea; lui Dumnezeu, din temelie. . . să fie slobode, nesupuse şi nebiruite, 

şi să, se -oblăduiască numâi de oamenii ţerii, după cum este toemeala ctitorilor, neclătite 

în. vecii vecilor, şi călugării străini nicio treabă să 'nu aibă în câte am zis mănăstiri 

domnești, nici în moşii. ... 

(După un memoriu al Ministeriului de Externe, în Uricariul, XXV, pp. 332-3.) 

  

i „ CCXLVII. 
“Matei Basarab întăreşte mănăstirii lui Xenophont de la Athos moara schi- 

tului Z3pâhn, așezată ev re urare "Ahoras“. 

(Notiţs greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, l. c., p. 8.) 

  

CCXLVIII. 
Vasile-Vodă Lupu dă mănăstirii Zographului de la Athos moșii de peste Prut. 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac, Rom.) 

CCXLIX. 

Meletie ierodiaconul Mihalopulos către Vasile-Vodă Lupu (nu se dă re- 

zumatul). 

'(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.) 

i 

+ După hrisovul lui Mateiu, Î. e. 
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1641-2 
(1150). 

1641-2 
(7150). 

C. 1642,
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1642 

(7150), 
5 Maiu. 

Constanti- 

nopol, 

1643, 

Tanuar. 

CCL. 
Matei: Basarab (care face şi o danie de 4.000 de aspri către mănăstirea lui 

Dionisie din Athos) scuteşte de anumite dări ale ţerii schitul, adesea menţionat, 
Xăps, închinat mănăstirii lui Xenophont de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, î. c., p. 178; cf. Nicolaescu, în Convorbiri 

literare, XXXVI, p. 958.) 

CCLI. 

Partenie, Patriarh de Constantinopol, aminteşte măsurile luate în înţelegere 
cu Vasile-Vodă al Moldovei pentru reforma financiară a Bisericii sale împovărate 
de datorii, întăreşte măsurile. acestea, arată persoanele care au fost alese pentru 
această supraveghere și supune întreaga administraţie a Patriarhiei unei revizii 
din partea Domnului binefăcător şi a agenţilor lui la Constantinopol. 

Ilapeytoc, îhfp Beod ăpyreniononos Kovy- 

oravrivobrodews, Neac Poume, noi oixovuevt- 

xbe Ilarprăpxne. 

-- Tă Beapsoroc piyvâneva măvra xaă 
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Meyâhr,s "Exxănoiae, Entxopâv riv adry Ent- 
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Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 
_piscop al Constantinopolei, Romei celei 
Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

“+ Cele ce se fac în chip plăcut lui Dum- 
nezeu sunt toate foarte bune şi bine primite 
de. Dumnezeu, şi se săvârşese mai ales pen- 
tru folosul şi întărirea de obşte. De oare ce 

deci Biserica cea Mare a lui Hristos, acum 

în mânile noastre, care ajunsese la culmea, 
datoriei prea grele şi cu neputinţă de purtat 
şi pentru aceia, primejduită în cel mai înalt 

grad, din voia lui Dumnezeu s'a cârmuit 

îndestulător de către prea-cucernicul şi prea- 

strălucitul şi prea-slăvitul şi prea-creştinul 

Domn a toată Moldovlahia, domnul domn 

Io Vasile Voevod, fiul sufletesc iubit al Sme- 

reniei Noastre, care din buna lui aplecare 
i-a ajutat, cu puterea lui domnească, şia 

binevoit, în zilele acestea, s'o sprijine şi s'o 

aducă în cea d'intâiu stare a ei, învoindu-se 

cu noi a alege patru epitropi dintre arhie- 

reii fruntaşi pentru a strânge veniturile şi 
drepturile cuvenite Bisericii-celei-Mari şi 
dreptăţile şi celelalte şi a plăti datoriile Bise- 
ricii şi a le administră pănă la isprăvirea lor 
desăvârşită, pentru care sa făcut mai sus şi 

Tom sinodicese, aşternut, în condica sfântă 

a Bisericii celei Mari, întărind această rân- 

duială de epitropie şi celelalte lucruri în- 

voite şi înţelese între ei, a cării copie 
desăvârşită sa trimes acolo la fața locului, 

în mânile prea-evlaviosului şi prea-stră- 
lucitului Domn aceluia, ia» măsura aceia, 

adusă şi cu iubire de Dumnezeu adminis-



ar, vepoutyn xai. Baompthâs dotnovutvr, nai 

xbfepyoptvn xară rijv Bobhmow ai vedotv 
Tod Exaunporări» AbO&yrov, aice rod xatpod 

REPIOTĂOSOL, pixp6v ri Erabozro, xai, 0dvisis 

rod7o 6 Exhapunpâraroc Adăvrnc, uni 356tpo- 
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trată şi cârmuită după voia şi îndemnul 

prea-strălucitului Domn, din pricina împre- 
jurărilor vremii, sa oprit puţin, şi, aflând 

aceasta acel prea-strălucit Domn, și luând-o 
în nume de rău, şi, în indignarea sa, mişcat 

de la Dumnezeu, a oprit ce eră să trimeată, 

şi prin această părăsire s'a ridicat cel mai 
mare val şi vijelia cea mai mare a dato- 
riilor, şi, aducându-ni aminte de Tomurile 

ce se făcuseră mai înainte, și de jurăminte, 
şi încă şi de înţelegeri şi de făgăduinţi, am 

socotit că nu se cade să aruncăm suprave- 
gherea slujbei pentru acea epitropie şi să o 
înlăturăm, ci mai curând să o întemeiem şi 

să o întărim prin acest Tom sinodicese ce 
se face acum, cu chibzuială obştească mai 
de aproape, aşa încât cererile din luminatul 
hrisov al Strălueirii Sale să aibă mai mare 
putere şi statornicie, pănă la întreaga ri- 
dicare a datoriei, rămâind astfel amintirea, 

prea-strălucitului Domn pănă la urmă. 
Drept aceia, cu ajutorul lui Dumnezeu, 

adunându-ne iarăş împreună, cu un suflet 
şi o inimă, toţi arhierei, elerieii, preoţii, 
arhonţii şi ceilalţi fruntaşi, cercetând cu 

scumpătate ceia ce priveşte această epitropie, 

şi găsind-o a fi foarte de folos şi de ajutor 

în tot chipul pentru ridicarea acestor da- 

torii, am-deelarat Smerenia Noastră şi prea- 

sfinţiţii ărhierei, confraţi ai noştri, ce s'au 

aflat aici, şi prea-cinstiţii clerici și arhonţii, 

şi am hotărât ca din soborul arhiereilor 

să se aleagă doi arhierei şi trei din cler şi 

să se aşeze epitropi ai Sfântului Sinod, şi 

doi dintre arhiereii fruntaşi, pentru cura- 

toxia şi așezământul şi ajutorul lor, împreună 

şi cu un cleric dintre cei d'intâiu, aşă, 

încât să fie de toţi opt la număr, ca să 
se afle conlucrători şi ajutători ai noştri 

la toate datoriile şi celelalte greutăţi şi nevoi 
de bani, şi să aibă ei toată grija Sfântului 
Sinod al clerului întreg şi cu Smerenia 

Noastră să strângă toate veniturile ce se 

cuvin Bisericii şi să le puie într'o pungă, 

pentru întâmpinarea şi stângerea datoriilor 

şi a celorlalte, precum le cuprinde acestea 

şi "Pomul sinodicese care sa făcut anul 

trecut. Deci aceşti epitropi mai noi, luând 

în mânile lor toate veniturile bisericești, 

afară de serisorile patriarhiceşti și sinodi- 

ceşti şi de venitul omoforului şi al epitra- 

hirului nostru şi de obişnuitele liturghii ce 

să fae în fiece an la bisericile din Con- 
stantinopol şi din Galata şi din împreju- 
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rimi, şi de hirotoniile preoţilor şi diaconilor, 
şi la; cazuri de nevoie înfățișând poruneile 

patriarhiceşti, să iscălească şi ei,. ca să nu 

poată cei 'ce ar voi, să serie porunci plăs- 

muite. Şi, deci, alegând epitropi pe prea- 

sfinţiţii doi Mitropoliţi: al Chalkedonnlui, 
chir Pahomie, prea-cinstit şi exarh â toată 

Bitinia, şi pe al Metimnei chir: Cornilie, 

prea-cinstit "şi exarh al Lesbului întreg, 
fraţi întru Duhul Sfânt iubiţi ai noştri, 

şi pe cei trei elerici prea-cinstiţi. ai Marii 

Biserici a lui Dumnezeu care e în seama 

noastră, pe Marele-Econom preotul” chir 

Hristodul şi sachelariul chir Gheorghe și pe 

dicheofilaxul chir Mihail, fii sufleteşti iubiţi 
ai Smereniei Noastre, .şi pe doi d'intâiu 
şi aleşi prea-sfinți între arhierei . curatori 

pentru acestea: pe al Larisei chir Grigo- 

rie, prea-cinstit şi exarh al 'Lesaliei a dona 

şi a toată Hellada, și pe.al Adrianopolei, 
chir Partenie, prea-einstit şi-exarh al între 

gului munte Hemul, cei întru Duhul Sfânt 
iubiţi fraţi şi coliturghisitori ai Smereniei 
Noastre, şi pe unul dintre fruntașii eleru- 

Jui, pe prea-cinstitul și de neam bun Mare- 
Logofăt al Bisericii lui Hristos celei Mari, 
care e în seama noastră, chir. Laskaris, fiul 

sufletesc iubit al Smiereniei Noastre, ne ru- 

găm întru Duhul Sfânt ea acei arhierei şi 
clerici să fie unii epitropii noştri şi exarhi 

ai întregului Sfânt Sinod, iar alţii curatori 
şi ajutători. şi sprijinitori ai lor, stând ală- 
turi de noi în Scaun şi ahându-se cu inimă 

curată şi cu iubire:şi aplecare neminţită 

către Smerenia Noastră şi având iubire către 
Dumnezeu şi pace către Biserică şi către 

noi, neputând ei înşii a face ori 'săvârși 

vre un lucru cât de mic al Bisericii fără 

de părerea şi voia noastră, şi nici Sme- 

renia Noastră să nu îndeplinească ori să 
hotărască .vre un lucru fără de părerea 

şi sfatul lor, ci să fim toţi întrun suflet și 

o inimă şi o înţelegere nepărtenitoare, şi 

să adune acei epitropi veniturile și dreptu- 

rile Bisericii celei Mari, darurile celor de 

curând hirotonisiţi, moştenirile, milosteniile 

date de creştini, precum şi „bacurile“ toate 

şi celelalteembaticuri obișnuite ale Bisericii, 

în catastih curat, şi să le puie (cum sa 

spus mai înainte) într'o pungă, cu voia şi 

ştirea noastră, şi să plătească din ele da- 
toriile Bisericii celei Mari şi toate eheltu- 

ielile, răspunzând şi la, celelalte greutăţi şi 
datorii ale Bisericii celei Mari, şi neputând
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să plece la eparhiile lor, nici epitropii arhie- 
rei, şi nici curatorii lor, înainte de să- 

vârşirea unui an al epitropiei acesteia, ci, 

înfățișând socoteala epitropiei. ce au pur- 
tat-o timp de un an, să plece în eparhiile 
lor. Şi Smerenia . Noastră trebuie să-i aibă 
pe dânşii în toată cinstea, dragostea şi buna 
primire, şi fără voia lor să nu facă nimic 

ori să se apuce cumvă să trimeată oameni 
în eparhia vre unui arhiereu ca să ceară 
ceva de la el, care n'ar fi dator să deie, ei 

din potrivă; precum şi epitropii trebuie să 
aibă cuvenitul respect şi supunerea cuvenită; 
înduplecarea, ascultarea cea către noi, şi să 
se străduiască din toată inima şi neobosit 
în curată conştiinţă şi să se îngrijească de 
păstrarea, Smereniei Noastre și a Bisericii 

celei. Mari a lui Hristos, care e în seama 

noastră, şi să se afle întru toate cu pace 

şi gând nevielean, căci prin această unire 

în -gânduri faţă de Dumnezeu și prin iu: 

birea, dintre noi înşine se va îndreptă în- 

tregimea Bisericii şi se va păstră netulburată 

şi nepăgubită, şi se va ușură Biserica lui 

Hristos şi toată obştea de datorii și de cele- 

lalte. ar, dacă vre unul ar voi să facă împo- 

triva acestor lucruri, adecă ori Smerenia 

Noastră, ori:epitropii şi curatorii şi clericii, 

din răutatea Satanei, sau și altfel, şi în 

vre-un chip oarecare să nimicească această 

măsură de epitropie şi să o zguduie, de şi 

e folositoare şi întru totul prielnică, și în 

aceste vremi de nevoie, pentru greutatea 

Bisesicii, care e de nesuferit şi nu se poate 

cârmui numai de unul, ci trebuie să fie şi 

alţii cari să lucreze şi să ajute în toate, 

şi ar voi, ori pentru: un câștig urât, iarăş, 

ori pentru mjsitie şi luare de mită, să lu- 

ereze în obşte ceva stricător şi nepotrivit 

ei, fără de ştirea și de sfatul nostru şi al 

epitropilor,- şi să-şi însușească, ceva, mult 

ori puţin, din cele adunate, afară din ve- 

hiturile arătate mai sus anume, gramatele 

patriarhiceşti, drepturile omoforului şi pa- 

trahirului, al hirotoniilor de preoţi şi de 

diaconi şi al liturghiilor ce se fac peste 

an, după obiceiu, în acest mare oraș şi în 

Galata şi în locurile de prin prejur, şi să 

păgubească obştea, acela să afle pe Dum- 

nezeu împotriva lui, şi pe sfinţii lui îngeri, 

în ziua judecății, şi sufletul lui să se judece 

împreună cu al vânzătorului Iuda, şi să 

167



168 

vpvapâvov, e etborar, Ev rabrij ri Meyaho- 
mode xai re Lohară ai ros nepit, mai m- 

roate ri xowârnra, ebpot Geby wax6nevov, 
xai rade love abrod âvithove v îuepu ris 

upiocos, Xa 1 Vox) adrod xptOsin. weră rod 

mpo36rob "lobâa, %ai :avvapidu.00 peră râv 
sravposăvroy my Kptov, xai et] re vloviw 

avabewart br6droc, ai Ti Vs6yvm Tod mopbs 
rije vocea, xi Exot avriinoy Tăv TiuLoy 

ai Cowmpăpov orabpbv rod Kopiov wat Beod 

xi Xoripos Înv 'lrjo0d Xprorod, xai dpu- 

= 

prou&voc "napă Bac Kvpio» mavroxpăropos 

wa xarmpauEvoc %7i GonYXbpriroc, ai pietă 

Bâvazov Xhoros îv 7 V5v aiva TQ WE 

dovu, xi ataexpiusvos &y ij rusi; obrob 

oi râfei, xal ele rd perenetra vanohâYn ros. 

Obroc ânepăvd von %otvij. ovvoâixi ic 

55 ri mepi zobrov Bijiwotv wai. Birjvexi) Ti 

dopăhetav Ejevero ai 6 napy wvoărnbe 

Tânoc mai xoreorpoby, &v re rije va Îjpăc 
mod Xptora Meyăhnc "Exxâmolas râde lepă 

xoă%prt. 
"Ey Eret corpi XILOGTĂ Ef0KD0LIGTE T80- 

Gapyxosrg pir, uri tavovzpiep, îvărartâvac 

2v6endryjc, 
Tlpbe robrols ănopatvoneda Ev râ napovri 

ovvoâtx rdup îva viza ovu6i) ri) "Exxinala 
Emltut6v mi, î 6haGepăv rpor rii, xai Xpela 

Evmrat Barăyns Emi xofepyijoet Tjuây re xai 

ri "Exxhnoiae xai ris xoworroc, EXOsw 

Xdeav oi odroi Emirponot weră Tie 1jubv 
Merpiârijroc e5pioxerv rijy Evodoay &xelvnyv 

danâvy vai moteiv 6 6 xatpăc ObTije XO- 

h&oaey îi ovorăoei val redea stmdeiter rije 

ovpfăone Exeivne bnodEosoc, îjrie dazdva 
împetherar Brap.rvbeodai nai avannţeeadau zpbe 

by îxhopnpârarov ol boebEoraroy al &v- 
dotdrazoy nai yprsriavxbraroy A bdsyry Tăsvs 

Moxdofhayias, xbptov, wbptov Baoihetoy Bos- 

B6v5a, mai nepi brie o»pfGovhebeofjat peră 

râv âvradBa xpnotwmorătoy Xai ebreveorăriov 

adrod ăpy6vrov ai Enirporov xai Eynpo30ev 

adrây S5âvat doyaptaouăy robe SaAnpOtvrac 
îzirp6nowe eră ri reheioaty Tod Sybe Xpâvov. 

“Ozy xai mepi robrov Eipăpn ai mă Tapdy 

2vradBa sic drqvexi, dfhootv ai ăopihetov, 
"Bai.mdot TobTote GVyATEpIVATO X01VĂ) IV] 

Î, îepă râv ăpyieptoy, ximprxâv xai ăpy6vrav 

cbyod06 eivat ueră Tây AvoTEpe Tplây 7po- 

xovparâpoy xai svu.bondăv ai Go nepuăXov 

zi Mezâh "Eaxânata xai ij fv Merpt6- 

razi xai xy) ri ădehobrazi ai Tăy TIuLO- 

rorov pi ebyevtorarov Ev ăpyovoL Xbptov 

Modă sv Bovyobznv Tv Mevay Pricopa   

se numere împreună cu al celor ce au pus:pe 
cruce pe Domnul, şi să fie su pus veşnicei ana- 
teme și gheenei focului pedepsirii, şi să aibă 

de pârâș einstita și de viață dătătoare eruce 

a Domnultii şi Dumnezeului şi Mântuitorului 

nostru Lisus Hristos, şi să-fie afurisit de Dom- 

nul Dumnezeu a tcate ţiitorul, şi blăstămat 

şi neiertat, şi după moarte nedeslegat în vea- 
cul de acum şi” în cel viitor, şi osândit în 

cinstea şi rânduiala lui, şi neapărat în cele de 

pe urmă. Astfel sa hotărât cu: părere sinodi- 

cească, iar pentru înştiinţare despre aceasta 

şi pentru statornică siguranță sa făcut şi 
acest Pom sinodicese de faţă, şi s'a aşternut 

în această condică: sfântă a Biserieii celei 

Mari a lui Hristos eare e în seama noastră, 
În anul Mântuirii o mie şase sute patru- 

zeci şi trei, luna lui anuar, indieţia a Il-a. 
Pe lângă aceasta declarăm în 'Tomul 

sinodicese de faţă că, de sar întâmplă cevă 

păgubitor Bisericii sau stricător :în vre 
un chip, şi ar fi nevoie de cheltuială pen- 

tru cârmuirea noastră şi a Bisericii şi a 
obștii, să aibă voie aceşti epitropi, îm- 

preună cu Smerenia Noastră, a găsi acea 

cheltuială ce ar trebui şi a face cum împre- 

jurarea aceia. ar cere pentru așezarea, şi. 
desăvârşita înlăturare a acelei afaceri ce 

sar întâmplă, care cheltuială trebuie să se 

arăte şi să se vestească prea-strălueitului 

şi prea-eucernicului şi prea-vestitului şi 

prea-creştinului Domn a toată Moldovlahia, 

domnul domn Vasile Voevod, şi să se sfă- 

tuiască pentru aceia cu cei de aici prea- 
folositori şi de bun neam boieri ai lui: şi 
epitropi şi înaintea lor să dea socoteală 

epitropii lăsaţi pentru aceasta după împli- 

nirea unui an. Deci şi pentru aceasta s'a 

scris şi cea de faţă carte aici, pentru sta- 

torniea, vădire şi siguranță. 
Pentru toate acestea a hotărât, cu pă- 

rerea de obşte, sfântul.sobor al arhiereilor, 
clericilor şi arhonţilor să fie curatori îm- 

preună cu cei de mai sus trei procuratori 
şi ajutători şi împreună-luptători ai Bi- 

serieii-eelei-Mari şi ai Smereniei Noastre 

şi cu toată frăţia şi prea-cinstitul şi de 

bun neam între boieri dumnealui Mihalachi 

Kunupis, Marele-Retor al Biserieii-celei- 
Mari a lui Ilristos, care e în seama noastră, 

fiu duhovnicesc iubit al Nostru, ca unul 

ce este om de bun neam și împodobit cu 

toată judecata, şi încercat în toate luerurile 

ce privese cârmuirea, și cuminte şi gata



mie wa Îuăc rod Xprorod Meyăins "ExxAm- 
, , . aa aa 

sac, xază. avedua dtâv aannrăy abriis, 
păropa, ăvâpa dyra ebyevi) ai zăGy) vâ- 

et xexoGumusvov wat Ewmatpov Ey mâăot role 
nepi nodrelav npățuoot, wait vobveyi) xoi 

mpâdouov £v ri ovordoe al pedela Tis 
"Exxâmolas Xoi Îu.v răyroy xowâs, nai Erot- 

pov Ep” oi ăraaty dvorspw mposiparat. 
[lpăc robrote pavepobuev xai rodro Trois răcit, 

oi 1) Merptorne Îju.v. 0eopet vu voi 

vară Bedy cb maberat mpovosiobat dei râvy 
mie Meyăhrie "Exxmolac xai rod not 6vp 

„QEpovroc, ai dom Bbvapue wofepyăy adri)y 
woi bmepuioYelv ri Tâv Xpev abrie ara 
Aaviv mai redelay Eder, Gh mai zpă 
mod ăvoeyfijva roy otxobueviudv Opovoy s- 
ppovrle răvroy Tv opehipov rije "Emximoiac, 

ua ob 1i0ehe moră naraveboat Exit mw phopă 
adrie î) (muia xai ovyatvovijoat roie zapa- 
mimstote robrois, Xa 6woppovijoat roie îvay- 

mioe adri, *ai Entmwloe, îpbharrev abri)y 
amd mavrbe Ermpeaauod dă hoav re tai 
Epyow xat obroc Xnovrus xai vi) Gonhoutvode 

zpocexah$oavro Îjp.âs ăpytepete, Anproi, ăp- 
ovrec, îepeie, ot Erxpirot râv povperioy xai 
ot homo yptortavai, mai Edefâmeda mă oixov- 
weviubtarov povov Evena ri ovordaewns rijs 

Meyăhmns "Exuhmoias, rîjs eipnyine warastă- 
dewe 705 Xotvod, varohuz6vras răsav îfieuiav 

vai. ăvăzanowv, îy stăouev, Xa Ev: adr) ri) 
vb topâv 6hopbxwe xai Gonhdyeta rii 

2v râ mapâvri Gwvoda râp.p ăzapavstoay 
Emurpoziniv wa mobparopiay pâvetv Anapa- 

Gădevzoy ai ăâboetorov uEypt tije rehetb- 

cewe rod Evăe Yp6vov, be ăyortpo eiprrat, 
ai. code Emirpono»e ai zohe Xonpăropuc, dp- 
Jtepeic ze xai xAmpiobe, âwelhewy db 70 

v5v ovyâtaurăafat îjiv &v prâ 4oxij xai xapăia, 

(rod) e5ptoxeoBat 2v âuovola xai cihnprvei ă- 
ăn ai ară Bedv xai Xohovy vounv re 
mot mpoaipeary Eye mpbs pc ai Tâvra 

2p0pbv mai moov Îjpîv re mai rij 'ExRAm- 
og ăvsnahaietv xai mount, Entornpilovrec 
domutpat re xi dewdos eic oreptwotv ai 

zbv xaraprapăv îs Ilarptapasiac Tpăy vai 

705 0pâvo», mai ebroduây Gazpârtety mt Tây 

zijg 'Exxomoiac, îi Aapfâvetv ăve» etâticenc 1j- 

perăpas Xa 2pOTpOTIE „Ai ETOiH.0%6 eivat xi 

mpoBbuoos îv 7îj Îjperepu -ozorayi) ze 1ai eb- 

mereia. Bi 08 e zic 2 abrâv răvavria robrots 
zoie xpodnietat zohp.îjoat caveiyj nai Ezibov- 
hiv ma va Tov re ai rijs "Evwdrjolas 
pederioat vai obrpraw î tapaxijy vai în- 
uiav, îj ouâvdahov, brdos tote ră alovip 

58183. Vol. XIV. 

  

pentru orânduirea şi folosul Bisericii și al 
nostru al tuturora de obşte, şi pregătit 
pentru toate câte s'au spus mai înainte. 

Pe lângă aceasta mai arătăm şi această 
tuturora: că Smerenia Noastră cu gând 
iubitor de Dumnezeu şi către Dumnezeu 

nu încetează de a se îngriji totdeauna 
de Biserica cea Mare şi de folosul cel de 
obşte şi după putere a o cârmui și a luptă 
pentru mântuirea ei de datorii şi uşurarea, 
ei desăvârşită, dar și înainte de a primi 
Scaunul ecumenic s'a gândit la toate cele 

folositoare” Bisericii şi n'a vrut vre odată. 
a se învoi la vre-o pierdere a ei sau la 

vre-o pagubă şi a se întovărâşi cu cei ce 

“au apropiat de acestea, și a se înţelege cu 

protivnicii şi păgubitorii ei, a păzit-o de 

orice ameninţare, cu vorba şi cu fapta, şi 

astfel ne-au chemat fără voie şi în silă 

arhiereii, clericii, arehonţii, preoţii, căpe- 

teniile breslelor şi ceilalţi creştini şi am 

primit Scaunul cel prea-ecumenie pentru 

orânduirea Bisericii celei Mari, pentru paș- 

nica aşezare a obștii, părăsind toată liniştea, 

şi odihna ce aveam, şi cu acest gând suntem 

şi acum, din tot sufletul, şi voim ca epi- 

tropia arătată în 'Tomul sinodicese de faţă 

şi curatoria să rămâie necăleate şi neclin- 

tite pănă la sfârșitul unui an, cum s'a spus 

şi mai înainte, şi trebuie ca epitropii şi cu- 

ratorii, axhierei şi clerici, de acum înainte 

să stea împreună cu noi, întrun suflet şi 

într'un gând, să se afle în bună înţelegere 

şi adevărată iubire şi să aibă şi către Dum- 

nezeu gând nemineinos şi aylecare către 

noi şi să se lupte cu orice duşman şi împo- 

trivitor al nostru şi al Bisericii, şi să-l go- 

nească, silindu-se zilnic și necontenit spre 

întărirea şi îndreptarea Patriarhiei noastre 

şi a Scaunului nostru, să se ferească a 

isprăvi ceva din ale Biserieii ori a Ină ceva 

fără ştirea, noastră şi îndemnul nostru, Şi 

să fie gata şi bucuroşi în supunerea şi 

ascultarea noastră. lar, dacă vre unul din 

ei s'ar arătă că îndrăzneşte lucruri protivnice 

acestora scrise mai sus şi ar plănui vre-o 

cursă împotriva noastră şi a Bisericii, și 

vre-o încurcătură sau tulburare şi pagubă, 

sau seandelă, să fie supus veşnicei anateme 

şi părtaş al focului gheenei, şi moştenitor 

al veşnicei osânde, şi sufletul lui să se 

ardă cu al vânzătorului Iuda, şi să nu-i 

vadă capătul, şi să fie afurisit şi neiertat 

şi blăstămat de sfânta şi de o fiinţă şi de 
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a 19-a), 
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viaţă dătătoare şi nedespărţită Treime, cel 

unic :de o singură ființă Dumnezeu, şi 

nedeslegat după moarte în veacul de acum 

şi în cel viitor, şi să moștenească lepra 
Jui Gheezi. şi să se desehidă pământul şi 

să-l înghită ca pe Datan şi Aviron, şi să 

fie în strâmtoare şi în 'cutremur cum a 

fost Cain. Astfel am hotărât cu sfat de 

obşte sinodicese. 

Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piseop al  Constantinopolei, Romei „celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

„CELUI, 
Partenie L-iu, Patriarh de. Constantinopol, arată că a. facut stavropighie şi 

metoh al Sfântului Mormânt biserica. Maicei Domnului de la Ismail, „în eparhia 

Proilavului, înoită din temelie de Gheorghe Marele- Păharnic al Moldovei, fratele lui 
Vasile Lupu.. 

. Nlapdewoc, 25 Becd ăpieziiononos Kow- 

activata hetac, Neue Pope, ua cimonpevae 
Ilazprâpxris. , , 

„“Amaai Tolc WaTă Betov ononăv. Gexptoroc 
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pate ua Erăvayaez, 0 wâvov No vai 
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zapă: roy edmptnetav otxov Kwplov ăanm- 
Băvroy Gvyrnpeirat roic mpoloboaie Tod xxpod 

îmexrăoso, wat sip Xdos: napă nove 
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„Partenie, cu .mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. - 

Tuturor celor ce se apucă în chip plăcut 

lui Dumnezeu, după dumnezeieseul scop, a 
ridică şi a elădi din temelii dumnezeieşti 

şi sfiate biserici cu stavropighie patriarhi- 

cească li este aceasta un lucru foarte sigur 

şi folositor, nu numai a le isprăvi cu pietre 
şi alte lucruri simple, ci şi a căpătă 

prin lucrare împreună şi prin rugăciune 
vre-un: ajutor de la cârmuirea bisericească, 

întărindu-le şi fortificându-le, adecă prin li- 

bertate şi scutire de supunere faţă de ori- 
cine, şi astfel orice lăcaş sfânt alcătuit cu 

osteneli şi cheltuieli multe de câtre cei ce 

au iubit frumuseţa casei Domnului se pă- 
zește de năvălirile ameninţătoare.ale timpu- 
lui, şi mâna cea nedreaptă care, împotriva 

oricării bunecuviinţi şi dreptăţi, ar voi ne- 

împărtăşit să năvălească şi să stăpânească 
sau să aducă pagubă, se opreşte prin pu- 

terea unni mai mare, precum s'a spus. De 

oare ce deci şi în eparhia Proilavului, la 
Ismail, se află un metoh al sfântului şi de 

viaţă primitorului. Mormânt al Domnului 
Dumnezeului şi Mântuitorului. nostra Isus 

Hristos, cinstit întru hramul prea-sfintei
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slăvitei stăpânei.noastre Născătoarei de Dum- 

nezeu și pururea Fecioarei Maria, arheninţăt 

eu cădere mare din pricina - vechimii şi în 

primejdie de a se nimici cu totul, pe care, 

acuma, prea-vestitul, de bun neam dumnea- 

Ini domnul Gheorghe, Marele-Păharnie al 

ţerii Moldovlahiei şi fratele chiar al prea 
encernicului şi piea-strălucitului şi prea: 

ereştinului Domn a toată Moldovlahia, dom: 

nul, domn Io Vasile Voevod, fiul sufletesc 
prea-dorit al Smereniei Noastre, atins-de 

iubire dumnezeiască şi de râvnă, a 'voit 

a 0 înoi şi a înfrumuseţă 'din temelii, cu 

ale-lui cheltuieli şi jertfe de bani, şi ao 

așeză supt supravegherea, şi măreția - pa- 

triarhicească, şi a o numi: 'stavropighie, şi 

ao face: de sine stătătoare, pentru veşnică 

lui amintire și a părinţilor lor şi celor ce 

vor veni de 'la dânsul; şi s'a: rugat şi .de 

Smerenia Noastră să-şi capete scopul şi să 

iea sfânta, eruce, după obiceiul Bisericii, 

şi-s'o înfigă în temeliile sfântului altar al 

lăcaşului său, drept aceia Sinerenia Noastră, 

primind cererea acelui băier, ca una ce este 

cuviineioasă şi plăcută lui Dumnezeu, serie 

prin aceasta şi vădeşte întru Duhul Sfânt, 

eu părere de obşte sinodicească a prea-sfin- 

țiților arhierei ce sau întâmplat, prea- 

cinstiţi şi fraţi iubiţi ai noştri fatru Duhul 

Sfânt şi coliturghisitori, < ca, după ce se va 

înfige crucea patriarhiceăscă în sfântul altâr 

al. bisericii aceleia a Maicei Domnului eu 

obişnuitele sfinte rugăciuni şi după ce se 

vă înoi şi înfrumuseţă şi împodobi,. să fie 

şi să se cheme, de acum înainte, metohul 

Sfântului Mormânt venerabilul : lăcaş al 

Maicei. Domnului, 'stavropighie patriarhi- 

cească, desinestătătoare, necăleată,; necotro- 

pită şi cu totul nesupărată de orice faţă, bise- 

ricească sau mireană, sau şi de Mitropolitul 

din acel loc;--al Proilavuiliui, cel- de acum 

Meletie, 'şi cei de pe urmă, şi să dea numai 

pe an Bisericii celei Mari a lui Hristos 

care e în seama noastră, ca semn ' de su- 

punere, zece ocale de icre, şi alta nimie 

pănă într'un ban, fiind pomenit în acel lăcaş 

numele nostru patriarhicese canonice, şi al 

Patriarhilor de mai târziu, cât timp soarele 

va privi pământul, neavând cutezare ca de 

aici să se împotrivească în această privinţă 

1 Cf. Analele Academiei Române, XXVII, p. 65 şi urm. Episcopia fu întemeiată după recăpătarea 

de Turci și organizarea teritoriilor ocupate de Români în răscoala începută la 1593, pentru a rupe le- 

gătura eredincioţilor cu noua episcopie. a Huşului, întemeiată de Ieremia Movilă. 
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ic Gpytepwobws abrod ai tepoobvns, xai 

matdelac Tie TpO0Kobons, Xa Gtpoptonod 

dibrov xai aimyiov rob napă Qsob navro- 

xpărapoc” 6rs de xpela Evorro EXXAMBIAotI- 

xâje ros brovpilas, d Xa lepâc pboraoriae 

ai xetporoviac, Xa pozei 6 xară rânov 

ăpytepebe; dpelher Exrehtoat năyra ră Gpyle- 

pariuă dixa ris rod tepod ovvâpâvo» Ewa- 

Găpboewc. "Ay 86 mie râv măvroy jerore 

Govimeim Braoetoat rhv oravponmytanăy adrăy 
vadv rije Ilavaviae, rd merâytov &nhaâi) rod 

ooâ6xo» Tăpov, ai ăvarpevat, Wa Oxăv- 
day me Bregeipat, moi Gbpyoolv viva, %ai 

Cnpiav, wo Gd6my, Gnoioc âv = p%păe 

1) perac, vsoe îi vepov, Xpyov 1 mai XAhoc, 

lepmptvoc 'Î xai Aatnos, 6 uăv Gpyds Ecro 

mic lepwobyrs adrod mai n6âinos rehelu 

waaptoat, 5 d ăowpioutvos napă Qecd 

mayroxpăropos, ai xatmpaţtvoc, %ai Gowy- 
Xopiizos, Xa ăoroe peră Băvarovy, &v râ 

vov alâw ai Ev Tr mEXhovrt, al TouTOyt- 
io, mal bn6ămoc măcate rai avvoăruaic 

ui marpiapyrais apais mai r aiovie dyx- 

0Epart. Oros ămewyjvămela” sic 8urvexi, E 
Tijy Gowahetav mal Evâerity movrwy E&vero 

xai ră mapăv ris îp.v Merptoraros 2y ueu- 

Gpăvats ovyoârăv orprdâdee pâna, vai 

med60n râ eipnptve oe6aouip wa GTa»po- 

man: adr ri Ilavaviac wo, mai 6 

'abrob roi 2v abrâ; Gurehoboty Gowrărote 
marpăat rod ăiov xai (woâ6yov Tăâpov rod 

xbplov îju.y ']s0d Xprorod xai owrîpos acd. 
“Ey Erc. corpi yiooră Sfaxoatoară 

recoapaxostă rpire, uim yi voeu6pip, îvârtvoc 

dodenrns, 
“” Ilap6Evroc, 2ă6e Geo ăpyrezionoroc Koy- 

oravriwobnâhews, Neag “Pâpnc, xi oirovuevt- 

XS 5 Iacprăgxre- 
"0 “Hpomhetac "lomwvixtos. 

'0 Xaiumâ6voc Ilayaoptos. 

*0 "ABpravovnâheos Ilaphewoc. 

“O Topy6âo» Maxdptoc. 
"0 Moveyfuolac Nedwvros. 

*'0 Aamxedatwmovias Laâpuiă. 
“O iiunnowndhews Lofpri). 
'0 Bezfotas "loxyintoc. 

“0 Azjpvov ?lyvaărtoc. 

*0 Xiov Ilap&vos. 
“O Davapio» xai Neoyapioo Ed0outoc. 
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câtuş de puţin Mitropolitul de acolo, la 
Proilavului, sau şi exarhul patriarhicese și 

altul cineva, ori să între în această biserică- 

stavropighie şi să calce și să supere pe călu- 
gării aflători în ea ai Sfântului Mormânt, 
şi să caute a luă de la ei mult-puţin și 

să-i pedepsească şi să voiască în orice chip 

a-i supune cârmuirii lor şi a-i păgubi, supt 

greutatea caterisirii fără iertare din arhieria 

şi sfinția lui, şi a pedepsei celei cuvenite, şi a 

afurisaniei nedeslegate şi veşnice din partea 

lui Dumnezeu atoateţiitorul; iar, când ar fi 

nevoie de vre-o lucrare bisericească sau de 

săvârşirea unei sfinte taine şi a unei hiroto: 

nii, şi ar fi chemat arhiereul locului aceluia, 

trebuie să îndeplinească toate cele arhiereşti 

afară de aşezarea unui sfânt tovarăşarhiereu. 

Iar, dacă vre unul dintre ei toţi mai târziu 

ar voi să clintească acel lăcaș de stavro- 

pighie al Maicei Domnului, adecă metohul 
de viaţă primitorului Mormânt, și să-l ridice, 

şi să trezească, vre-o scandelă şi vre-o tulbu- 

rare, şi pagubă, și vătămare, oricare ar fiel,. 
mic şi mare, tânăr şi bătrân, nobil orişi 

altul, cleric ori mirean, unul să fie lipsit de 
preoţia lui şi supus caterisirii celei de să- 
vârşit, iar celalt să fie afurisit de Dumnezeu 

cel atot puternic, şi blăstămat, și neiertat, şi 

nedeslegat după moarte, în veacul de acum şi 
în cel viitor, şi să fie vădit astfel, şi supus la, 

toate blăstămurile sinodiceşti și patriarhiceşti 

şi anatemei celei veşnice. Astfel am hotărât, 

iar spre veşnica siguranţă și arătare a tutu- 

tor lucrurilor s'a făcut şi cea de faţă gramată, 
pecetluită sinodicească a Smereniei Noastre, 

pe pergament, şi s'a dat pomenitei venerabile 

şi stavropighiale biserici a Maicei Domnului, 
stăpâna noastră, şi prin aceia celor ce trăiesc 
în ea prea-cucernici părinţi ai sfântului şi de 

viaţă primitorului Mormânt al Domnului 

nostru Isus Hristos şi Dumnezeu mântuitor. 

În anul Mântuirii o mie şase sute patru- 

zeci şi trei, în luna lui Noiemvrie, indicţia 

a douăsprezecea. 
-- Partenie, eu mila lui Dumnezeu arhie- 

piseop al Constantinopolei, Romei celei 

Nonă, şi Patriarh ecumenice. 

- Al Heracleii Ioanichie. 
Al Chalkedonului Pahomie. 

Al Adrianopolei Partenie. 
A] Târnovei Macarie. 

Al Monembasiei Neofit. 
Al Lacedemoniei Gavriil. 
Al Filipopolei Gavriil. e 
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“+ “O zponv Iapovotiac Beyayuiv. | A! Beroii Ioanichie. 
+ "O Apwvovndheos Papu). | Al Lemnului Ignatie. 

Al Chiului Partenie. 

Al Fanarului şi Neochoriului Eftimie. 
Fostul de Paros şi Naxos Veniamin. 
AL Drynopolei Gavriil. 
Al Palaiopatrei "Teofan. 

“O Iza Iarpâv Qeopâwe. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCLIII. 
Meletie, Mitropolit de Proilav, către Țarul Mihail, la care merge pentru 

cerere aducând eleimosină, cu scrisori de la Patriarhul Partenie al Constantinopolei 

şi de la Matei Basarab, cu rugăminte de a scrie Ţarul pentru aceasta şi lui Vasile 
Lupu, „ca să nu uite Biserica cea Mare a Constantinopolei, pentru că Vasile are 
putere şi mulţi oameni bogaţi“. 

(Muraviev, Caonrenia Poccin cr Bocrokoub 10 AbBAaME; IepEOBHLIMD ; rezumat în Melhisedec, 

Notiţe istorice şi arheologice, Bucureşti 1885, p. 199.) 

CCLIV. 
Doamna Maria Firleiowa, fiica lui Ieremia Movilă, declară că dă pe an o 

sută de lei la mănăstirea lui Aron-Vodă pentru rugăciuni. 

-- Aă rod mapăvroc pod vpănaroc Gwodo'ţă -- Cu scrisoarea mea de faţă mărturisesc eu, 

246, î) Aouya Mapba, ră măc Eroxobutoa pai Doamna Maria, cum că m'am tocmit cu popa 
râv zăz "loctp ăxă ră wovasriipn ris Xă- Iosif de la mănăstirea Chalke, a strălueitei 
xots, 7îis Ilavanias mepw6Xenrov, 6nod Exo» Preciste, ce are metoh la laşi mănăstirea 
wotr6yq îs m "Ho rd wevaorip» rod "A pây- lui Aron Voevod, Sfântul Nicolae, ca să 
Boe665a, răv “Aiov Nindhaov, ră nds vă Exo am a dă în fiecare an la mănăstire o 

vă 36yo râv maBe ypâvo js ră pevaorijpv nb sută de lei, adecă 100, la miezipăresime. 
Exară aohăwa, îjowve 100, rd nioo capă- Şi să mă pomenească la sfintele daruri, pe 

X09T0. Kai vă wwnwovtGoby “is ris duiav mine și pe părinţii miei. Şi pentru întărirea 
mp60eow &paiva mai robe vovtobs wob. Koi adevărului pun şi pecetea mea şi iscălitura 

vă rd 6efeov rhe dhmbiac Băvo vai iv mea. 
Gobha pas 45 my 10xXx4ijra po. 7152, luna lui Iulie în 17.   Cpy5, Ev ptvi, "Hovhijov 1. 

Maria Firleiowa, W[aiwodina] Slandomirska ]. 

(Arehivele Statului, Aron- Vodă, II, no 2; publicat şi în Studii şi documente, IV, p. 32, nota; 

pecete ovală cu coroana sus, bourul şi restul stemei Movileştilor, cu legenda: Maria, - .) 

CCLV. 
Epistolă sinodală a clerului constantinopolitan către Țar, despre binele ce 

a făcut Vasile Lupu Bisericii celei Mari. 

„+ Şi mai înainte de aceasta am trimis noi arhierei cu scrisorile noastre la cucer- 

nicul şi prea-luminatul Domn creştin, domnul Vasile, Voevodul ţerii Moldovei, fiu duhor- 

nicesc al Marii Biserici răsăritene a lui Hristos şi credinciosul sfetnic al puterii Împărăției 

Voastre, şi i-am arătat desnădăjduirea noastră pentru nesuferita datorie şi nevoile ce 

în toate zilele ni pricinuese împrumutătorii noștri, şi am cerut de la Prea-Luminarea 

Sa, tânguindu-ne cu lacrămi, să ajute nevoii noastre în timpul de acum; iar el, însufiaţit 

de Dumnezeu, nu a lăsat rugile şi lacrămile noastre şi a deschis milostivul său ochiu 

duhovnicesc, având evlavie către Marea Biserică şi către toţi creştinii, a primit cuvântul 

nostru cu curată şi milostivă inimă, a întins prea-luminata sa dreaptă şi a trimes inila 

sa Bisericii noastre celei Mari, mai mult de 25.000 de ruble, precum s'a făcut cunoscut 

Marii Voastre Împărăţii, şi a scăpat Marea Biserică de înecarea în datorii şi pe noi 

173 
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1644, 

17 Julie. 

Constanti- 

nopol, 

1644, 
10 Decem- 

bre. |
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aşi], 
1645,: 

26 Februar. 

(Constanti- 

nopol], 
1645, 

înainte de 

Mast. 

1645, 

înainte de 

Mart. 

de peire. Din prea-luminaâtă lui “milă noi am plătit o datorie nu mică, dar a rămas încă 

asupra Marii Biserici şi: asupra noastră, din vechea datorie,- o' sută de“ mii de ruble. . . 

Noi toţi, mari şi mici, cu voiița şi sfatul cucernicului şi ereştinului Domn, bine- 

făcătorul :nostru, Domnului domn. Vasile Voevod, stăpânitorul ţerii Moldovei şi credin- 

cioșul :sfetnic al Împărăției Voastre, ne-am hotărât a plecă Marea, Biserică a lui Hristos 

la milostivele şi: înduratele sinuri ale Împărăției Voastre. . . . 

(Muraviev, 1: c., pp. 316-26; Melhisedee, 1. c., pp. 207-8-) 

CCLVI. 
| Atanasie Patelarie, fost Patriarh de Constantinopol, către "Țar, pentru elei-" 

iiosină, lăudând pe Vasile-Vodă pentru mărinimia lui. Cu 

| „Să fie ştiut Împărăției Voastre că eu încă pănă astăzi petrec aici (în Moldova), 

supt acoperemânţul 'eucernieului, creștinului, prea-luminatului Domn, domnului Vasile 

Voevod, credinciosul şi iubitul prieten al de-sine-stătătoarei Voastre Împărăţii, şi nu-mi 

este cu putință a mă duce în țara mea, de împrumutătorii agareni şi jidovi. El este 

ajutător! tuturor acelora ce cer, are Vistieria, lui deschisă, şi mila lui se varsă din bielşug 

peste toți săracii. Precum râul Nilului adapă toată, ţara Eghipetului, aşa a făcnt şi acest 

cucernie Domn: a plătit datorii fără număr ale Sfântului dătătorului de viaţă Mormânt, 

şi cugetă la o eleimosină şi mai mare -decât aceasta; din cucernicele lui mâni am primit 

eu tele hărăzite de Marea Voastră Împărăţie. . . . | o 

(Muraviev, Î. ec. pp. 3317-40; Melhisedec, 1. e. p. 208.) 

Ne „ CCLVII, SE 

: Daniil, Mitropolit de Chalkedon, către Țar, cu veşti privitoare: la botezul 

principelui danez, în folosul căruia a stăruit Vasile Lupu. | 

„+. Înştiinţez încă pe, Marea Voastră Împărăţie că Craiul Danemarcei a scris 

celui de Litva, iar acesta, prin cneazul Radziwill, lui Vasile Voevod, socrul său, iar Voe- 

vodul Patriarhului de “Constantinopol, ca să facă Sinod şi să desbată despre. botezul 

luteran şi calvinese, şi Patriarhul a făcut Sinod şi a căutat în cărți şi la multe canoane, 

şi a aflat că trebuie să boteze din nou pe luterani, căci botezul lor nu e botez... .. 

(Muraviev, 1. c., pp. 802-4; “Melhisedee, 1. e., p. 202.) 

  

“ Grecul Ioan Petrov către Țar, cu ştiri şi despre amestecul lui Vasile Lupu 

în. afacerile Bisericii Răsăritului. | | 

„La l-iu Septembre Vizirul! a îmbrăcat cu caftan pe noul Patriarh, şi în aceiaş 

zi a surgunit pe Patriarhul cel vechiu “în ostrovul Denov (="Tine?]. La 8 au aşezat pe 

" Patyiarhul c6l nou îi Patriarhie, şi sau adunat în curtea patriarhală” tot felul de 

oameni mireni, ca la trei mii; s'a cetit înaintea lor actul maziliei bătrânului Patriarh 

Partenie, spuindu-se că ar:fi fost iubitor de: argint şi. despreţuitor 'de oamenii. săraci şi 

că a porundit arhiereilor să locuiască în eparhiile lor; că ar. fi fost mincinos, şi âmăgiă 

pe: acei. cari împrumutaseră pe foştii  Patriarhi și. nu. aveă ce să li” dea; pentru “eare ei. 

l-au mazilit. Dar, când li-au pus pe Patriarhul cel nou şi după obiceiu- au început a 

cântă „azios“, atunci unii din popor au ștrigat:. „anazios* (nevrednic), şi în acea zi sa 

făcut mare turburare în curtea patriarhiceastă. .. a a ea 

„Woiseră, să mazilească pe 'Dătrânul Patriarh, şi au scris despre aceasta Domnului. 

Vasile. Voevod, -ce gândeşte despre dânsul? Iară Vasile Voevod -a seris despre el să nu-i 

facă. .nieio vătămare, ci numai să-l surgunească în ostrovul Chiprului.  . pe 

  

4 1: Mohammed, destituit. înainte de sfârşitul anului.



La Noiemvrie în 12, noul Patriarh a fost la Sultanul, care: şi pe dânsul şi pe 
nouă din oamenii lui: i-a îmbrăcat cu caftane, şi sa mai îndatorat Biserica. cea Mare cu 
120.000 de sultanini!. Vasile Voevod i-a'ajutat în această afacere, plătind  42:000 'de 

sultanini; iar “pe ceilalți i-au împrumutat de la Busurmani ? i de la, „Didovi: [Vasile a 
mijlocit la “Țar pentru. plata datoriei.) 

“Cum sa așezat Patriârhul: cel nou, i-au venit scrisori de la Vasile Voevod ea 

să-i facă o arătare despre credinţa şi : botezul Luteranilor» şi al Calvinilor. Scrisorile 
acestea le-a trimes Craiul acela ce are un fiu la noi. [=al Danemarcei] către Craiul' 

Litvei- [al Poloniei], iară -al Litvei le-a: trimes Domnului Vasile, :ea să le trimeată el la 

Constântinopol Patriarhului, să întrebe: se va puteă oare să nu boteze a dona .0ară pe 
Luterani şi Calvini 5. Patriarhul, primind acele:serisori, s'a sfătuit cu: mulţi oameni în-: 
vățaţi, şi cu dascălul Meletie [Sirigul] şi cu Mitropolitul Veriei [=de Berrhoe] Ioanichie, 
au făcut Sinod şi au eăutat după dumnezeieştile cărţi şi canoane, şi au. aflat că trebuie 

să-l boteze, şi alte multe dogme spre învăţătură, pe 'care eu nu le pot serie, dar se vor. 
serie de acesta, rugătorul Împărăției Voastre Meletie ieromonahul şi propoveduitorul Sfintei: 

Evanghelii. Însă să fie cunoscut Împărăției Voastre că a seris Craiul Litvei şi Mitropo- 
ltului de Chiev.,. : Dar Patriarhul şi tot Sinodul nu au primit aceasta. Dacă va voi: 
Împărăţia Voastră, este. .un catehism pentru ereticii Luther şi Calvin la rugătorul Îm- 
părăţiei Voastre, la dascălul Meletie, foarte folositor cucernicilor şi bine-credincioşilor 

creştini, şi -trebuie tipărit; ci, dacă Împărăţia Voastră va trimete mila sa ca să o poată 

tipări, va aveă plată de la Dumnezeu şi laudă. de la oameni. 

(Maraviev, I. e. PB: 292-3; Melhisedec, 1. e., pp. 200-2.) 

CCLIX. 
' Partenie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Tar, despre schimbarea 

în Patriarhie şi alegerea sa după stăruinţile -lui Vasile Lupu. 

„ Dacă mar fi grăbit prea-luminatul, cucernieul şi iubitorul de Hristos Domn, 

binefăcătorul şi ajutătorul Patriarhiei noastre, domnul domn Vasile Voevod, stăpânitorul 

ţerii Moldovei, iubitul întru Duhul, Sfânt fiu al Smereniei Noastre şi credinciosul sfetnic 

al Sfintei Voastre Împărăţii, şi dacă, n'ar fi plătit el, odată şi de două ori, datoria 

noastră patriarhicească, douăzeci şi cinei de mii de ruble, apoi Patriarhia noastră sar 

fi nimicit, şi pe viitor n'ar mai fi putut să fie Patriarh, și neamului nostru i sar fi 

făcut mare 'defăimare de către celelalte neamuri care trăiesc împreună cu noi, mai mult 

decât defăimarea şi robia aceia ce au suferit-o Jidovii de la Nabuchodonosor, Împăratul 

Persiei, când sau lipsit de sfânta cetate a Ierusalimului... . Ne-au pus pe Scaunul pa 

triarhicese vrând-nevrând noi, şi am primit Patriarhia de nevoie, căci a făgăduit a ne 

milui eucernicul şi prea-luminatul Domn, stăpânitorul țerii Moldovei, şi a ni „ trimite 

ajutor din averea sa ce i-a dăruit “Dumnezeu. . 

(Muraviev, l. e., pp. 311-:; Melhisedec, 7. c., pp. 206-7.) 

CCLX. 
Vasile-Vodă Lupu, Domn al Moldovei, către Ioasaf, arhiepiscop de Sinai, 

şi soborul lui, despre metohul lor din Cairo, unde s'a oprit slujba de Chiril Lukaris. 

ioâwrne, Mp Bz Abbevens. Dacie | lo Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

Boef6vâas zone Mohâfhaias. Domn a toată ţara Moldovlahiei. 

1 Galbeni turceşti. "Traducerea lui Melhisedec are după textul slav: „afimei“, &peverrot, 

deci: sultanini. Noul Patriarh eră al doilea Partenie. - - 2 

2 Musulmani. , 

% În vederea căsătoriei acelui principe. 

+5 

Constanti- 

nopol, 

1645, 
April. 

[Iaşi], 
1645, 

10 August.
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Ocomprăsorare ăpytenioxone Îiwvă, *hp od 

gap, ai. GOLWTATOL îepowâvagot Xa ovaxoi 

xl hora “Epovres îi obvătene, Thy bpe- 

rEpay ăyărmv pic yotperoduey. 

“O oxonbe rod mapâvros We Ypouțaros 

div sivar XMhoe, napă vă căs Gbompey etân- 

ow vă myopitere dt, Eorovras mai mpohaby 

vă pâc mpătere âlă rd peroytiv oxc, dr sis 

by mapăv ră nponadat Ilarprapv "Ade- 

tavâpelac, *bp "loaxeiy, x5p rGtorpob vai 

x5p Meheriov!, ăyeunodioroe ai ăvaț.ptâ6hoe 

sai uă măde doţije Bixatov Eherowpyijoere îv 

adrâ re peroyiw, mal pâvos 0 văpuy Kopră- 

og $ Ilarpiăpyns ră Eu.ndâtoe vă pijv vivezat 

moi vă wi reheroverat 1) Deia zai lepă uo- 

mompuoyia îmetoe, mai 6 Îrobpevos buy, Xp 

Qeopâwme, 2pyâpevos 830, wa & tvradda e5-. 

pLOROAEVOC TAVIEPOTATOG Mmrponohirns 1Epovy 

npbry Beppotac xp 'A6Sputos, vă piăe mapa- 

8w50»y rijv ari bnoGeow, nâe Exnahat mat 

28 apyâe Et îjrov xai vei Ehetzop 90509 

oi mod Swă dpove marăpec, oi borepoy îu- 

n051507, wâs îpăvn mai Îuăc napădotov? xai 

Avăpu.OSTov Or vă epnodiţerat md ori, pay d 

rc Geiac pvorayoyiac, no ră neplo61epoy 

mpene vă abtăv, nai dxi vă 8 06red%, 

mw, Orimev mai fete, Enevăi 2ovp6onjbîjoapey 

ori peprrby sic robs abrobe r6nobg, oi, săto- 

pioauev a Eva mpâipa Gnod îjeoy Exnahat 

o &pyîdev ccm, âs piyv Euzoăroti, u6vov 

mad ăc iverat 6 Xa 7porepoy, 

*Ecte 6 uamapirne xp Nexrjpopoc, nobovrae 

rd adr, 2hvrij0q xai, pă, ăvex6uevos T0dTo, 

ijA9e mpbs rob hâţob pac mhaioy vai Gâwpă- 

pevoc tă ză mpăgpa todro, al &jovras ne 

adr: î) Bvuipeote vă zpotevij ravrehij Eprpooty 

Xa G(pavLau.ăv rod zarpiapyixod abrob povov, 

de. mnomore Otv rov doopEvoy mal GWIHeXO- 

pu&vov zapă rivos vă viverat &xel hercovpria. 

Kai âmb mă XXho uspoc măhw voi 6 Îjrob- 
e 
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Prea-iubitorule de Dumnezeu arhiepis- 

cop de Sinai, chir loasafe, ŞI Voi, prea-cu- 

vioşilor ieromonahi şi monahi şi ceilalţi 

bătrâni ai soborului, ne închinăm cu dra- 

goste. iubirii voastre. 

Scopul celei de faţă, scrisori a noastre nu 

este altul decât să vă dăm de ştire ca să 

aflaţi că, de oare ce dinainte mi-aţi scris 

pentru metohul vostru, că pe vremea celor 

de odinioară Patriarhi ai Alexandriei, chir 

Ioachim şi Silivestru și chir Meletie, fără 

piedecă şi discuţie și eu tot felul dedrept 

aţi slujit liturghia. în acel metoh, şi numai 

bătrânul Chiril Patriarhul a oprit să nu se 

facă şi să nu se săvârşească dumnezeiasca 

şi sfânta liturghie acolo, și egumenul vostru, 

chir Teofan, venind aice, şi cel ce se află 

acolo, prea-sfinţitul Mitropolit cel bătrân, 

fost la Veria (Berrhoia), chir Averehie, ca 

să ni înfăţişeze această afacere: cum că de 

de mult şi de la, început încă, erau şi slu- 

jiau liturghia aici părinţi de la Muntele 

Sinai, şi pe urmă s'a oprit, ni-s'a părut și 

nouă ciudat şi nepotrivit că se opreşte taina 

sfintei liturghii, când mai curând trebuie 

să crească, şi nu să dea înapoi, şi ne-am 

mişcat şi noi, ea unii ce am ajutat şi noi 

puţin la acele Locuri, şi am judecat că un 

lucru ce eră din vechiu, şi încă de la în- 

ceput, nu se cade să se împiedece, ci să fie 

iarăş ca la început. 

Deci răposatul chir Nichifor, auzind așă, 

sa supărat, ŞI, nesuferind aceasta, a venit 

la mine plângând şi căinându-se pentru un 

asemenea lucru, şi spuind că această hotă- 

rîre va, aduce deplina pustiire şi nimicire 

acelui Seaun patriarhicesc, căci înainte nu 

eră, dat şi iertat de cineva a se face acolo 

liturghie. Şi, pe de altă parte, iarăş şi egu- 

menul nostru, pomenitul chir Teofan, şi al 

Veriei bătrânul Averchie au judecat şi au 

spus ca acest lucru nu e mai nou; ci me- 

tohul acesta ar fi din vremea lui Lustinian, 

“şi numai din vremea bătrânului Chiril, şi, 

de acolo, li s'a oprit liturghia. Ci noi, iu- 

bind dreptatea şi voind să aflăm adevărul 

curat, n'am dat ascultare nici la cuvintele 

lui chir Nichifor, niei la ale egumenului 

şi ale celui din Veria, şi astfel, înt”'una 

1 Cel din urmă păstoreşte de la 1590 la 1602. E Meletie Pigas. V. şi mai sus scrisoarea lui către 

Mihnea-Vodă. V. asupra lui A. Nikolaki, Mehtrtoc 5 Wmyăâs, Canea 1903. 

2 În copia Academiei: za p atevov. 

3 Legrand: wovassaprov. De acolo lipseşte la alineatul următor: Ki dp. 

+ Cuvântul lipseşte în Legrand.
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A dr 

Eipmv255%, gregit, la Legrand. 

3 Fiș, în copia domnului Gedeon. 

53183. Vol. XIV. 

  

din zile, de faţă fiind şi chir Nichifor şi aceia, 
am hotărât să trimetem unom al mieu pen- 
tru aceasta, în părţile acelea, ca să cerceteze 
şi să urmărească amănunţit, în frica lui Dum- 

nezeu, la, toţi creştinii cei de acolo, pentru 
acea afacere a metohului, şi, dacă se va vedeă 

că din vremea Patriarhilor de Alexandria 
Ioachim, Silivestru şi Meletie s'a săvârşit li- 
turghie în acel metoh, şi că e şi din timpul 
lui Iustinian, deei să se săvârşească iarăș li- 

turghie aici, ca mai înainte, şi chir Nichifor 

de aici înainte să n'aibă a se judecă întru 
nimic; iar, dacă, iarăş, sar vedeă ca mai 

înainte nu s'a făcut acolo liturghie, ei numai 
pe urmă a început, din vremea bătrânului 
Chiril, şi de dincoace, să nu mai aibă dreptul, 
şi de acum înainte să nu mai facă litur- 

ghie cinevă din partea lui acolo, de oare 
ce e înoire, şi ca să ieşim şi noi din orice 
fel de bănuială. Însă între acestea a ră- 
posat şi chir Nichifor, şi n'a apucat a sosi 

omul nostru, şi s'a mutat la Scaunul acesta 
preasfinţitul Mitropolit de Veria, chir loa- 
niehie, cu vot canonicese şi cu alegerea tutu- 
rora, după tipicul bisericesc, şi s'a aşezat 

Papă și Patriarh al marelui oraș Alexan- 
dria şi judecător ecumenic; care, nu numai 
că se întâmplă a fi al nostru prea-dorit 
şi iubit și prea-credineios prieten în toate, 
şi drept, şi virtuos şi bun om, dar e şi 
vlăstar şi rod al acestei ţeri, şi ne-am 
bucurat şi noi de înălțarea lui la acest 
Scaun patriarhal, cunoscându-l vrednie 

şi în stare a cârmui şi a îndreptă acea 
turmă apostoliceşte, leginit şi după canoane. 

Şi astfel Preasfinţia Sa ni-a arătat pentru 
mai multă înştiinţare şi credință curată co- 

piile tomurilor ce s'au făcut pentru acel 
lucru de cei trei Patriarhi: chir Timoteiu, 

Ecumenicul, chir Sofronie, de Ierusalim, şi 

chir loachim, de Antiohia; care tomuri ho- 

tărese vădit şi fac ştiut cum că în toate chi- 
purile Patriarhii aceia au găsit fără cale şi 

de neingăduit a se săvârși liturghia în acel 

metoh, de oare ce s'ar pricinui scandelă mare 
şi pagubă a Scaunului patriarhicese; şi 
afară, de aceasta ni-a arătat şi copia 'Lo- 
mului ce sa făcut de la însă Sfinţia "Ta pe 
vremea Patriarhului Alexandriei chir Ghe- 
rasim, în anul 1642, Maiu în 18, cu iscă- 

liturile părinţilor de acolo, în eare te supui 

&v în copia Academiei şi a d-lui Gedeon. 
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1 În copia domnului Gedeon: Msto +. 

2 În copia Academiei şi a d-lui Gedeon: £ 

% În copia Academiei: Gaxoboiov. 

  

  

blăstămurilor și afuriseniei şi anatemei 

dacă vre-odată vei voi de 'acum înainte, 

în orice chip; a se săvârşi în acel metoh 

liturghia. 

Deei şi noi, după Tomurile celor trei Pa- 

triarhi şi mai ales după însuş Tomul seris al 

Sfinţiei Tale în această afacere, văzând că 

acest lucru e răspins de atâţia şi că nu eră de 

la, început şi mai ales că, precum se spune, 

metohul vechiu l-a luat râul, şi metohul ce 

se vede acum se pare că vi l-a făcut dar, 

ca vacuf, Huri Abu-Talas, fratele răposa- 

tului Seidullah, pe vremea Patriarhului 

Alexandriei chir Meletie, şi e lucru nou 

şi mai de curând, şi nevoind în tot cursul 

vieţii noastre să ne plecăm spre lucruri 

nouă, şi nu vechi și dintru început, şi 

măi ales să fim pricină de pagubă şi de 

vătămare a Scaunului patriarhicese, precum 

şi răposatul chir Nichifor se plângeă şi 

se căină cum că prin acest lucru fără rost 

se primejduieşte a se pierde Scaunul, şi 

acuma iarăş tot astfel şi preasfinţitul de 

azi, chir Ioanichie, n'am crezut folositor şi 

potrivit să ne învoim la aceasta şi să în- 

toarcem așa încât să aibă dreptul, de oare 

ce şi este lucru mai nou, şi nu vechiu, 

după cum mai înainte ni-aţi făcut cunoscut; 

pentru case noi, siguri că eră mai de demult 

şi de la începuta se face liturghia aici, în el, 

ne-am mişcat şi ne-am învoit. Dar, de oare 

ce şi acum am fost înştiințat de însuș cel 

de acum preasfinţitul chir Ioanichie, după 

serisorile de mai sus, ce mi le-a arătat, 

ne-am tras din acea întreprindere, ca nu 

cumva din necunoştinţă să cădem la gre- 

şeală şi să aibă peire Scaunul patriarhi- 

cesc, şi ne va iertă întru aceasta iubirea 

Sfânţiei Tale, că nu credem potrivit a ne 

apucă, de înoiri, ci numai să ţinem nezgu- 

duite ale celor vechi, pe cât e cu putinţă, 

căci şi este o vorbă care zice: nu călcaţi 

hotarele de veacuri, pe care le-au pus 

părinții voştri şi veţi cârmui luerul ca 

mai de mult şi dintru început, paşnic şi 

netulburat, şi fără vre-o seandelă ori pa- 

gubă, şi iubirea voastră va arătă către 

Patriarhul Alexandriei ce va fi pe vremuri, 

şi mai ales către cel de acum, preasfin- 

avrâv. 

+ id. şi în copia d-lui Gedeon: Anovraiae. 

5 Cuvântul nu e în Legrand.
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-- lodvyns Basiharos Boef6vydas 3. 

(După ms. 118 al Sfântului Mormânt, în Legrand, î. e., pp. 9-13: 

Academia Română; alta, între ale d-lui M. Gedeon.) 

  
  

țitul chir Ioanichie, cuvenita cinste, prie- 

tenie şi bună primire şi supunere şi evlavie, 

pentru cât mai multă pace şi lipsă de 
daune. De oare ce şi Smerenia Noastră 

„e şi Patriarh şi proestos al Scaunului a- 
cestuia şi păstor şi al nostru prea-iubit 
şi prea-dorit, virtuos şi bun, şi cuminte, 
şi vrednic în toate, şi înțelept, şi învăţat, 
şi de bună cârmuire, precum şi noi aici 

te-am cunoscut, şi Lubirea Sfinţiei Tale îl 
ştie cum a crescut în mijlocul vostru foarte 

bine, şi, auzind pacea şi iubirea ce va fi 
între voi, o vom aveă întru mare bucurie, 

pentru că nu e gândul nostru să aibă 
Sfinţia Sa vre-o încercare sau supărare 
sau întristare sau secandelă sau pagubă. 
Şi sunt sigur de aceia că va fi după cum 
scriem, şi vă veţi cârmui împreună cu 
Sfinţia Sa ca faţă cu unul plăcut şi iubit 
lui Dumnezeu şi nouă, pentru că scande- 
lele şi patimile nu sunt bune, de oare ce 
aduc şi pagube, şi cea mai de căpetenie 
vătămare va fi a iubirii Sfinţiei Voastre, 

peste deosebire şi câştig. Deci, cercetând 
- “cel ce se urmaseră, şi aflând şi încre- 
dinţat fiind că această afacere -e nouă, nu 
mi s'a părut bine a se face, ci numai cele 

“ de demult şi de la început. Şi de aceia 
ţi-o fae ştiut prin cea de faţă. Și să tră- 

ieşti întru mulţi ani. 
În Iaşi, la 1645, August în 10. 
-- Io Vasile Voevod. 

şi copie după original la 

1 În copia Academiei şi a d-lui Gedeon: bîher xobepvărat, 

2 În Legrand şi copia d-lui Gedeon: îp.âv. 

3 Mănăstirea Sinai se crede zidită de Iustinian (Periele Gregoriades, "Il îe pă povh robivă, 

Ierusalim 1875, p. 41 şi orm.). — Seidilah (Setvrthây) are la 1624 legături de veşnică „amintire“ 

cu Gherasim Patriarhul Alexandriei (ibid., p. 89 nota 1). Autorul arată că la „1590* Alexandru-Vodă 

(1591-23; v. mai sus, p. 93, no OLXIII) a zidit „biserica, pănă azi păstrată, a Prodromului, şi a în- 

chinat la Sinai nu puţine moşii şi alte venituri în Vlahia“ (iid., p. 124). Urmează cearta cu Patriarhii 

de Alexandria pentru metohul din mahalaua Tzuvania (Tţovfav:a) din Cairul Nou, de care se ocupă 

scrisoarea, pe p. 195 gi urm. Adăpostul primitiv al fraților ce strângeau veniturile se făcii mănăstire 

„cu sobor şi dichiu, cu economi şi skeuophylazxi“, departe de biserica Patriarhalui, Sf. Nicolae. Timoteiu 

de Constantinopol (1516-21) îngăduise liturghia. Se recunoaşte că Vasile a folosit mult şi Muntelui Sinai şi 
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1645, 

după 23 Mart. 

1645, 
după April. 

1645, 
după April. 

CCLXI. 
Paisie al II-lea, noul Patriarh de Ierusalim, către Țar, despre alegerea sa. 

„.... Şi sa făcut alegerea leginită de preasfințiţii Mitropoliţi, arhiepiscopi şi 

episeopi, cu prea-cuvioşii arhimanăriţi şi egumeni, spre a numi pe noul păstor şi învăţător 

la Sfântul Scaun apostolicese. Tot Sfântul Sinod arhierese, eu mila prea-bunului Dumnezeu, 

m'a ales şi m'a numit, după lege şi după datoria bisericească, pe mine, rugătorul Sfintei 

Voastre Împărăţii, ieromonahul Paisie, fost egumen în dumnezeiasca şi domneasca mă- 

năstire a Înălţării Domnului Nostru Isus Hristos [Galata], în țara Moldovei, în Iaşi, din 

porunea cucesnieului şi prea-laminatului Domn Vasile Voevod, a toată ţara Moldovei, 

întru Duhul Sfânt fiu iubit al Smereniei Noastre şi credinciosul prieten al Marii Voastre 

Împărăţii, şi cu harul Prea-Sfântului Duh am fost pus Patriarh firesc în Sfântul şi 

Apostolicescul Scaun al sfintei cetăţi a Ierusalimului, în luna lui Martie, 23, Duminecă, 

în dumnezeiasca şi domneasca mănăstire a celor întru Sfinți părinţilor noştri marilor 

arhierei şi dascăli ecumenici, Vasilie-cel-Mare, Grigore Teologul şi Ioan Hrisostomul, de 

către exarhul, preasfinţitul Mitropolit al Sfintei Mitropolii a Larisei, domnul Grigorie, de 

către preasfinţitul Mitropolit al ţerii Moldovei domnul Varlaam, şi de către iubitorul de 

Dumnezeu episcop domnul Anastasie al Romanului şi de către domnul Lavrentie al Ca- 

sandrei, din porunea prea-sfinţitului Patriarh ecumenie Partenie, întru Sfântul Duh 

iubitorul frate şi coliturghisitor al Smereniei Noastre, şi m'au cinstit pe mine, Paisie, 

rugătorul Marii Voastre Împărăţii, să fiu firesc şi adevărat Patriarh al sfintei cetăţi a 

Ierusalimului şi a toată Palestina !. . 

(Muraviev, 1. e., pp. 855-6; Melhisedec, î. c., pp. 210-1) 

CCLXII. 
Trimeşii greci pentru eleimosină la Moscova, despre numirea noului Pa- 

triarh de Ierusalim Paisie, după socotinţa şi a lui Vasile Lupu. 

„.. La 15 Dechemvrie [1644] a murit Teofan Patriarhul de Ierusalim. Încă nimeni 

nu ştiă la Constantinopol cine va fi pus în locul lui, dar ceia ce se ştie este că răposatul 

Patriarh "Teofan a lăsat cuvânt Patriarhului de Constantinopol ce este acum, lui Partenie, 

şi lui Vasile Voevodul Moldovei ca ei, adunând în Sinod multe puteri duhovniceşti, după 

moartea, lui să aleagă din tagma duhovnicească păstor bun . . . - 

    

(Muraviev, l. e., p. 278; Melhisedee, Î. e. pP: 199-200.) 

CCLXIII. 
Isaia Ostafiev către Țar, despre amestecul lui Vasile Lupu în moştenirea 

Patriarhatului de lerusalim. 

În 'Țara- Românească el a auzit de la un Grec ce fusese trimes de Vasile-Vodă 

în solie la Mose că Mitropolitul Archidonului [Ohridei] Meletie voiă să fie Patriarh 

la Ierusalim, în locul lui Teofan ?; dar Vasile Voevod şi alţii au dorit să fie Patriarh 

în erusalim arhimandritul Paisie, care trăiă în laşi, la moșiile Sfântului Mormânt, 

şi l-au pus la Ierusalim. Pentru aceasta, mâniindu-se asupra Voevodului, Mitropolitul 

Arechidonului Meletie a dat o jalbă Sultanului: că Vasile ar fi voind ca, atunci 

  

Locurilor Sfinte din Palestina. EL ceruse voia la Constantinopol, dar Patriarhul Nichifor alergă din Iberia 

să-l convingă. Se mai înseamnă daniile Imi Brâncoveanu (mănăstirea Râmnicului-Sărat), lui Mihai Racoviţă 

(Pâstâei, în Moldova; 1755) şi a Frumoasei ca şi a Sf. Ecaterina din Bucureşti. — Cred, după caracterul 

literelor ea şi după stilizare, că „inseripţia lui Iustinian“ de pe ziduri (Tafrali, Melanges darcheologie et 

d'Epigraphie byzantine, Paris 1913) e imerată după datina Moldovei şi poate de meșteri moldoveni. Cf. Ad. 

Keller, Fine Sinai-Fahri, Frauenfeld 1901, şi A. A. Vasiliev, Hobaaxa Ha Cunait, Petersburg 1904. 

1 Şi în 1649 fostul egumen de Galata veni în Moldova. V. Hrisostom A. Papadopulos, 0: na- 

rpr&pxat “leposoibpwvy bs myeoparixol Yerpaţoyoi rijs “Poatac vară râv L(' atâva, 

Jerusalim, 1907, p. 76. . 

2 Mort, după scrisoare, la 15 Decembre 1645. Cf.



când se va duce Sultanul cu războiu asupra ostrovului Critului şi al Maltei, să adune 

oameni de oaste şi să se ducă în Constantinopole în locul Sultanului. Dar Vizirul !, fiind 

prieten cu Vasile Voevod, n'a dat jalba Sultanului, iar pe Mitropolitul Meletie l-a ucis 

în Constantinopol. 

(Muraviev, 1. c., pp. 8483, 855-6; Melhisedec, . e.. pp. 209-10, 210-11.) 

CCLXIV. 
Sinodul patriarhal din Constantinopol către Vasile-Vodă Lupu, în chestia 

metohului de la Cairo al Sinaiţilor. 

Eboeftorare [ebhazGsorare; versiune], Ex 

nporare, văotbrare ua Xprortavnrate Ab0&y- 
ro, năoms Mohâofhayiae, xbpte, xbpte "lowvi 
Bnoihae Boe6âyâa za oovavriitynrop Tis Tod 
Xpiorod MeydArjs "Exxmatac, rijv "Exhauzp6- 

rr 605 2pooxbvoâuey dnafănavrec Xa napa- 

xxoduev zbv Bsdv vă rivyapit dmeiav,eipijvny, 
ebefiay, vixrjy xar” 2x0pâv, Gparây re xai opă- 

Toy, oi vă ri orepsovy) sis Tăy DWqĂGTaTĂv 

rije Bpăvov, ete xabyrip.a oi Enatvov mavrbe Tod 
Evo rây edoefâv xai dp0oă6twy yptoriavâv. 

Fpâuua Exhap.zpov păc Edeitev 6 mavayţiih- 

zaroc Î.âv abO&vrrjs xai Beondrijc, 6 oixob- 
uevixăs Ilarprăpyrje, xbptoc, xbptos HapdEvoc, 

nic cîjs "Exhauzporijroc, 6205 măv Ypăret tă 
ri bn6feow râv Xiwvairây, 6nod Ehaday = 

Beay ăxd măv EiooGtvra xai xaoupebtyra 
xEpovra. IlapBtwov?2 vă tepobpiodv sie ră pe- 
râtov 6mo0b Eyovy sie rijy Aiyoaroy, pă ră 

noiov îporă î "Exhapnporrje 905 dy Extwe 
xadă mo edhoya ai xară vâwobe 1ai £360%) 

1) dădea Exetvrj, roie Eiwatrate. 
Aă ră Onoioy, TApĂVOV TĂVTOV Tâv dp- 

jteptov pd noi vimptiGv, ai r&v dorrâv, 

Zunpoo6ev zis adrod Havaâraroc, E6erioapev 

ai Epevvijoauev zi brodat adrijv oxpl6âe 

oi vă oxâbuy ZOMiy, 12 08v ibpouev Xa- 

veva rpânnv wmatoobyre Br vă Epabv oi Ît- 
vaizat rijy Eumhmolay Exsivrjy, dart Eva păy 
de ră oxăviaha peratb râv Sevairây 40 TOD 
vawaptorăro» Iarprăpaov "Ahefavăpeiae xai 

hopuorăzob xypiov Nixne6pob âăv BEhowy zabo%) 

moră, XNAo 83 Ore pGeiperat mai Gupaviterat 
eheiwe 6 Bpăvoc Exeivoe ris "AhefavBpeias, 

ua oăv Exeîvoy xai Th u.0VaOTI,ploy Wryâovabet, 
Eis robro Enpivapev Ort Eat Gha ră Girata 
5 pavapibraros Ilacprăprjs "Ahetavâpetae, 
za vază WavOvas Vai Vară RâvTa XĂNGV Xa 

apraou6y, vai oi 
MN x - 

Air, Gaz 

Srvatzat E/owv Ghov ră 
6 Gwoz6s 3095 eivat tă at0/po- 

2 SR * 2 , n P = ? 

zăpderay vai oxâvdaho, vai, ăv azanotiij O 

1 Mohammed, depus la iî Decembre 1645. 

  

Prea-cucernice, prea-strălueite, prea-slă- 
vite şi prea-creştine Doamne a toată Moldo- 
vlahia, doamne, doamne Io Vasile Voevod 

şi ajutător al Marii Bisericii a lui Hristos, 

Luminăţiei Tale ne închinăm toţi şi ne ru- 

găm lui Dumnezeu să-ţi dăruiască sănătate, 
pace, bună stare, biruinţă asupra protivni- 

cilor, celor văzuţi şi celor nevăzuţi, şi să te 
întărească pe prea-înălţatul Scaun al Iuni- 
năţiei Tale, pentru slava și lauda întregului 
neam al cucernieilor şi drept-eredineioşilor 

creştini. 
Ni-a arătat preasfinţitul nostru domn şi 

stăpân Patriarhul ecumenic, domnul domn 

Partenie, o luminată serisoare a Luminăţiei 

Tale, pe care i-o serie în afacerea Sinaiţilor, 
cari au căpătat învoire de la bătrânul Par- 
tenie, cel scos şi caterisit, de a săvârşi li- 
turghia în metohul ce-l au în Egipt; prin 

care (scrisoare) întreabă Luminăţia Ta dacă 
sa făcut bine şi cuminte şi după legi de 

s'a dat acea învoire Sinaiţilor. 

Pentru care, fiind de faţă noi, toţi arhie- 

reii şi clericii, şi ceilalţi, înaintea Preasfinţiei 

Sale, am cercetat şi studiat această afacere 

cu de-amănuntul şi cu multă luare aminte, şi 

n'am găsit vre-un chip de dreptate ca să aibă 

ei, Sinaiţii, biserica aceia, pentru că, pe deo 

parte, scandelele între Sinaiţi și preasfințitul 

şi prea-ferieitul Patriarh de Alexandria, 

prea-în săţatul chir Nichifor, nu vor încetă 

niciodată, şi, pe de alta, se pierde şi se nimi- 

ceşte cu totul Scaunul acela al Alexandriei 

şi ca şi dânsul se primejduieşte și mănăs- 

tirea. Pentru aceia am judecat că are toate 

drepturile preasfinţitul Patriarh de Alexan- 

dria, şi după canoane şi după toată cea- 

laltă socoteală, şi Sinaiţii au toată nedrep- 

tatea, pentru că scopul lor e pentru câştig 

urât şi seandelă, şi nu li pasă de loc dacă 

sar nimici Scaunul acela şi n'ar rămâneă 

2 Patriarh de Constantinopol de la 1638 la 1640. 

181 

Constanti- 

nopol, 

1646, 

17 anuar.



182 

Constanti- 

nopol, 

1646, 
13 Mart. 
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(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Gedeon. După ms. 

urmă. Aceasta, am cercetat-o cu de-am-ă 

nuntul, în frica lui Dumnezeu şi în conşti- 

ință curată, prea-luminate doamne, prin 

judecată fără părtenire, şi înştiinţăm pe 

Luminăţia la de tot adevărul şi toată 

dreptatea, şi iată o lămurim Luminăţiei 

"Tale, şi ceia ce o va lumină prea-bunul 
„ Dumnezeu, să facă, pentru că drepturile 
toate după canoane le are Scaunul acela, şi 

nu mănăstirea. Şi Domnul Dumnezeu să dea 

mulţi ani şi viață lungă Luminăţiei Tale 

pănă la 

1646, 
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Al Mesembriei Damaschin. 

Al Corintului Grigorie. 

Al Lacedemoniei Gavriil. 
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Sachelariul Gheorghe. 
Protonotariul Filip. 

Dikaiophylaxul Mihail. 
Logofătul Nicolae, 
Marele- Arhimandrit Filoteiu. 
Protosinghelul Lavrentie ieromonahul. 

Marele-Eelesiarh Mihail. 

Notariul Manoli. 

bătrâneţe adânei şi îmbielşugate. 

Ianuarie 17, indieţia 14. 
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118 al Sfântului Mormânt, în Legrand, d. 

CCLĂV. 
Partenie, Patriarh de Constantinopol, chiamă din Moldova, pentru a-şi da 

seama, pe Teofan, Mitropolit “ie Paleopatre. 

-- ap6ăwroc, EX Qeob ăpytentoxonos Koy- 

oravruyovz6hewe, Nias "Pouns, 17 oixodwevt- 

ss Îlarorâog rc. 

Tây Baohây va EAAMOaOTIAV ApLTA- 

-- Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

Se obişnuieşte ca judecăţile împărăteşti
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şi bisericești şi hotărârile date cu asprime 

împotriva celui căzut în orice fel de păcate 
să fie adesea ori, din milă de oameni,-cu 

soroe, -aşă încât adevărul să ajungă mai 

vădit şi să rămâie, pe lângă aceasta, cel 

răspunzător în afară de orice învinuire. S'a 
întâmplat deci şi o neînțelegere între cei 
doi Mitropoliţi de Paleopatre, bătrânul chir 
Partenie şi cel de acuma, chir Teofan, și, 

bătrânul plângându-se că fără dreptate a 
fost scos din eparhie şi lipsit de dânsa, iar 

cel învinuit apărându-se că a luat-o-cu cerce- 
tare şi hotărâre sinodicească, adunându-se 

un sinod desăvârşit, s'a înfățișat acel bătrân 

chir Partenie, pârând pe chir Teofan ca 
unul ce ar fi de mult timp nedreptăţit de 
către dânsul şi cerând cu sârguinţă eparhia, 
şi a fost înştiinţat chir Teofan, pe când îşi 
aveă petrecerea în Moldovlahia, odată și 
de două ori, prin scrisori patriarhiceşti şi 

sinodiceşti, ca să se înfăţişeze spre a da so- 

coteală pentru lucrurile cu privire la care 
eră părât, dându-i sinodul şi soroc de timp 
şi zăbavă. lav el, primind serisorile şi ce- 
tindu-le, a plăzmuit cuvinte zădarnice şi 

mincinoase, întârziind pleearea lui spre Con- 
stantinopol, cum s'a aflat din scrisorile scrise 
cu însăş mâna lui, care au fost cetite de față, 

înaintea, noastră a tuturora. Pentru aceia și 

sinodul ecumenie, adunat astăzi, al arhie- 

reilor, clericilor, arehonţilor cârmuirii şi 

al celorlalţi aleşi din preajma ei, chemat a 

întrebă orice glas ar voi să vorbească în 

Juerurile ce ne privesc, a pus pe lângă cele- 

lalte şi un al treilea soroc, şi am hotărât 

toţi cu o singură gură şi un singur glas 

să-l chemăm pe acel chir Teofan de Paleo- 

patre în soroe de patruzeci de zile începând 

de la, cea de astăzi, care e a treisprezecea 

a lunii de faţă a lui Martie, ca să vie la 

sinod pentru a răspunde, şi am aşezat, în 

siguranţă şi cu voinţă şi părere statornică, ca 

acel chir “Teofan să nu poată fi îndreptăţit 

dacă ar trece peste hotarul ce i s'a statornicit, 

de patruzeci de zile, neavând de loe da- 

torie Biserica cea Mare a lui Hristos să se 

milostivească de el, iar preasfinţitul nostru 

domn şi stăpân, Patriarhul ecumenic, domnul 

domn Partenie, să dea, fără judecată şi fără 

preget (?), şi fără adunarea şi strângerea 

vre unui sinod, eparhia Paleopatrei bătrâ- 

nului chir Partenie, ne mai având vre-o 

putere cuvântul cuprins în gramata pa- 

triarhiceaacă şi sinodicească şi rămâind fără 
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[Constanti- 

nopol], 

1646, 
17 Maiu. 

vox Evupepontvric păpuari Nsfeue, ră d- 

viyxhiroc welvavroc Tod TAVApOTĂTO» iv 

son6ro» ău&unrov», ăvevObyov vai ăxara- 

xpinov mepi rabrns ris Msteoc, dă ză tâety 

ziv adrod Ilavarporrra vpăpuara, narpapyixă 

Gbyodiă 755 mph abrod paxapirov Epuvroc 

HapGeviov, uaBarpobyra mâv YEpovra 2poijy 

„dp IlapbEvov xai napexovra ri Erapyiav 

7 xp Osopăver. "Eni yăp robrp Eypăen 
aa 6 mzapv ovvodwmăc Tous îv Te legă 

x051px râs Meydins rod Xpiorod 'Exxrjoiac, 
oroypapeie oiwsiate Îuv xepoiv. "Ey Eret 

„EXe:S, Mapri 17, îvăxriâvoc tâ'ns, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

A 

plângere preasfinţitul nostru stăpân neînvi- 

nuit, nevinovat şi neosândit în ce priveşte 

acest cuvânt, pentru că ar, fi văzut Prea- 

sfinţia Sa serisori patriarhiceşti şi sinodi- 

ceşti ale celui ce a fost înaintea lui, feri- 

citul Partenie cel bătrân, care caterisiau pe 

fostul Partenie cel bătrân şi dădeau eparhia 

lui chir Teofan. Căci pentru aceasta s'a 

scris şi 'Tomul sinodicese de faţă în sfânta 
condică a Marii Biseriei a lui Hristos, 

iscălit cu înseși mânile noastre. În anul 

1646, Martie 13, indicţia a l4-a. - 

CCLĂVI. 

Testamentul lui Iarali Clucerul. 

Bed. 

-- Eic â6tav rod Kopiov îjuâv 'lrjso0d Xpns- 

05, rob EtovoăCoyroc ris loîjs xai rod Ba- 

vro», 2pârov vă 21, 6 Amunrpăonos Lepadiis 
e 

Î Khortăpne, tv Behljo 6 zavroxoirop 

xbptoc vă ut zpooxaXSoy sie rob hoţov Tov, 

rapuzahă vă zpooâey6 riv Woyiv wow etc 

rate ăiarg mav ăyădats mai, pă Ti svvnrja- 
uevrpy roy preboz)apviav, vă 0VIXopIOI Tă 

ăx6os roy mov ov Guxprmuăroy. Aeb- 
Tepoy TApAXAMĂG %ai. TPOOKIVĂ Thy ENA 

nporazoy îu.0v AdBEvrny xbprov 'lodwvymy Ba- 
oideoy Boefovâay năsns Modăcfhayiac vă 

2 cv Ewvotav ai my Exioxetev zây zotăloy 

wov, xadâc vă etpoby xai Ey 6 tătoc, tdi, 
xadâc, Orov djuobv is rijv Coijv, Gsv mob 

rd 6ăfjios etc riv "Exhapnpărijră tov ră sia, 
ici oi pară Găvaroy By pov ri EAniâa 

ai, my Amavroxiv râv matdiov o» sic Tijy 
"Exdapazpormră zov ri ăpivo. Aoizby don 

îmâpyovra xai ăonpa Exo, vai 00, Ono» 

ebptoxobu.ovv dă rijc pac, noi vei, sic rij 

Mzoyâaveiay, nivrjtă ze x0i ăxivrjra, ră ăeivo, 

ră uăv Xonpa xai xviră Smăpxovra, ră îj- 

poa Vă etvat Bă Gwouov 1ns Vbxixije 6» 

oornpiac, xai vă Aăâg vai 1) Gpyowtioă piob 
waţij 26 abră zb ăvăhoyâv re, tă dă Erepa 
futoa xwvnrtă brâpxovta, xai XOnpa, Xa Xo- 

pia, vă ră nepthifoby Exione Tă Talia 0%, 
+ 

vă ră Exoov pă ri ebhoțiav rod Beob, za! 

  

Cu Dumnezeu. 

“- Întru slava Domnului nostru Iisus 

Hristos, cel ce stăpâneşte viaţa şi moartea, 
întâiu eu, Dumitraşcu Larali Clucerul, când 

va, voi Domnul atotţiitorul să mă cheme la, 
EI, mă rog să primească sufletul mieu în 

sfintele lui lăcaşuri şi, cu obișnuita lui mi- 

lostivire, să ierte mulţimea greşelilor mele. 
Al doilea, mă rog şi în genunchi de prea- 
strălueitul nostra Domn, domnul lo Vasile 

Voevod, a toată Moldovlahia să aibă grija 
şi privigherea copiilor miei, ca şi cum aș 

fi şi eu însumi, de oare ce, cu adevărat, 

când eram în viaţă, toată încrederea mi-o 
aveam în Strălucirea Sa, şi după moarte las 
toată nădejdea și aşteptarea copiilor miei în 

Strălucirea Sa. Apoi câte lucruri şi bani le 
am şi aici, unde mă aflu în acest ceas, şi 

acolo, în Bogdania, mişcătoare şi nemişcă- 

toare, le las: banii şi cele mişcătoare ce sunt, 
jumătate să fie pentru pomana mântuirii 

mele sufleteşti, şi să iea şi jupăneasa mea 

din ele partea dumisale, iar cealaltă ju- 

mătate ce se va află, din cele mişcătoare, 

şi bani, și moșii, să le iea de o potrivă 

copiii miei, să le aibă cu binecuvântarea 

lui Dumnezeu, şi să li dea Dumnezeu pu- 
tere să le crească şi să le înmulțească. S'au 

mai aflat aici patru sute șeizeci şi şepte 

galbeni de aur, afară de un galben de aur



vă ră Yopis 6 Osbc Gbvautv vă ră ahâri- 

soy, Xa vă ră mhrbivod. EhpeBrnav 830 

Motnăy rerpaxdoia Efijvra, Enră phovpia pda 
x, Vopie Eva phonpi păhaua 605 Tiray 
Gpavărn, ua Exarăy oapâvra Szră wphobţia 

notpâwa ăciva, 1 Evo wopdr) uăapo, 
mprăvra rpăa, oi Eva poguorevtoy Bax 

roM5N râs Zolvas, vă rd 8600, tb 6noioy 

elvat uă p.mahaot, Xa Grundota Evevijvra teo- 
oepamiiae aohawa pati uă ră prea, xi 

Bexaztăniot Ypbota pă ări TOTO, AT 

eivar ră ebptovâweva E sic rhv Ildhw. "Efo- 

ov ăm abră twoa rbv "oaprjy rerpaxdota 
nevijvra par] pEhia (2), vă ră zparuarev6ii 

sic riv Mooxobiay, sie ră oauobpa, nai EXo- 
wev ovp.povia dr, xadâc movhndoby ră sc- 
vă re ră Gowobpra, Ec, vă TĂmpLO ai 

mod A6yob 4.05, ră xetpădatoy nai ră dăpopov 

pati. "Exo ăxâpin etmoot Our zohoun6xta 
psd ei ră onijr, vai, wa0âs zovhndodv, 

vă Exo» vă ră wotpăto» Er” tome. Tă 68 

podya wo» sivat Exei, eis 7ă natia 405, pa 
u&va xară &voua. Ti 38 ă3ehpryv p.ov ăpivo 
vă rii 8005 bo 6âa .xat âdo ăyeăăa, 

ai vă rîc orăsow Xa piav popeoiay. "A nGut] 
sivat oapăvra ăohăva wptoc rod Pnbperăre 

700 ?loavvâxn, *ai, ăv dăv ră Exowv ră zatăia 
ob TĂmjpoutva, vă rod ră mhep66ovy. Tadra 

păzo xai dtari6qut, xăptrt Xps7ob, Er owăs 
răe eptvac Ey 2v rîj aodeveig po». "Ev Ecer 

1646, Mato» pwmvăe 17. 

Leopyoc. + Anunrpăxne. 

(Alte trei iscălituri, neînţelese.) 

(Bibl. Ac. Rom., doc. 47/GKXI1.) 

  

ce eră amanet, şi o sută patruzeci şi şepte 
de galbeni potronici de argint, și un cumaş 

de aur treizeci de coţi (?), şi un degetar de ar- 
gint al Zoiţei, să i-l deie, care eră cu 
balaș, şi două sute nouăzeci şi patru şi 

jumătate lei împreună cu orţii, şi zece lei 

şi jumătate cu fiecare potronie (sic), — 
aceia sunt banii ce se află aiei la Constan- 
tinopol. Afară de aceştia am dat lui sar 
patru sute cinzeei de lei. . ., să-i neguţeze 
el la Mose, cu samuri, şi avem învoială 

ca, aşă cum se vor vinde samurii lui chiar, 

aşă să-i plătească şi pe ai miei, capetele şi 
dobânda la un loc. Mai am optzeci și 
opt poloboace de miere acasă, şi, cum se 

vor vinde, să aibă a le împărţi de o 
potrivă. ar hainele mele sunt aici, la copiii 
miei, serise anume. lar surorii mele îi las 

să-i dea doi boi şi două vaci, şi să-i 
ajungă şi o haină. Mai sunt patruzeci de 
taleri datoria, lui Jumătate al lui lenachi, 
şi, dacă nu i-au plătit copiii miei, să i-i 
plătească. Acestea le scriu şi le las, cu 
mila lui Hristos, având încă minţile întregi 
în boala mea. În anul 1646, la 17 ale 

lunii lui Maiu. 

Gheorghe. “+ Dumitrachi. 

CCLĂVII. 
Sinodul constantinopolitan către Vasile- Vodă al Moldovei, despre schim- 

barea Patriarhului, săvârşită şi cu „alegerea“ lui, şi despre binefacerile lui faţă 

de Marea-Biserică. 

=
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: m
 xMauzporăzp vai dvdotorăr ai eb- 

Yi SĂOTĂGIIWROTĂTE 10 Apto- 

zantorăre mopie vopie Pod Baodeie 

Boef65a zâsrg Moăcfhaias, Tijy bpethopevrj 

Sovhurijv vox) (50vxijy, versiune) 1:p69- 

ADY0W. 

Tă zipua ol MApRpOGTATA Tpăuata TIS 
cis AbBemelas Befdwevot ri) etanozii deep 

05 aapâvos Aevepfpioo pvc, Ejăpriuey 

Dzepâa) direc Ai RaTă TONĂ, 70 EV p- 

fouzes dă roy “papudrov Enel 7ijy Apa 

pata, zdaâiav pai cdeopbav ab7i,s, Zi, Goia 

58183. Val. XIV. 

    

Prea-luminatului şi prea-slăvitului şi 

prea-cucernicului şi prea-milostivului şi 

prea-creştinului Domn, domnului Io Vasile 

Voevod a toată Moldovlahia, cuvenita în- 

chinăciune supusă în genunchi (sau: de 

robi). 

Cinstitele şi prea-luminatele scrisori ale 

Domniei Tale primindu-le la 22 ale acestei 

luni Dechemvrie, ne-am bucurat peste mă- 

sură şi în multe privinţi, pe de o parte 

aflând prin scrisorile acelea înalta sănătate, 

bună stare şi fericire a Domniei Tale, pe 

24 
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Constauti- 

nopol. 

1646, 

23 Deceimnbre.
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mapanahoduey bv zayrodbvoov edy, Exre- 

aostvo măs yeipae sie boc, Îjpepa Ti) îip.Epo. 

vă mbfăv mi vă rijv pieţahbv Xară trdvra, ră 

up m rby Bimhârorov mbre xi Evânt6- 

mano Bpovov nâypi vipoe Gabtoc ui vă 

etvav ot yfpoi mbrijs năvrore bad robe n6âre 

adere, Bă oby wo d66v îp.ây re, râby 

Zhayisrov ebyerâv abrije, wi 1âv honâv 

măyroy Bobhoy ai eboefv YpLoriavây, tai 

vă pera5003 1] âmâoxi ris bbnhorărns arii 

AdGevrize în rEnva rExvov abrîje i vă 
mi Wapiog wa robe Exhaympotărone 17. 

moppurărove mări umeilavredec vă ode 
ENE vă Yaiperot wa. vă ebppalivezat, ră 68 

ni. dă rhy lt ua 0bOTAGty Vi AAOGDVI,V 

mod piăc îpâvn ăvapvbonovrac tă. Exp. pa 

abric 1păwuara, 6e y vă etpeobey etc mb oxGro€ 

2veivo rd u&ţp rod ăob ai ebrpijxauev 10 OTa- 

aboamey ră cs rod jo» vai rije îjptpas, — 

sie râory papăv xi ebeposbvny djkdapev md * 

ză zapmroripuă ui vovBeriă hoia Tie 

ce >Bxhaprporaroe rîje mohkpoviov, be âv 

îmeivove robe eboprehxobe Aoyove ârob Eye : 

5 măp boyăc wow Xptorăc, ai rd toptioy 

po Zoppdy. “Opiter dowmăv ns 0EXaby pâe 

Gapopavodv ră hota Tme tă ExhawToa, Xa 

Cect owpivoymy. Kai rodro Gpovălev boăv 

2yme ompbe xi Apioroc inrpăe nod vă 08] 

Vă Gto, 1wvă napăhoroy mă rijy dod&verav, 

za vă Gpi63hm pijnoc ai Tod Gapo avi) 

1) Bpsta rod mapakbrov îmeivov. Ka nâc siva 

3vvacăv î napniveote ras: vă wăc îbom 6ăpoc * 

sie robro Grod pă vpăpet; [lpârov nâe 1) 

"Exdawrporne re odă dă xapiay Eniăa sb- 

epyeatac, obre apiîjs, ore âdene vie Merăhne 

"Exxomaiae Dnepuăynoe vai 1jdEhmee vă ămo- 

Aabom, mapă pnvagă tă ră popi dryadă “nai. 

născ yăptrac rod God 6x55 riv Edoxev 1j6ov- 

10 vă etfm 5mqpeoiuv rod Geo, nai Et 

Zupwvev ăndbrarn vă ăymorbo Tv Gebv- 

Bouswy Erobrrjy Meyâhriy "Eaznoiav, wa vă 

mi Gepamebom be %epahijv Ghov ză '/pta- 

muayây —, Tă 6u.0huvobuey Bhot was &ybntov 

Qeo5 xai ăvâponov, xl 7 wmpbrroney naţj- 

îmjeia, ui dv ră ăpvobueba, xi nâe îi 

"Exdopurpdrric 60» tâoxiu,moa die mat rpie uri 

pă tb addevrezov vre Eheos vă %âbg Tijy Xa- 

Xoobyry xai rhv EXevepiav re "Euxinoiac, 

za mb robe wanobs mwBepvitae Ins d» 

îpovn xeivo ânob duce. Kai zobro zotoc 

îpmopei vă ră ănophrm vai vă Why iz] 

ne Extr, eva 1 ăiBeta, me opitere; Ad 88 

zăy 2x6hjBsvra! v6ov Ilapbewov, zâs srăpate 
  

1 La 1645. 

  
  

care ne rugăm atotputernicului Dumnezeu, 

ridicând mânile. în sus, să Te crească zi de 

zi şi să Te mărească în toate părţile pe prea- 

înălţatul şi prea-slăvitul "Tău Scaun pănă 

la, bătrâneţe adânci, şi să fie dușmanii Tăi 

de pretutindeni supt picioarele Tale, pentru 

bucuria şi slava, noastră, a celor mai mici 

rugători ai Tăi, şi a celorlalţi toţi, robi 

şi creştini cucernici, şi să se dea moştenirea 

prea-înălțatei Tale Domnii fiilor fiilor Tăi 

şi să-Ți deie harul să vezi cum se bucură 

şi se veselesc și prea-luminatele şi prea- 

iubitele Tale beizadele, iar, pe de alta, şi 

pentru însăş a noastră alcătuire şi bunătate 

ce ni s'a arătat cetind luminatele Tale seri- 

sori, ca şi cum am fi fost în întunerecul 

cel mare al Iadului şi am fi ieşit şi am fi 

văzut lumina soarelui şi a zilei, — în aşă 

de mare bucurie şi mulțămire am ajuns de 

pe urma mângâietoarelor și sfătuitoarelor 

spuse ale Luminăţiei Tale, care întru mulţi 

ani să trăiască, precum acele cuvinte din 

Evanghelie zic: Jugul lui Hristos să fie, 

şi povara mea se va face uşoară. Și arăţi 

pe urmă că ni se vor păreă grele vorbele 

tale. cele luminate, şi cei iertare. Şi aceasta 

samănă cu aceia că ar fi unul învăţat şi 

prea-bun medie, ce ar voi să scoată pe un 

damblagiu din boală şi s'ar gândi să nu-i 

cadă greu sănătatea paraliticului aceluia. 

Şi cum oare ar fi cu putință recomandaţia, 

Ta: să ni cadă greu în ceia ce ni serii? 

Întâiu cum că Luminăţia Ta nu sa luptat 

şi n'a vrut să câştige nici pentru vre-o nă- 

dejde de binefacere, nici de cinste, nici de 

slavă a Marii-Biserici, ci numai pentru 

miile de lucruri bune şi daruri ce i-a 

dat Dumnezeu, şi astfel a socotit că e mai 

drept să sprijine pe această Mare-Biserică 

prăpăstuită şi s'o slujească, fiind ea capul 

„tuturor creştinilor, —aceasta, o mărturisim 

noi toţi înaintea lui Dumnezeu şi a oame- 

nilor, şi o vestim pe faţă, şi nu o tăgăduim, 

şi cum că Luminăţia Ta a încercat de două 

şi de trei ori şi cu mila Ta domnească să 

faci binele şi despovărarea Bisericii, şi din 

partea răilor cârmnitori ai ei nu sa arătat 

ceia ce ai dat. Şi care ar fi acela care ar 

putea să fugă şi să nu spuie că aşă, e ade- 

vărul cum zici? lar, pentru mazilul Par- 

tenie cel nou, cum că a tulburat mult Bi- 

serica lui Hristos şi a nimicit-o, cufundând-o 

în marea prăpastie a datoriei, şi a stricat-o



70 Thy "Emhqoiay rod Xptorod aa ri 

atpăvoe, Gnbilovrăc zip ste părav fn 7 

jptobe, i miv EpBzpe mowrehâe pă ri 

îrnpp&vnv Exeivrjy ropawmriyv 1ai andvOpuzov 
“voi, oi ăsrhagvov zpoaipeoty, 6zob dv 

„Xepuxe stivă vă uijy Tv Avzijoy, îi vă roy Crjuto%j 

dă vă TnpbSm w0voy ră netoyu4 705 Ai Tă XAXĂ 

mov Dehiwara, re vobe Bbvarat vă ră dutir0%; 
Tă 6nota xi Î) 'Exhauzpdrae o0v, âxobovrăs 
ră, za povBăvovrăc ră Xa Ex4GTijv pEgay 
apă ToNâv, xai vă, bnopepovrac vă 6hsnyj 

rijy 'Exx)rqotav rod Xprorod ropavvovu&vijv 57 
a5r05, Gvvyevă6uosv sic riv xarasrpooti! to, 

mi vie 'hevitpose ris araâbvaorelac mqb- 
705. Adră 1jrov, Exhapnporare Adb&yra, Gov 
rod Qeo5 ZvEpyeta, ua Evevos noi sis ri) 

xapâtav râe "Exdauimpârqrâc cov, xi tdowev 

TV KOTĂTTEGIV 105, TpĂVWA AvEztstay n2pbe 
Î.âc nayrehâc, Roi abrije tije thevep!ac, nod 

&rbyowev, 6uohoțobuev răv ebepyermv pac, 
ua vijpbrrovey Toy, 10 ED A(mGTObuev nefi 

robro» zpâroy uăv râ xayroduvăup 20, onod 

dăv Aeovpue Tv "Eamhnoiav abrod rijy dtay 
uăypt nove ănpovânray, debrepav dă xi Ti) 
"Exdapzpârtjti ob, nod onvevâoxnoey sie Tod 
Bod zb 0ehnuz. "Amohorobuefio vody dă răv 

nava brazov îuâv mbbevrrv wa. deorornv, 

zăv oixonuevixbv Ilorprăpyay, %bptov "loay- 

viuov, 6rod, ebdonig anl veboet Bzo05, vai Er- 

Mov che oîjs "Exhauzpormros, 7 Vip va 

vovzi rây pytepoy, wa owwaraftcer zây- 

mov T6y XĂpIrOv %oi ăpy6yrov Tie nohreiae 

mai mavrbe rod dacă mpostiâdon sic răy 

&oraroy ainobuevadv narptapytrdv 6p6vov 

zodraw 6 Bsde 5 poe mb mftebpet, vă etvat 

ebhownusvov ră dvoua Tod mă pay, Te, 

xai Gpyiepeie, wi mompinoi, wa tepete, nai 

“Xpyovrec, ua 6 wiowos hoc edgaptorifinoay 

eie iv Macptapyelav mov, ai paipovzat drt 

1&o6moav rotobro» zornEvoc, Adi RpOSTĂTO» 

Tarptippo0, mpăov, razetvod, ârpafod, sipn- 

yr405, G7hAV/WR0d, cheljovoc, 19 done 

Xe perie Xeroow1p2yod, Orod Tpenet vă 

Ezov oi Iarptăppat vi o. ăpytepeie, vai, 

md mapt0067ep0y, vyus diac, 17 Tpoatpă- 

cewe ypiomaynarăzne, zohygpâwe Abia, 

600 mod 03 țară vă DOTIOI, VI T 

urzpârazov boy Tis "VS, Thy PTpuDAa 21 

“Szoiay ăperiv z0b anod adtob pyiepâoc, 

zi ăpvopiomuev zu ărob tumijrey ele 

zăv ZaBudy mie ăppepoobme, 4aBoe ai 1, 

"Exhaumpiens so hopătauey vă 7y Epată- 

5afzy, draw îjuBev arid 1al siueofey 68ata! 

Ra ua DT Ti "TONI pai IV T000i- 

  

cu totul prin acea umflată socotinţă tira-: 
nică, şi neomenoasă şi cu planul lui cel tare 
de inimă, care n'a îngăduit pe cinevă să 
nu-l supere ori să nu-l o:Ândească a plăti 
măcar îndărătnicia lui şi relele lui voințe, 

ce minte poate să le socoată? Pe care şi 
Luminăţia "Ta, auzindu-le şi aflându-le zil- 
nie de la mulţi, şi nesuferind a vedeă Bi- 

serica lui Hristos tiranisită de dânsul, s'a 

învoit la răsturnarea lui, şi ne-a scăpat de 
silnicia lui. Aceasta a fost, prea-luminate 
Doamne, tot fapta lui Dumnezeu, şi a în- 
demnat şi inima Luminăţiei Tale, şi am 
văzut şi căderea lui, lucru nenădăjduit de 

noi câtuş de puţin. Şi pentru această liber- 
tate, de care ne-am învrednicit, cunoaştem 

pe binefăcătorul nostru, şi-l vesti, şi mul- 

țămim pentru aceasta întâiu atotputerni- 
cului Dumnezeu, care n'a lăsat Biserica 

lui cea sfântă pănă la urmă neîngrijită, 
iar, al doilea, şi Imminăţiei Tale, care te-ai 
unit cu voia lui Dumnezeu. Ne îndreptăţim 
deci prin preasfinţitul nostru domn şi stăpân, 
Patriarhul ecumenice chir loanichie, carele, 

&u voia şi hotărârea lui Dumnezen, şi cu ale- 

gerea Luminăţiei Tale, şi cu votul canonicesc 

al arhiereilor, şi cu adunarea tuturor eleri- 

cilor şi arehonților cârmuirii şi a tot po- 

“porului a fost ridicat în preasfinţitul ecume- 

niceseul patriarhicescul Seaun acesta ; Dum- 

nezeu Sfântul ştie, să fie numele lui cel sfânt 

binecuvântat, cum că, şi arhiereii, şi clericii, 

şi preoţii, şi archonţii, şi lumea toată sau 

“bucurat de Patriarhia lui și se bucură că 

Sau învrednicit de un astfel de păstor şi 

fruntaş Patriarh, curat, smerit, bun, paşnic, 

simţitor, milostiv şi împodobit cu toate cele- 

lalte daruri ce se cadesă le aibă Patriarhii 

şi arhiereii și, mai presus de aceasta, deo 

faimă sfântă şi de o aplecare prea-creștină,— 

Doamne care să trăieşti întru mulţi ani,— 

aşa încât nu-i place a supără nici cea mai 

mică vietate de pe pământ, furnica; pe 

care virtute a bunului acestuia arhiereu 

am cunoscut-o încă de când a ajuns la 

treapta arhieriei, precum şi Strălueirea Ta 

credem că a aflat-o, când a venit acolo; 

şi suntem siguri că el cu această faimă şi 

aplecare va străbate toată viaţa sa şi în 

vremea lui se va odihni Biserica lui Hris- 

tos; afară numai de nu sunt diavoli pe 

lume, precum nici nu lipsesc, şi urăse bi- 

nele şi starea paşnică a Bisericii. Ce putem 

să spunem noi la acestea, cari n'avem 
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hvns, ăi, ăv îîjto &»varby, noi paxpbrepa 

ămb răe Eropyias pac Ermraivauev vă Xa- 

TOXTOOILEV, XA VĂ pily TATIIOGWEV TOTE zic 
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iuây, xoi myyalvapev Exei Jopie xauiav 

ăwaptfohiav nai ĂpYmTa Xotpod, Kai Ti)Y %9- 

GEpyoaw Shmy tije "Exximoiac, vai rijy dtol- 
*noty Tăcay Tis Xepahie pac Tod oiX0we- 

yixod Jlarprăpxnb Xa rob tavrod mac uetă 

Qsăy ră zapadidouev sie iv Efobolav rîje 
"Exdaunporarâe ov vai sic rijy abfevriziy   

ştiinţă şi suntem pârâţi de aceia ce seriu 

către Strălucirea 'Ta că nu ne odihnim cu 

el; să-i judece ochiul lui Dumnezeu, cel 

ce vede toate, eare cunoaşte inimile tuturora, 

şi să aibă ei de moştenire veşnica osândă: 
ori noi să fim aşă, ori cei ce scriu. Numai 

cât ni-ar fi plăcut, dacă eră cu putinţă, 

să aflăm măcar pe unul din cei ce scriu 

astăzi cele protivnice, să se arăte dacă noi 

suntem oameni de o astfel de faimă, ori 

aceia ce seriu minciunile şi sunt asemenea 

cu diavolul. Însă lucrurile trecute, ori de 

s'au făcut din pricina nestatorniciei Pa- 

triarhilor, ori din însăș a noastră răutate 
şi neîngrijire, ori de sunt împrejurări ale 

timpului, nu ni le mai aducem aminte, 
nici nu ni le mai purtăm prin gând, ca 
să le aducem înaintea Strălucirii Tale, 

să-ţi dăm greutate, ei le-am lăsat jude- 

căţii lui Dumnezeu. lar pentru încerearea 
ce hotăreşti Strălucirea Ta să faci cu noi, 

precum am aflat luminatu-ţi scop şi jude- 

cata cucernică şi întreprinderea vrednică de 

cele mai mari laude, sa mişcat sufletul 
nostru aşă de mult, încât, nu la eparbiile 

noastre să ne ducem, noi, toţi arhiereii ce 

se găsiau aici pentru orânduirea Bisericii 

celei Mari şi îndreptarea foarte grelelor ei 

datorii cu toată bucuria şi mulțămirea, ci, 

de ar fi fost cu putinţă, şi mai departe de- 

cât eparhiile noastre am fi mers să stăm, și 

să nu mai călcăm în Constantinopol, nici 

măcar unul din noi, ci numai să se facă de- 

săvârşita despovărare a Bisericii, şi să lip- 

sească de la noi prea-amara greutate a, 

chezășiei, și iată, cu Dumnezeu, potrivit cu 

porunca Strălucirii Tale, după serbătoarea 

Epifaniei, mergem, cu bunul noroe al Stră- 

lueirii Tale, în eparhiile noastre, şi ne ducem 

acolo fără vre-o îndoială şi zăbavă de timp, 

şi cârmuirea toată a Biserieii și rânduiala 

toată a căpeteniei noastre, Patriarhul ecu- 

menic, şi a noastră înşine, după Dumnezeu 

o dăm în seama Strălucirii Tale şi în su- 

pravegherea şi grija "Ta domnească, şi orice 

Te-ar lumină prea-bunul Dumnezeu, să faci 

pentru dânsa, şi pentru preasfinţitul nostru 

stăpân şi pentru noi, căci, cu socotelile ce 

ni le-ai scris Strălucirea Ta, şi cu făgădu- 

ielile cele întru Dumnezeu, ni-ai legat mâ- 

nile şi picioarele. Şi rugăm pe Domnul 

Dumnezeu să învrednicească pe Strălucirea 

Ta ca, nu numai şase luni să ne cârmu- 

ieşti, ci și în toată viaţa Ta, şi nimeni din
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1 Fraza e vădit stricată în ambele copii. 

  

rândul nostru, al arhiereilor, să nu calce 
în Constantinopol fără porunca preasfinţi- 
tului nostru stăpân, după Tomul sinodi- 
cese ce-l vei vedeă Strălucirea Ta, pe care 
l-am făcut acum. lar cum că nu-i scapă 
Strălucirii Tale schimbările meghistanilor 

(celor mari ai Porții) şi cum că unii 
din împrumutători au întrare şi putere la 
Porţi, suntem siguri de aceia că Strălu- 
cirea Ta are şi această grijă pentru noi, 

“să nu avem vre-o pagubă în chiliile noastre. 
Şi aceasta ce Ti-am adus înainte,-—ţie-Te 

Dumnezeu mulţi ani şi deie-[i harul prea- 
strălucitelor şi prea-iubitelor 'Tale beiza- 
dele,—să n'o uiţi, având şi aceasta întru 

toate în grija Ta. Şi de acum Strălucirea 
Ta să fii cârmuitorul și îngrijitorul tutu- 
ror lucrurilor Bisericii celei Mari și ale 

preasfinţitului nostru stăpân şi ale arhie- 
xeilor, şi să fim mulţămiţi şi cu aceia, ce 
hotăreşti Strălucirea Ta, că, dacă sar găsi 
vre unul dintre noi duşman şi uneltitor 

împotriva acestui preasfinţit stăpân al nos- 
tru şi Patriarh ecumenic, şi să iasă din 

această dumnezeiască voinţă şi poruncă a 
Strălueirii Tale, şi să gândească cele pro- 
tivnice stării celei de faţă, precum am fă- 

găduit şi de faţă în sinod, când sau cetit 

strălucitele serisori ale Tale, şi le-au as- 

cultat toţi, şi sau bucurat, fiind acolo şi 

credinciosul şi întru toate adevăratul capu- 

chehaie al Strălucirii Tale, prea-cinstitul şi 

de bun neam boier, dumnealui Pavlachi, şi 

aceasta o seriem ca să aibi voie Strălucirea 

Ta a-l pedepsi în orice chip Ţi sar părea 

potrivit. Tot gândul şi voia şi planul şi 

grăbirea noastră, aşa cum serie Strălucirea 

Ta să aibă îndreptăţire, cât mai iute sunt 

cele de faţă, şi nimic alta. lar Domnul 

Dumnezeu să înmulțească anii şi să lun- 

gească viaţa Strălucirii Tale şi so învred- 

nicească de o bătrâneţă foarte adâncă şi 

foarte fericită, amin. 
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Das lui Dumnezeu . şi osteneala lui 

Isaia. Această dumnezeiască și sfântă. Evan- 

ghelie: s'a :seris în. Ungrovlahia, fiind Domn: 

domnul lo Matei Voevod,.la anul: 7155. 
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CCLXIX. zi PI a Doe 

Ioanichie, Patriarh de Constanţinopol, se învoieşte a iertă pe Meletie. fost 

Mitropolit de Rodos: care, împotriva hotărârii, lui, căută să capete. liberarea fostului 

Patriarh Partenie, dacă Meletie: va izbuti a-i dobândi” pacea cu acesta, care. S'ar. 

îndatori. a: sta unde va spune Vasile-Vodă al Moldovei, reprezintat la învoire prin 

capuchehaiaua Pavlachi !. 

"Aogwintoc, the Bod dppentonaoc. Rov- 
gravewownbheoe, Negc Pope ai „0ipoope- 

vis. Ilarpiăpys-" ! 
A rod mapâvros Îper&pon nzeprag acd 

“pâpparoc Omhozooâpev. roie măotw' 4, :na- 

rpapyebovros rod Eâwofsyroc udp Dapeviov 

mod oixobueyxod 0pâvo»,. die  rpbzals. pie 

Rptoc, dâwiay elorrv brâari) map” Exelvo» 

5 ieporaroc ădehpâe ju: “Poâov udp Me- 

MEztoc, be moda abriv otăaat pi vexovbiay 

mană vâpove, nai 2te6Ni0n che Erapyiae ad- 

705, P6dov, xai 'peră riv rad xbp Iapdevi5» 

adrod Etooty Expi0q, vot o5voârii „at 

dtaoxEvet, 
Med&rtov sis: cijv bnepopiav. rod xbp Ilapde- 

zewipBijvar ră adrăvy “P6âc» xbp 

Ani 

weră ră &navazăpabat md rîjc Dneponiac 

îmeiwe, re ărampevav ră uEvtota TwyXă- 

vovra mai mapă xavovac ttehdovra rije Enap- 

pios adT0d, XATă Ti îmerEpay laay vaviv 

viov Ewsivo», e miororepov Tây dĂoY, 

rije râre îuby brooytoeos dfoofivar zapă 

rije zapada» Exsiyme matdelac, al ovvaptb- 

viva ee wi 2porepov ete mbv xopây %ai 

ete ri rătwv râv ăppteptoy, xai dafeiv ai 

rw &zapyiav aro. "O za Extvero, 47 Anîjă- 

Bev sie rijy Gnepapiav rod xp TapBevio», xzi 
2 - 7 2 AD a 2 a € SN 

2 râ meratb, obu oi” nuc, rod gbrob “P65ov 

450 

a vai îpâte: ami Gpu, Tijy Ehevepiay rob 
Medericv Biavon0âyroc, ră abrob Betis 

| 3 i i 

LV. pentru acesta şi mai sus, şi Studii și documente, IV, pp. 23940, mle AXXI, LXXV. 

  

 oanichie, cu mila lui Dumnezeu abie- 

piseop “al Constantinopolei,. Romei” celei, 

Nouă, şi Patriarh ;ecumeni. ÎN Re 

“ Prin :cea, de faţă a noastră granmată pa- 

triarhală facem. ştiut tuturora; că, în Pa= 

triarhia Scaunului ecumenie a mazilitului 

chir Partenie, în: ce chip. ştie Domnul, a 

suferit din partea lui o foarte mare nedrep- 

tate 'preasfinţitul. fratele nostru al Rodului 

chir . Meletie, cum ştiu mulţi că ea s'a făcut 

împotriva legilor, şi a fost scos din eparhia 

lui, a Rodului, şi după scoaterea. acestui 

chir Partenie. s'a: judecat, cu părere şi cer- 

cetare sobornicească, precum că trebuie a se 

trimete acest chir Meletie al Rodului la lo- 

cul de surgun al lui chir Partenie acela, 

ca unul ce.e mai de credință decât.alţii, 

şi, după întoarcerea-i din acel loe de sur- 

gun, ca unul cea fost foarte mult nedreptăţit 

şi împotriva, canoanelor & ieşit din eparhia 

lui, să fie iertat, după. cuvântul nostru viu 

al făgăduielii ce am făcut atunci, de acea 

pedeapsă fără rost, şi să fie socotit ca şi 

mai înainte în ceata şi în rândul arbhiereilor, 

şi să-și iea şi eparhia lui. Ceia ce. sa şi 

făcut, şi a plecat la locul de surgun allui 

chir Partenie, şi, între acestea, nu ştiu cum, 

acelaş chir Meletie al Rodului plănuind, 

cu voia şi hotărârea şi pornirea lui, libe-
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rarea lui chir Partenie şi, făcându-se aceasta, 
nici noi, ea unui apostat şi călcător al hotă- 

vârii noastre, n'am voit a-i da, cevă din cele 

făgăduite, nici el de atunci pănă azi n'a mai 
venit la, noi. lar acum, pentru că el a venit 

la noi şi a cerut pace şi iertarea Bisericii 
şi a-şi găsi dreptul lui pentru nedreptatea 
aceia ce a suferit-o, şi mai ales pentru că 
nu s'a pricinuit ceva protivnie Bisericii din 

întreprinderea lui de a liberă pe chir Par- 
tenie, am primit căința lui, în acest chip 

adevărat, care a făgădnuit că prin ajutorul 

şi nevoinţa lui se va, face cea de istov apro- 
piere şi pacea lui chir Partenie şi a noastră 
şi se va odihni acela în locul unde va fi 

părerea şi porunca prea-cucernicului și prea- 

luminatului şi prea-creştinului— care să tră- 

iască întru mulţi ani!—domn al nostru şi 
binefăcător şi după Dumnezeu : cârmuitor 

al Marii Bisericii a lui Hristos, al Moldo- 

vlahiei domnul domn Vasile Voevod, sufle- 

tescul fiu prea-dorit al Smereniei Noastre, 

şi, luând sfârşit fapta păcii, îneredinţăm 

prin cea de față pe toţi, prin socotință şi 

hotărâre sinodicească a sfântului sobor ces'a 

aflat, a prea-fericitului Patriarh al lerusa- 

limului chir Paisie şi a preasfinţiţilo» arhie- 

rei şi prea-einstiţi, cei întru Duhul Sfânt 

iubiţi fraţi ai noştri şi coliturghisitori şi a 

prea-cinstitului şi de bun neam boier dum- 

nealui Pavlachi, capuchehaie al Domniei 

Moldovei, şi a prea-cinstiţilor clerici ai Bi- 

sericii celei Mari, aflătoare în sama noastră, 

a fi iertat acel preasfinţit chir Meletie al 

Rodului de acea nedreaptă pedeapsă şi a fi 

numărat în sfânta frăţie a arhiereilor, ca 

unul ce şi mai înainte a trăit şi sa purtat 

în ea, cum e datina arhiereilor, şi a-şi luă 

ca pâne a lui fără mită Mitropolia lui, 

Rodul, din care în chip rău şi împotriva 

canoanelor a ieşit, şi nimeni să nu cuteze 

a ieşi din această învoire şi făgăduială, supt 

povara afuriseniei nedesfăcute şi veşnice de 

la Dumnezeu atotţiitorul şi să fie supus 

veşnicei anateme, şi să ajungă părtaş al 

focului gheenei, şi pe lângă acestea şi, În 

cât timp se va află el, în lucrul pentru pace, 

statornic în cele ce şi-a pus în minte, să fie 

păstrat fără vătămare din partea oricărui 

protivnic, şi după pace de asemenea să ră- 

mâie netulburat. Iar, dacă va călcă vre-un 

condeiu din cele mai sus serise ale învoirii 

şi făgăduielii lui, să fie izgonit de noi ca 

un mincinos şi uneltitor împotriva Bisericii 
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şi a noastră, necăpătând nicio împărtăşire 

ori recunoaştere de dreptate ori cerere a 

iertării lui sau a eparhiei. lar, dacă acel 
chir Partenie n'ar ţineă fapta păcii, el 

(Meletie) să fie cel d'intâiu dușman al lui 

şi protivnie şi prigonitor. Astfel s'a, seris 
cea de faţă a noastră scrisoare patriarhi- 

cească de învoire. 
În anul de la Mântuire 1647, în luna 

lui Septemvrie, indieţia 1. 
Paisie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al sfintei cetăţi Ierusalimului. 

CCLXX. 
Alegerea din nou, la Constantinopol, a Mitropolitului muntean Ștefan de 

Tismana. 

Yaâuvaua Oupofhazyiae Brepăvyo», Îjtav- 
u&vo» Trow.ăvac. | 
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Pomenirea, lui Ştefan al Ungrovlahiei, 

egumen de “Tismana. 
Precum casele cele sfinte îşi capătă si- 

guranţa din pietre bine potrivite şi din stâlpi 

lucraţi, tot aşă şi turmele se cârmuiese şi 

se călăuzese prin păstor şi cârja lui păsto- 
rească; căci fără păstor şi stâlpi e cu ne- 

putinţă a cârmui o turmă și a elădi o casă 

sigură. Deci, de oare ce sa prilejit ca şi 

preasfinţita Mitropolie a Ungrovlahiei şi 

turma cuvântătoare din jurul ei să fie lipsite 

de căpetenie adevărată, căci cel ce eră acolo 
arhiereu, Teofil, a încetat din viaţă, — după 

îndemnul preasfinţitului nostru domn și stă- 

pân, Patriarhul ecumenice, domnul domn Ioa- 

nichie, ne-am strâns noi, arhiereii ce ne-am 

afiat în Patriarhie, în biserica marelui mu- 

cenie Gheorghe, pentru chibzuirea şi alege- 

rea unui păstor şi îngrijitor al oilor celor 

cuvântătoare din acea Mitropolie, şi deci, fă- 

cându-se votarea după canoane, am pus în- 
tâiu pe prea-cucernicul între ieromonabhi și 

duhovnici chir Ştefan şi categumen al venera- 

tei şi domneştii mănăstiri a Tismanei, apoi pe 

prea-sfinţitul între ieromonabhi şi duhovnici 

chir Atanasieşi, al treilea, pe prea-cucernicul 

între ieromonahi şi duhovnici chir Leontie 

proegumenul. IJeci, spre dovadă şi siguranţă, 

sau aşternut şi numele lor în această 

sfântă condică a Marii Biserici a lui Hristos. 
În anul de la Mântuire 1648, Maiu, 

indieţia întâiu,



CCLXXI. 
Patriarhul de Constantinopol loanichie supune mănăstirii Karakallu de la 

Athos biserica Sf. Nicolae din Ismail, reparată de călugării athoniţi, făcând-o și 

stavropighie a sa. | 

Ioanichie, eu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenice. 

Cunoscut este în de obşte la tot poporul cel numit cu numele lui Hristos că 

această Mare Biserică a lui Dumnezeu, catolicească şi apostolicească, covârşeşte și este 

mai întâiu de toate dumnezeieştile şi prea-sfintele Mitropolii şi bisericile supuse lor, cu 

alte cuvinte: mumă şi izvor nesecat, şi arbore ales şi cu frumoasă umbră, şi liman li- 

niştit şi mântuitor. Deei ea în multe chipuri economiseşte interesele fiecării Biserici a 

feluritelor neamuri ce voiesc să aibă legi pentru cârmnirea, desăvârşită și pentru hotărâri 

care să dea un folos statornic, sau prin voinţă împărătească sau patriarhicească, precum 

la zidirea oraşelor, Mitropoliilor, bisericilor şi altora multe, asemenea acestora, ce lu- 

crează şi ele la folosul sufletese în de obşte şi al fiecăruia. Pentru aceasta este obiceiul 

ca, cu îngăduinţa, puterea şi voința patriarhicească, să se facă aşezăminte patriarhiceşti 

şi stavropighiale pentru căinţa şi înlăturarea păcatului şi creşterea virtuţii la mai multe 

epavhii ale Mitropoliţilor, archiepiscopilor şi episcopilor, întemeiate prin gramate ale 

Patriarhilor după vremi, care aşezăminte ştim că sau făcut şi se ţin bine, eu iubire de 

Dumnezeu, neschimbat şi nestrămutat, fiecare din ele. 

Aşa dar, fiind un lăcaș în eparhia şi Mitropolia Proilavului şi a Ismailului, 

închinat în cinstea Sfântului Nicolae, care este învechit şi dărâmat, şi, cu un cuvânt, nu 

are nicio parte în bună stare, şi e trebuință a se face din temelie, din norocire, pe 

neașteptate, prin năstăvirea lui Dumnezeu fiind îndemnați prea-cuvioşii părinţi de la 

Sfântul Munte, din mănăstirea Karakallu, unde se cinstește hramul Sfinţilor Apostoli, 

vor a înoi din temelie acest lăcaş, cu a lor cheltuială, supt numele de patriarhicesc şi 

stavropighial, așa ca să ţină în acest lăcaş singur numele Patriarhului şi să se zică mai 

presus, fiindcă acest lăcaş la înoire s'a făcut stavropighie patriarhicească, şi în el nici- 

an arhiereu al locului şi după vremi să nu se amestece, nici la sfinţitele lucrări, nici la 

sfinţita hirotonie, nici la cercetarea sufieteştilor greşeli ale ieromonabilor și monahilcr din 

mănăstirea Karakallu, ce se vor află la acest lăcaș, nici întrun chip, nici a li cere dările 

după canoane; căci, chiar de ar fi sfinţiți acolo, ei totuş vor fi şi se vor numi pa- 

triarhiceşti şi vor fi supuşi exarhului ce se va trimete de la Patriarh pentru drepturile 

lui, şi-i vor plăti obişnuitele dări după canoane. Căci, acolo unde nu vor fi întemeiate 

stavropighii patriarhiceşti, arhiereul locului de după vremi are putere şi lui îi vine 

anaforaua, pecetea, cercetarea, veniturile canonice, hirotoniile, darea de cărţi şi vânzarea 

lor şi orice alte drepturi episcopale. lar stavropighiile patriarhiceşti, fiind atârnate de 

puterea Patriarhului, voim să rămâie neschimbate şi nestrămutate. Așa dar sus-numiţii 

părinţi ai cinstitei mănăstiri Karakallu, arătând dorinţa lor de a ridică acest lăcaş, au 

cerut de la Smerenia Noastră voie şi îngăduință patriarhicească de a se apucă de această 

lucrare fără îndoială, şi Smerenia Noastră, nevrând a trece cu vederea cererea lor, ca 

una ce este bine întemeiată şi legiuită, li-a dat învoire şi putere prin aceasta a noastră 

carte patriarhicească pecetluită, să pună temelie şi să înfigă sfânta cruce după orân- 

duiala Marii noastre Biserici şi să clădească biserica supt nume de stavropighie pa- 

triarhicească, spre a fi aceasta de acum înainte nerobită în veci, cu totul slobodă şi 

necăleată, şi părinţii ce vor fi într'însa după vremi să nu fie datori a da nimănuia nimica, 

afară numai, spre semn de supunere, la Biserica cea Mare a lui Hristos câte 40. de 

litre de iere sau 10 ocale, şi să pomenească în biserică numele nostru, al Patriarhului, 

după obiceiul bisericese ce se ţine din vechime prin stavropighiile patriarhiceşti. Când 

va fi trebuinţă de hirotonia unui preot sau ieromonah sau ierodiacon, părinţii să cheme 

pe arhiereul locului ca, să slujească în această biserică patriarhicească şi stavropighială, 

fără însă a şedeă în sfinţitul Scaun. Toate acestea spuse în gramata de faţă voim să 

rămâie neatinse, neschimbate şi necălcate pentru totdeauna, arhiereul locului de după 

58183. Vol. XIV. 
25 

1648, 

Iunie. 
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Căldărușani, 

1648, . 

27 Talie. 

vremi neavând nicio îngăduinţă, precum s'a spus şi mai sus, nici a săvârși sfinţite lucrări, 

nefiind chemat de părinţii de la această biserică, nici a judecă, nici a caterisi, nici a 

afurisi, nici a cere vre-un drept de la ei, fiind slobozi și scutiţi; ale căror greșeli voim 

să fie legate numai de Smerenia Noastră, şi a noastră va fi cercetarea şi arătarea, oprirea 

şi dregerea greşelilor. lar, dacă oricine ar voi să calce această a noastră gramată pe- 

cetluită patriarhicească în care seriem, despreţuind şi batjocurind măreţia noastră pa- 

triarhicească şi puterea noastră, şi ar supune-o robiei, în dauna şi spre stricăciunea acestei 

biserici patriarhiceşti şi stavropighiale, închinată numelui Sfântului Nicolae, ori arhiereu, 

ori preot, ori din altă tagmă, şi rând şi tovărăşie, să fie afurisit de sfânta cea de o fiinţă, 

de viaţă făcătoare şi nedespărţită Treime şi de unul Dumnezeu cel netopit în unitatea 

firii, şi să fie blăstămat şi neiertat, și după moarte nedeslegat, în veacul de acum şi în 

cel viitor; şi să aibă blăstămurile sfinţilor celor. 318 purtători de Dumnezeu părinţi de 

la Nicheia, și de la celelalte sfinte sinoade, şi partea lui să fie cu vânzătorul uda. De 

aceia, pentru cunoaştere şi asigurare, s'a făcut gramata de faţă, supt pecete de plumb, 

şi s'a dat călugărilor de la Karakallu, trecându-se şi în condica sfântă a Marii Biseriei 

ai lui Hristos. În anul 1648, Lunie în 2. 

Ioanichie, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

-- Antim al Chizicului. 

+ Partenie al Samosului. 

Neofit al Adrianopolei. 

Pangratie al Mirelor. 

Damaschin al Mesemvriei, 

Porfirie al Nicheii. 

Climent al Didimotihului. 

Gavriil al Naupactului și Artei. 

Ghermanos al Elasonei. 

Daniil al Serelor. 

Cornilie al Metimnei. 

Grigorie al Rodosului. pe
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(Melhisedee, Cronica Hușului, Adaus, pp. 152-6, după originalul astăzi pierdut.) 

CCLXXII. 
Paisie, Patriarh de Ierusalim, dă, din Căldăruşani, o mărturie. 

Paisie, cu mila lui Dumnezău Patriiarhi ai sfintei cetăţ Ierusalimului şi a tot 

Palestinului. 

-- Întămplăndu-se Smereniia Noastră a venire la sfănta mănăstire la Căldărușani, 

venit-au înnainte Smereniei Noastră egumenul Varlam dela ata sfăntă mănăstire dela 

Căldăruşani cu un zapis al jupăneasei Todorei, care jupăneasă se-au călugărit la ata 

sfăntă mănăstire, arătăndu egumenul Varlam acel zapis al jupănesei Todoarei nainte 

Smereniei Noastră păntru neşte Țigani ce au fost închinat şi daţ la sfănta mănăstire pănă 

au fost vie ia, cu voia ei. Dece Smereniia Noastră, văzăndu zapisul ei, şi mărturisindu 

egumenul Varlam cu tot soborul lui dela mănăstire cum că acei Tigani i-au dat şi i-au 

închinat la sfănta mănăsti[re] la moarte ei, dec, văzăndu Smereniia Noastră zapisul ei, şi 

mărturisindu şi egumenul într'ata potrivă, am dat cartă a Smereniei Noastră egumenului 

Varlam ca se ţie pre acei Tigani ce săntu mai sus scriși, se-i ţie la sfănta mănăstire cu 

pace, cum i-au dat ata jupănăasă, iar altu nimenel|e) treabă se n'aibă cu acei Tigani. lar 

cine va vră se strice zapisul acei jupănease care i-au închinat și cartea Smereniei Noastră, 

acela om se fie blestemat și afurisit de 318 wreu, exe BA Hukea, aşijdere şi de Smereniia 

Noastră afurisit şi proelet. Însă, de va fi zapisul acei jupănease așă lăsat la moarte ei cum 

scrie mai sus, se fie, cum am seris mai sus, acei Oameni cari am scris mai sus supt aca



legătură și supt acel blestem. Iar pata și darul şi 
se fie pre creştinii cei adevăraţ. amin. - 

lul[ie] 27 ans, ab 7156. 

(Iscălitura grecească a Patriarhului.) 

(Bibl. Ac. Rom., doc. 272/xx.) 

CCLXXIII. 
Sinet (oevsr:) al lui Matei-Vodă Basarab pentru o vie de la Căciuleşti a 

mănăstirii lui Xenophont. 

(Langlois, 1. c., p. 78.) 

CCLXXIV. 
Vasile-Vodă Lupu dă mănăstirii Zographului din Athos mănăstirea Dobro- 

văţului, cu hramul Sfântului Duh, împreună cu ce se ţine de ea!', pomenind pe 
Mitropolitul Varlaam şi pe episcopii Anastasie de Roman, Teofan de Rădăuţi şi 
Ghedeon de Huşi. 

(Notiţe greceşti moderne, în Bibl. Ac. Rom.; Langlois, 1. e., p. 91; întreg în Petit, adausul la 

BoGoavrrvă Xpâvexa, XIII, p. 179 şi urm.) 

CCLXXV. 
Matei- Vodă Basarab către Patriarhul de Constantinopol Ioanichie, cerând 

ca Mitropolit în locul lui Ştefan, socotit ca trădător, pe Ignatie de Râmnic. 

+ To zavamorăro narpi xi Beoz6r, To! Preasfinţitului părinte şi domn, Pa- 

oixooeviu Iarptăpym, *opie ropiwloawizo, :  triarhului ecumenic, domnului, domnului 

"loăyyms MarGaioc Bosfovăac, îhâwp Bec Ab- Ioanichie, lo Matei Voevod, cu mila lui 
Eyre nâons Odyxpofhayiac, Tiiv 2p001%0vw- Dumnezeu Domn a toată Ungrovlahia, 
oav ebhiferay, __ cuvenita evlavie, 

Acduevor rob zavayiu» Becd dă zi xoo- Rugându-ne de preasfântul Dumnezeu 

opri) Snteiav rîjs Nayatbrrjrde 905, Gri mai pentru sănătatea, lumii iubită, a Preasfinţiei 
îete ri abrod woxpoopia vai pâpir tv mi Tale, căci şi noi prin mărinimia şi harul 

mavania wat ebmpoolturp ris Iavmpârrrs aceluiaş suntem sănătoşi după rugăciunea 

oo» edi înpaivouey, eiprvebovres dn răs preasfântă şi bine primită a Preasfinţiei 
moNhăG Mai Ravrodazăs OD XbGs6, OR0d pas Tale, odihnindu-ne în pace de multele și 
2nav$67o7y rbv zapăvra %aipov (0205 7d d- feluritele supărări ce ni-au venit în timpul 
văBepa vă Ep 5 atmtos), Sâv îu.mopesauev vă : de faţă (anatema să fie asupra vinovatu- 
“păbouev zpbs rijy Havatorară Gov, Xa vă lui!), — n'am putut să scriem către Prea- 

ziv xpoowvloopey vară ră mpenoy, âv - sfinţia Ta şisă ne închinăm Tie după înda- 
vadă vai obătnore 0îv cip Ghnowuovobiuev, torirea, noastră, de şi niciodată nu Te uităm, 

ore GEXouev ăArjouovijcet, uâvav BEhapey nă- 
Wet rd [EOG WaG TpoS Tijy wcEpa was, Ti 

niei nu “Te vom uită, ci ni vom face datoria 

către maica noastră, Biserica cea Mare. 

Mean "Exxhngiav. Aă iv Goav ăvat- : Astăzi aducem înaintea Preasfinţiei Tale 
popev zi Ilavapârri cob Gr 6 ua îs că arhiereul nostru chir Ștefan, ca unui 

ăpyispede %dp Srtomyne, oin ze Gore vai ce este viclean (literal: târgoveţ) şi de fire 
dpouetas ONG Drăppy, 53 Ttebpo 2s vă . acru la maţe, nu ştiu cum s'a dovedit că 

1 Porrma reproduce apruape aceia a daniei către “Teofan de Ierusalim a mănăstirii Galata de 

Radu-Vodă Mihnea, la 25 Mart 1617 (v. Uricariul, V, pp. 215-8; Melhisedec, Notite, pp. 277-9). Dania lui 

Alexandru Lăpuşneanu către Vatoped (U'ricariul. XIV. pp. 1071-11) se va reproduce în Adausul la 

acest volum. 

blagosloveniia a Smereniei Noastră 
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1650, 
11 Iunie. 

1651 

(7159), 
26 Mart şi 

29 Iunie. 

Târgovişte, 

1653, 

12 Tulie.
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1653, 

prin August. 

îpopă6q ns vă 5pi0rvop.ovijo peră Tâv 

ovoraa!aGrây, va Era râv EEoaey Tod 

Bpâvov vă ovpălm sis rd povaorijptăy Tov, 

oi aaponahobuev ri Mavamtârară 60» 1ai 

âmăcay riy iepăv obvodoy vă wc orei Ex- 

3ocw uă riutoy rpboonov vă petadtonpey tv 

Bzompthsorazov ăpytenioxorov “Poyyino5, %5p 

"Livăntoy, ăvâpa "npatăy Xa rip.toy ai XEov 

ris nohreias, xai napaxahobpey vă vii) Viva 

xoupod ăpynra, Bă vă îweote vă ăpytepea, 

mic xow.loeoc rijs Iavaytoc Ori Exowev za- 

vinopiw. Todra păv nară mb mapâv at ă8 

zavăntat um BeomeBeis ebyai ris llavat6- 

cijrâe Bob strjoay pet” 1juâv. 
"Amd Tpuyofiorov, pagyvleo, iovhip tflej. 

loans Marairs RBosiăydoc. 

(Bibi. Ae. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

a fost în legătură cu răsculații, şi astfel 

l-am seos din Scaun, ca să se odihnească 

în mănăstirea, lui, şi ne rugăm de Prea: 
sfinţia Ta şi de tot sfântul sobor să ni tri- 

meată învoire, cu un obraz de cinste, ca 

să mutăm pe prea-iubitorul de Dumnezeu 

arhiepiscop al Râmnicului, chir Ignatie, 

om în vrâstă şi cinstit şi vrednice de a 

cârmui, şi ne rugăm să nu se facă zăbavă, 
ca să fim cu arhiereu, căci avem hram la 

Adormirea Maicei Domnului. Acestea le 

avem acuma; iar preasfintele şi de Dum- 

nezeu ascultatele rugăciuni ale Preasfinţiei 

Tale să fie cu noi. 
Din Târgovişte, 1653, lulie în 12. 

lo Matei Voevod. 

CCLXXVI. 
Act patriarhal de înlocuire a Mitropolitului Ungrovlahiei prin Ignatie Sârbul, 

episcop de Râmnic. 

Raraipearc rob ObyipoGhogias x4 yret- 

caoij £repâv. 

Toic nâsi mp6ârhov val marapaves E0ttv 

Gr rby ăvonpărjy râs epic wa TApOITLOVv 

zâv oxavăăhov 10. îmifovhov mată Tod lăio» 

mpoeorâros ai Xppuvtoc Kai Vot mohtrixoi 

sai wavovae EX joinoriol tors KShebov- 

ov nateta xafvnofăhheotar ai rîjs mu ai 

dtiaq ănoarepeiodat. "Eimei oby Xa 5 xprip.ari- 

sas Map pozoNijs du.v Îrâpavos, 0bx etăap.ev 

z60ey xiwnBeic, sis rooobrov meptorn) Anovoias 

ai ăvotahroiae, bare piă6hwos ppovrilery rijs 

ciprvne xai vii m abrijs otpeheias, ah NA6 

xaP adr 2măTGac, xavăăhov 2apairtos za 

Exa&qe îpăvero ri xowărari, vai, th di, etpto- 

zoy, val xoră rod ură Beby ebepy610) adroă, 

îmhapmporăro» ai eboebeorăro» Abbăyrov ză- 

ss Obwipotapias, xplo» xopio» "leoăvyyov 

Marâmio» Boef6da, rod vară mvebya biod 

zepnodiiro» rijc Îjp.v Merpt6rijroc, pprjSâpevoc 

îmt6ovd, nepopipar, mai dt&yoorat Xa? ab- 

rod weherijoac, xi, notvovbe Vevâuevoc T0i6 

GTA0LĂGAGL înţe- 

n.ovius, zawtoiov sidoc ăyaptorias Tpos adTăy 

dmedeitaro: zodrov jâpty îi Merptârys Îp.âv, 

weră ris iepâs Tâv Gpyteptov Gvy6805, Tây 

ăranzi, act al VATĂ Tis 

2 “Age Ilvebuar dyanmrâv ăâehpâv Tiy 

oi ovhdetonppâv, rotobrov byra măy fndtvra 

Mippozohizrp Odripobhayiac Eripayoy, ij 

3tavata rod Ilavoriov Ilvebuaroc îxidmpe xară 

    

Caterisirea Mitropolitului Ungrovlahiei 

şi aşezarea în loc a altuia. 

“Tuturor li e vădit şi limpede că pe stri- 

cătorul păcii şi prieinuitorul de seandele şi 

uneltitorul împotriva stăpânitorului şi dom- 

nului său însuş şi legile politicești şi ca- 

noanele bisericești poruncese aspru a-l su- 

pune pedepsei şi a-l lipsi de cinste şi de 

vrednicie. De oare ce deci şi cel ce a fost 

Mitropolitul vostru, Ştefan, nu ştim din ce 

pricină mişeat, a ajuns la atâta nebunie şi 

nesimţire, încât să nu se gândească de loe 

la pace și la folosul ce vine de la dânsa, ci, 

încă, sărind împotriva ei, s'a făcut vinovat 

de scandele şi de vătămare pentru obşte, şi, 

ce e mai rău decât orice, a fost dovedit că 

a ţesut uneltiri: şi împotriva celui după 

Dumnezeu binefăcător al lui, prea-strălu- 

citul şi prea-cucernicul Domn a toată Ungro- 

vlahia, domnul domn lo Matei Voevod, 

sufletescul fiu prea-dorit al Smereniei Noas- 

tre, şi Sa cunoscut că a pus gând asupra 

lui şi, făcându-se şi părtaş cu cei ce au 

stricat orânduiala, şi s'au ridicat împotriva 

Domniei, a dovedit tot felul de nerecunoştinţă. 

faţă, de dânsul,—dreptaceia Smerenia Noas- 

tră cu sfântul sobor al arhiereilor, fraţii 

iubiţi întru Duhul Sfânt şi coliturghisitorii 

noştri, l-am caterisit, cu voia Sfântului Duh, 

pe acel Mitropolit al Ungrovlahiei Ştefan,



m05s 1EpObS 4AVOVIS, E AVTAGT(I WATĂ Tod 
idiob ăpyovros, xai Tis ăpxteparixije râs 

voi &tac verbuvoxe, ua Exnroroy ai to- 

repmuevov rob Opâvo» ris Obyppofhagiae ă- 
mexartoryjoe xi poxpăy rabrne Gnsâahev, 
Gore undewiav peroyiy Eyetv rod Xotnod £y 

adr, A) Evrdfei Brărery iorov xai Erepavae 

wovaxăe MEyeodat, pmndevăc rohuâvros ănd 
705 vb, iepoutvov î Aaixây, ăpx6vroy î) ăp- 

Jopmtvoy, Eye adrăy Ev ip) xai rătet ap- 
jpepăoc, & 6ăpe &pyize wat âpoptau.0d. “va 

5 ui Ei mob î) Mrrpânos abrm Eorepq- 

pEvn Ywnoiod mposrăro» al. vouiuow Gpxte- 
pios, Vlipov vevouăvov dâsig ai mporponii 

ijpertpa mapă rây roxâvrov Evrabla dpyte- 
ptoy Xa bnepripov, râv Ev “Ayio Ilvebwort 

ăanqrăy Îu.ây ăBehpăv vai onhhetro»pyây, &- 
xpidq mat &xvbo6q zpă ră XNoy dpy.6âtos xi 

mpoolxoy rii Marponâhet rabry Obyypofăa- 

jiac 5 Deoprhtarazoc Entoxonos "Pouvizob xp 

"vârtos rob &vaâstacdat rhv zotnavrtzijv 

adrije pă6dov ai rijy Dvebnariuijy BoiXnGtv. 

Kai 5i, mtumopev sie ră abrâdt rby tepira- 

roy MmjrponoNirmy Apborpac, bp Maxăptov, 

[imEpetn.ov, ăvaznrăy îj.bv &v Xproră a3ehpby 

za. avhhetovpri0v], Eni ră avadeitar măotw buy 

abrăy hâţwp meroBEcene nară robe lepobe Vlitpove 

MurgponoNrnv vijstov 10 Vino Xa XaV9- 

wdy Odyypofhaxiac, be îv wa heyâţevos 6 

fepbrazoc abrăc Mrjrponohirrie Apbarpae xp 

Max&pioc, îm&repoc Ezicponos 19 BoTprapy!- 

be Etapyoc. “0Bev xoi “păponev 0»vodxe, 

7a, spvboxovres răv teporaroy Mnrponoirrjy 

Obpipofhaplas ubp 'Îvămov bmăpripoy ai 

Ztapov Tha voy, răy îv "Asie Ilyebuar &- 

az my ădehoby wi Gohettobpii6v, 

“păatoy 1 vâutn0v pytepea 9.6y, Tipâre WĂ. 
RA 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

pentru purtările lui şi potrivit cu sfintele 

canoane, ea pe unul ce s'a răsculat împotriva 

Domnului său însuş, şi l-am despoiat de 

cinstea şi vrednicia, arhierească, şi l-am făcut 
a fi căzut şi lipsit de Scaunul Ungrovlahiei, 

„şi l-am aruncat departe de dânsa, aşa 

încât să nu mai aibă de acum nicio îm- 
părtăşire într'însa, ci să petreacă întoemai 
ca oamenii de rând şi să i se zică Ştefan mo- 
nahul, neîndrăznind de aici înainte nimeni, 

dintre cei sfinţiţi sau dintre mireni, dintre 
cârmuitori sau dintre cârmuiţi, a-l aveă pe 
dânsul în cinste şi rânduială de arhiereu, supt 

povară de caterisire şi afurisanie. lar, pentru 
ca acea Mitropolie să nu fie lipsită însăş mult 
timp de adevărată căpetenie şi de un arhiereu 

legiuit, votându-se cu voia şi îndemnul nos- 

tru de către arhiereii prea-cinstiţi cari s'au 

aflat aici, cei întru Duhul Sfânt iubiţi fii ai 

noştri şi coliturghisitori, s'a judecat şi cunos- 

cut mai presus de alţii potrivit şi destoinic 

pentru Mitropolia aceasta a Ungrovlahiei 

prea-iubitorul de Dumnezeu episcopal Râm- 

nicului chir Jgnatie, pentru a primi cârja 

păstorească a acesteia și cârmuirea duhov- 

picească. Şi deci trimetem într'acolo pe 

preasfinţitul Mitropolit de Dristra, chir 

Macarie, |prea-cinstit, iubit al nostru întru 

Hristos frate şi coliturghisitor,] ca să vă 

arăte vouă tuturora că el este prin strămutare 

după sfânta alegere Mitropolit drept şi le- 

giuit şi canonic al Ungrovlahiei, fiind şi zi- 

cându-se acel preasfinţit Mitropolit de Dris- 

tra chir Macarie al nostru epitrop şi exarh 

patriarhicese. Deei şi seriem aceasta din so- 

bor, pentru ea voi, cunoscând pe preasfinți- 

tul Mitropolit al Ungrovlahiei chir Ignatie, 

prea-einstit şi exarh al plaiurilor, întru Du- 

hul Sfânt iubit frate şi coliturgbhisitor al 

nostru, ea adevărat şi legiuit arhiereu al 

vostru, să-l cinstiţi, ş. a. 

1653. 

CCLXXVII. 

_Constantin-Vodă Şerban, al Ţerii- Româneşti, 

tului Zogăari. 

(Langlois. . e. p. 78.) 

1 Pentru schimbarea din 1653, v. lorga, /atoria Bisericii, |. p. 312 (după „Târgovişte“ 

intăreşte niște robi schi- 

să se 

su prime punetul). Cf, ipoteza dreaptă din Sfânta episcopie a eparhiei Râmnicului, Bucureşti 1806, p. 41. 
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1651, 

13 Maiu.
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1654, 
(7162), 

13 Maiu. 

1651, 

April. 

1658, 

(7166), 

t-iu Maiu. 

1659 şi 

urm. 

CCLXXVIII. 
Constantin-Vodă Şerban, al Ţerii-Româneşti, dă voie să vândă roni schi- 

tului „Rovais“ (Pofate), supus mănăstirii lui Xenophont din Athos. 
(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac, Rom.) 

  

CCLĂXIX. 
Alegerea unui Mitropolit de Niceia în locul lui Grigorie care, întors din 

Rusia, sa oprit în Moldova, unde sa hotărât a-şi încheiă viaţa. 

  

Yrânwma mod MarpozoNiro» Nixaias Na- Pomenirea Mitropolitului Niceii Nata- 

Bavaviă Eni avrmaorăosi rob îv Mnojdavia nail în locul celui rămas în Bogdania al 

Swoweivavroc Nixaiae I'priropiov. Niceii Grigorie. 

"Eetâij, ris omorărms Mujrponâheoc Nr- De oare ce, rămâind Mitropolia Niceii fără 
atac ATpootaTebro» petyăonc, re rob 8 adrți cârmuitor, de oare ce acel care eră arhie- 
ăpyteparebovroc L'pnitopiov mp Xpâvoy Ent- reu acolo, Grigorie, de mai mult de doi ani 
usa râv bn ămehdovroc ete Mocynâtav, xzi plecase în Moscovia, şi se întorsese şi rămă- 
îmavonduupayroc nai usivavros sis Mnoyăa- sese în Bogdania, voind a-şi petrece aculo 
viay, BEhovroc Exetoe Bramepioai Tăv lov ad- viaţa lui, după înştiințţarea lui în seris, ne- 
rod, dară riv Evpapoy abrod uijvow, ud vrând să vie în eparhia lui, noi, arhiereii 

orepâavros Efdety ei iv Ezopyiav abrod, . ce ne-am aflat aici, după îndemnul prea- 
ijuete, ol mopenpeBevrec ăpytepeis, zpoTponi sfințitului nostru domn şi stăpân, Patriar- 

rod ravogtorătov 'îu,v abevrav xai Geon6rov, | hul ecumenic chirio chir Gavriil, am venit 

Tod oixauevxob larprăpxobbpiov, xopinb, [a- ! în prea-sfânta biserică a marelui mucenic 
Gpuijă, etovjAdouev Ev re mavotzrp va rod ue- Gheorghie purtătorul de biruinţă, Patriar- 

vaowăprbpoc Lewpyiov rod rporatopâpov, tă |!  hia cea nouă, şi votând după canoane pen- 

vEp marpiapăei, ali Vipove axvovixăc mon: ! tru aceasta, întâiu am pus pe prea-sfin- 

Găpevor dv adrijy, mpâtov păv Edtuedz măvy .:  ţitul şi prea-învăţatul între ieromonahi şi 
mavostbraroy 1ai Xoibrorov 8 tepowovăyole - duhovnici ehir Natanail, al doilea pe Ana- 
sai mvebuarixoie dp NaBayaijă, Gebrepov âe nia parohul şi al treilea pe Macarie iero- 

zoy 'Avaviav îpmpepiov wa tpiroy roy Ma- i monahul. Deci, pentru mărturisire şi sigu- 
xăptov iepouâvaxov, "Oev sie Evdertwv vai -  ranţă, s'au scrisşi numele lor şi s'au așternut 

ăopâdetav Eypăpnsay val vă dvâuora adry în această sfântă condică a Bisericii celei 

Mari a lui Hristos. 

1657, April, indicţia a 10-a. 

sai vateorpoânoav &v râde m îepă xoân | 
- - , | 

rije 705 Xptorod Meyăhrs "Ex noias. | 

„apte, ărpriie, ivârarivos t'insl. | 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCLXXX. 
Mihnea- Vodă al Ţerii-Româneşti dă 10.000 de aspri mănăstirii lui Xenophont 

de la Athos şi-i întăreşte închinarea moșiilor Raţca şi Siliştea. 
(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCLXXXI. 
Însemnarea datelor şi împrejurărilor în care Dosofteiu, Patriarhul lerusa- 

limului, a cercetat, înainte şi după ridicarea lui la această demnitate, ţerile noastre. 

"HhOowev eis Tavpăvyno [din Sinope,  : Am venit în Crimeia, la Balaeclava, şi de 
eu Patriarhul Paisie al Ierusalimului], ic acolo la Dunăre, la Chilia. De aici plutind 
mhy MmohowrhaGăv, Exsiev sis rbv Pobvaâw, pe la Bizanţ cu furtună straşnică, am mers 
sie mă Kai, "ExeiQay mhsovree dă md Bw- . la Sinope... 

! „Vlădiea de la Nicheia“ eră aşezat ca egumen la Todireni lângă Burdujeni, în mănăstirea lui 

Teodor Movilă, unde întrun târziu numai îi urmă Mihail (Studii; şi documente, XI, p. 55, no 45). EL făcu 

acolo „Păscăria Mitropolitului Grigorie Nichenschie“ (idid., pp. 56-7, nle 51-2). I se mai ziceă şi Mitropolitul 

de la „Odiţeani“ (ot Iteani), cum îl numeşte Domnița Ruxanda, a lui Vasile Lupu, pe care o împrumutase 

cu bani (6bid., pp. 78-9, no 138).



Câvriov Dră %hbăovos opoâpod Exițauey aie 

Svorry. 
Kai 1663, uni Adyoboru, 3tijbowevy râs 

Il6ăewe vai ăriBouz [en Patriarhul Nec- 
tarie de Ierusalim] zis rv Tobyafrw, sis mb 
Rediiv, sie ră "louattov, sie mă “Pow, ie zb 
Fahărte uzi câhoe sis Lrâcroy, uinyi 'Ozrobpiop. 

Răi 1664, wi "Azptăio, Errauev ele 

Obyxpofhayliav, sis ră Mzovxowptori, XX Gen- 

reu6pio uni ete Pobonov vai Ttepftvâodz, 

sie "ANfawroyăpt, sie “Păoipara. Kai pri 
"Oazofpi ete Sobpwvov vai Nrâzpevwy, xai 
Noeufpio» 1 eie Băpvav: dev Entorpapevrec 
IMBouevy măhrwy sie AMGawroyâptoy, xăweiBev 

sie Tobpysfov za sic ră side adr "AMGa- 

wrozâptoy, Xa 1665, 'lavovagpiy nryi, eic 
Sjhouvav, sis “Yâu.nohw, xai, Thy Pebpovs- 

> 

puov, sie "Adptavobrohty, Eva ămeorăhny Etap- 

oc sie Băzyiay xi sic MpoySayiay. Roi eră 

mb năoya, vi Mato, îjX80v sic Kovorayri- 

VObTEGĂtV. 
"Exeiev [de la Chios] ste Kâv, eie 'Po5uy 

ami mEhoe sie “lepovoviui, Evda 1666 &yetpo- 

zovitv Ymrponohrne Ratoapeise, za 166 

_ănânuojv Etapos sie Bhopowzordaviav. [Dar 

face alte călătorii. La 23 lanuar 1669 Pa- 

triarh de erusalim.] 
"Exsiey ry "lobhrov ete "Adptavobroiw, 

cv Abţodotoy sie PnzonnoMy, Tây Lsz- 

zevfptav sic Ilataprtiwmv xai Ieorepay nai 

Sreyinapov, Tv Noâp6ptoy ete "Eoxi-/ayapăv 
za. “Tâumohwv ai Sihouvoy, Xa răv Aextp- 

&piov sie Tobpyafoy, sie "AMawrogploy, ele 
“Hheăoxofov mai sis “Pary/oGirtav, wa "avov- 
apio» 3 sie Ttep6tvâoâ vai ij 23 ei 7; 

Mborpav nai rw (eâpovăproy is Bhayiav, 

cie rd Porti, xoi Enerra ete Mrowxowptor!, 

îmi 'Avyroviov Boef6âa. "Exeifev pi Matu 
sic Mmolzo» vai Potăw, Enea ete Lrdorov, 

ini Aobaa Bosf65o, ami rbv 'Oxrofprov 1670 

cie Kovoravrivobnoy, . . 
Kai 1673, Mai vryi (din Constantinopol), 

sic Bhaxiav, îmi Ppriopio» Boefdăa, vai zby 

“odwov sie Maottov, ste Poti, xai eie 

Luăstoy, îzi Nerpertetxso Bozf6da!, 4xi 25 

eic Bhayiay, ani Sezreufpio» 8 ete Kovsrav- 

TIVODTOĂY, e 

Maîo» 30 hBouev sis ză "Azpt, "lowio 
6, sie Tpizohw, eira sis Azodinetav xai "Av- 

cuâyetav, 4ai loohicv 20 ete Kovoravzto5- 

nod, ua 1677, Aerenfpiov 25, sis “Pobar- 

poi, xi. Ti 29 sie Bowrovpăort, zi A0caa 

Şi la 1663, în luna lui August, am ieşit 

din Constantinopol şi am mers [cu Patriar- 
hul Nectarie de Ierusalim] pe Dunăre, la 
Chilia, la Ismail, la Reni, la Galaţi şi pe 

urmă la laşi, în luna lui Octomrre. 

Și la 1664, în luna lui April, am mers 

în Ungrovlahia, la Bucureşti, şi în luna 
lui Septemvre la Rusciuc şi la Cervenvoda, 
la Arvanitochori, la Rasgrad. Şi în luna 

lui Octomvre la Şumla şi la Dobrena şi, 
la l-iu Noiemvre, la Varna; de unde în- 
toreându-ne, am venit iarăşla Arvanitoehori, 

şi de aici la Târnova şi la Arvanitochori 

Jângă dânsa, şi la 1665, în luna lui la- 

nuar, la Sliven, la Iamboli, şi, în Fevruar, 
la Adrianopol, de unde am fost trimes ca 
exarh în 'Para-Românească şi în Moldova. 
Şi, după Paşti, în luna lui Maiu am venit 
la Constantinopol. 

„.. „Deaiei [dela Chios] la Kos, la Rodos 
şi, la sfârşit, la Terusaliri, unde în 1666 

am fost hirotonisit Mitropolit al Cesareii, 
şi la 1667 am fost trimes exarh în Vlaho- 

bogdania. . . 
De aici în Iulie la Adrianopol, în August 

la Filipopol, în Septemvre la Bazargie, la 

Peştera, şi Stenimaca, în Noiemvre la Eschi- 

Sagra şi la lamboli şi la Sliven, şi în De- 

chemvre la Târnova, la Arvanitochori, la 

Liaşeova şi la Rahoviţa, şi, la 3 anuar, la 

Cervenvoda; şi la 23 la Silistra, şi în Fe- 

vruar în 'Tara-Românească, la Târgu-de- 

Floei, şi apoi la Bucureşti, în Domnia lui 

Antonie- Vodă. De aici, în luna lui Maiu, 

la Buzău şi la Focşani, apoi la laşi, în 

Domnia lui Duca Voevod, şi în Oetomvre 

1670 la Constantinopol. . . 
Şi la 1673, în luna lui Maiu (din Con- 

stantinopol), în 'Țara-Românească, în Dom- 
nia lui Grigore Voevod, şi în Iunie la 

Buzău, la Focşani şi la Iaşi, în Domnia 
lui Petriceicu Voevod, şi iarăş în 'Ţara- 
Românească, şi la 8 Septemvre la Con- 

stantinopol. . . 
Maiu 30, am venit la Akri, lunie în 6 

la “Tripoli (din Siria), apoi la Laodiceia şi 

la Antiohia, şi la 20 Iulie la Constantinopol, 

şi la 1617, Dechemvre 25, la Rusciuc, şi la 

29 la Bucureşti, în Domnia lui Duca Voe- 
vod. De aici, la l-iu April, în laşi, în 
Domnia lui Antonie Voevod; de aici iarăş 

în Țara- Românească, şi la 4 Iulie la Cerven- 

1 Cf. şi notițele grecesti din Studii şi documente, XĂII. 
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Boef65a. ?Eusibsv 'Azpihlo» | ete Lidotov, 

îmi "Avrayiov Bne66âa, ExeiBev mah sic 

Bhayiay, at Plohio» 4 sie TlepGeyoda, vai 

1678, "lovhio» 21, eie Ilps5cay, sira ete 

Kovoravrwvobrohvy, sira sie “lepobozhip, âtc 

mii Aaumonod, dre Avexalvioapey Tb W.OVoG- 

mprov mod “Avjto» "Hod. "Eeidev etc KRovy- 

oravrvobnohuv ah dă Empăc, mai 1680 

cie Bhayiav îni Sepfavob Boeââa, eira Matov 

15 sic Prăctov, îmi Aobxa BoeGoâu, exsidev 

sie Pahare, Ereiev ete Bhuylav, eira eie 

R ovoravrivabzoNY, - 

AexeuGplov 1 [1685] sie “Parâzarby năxeiev 

zic Kovoravewobrohy, ai 1686, 'Amprhtov 26, 

ie Bhaylay, măhw Eni Zepbăvo» Boefăăa. 

Rica ete Tikotoy, za nâhw sie Bhogiav, xai 

1687, Anputov 27, sic Tteptevâoân oi Mariob 

12eic Kovoravevobrowv. Biro sie A âpiavobza- 

3, xoi 1688, my 'Oxrofptov, ete Rovyaravrt- 

vobnouwy, xi 1689 zâhw sie "Aâptavobnohw, 

„ai 1692 etc Bhayiav, Eni Kovoravrivo» Mra- 

oapăuma Bozâia. Birarăv Xenreufptoy sie 

Puaooy, za 1693 eic "Apravobnohw, Ler- 

zaufplov 3, xai 1694, Abyoboro» 1, sie R ovorav- 

mvobnohwy, Xa! 1695 zic "Aâpravobroitv xoi 

"lovi 7 sie Kovorayrwpozihv, xi 1696 

ete "Adpiavobnohw, Xa 1697, "lowig uni, 

sic Bhayiay, Eni nod abrob Maasapăura, xi 

1698, ui Maprie, ei Ttepftvâoda, wa. "A- 

mpiiav & sic "Adpravobrohw, ai 1699, Ad- 

odoare» 10, sic Kovozavewvobzodt, ai 170i 

zie ?Aâpravobmahw, xai 1702, ui Pefpov- 

ap, sis Bhayiay, Eni rod abrob K oysray- 

mivov Bosâiăa, xai Noewfpiov 1 sie "Adpta- 

vobzOAw,. 

1704, Mat» 21, ăneânviiisawev K ovorav- 

mwoonâeos, vai mtiBopev sie Bhugiay, Eni 

od abroad Kovoravrivov Boe66da, Ore Aywp- 

155op:ij6 ua în Exxmsia rod “Anio» Leop- 

lov mapă rod adrod Exhopaporâro» dă rijy 

âăzy „rod “Ayiov Tăpov. T& adrg Eret, 

um. Adrţobotw, .meânpijoouev eis MohSobha- 

iav uzi urii lovovagie 1705 d meduuioauev 

zasi0ev zăw sie Obyzpofhagiay, Xa uapriu 

ui VhBousy ete Rovorawtvobzohy!. . . 

  

voda, şi la 1678, Iulie 21, la Brusa, apoi 

la Constantinopol, apoi la Ierusalim prin 

Damase, când am sfinţit mănăstirea Sfântu- 

lui Ilie. De aici la Constantinopol, iarăș 

pe uscat, și la 1680 în Tara-Românească, 

în Domnia lui Şerban Voevod, apoi în l5 

Maiu la Iaşi, în Domnia lui Duca Voevod, 

de aici la Galaţi, de aici în Tara-Româ- 

nească, apoi la Constantinopol. . . 

La 1-iu Dechemvre la Rodosto, şi de aici 

la, Constantinopol, şi la 1686, 26 April, 

în 'Tara-Românească, iarăş în Domnia lui 

Şerban “Voevod. Apoi la Iaşi şi iarăş În 

Țara-Românească [în Oetombre; “Tep. BA, 

IV, p. 237, no 262), şila 1687, Aprilie 27, 

la Cervenvoda, şi la 12 Maiu la Constanti- 

nopol. Apoi la Adrianopol şi, la 1688, în 

Octomvre, la Constantinopol, şi la 1689 

iarăş la Adrianopol, şi la 1692 în Tara- 

Românească, în Domnia lui Constantin Ba- 

sarab Voevod. Apoi în Septemvre la laşi, 

şi în 1693 la Adrianopol, în 3 Septemvre; 

şi în 1694, la l-iu August, în Constan- 

tinopol, şi la 1695 în Adrianopol, şi la 

1 Lulie în Constantinopol, şi la 1696 la 

Adrianopol, şi la 1697, în luna lui lunie, 

în 'Țara-Românească, în Domnia aceluiaș 

Basarab, şi la 1698, în luna lui Mart, la, 

Cervenvoda, şi la 4 April la Adrianopol 

şi la 1699, August în 10, la Constanti- 

nopol, şi în 1701 la Adrianopol, şi în 1102, 

luna lui Fevruar, în 'Ţara-Românească, 

supt acelaş Constantin Voevod, şi la l-iu 

Noiemvre la Adrianopol. . . 

La 1704, 21 Maiu, am plecat din Con- 

stantinopol, şi am venit în Tara-Româ- 

nească, în Domnia aceluiaş Constantin Voe- 

vod, când s'a clădit şi biserica. Sfântului 

Gheorghe, de acelaş prea-strălucit, pentru 

dragostea Sfântului Mormânt. În acelaş an, 

luna lui August, am plecat în Moldova, 

şi în luna lui anuar 1705 am plecat de 

acolo iarăş în Țara-Românească, şi în luna 

lui Mart am venit la Constantinopol. . . 

(Papadopulos Kerameus, “Avunâura teposohopiriat,s Sruxvohoyias, |, Petersburg 1891, pp. 303-7.) 

  

1 După aceste notițe, Atanasie Comnen Ipsilanti adauge că în 1670 „5re Acsthsos îv Bovxovges- 

zip rod Kotvod danăyg Eymozv &qtov p5pov ptpovy dixhv Îirpâv 210% („Iar Dosofteiu 

a sfinţit la Bucureşti cu cheltuiala obștii mir în greutate de 210 litre“). La Iaşi el „iea“ mănăstirile Cetăţuia 

şi Hlincea. La 1673, el „iea“ tot astfel mănăstirile Căluiu şi Ungureni (0â:/gâm”). La întoarcerea din 1681 

trimete la Jerusalim 64 de funzi pentru datoria mănăstirilor iviriene (vol. XIII din această culegere, pp- 525-5).



CCLĂXXXII. 
Însemnare, pe un manuscript de acolutii şi versuri, al lui Matei Mitropolitul 

Mirelor, că a fost dat de Spătarul Nicolae Milescu mănăstirii Barnovschi. 

To napăv ăptporat map” Eu05, Niwohdo» | 

rod notă Msya-LraBapiav Obywpofhayias, ete | 

ri fepăv poviv răs bnepaxiae Georâna» rîe | 
eynutyne Mnovpyâroxj, &v râ Liosiw, 1660, 

dhey mai toyelpos Evxejipaurat: VEvo!tr | 

28 vot Wbyopehăc Xa owTiiptov. | 

Cartea de față sa închinat de mine, Ni- 

colae, ce am fost Mare-Spătar al Ungro- 

vlahiei, la sfânta mănăstire a preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu ce se zice Bar- 

novschi, în Iaşi, 1660; pentru care s'a şi 

însemnat cu însăş mâna mea: ci să-mi fie 

i de folos sufletului şi mântuitor. 

| (După ms. î61 al Patriarhiei lerusalimului, în Papadopulos Kerameus, “legoaodoptriri Bifhobtixr]: 

I, p. 257, no 161, eu citația, pe lângă Legrand, Bibl. greecque vulgaire, I, p. XXXII, şi urm, a lui C. Pa- 

leologos, în Ilapvyascâe, X, pp. 35-9, 38€-91.) i 

CCLXĂ XIII. 
Patriarhul de Constantinopol hotăreşte în ce chip se va conduce, după 

datinile Sf. Nicodim, Tismana. 

_. Adormirii Născătoarei . . . acea dzeiască mănăstirei pre toemeala beseari . . - 

ntă, înrădăcinatu-s'ati obiceaiu în toată lumea cu a€... sehimbatii. Deci fieştecare creştinii 

blagocestivi Înpăraţi şi. . . Mitropoliţi şi fieştecare dintru puternici lumii, care sânt. . . 

. mare până la mie, carele, după puterea şi prileajul, râdicat-au, şi au zidit. 

„ şi case dumnezeești, întru numele slavei Sfinţii Sale, ca şi într'acastă blagocistivă. . . 

. adusu-ne-au pre vreamile când domniiă creştinul Domn lo Radul l.eon Voevod, 

întiaceia .. . voitor de tot binele ţării, înpreună eu preasfinţitul Mitropolit a toată Tara 

Muntenească . . . [Stejfan şi eu tot Divanul Mării Sale, cu tot soborul ţării, făcut-au Măriia 

Sa sfat de au tocmit] şi au aşăzat ceale obiceaiuri bune, ce eră pierdute şi precupite 

de streini, ale sfintei . . „mănăstiri, să fie aşăzate cum şi mai nainte, din începutul ţării, 

obiceaile sfintelor mănăstiri, cari . . . întru sfăntul și îngerescul chip şi lăcuese prin 

mănăstiri, întâi supt mâna lui Dumnezeu . . .a egumenului. Nu li să cade nici: ceasta 

este a ta, sau a mea, sau a cestuia, sau a celuia, că, de vreamece fură 5.000 de bărbaţi 

mireani în vreamea Sfjilnţilor Apostoli, cum serie la cap. 2, zatal 12: şi avea toate de obşte 

până la un ac, cu cât mai mult să cade încă călugărilor celor ce lăcuese prin mănă- 

stir[i] de obşte! Că pre unde să ţin deoseabi şi zice: acasta iastle] a ta şi atasta iaste 

a mea, şi pre năstavnie nu-l ascultă, aceaia nu iaste oşte, ci adunare tâlhărească. Trebue 

întâi să asculte de învăţătura năstavnicului, ca şi când s'ar plecă lui Dumnezeu, ca să 

poată află odihnă şi spăseanie de veaci. Întâi călugărul, când îl vei trimete năstavnicu lui 

la slujbă, să aibă a sluji în dreptate, cu frica lui Dumnezeu, nimica să nu d. . . nească, 

pici să fure, ci să aducă tot, să dea în seamă până la un cap de aţă. Şi, iară, de va cădeă 

călugărul întru vre o vină sau va supără lui vrăjmaşul spăseanii noastre de spre păcat. 

atuncea egumenul să nu-l gonească, ci să-l trimită cu scrisoare într'altă mănăstire, să-l 

depărteze de păcat, pănă ce-ş va veni în fire, şi iară să vie în mănăstire. Și, iar, de să va 

prinde năstavnicului pristăvire şi vor vrea să pue altul, să nu fie volnic, nici Domnu, 

nici boeri, nici Patriiarhu, nici alt nimeni, să pue streini. să înceapă a răsipi fraţi şi mă- 

năstirea şi obiceaiurile ceale bune, şi să o jăfuiască cu dări și c[u] mite, ca să o poată 

închină la altă parte, să fie metoh, să pustiiască mănăstirea. Ci să-ş caute să-ş aleagă 

călugării, cu soborul, frate din sf[ăjnta mănăstire, carele vor ști ei că iaste om bun şi 

înţelept şi temător de Dumnezeu, înpodobit cu bunătăţi de a purtă grijă, şi va toemi 

mănăstirea cu frica lui Dumnezeu, şi va fi cu voia tuturora să le fie năstavnic. Şi, iar, 

de va veni vre-un călugăr de undevă, şi va fi om de folos, să nu-l pue egumen numai 

de cât, ei să şază multă vreame, să se dea loenlui. După aceaia, de va fi voia soborului 

şi să va făgădui cu jurământ că va ţineă cu soborul mănăstiri în dreptate, şi va lăcui 

pănă la moarte făr de nicio hiclenie, atuncea să-l pue soborul egumen. Jar, de nu să va 

afă frate destoinic egumeniei mănăstirei, atuncea să caute soborul sfintei mănăstiri, cu voia 

58183. Vol. XIV. 
26 

1660. 

1564, 

Decembre (?).
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Bucureşti, 

1664, 
Septembre. 

tuturora, din lavra Coziei şi a Bistriţii, să-l pue egumen. Aşijderea, de va fi egumenul 

viclean şi va începe a lăcui răzvrătit, şi va fi de zminteală fraţilor, atuncea, să fie volnie 

soborul sfintei mănăstir[i). să-l scoață din egumenie, şi să aibă a luarea seama soborul 

sfintei mănăstiri, iar altu niminea să nu îndrăznească. Şi, iar, de va cădea călugărul în 

vre-o primeajdie, alt nimenea să nu aibă treabă a-l judecă, fără numai egumenul cu 

soborul. ară, de nu-i vor puteă află judecată, ci va fi domnească, atuncea să se judece 

cu pravilă înpărătească. Şi, iară, sluga mănăstiri, când îl va trimite năstavnicul cu soborul 

la slujbă, să aibă a sluji în dreptate, iar să nu hiclenească. Şi, deaca va veni, atuncea 
egumenul cu soborul: încă să aibă a-l milui. 

| Aceaste. lucruri şi aceaste obiceaiuri au vrut și i-au fost voia luminatului Domn 

lo Radul Leon Voevod şi a sfinţitului frate iubit întru Duhul Sfânt Smereniei Noastre, 

chir Stefan . . . obşte şi să fie obiceaiurile ceale bune... ., (să nu] mai încapă strein, să 

vânză şi să închine . . . nu va scoate cartea Sfântului Nicodim, să vază îndrăzn . . ., să-ş 

găsească ei egumen, cu soborul din fraţii mănăstiri să-ș pue. lar, de... de or fi vândut-o 

şi vor fi făcut şi cărţi, nici în seamă să nu să bage. În... noastră, după cuvântul şi 

toemeala cea bună a Luminatului creştin Domn lo Radu. .., a cinstitului nostru 

frute chir Stefan, Mitropolitu țării, văzănd că pofteaște. .. einstitu Mitropolit aceale 
obiceaiuri bune, cum am văzut Smereniia Noasiră . . . noştri Patriiarhi, chir Paisie, 

Patriiarhul sfintei marei cetăţi a Lerusalim[ului] . . ., răposaţilor Domni, făcute şi în- 
tărite pre aceste obiceaiuri bune pentru Coziia. . . 

Dat-am şi Smereaniia Noastră aCastă carte, cu mare legătură şi groznie Îşi 

înfricolşat blestem, aceştii sfintei mănăstiri care şi mai sus sau scris, 'Lism[anei] . . . 

Obiceaiurile ceale bune întărite pre toemeala cum s'au scris mai sus. Mai vârtos... încap... 

[e]gumen strein, nici să se închine metoh, cum au fost vândut alţii pre la alţi Domni . 

din sobor cu fraţii mănăstirii năstavnie. lar cine va strică acastă toemeală şi nu va vreă 
să o ţie, ori Domni să fie, ori boiari sau alt frate al nostru Patriiarh, sau Mitropolit, 

sau episcop, sau fiece om va fi, şi cum am ţinut şi noi care au făcut şi au întărit ei, 

acela să fie anathema, blestemat şi afnrisit de Vlădiea lis. Hs. şi de cele şapte soboară 
şi sfinți părinţi trei sute optsprezeace de la Necheia, așijderea şi de Smereniia Noastră, 

după cuvântul Domnului nostru lis. Hs. Cerul și pământul să treacă, pietrele, fierul să 

se topească, iar trupul aceluia ce nu va lăsă aceaste tocmeale cum scrie mai sus, să 
stea, neputred şi netoecmit în veciia veacului; să fie la un loc cu Iuda şi cu Ariia și 

cu cel ce au răstignit pre Domnul nostru lisus Hs; să-l înghiţă pământul de viu, 

cum au înghiţit pre Anna și pre Amvri; să-i ucigă Dumnezeu pre acastă lume trupul, 

iară pre ceia ce va să fie, sufletul; să-i fie părâşă Maica Preceasta şi Sfântul Nicodin, 

care au făcut acastă sfântă mănăstire şi au tocmit aceste toemeale, ca şi Smereniia 
Noastră, la înfricoşata şi groznica judecată a doă oară a venirii Domnului Nostru Lis. 

Hs. Amin. 
Şi am seris eu, Dumitru Logofătu ot Mitropolie, mesiţa Dech[emvwrie] (?), leat 

7173 [1664]. 

Al 'Țarigradului Patriiarh. 
(Bibl. Ac. Rom., doe. 178/XLvIII; rupt în mare parte; traducere de la începutul veacului al 

XIX-lea; ef. şi Iorga, Documentele Cantacuzinilor, pp. 61-2, no XXII.) 

CCLXXXIV. 
Nectarie, Patriarh de lerusalim, numeşte egumen la mănăstirea Rahoviţa, 

metoh al Sfântului Mormânt, pe Macarie, hotărând ce va răspunde Scaunului 

patriarhal. 

Nearăptos, Shâp 0e5d Ilarpiăpyrje Tis anias Nectarie, cu mila lui Dumnezeu Patriarh 

z6hewe “lepovoahiu, wat zăone Vlaadatarivns. al sfintei cetăţi a lerusalimului şi a toată, 

Aă rod zapovros Ypăupatoc | Merptorrjs Palestina. 

îpâv ămopaiverat xi xxbapăe xabioryoty Prin scrisoarea de faţă, Smerenia Noastră 

Îyobuevov ete ră povaoripiov ris “Payobirtac, vădeşte şi așează curat ca egumen la mă- 

perâztov dv rod “Ayio» Tăpov, zăv Gooratoy năstirea Rahoviţei, care e metoh al Sfântu-



wovapăv dp Maxăptoy, ds xi îrpether totaetv 
oi wGepyăv adră oixoxoptans, e depre 
rod “Anto5 Tompov, nai vaxatwvitewy nai pad 

Mepietv abră, ptpov brd ăainora sie obtnaw, 

văode my xâde xpâvov eis mov “Antov Tăârov 

ăohavia 25, ro etxooineyre, oi otv Srepav, 
îwe wpâvone rpete, ai ueră robe rpsle yp5- 

vo, Î vă rby Ghhdooonev, Îi vă rod xă- 
puouev Erepoy “pâpua ol Erâpav Aroxoti;v, 

ăpyitovrae vă did, nporrv ănonuniv, Tă et- 
XOGIREvTE Vpâota, Tov pp6nevov osnrâu6ptoy 
sapte! xai vă niv rhy Gpilm XMAos rivăs vă 

mod ybpeby, AMO mneptoodrepov, î mah 
&hbiov, măpet ubvor adră ră 25 ypbora, wa. 

abră vă ră did mar Era Tod ebptoxouâvo» 

ironp&va» rod “Agiov Leopiiub sis Bovxov- 

păoroy, ai vă hap.făwp map” adrod dmodettry 

xaBopăy uă lăoyeipov Tod. Kai radra dă mă 
GeGatov vai opahss, 

"Expăpr mată mb aptă, vară ujya Sen- 

râubproy, ete Bobxowpsortoy. 
- “O mie dotări; nâhewe 'lepovozhiip. 

Ilarprăpms Nexrămoc. 
| 
| 

lui Mormânt, pe prea-cuviosul monah chir 
Macarie, care şi trebuie să o îngrijească 
şi cârmuiască după datoria unui bun gospo- 

dar, ca frate al Sfântului Mormânt, şi să 

-o împodobească, ducând-o totdeauna, spre 
creştere, dând în fiecare an la Sfântul Mor- 
mânt lei 25, adecă douăzeci şi cinci, şi nimie 

alta, timp de trei ani, şi, după trei ani, sau 

să-l schimbăm, sau să-i facem altă seri- 

soare şi altă plată,—începând a da întâia, 
„plată, cei douăzeci şi einei de lei, la înce- 
putul lui Septemvrie 1665, şi să nu hotă- 
rească nimeni altul a-i cere peste aceasta, 
mult ori puţin, afară numai de aceşti 25 
de lei, şi aceştia să-i dea în fiecare an celui 

ce se va află egumen al Sfântulu; Gheorghe 
la. Bucureşti, şi să iea de la dânsul adeve- 

vință curată, de însăş mâna lui. Şi acestea 

pentru întărire și siguranţă. 
„Sa seris la 1664, în luna lui Septemvre, 

la Bucureşti. 

“+ AL preasfinţitei cetăţi a Ierusalimului 

Patriarh Nectarie. 

(După ms. 605 al Sfântului Mormânt, în Legrand. 2. c., p. 15.) 

CCLXXXV. 
Domnița Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu, închină trei moșii mănăstirii 

Vatopedului de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCLXXXVI 
Radu-Vodă Leon al Ţerii-Româneşti închină schitul „Rovais“ mănăstirii 

lui Xenophont de la Athos. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

„ CCLĂXXVII. 
Radu- Vodă L.eon, al Ţerii-Româneşti, apără pe episcopul Serafim de Buzău 

de pâra călugărilor greci popa Teodosie, loasaf şi Arsenie, „carii sunt de la mă- 

năstire de la Malamoc, veniţi de la Sfănta Agora, de la Castamonit“, cari pre- 

țindeau că episcopul Serafim li-ar fi luat supt Constantin-Vadă actele de închinăciune 

a mănăstirii Vintilă-Vodă, pe lângă 200 de ughi şi sculele şi „ferecăturile“ ci, 

aducând marturi pe „popa loachim Grecul, egumen de la mănăstire de la Ungurei, 

care au fost clisier mai nainte la mănăstirea lui Vintilă- Vodă, şi Filip Roşul din 

Blestematele, şi Drăghici care au fost chiliaş la Neofit egumenul, şi Lazăr Gră- 

măticul“, cari arată însă că însuş acel Domn, prin Dumitru Boldici Logofătul şi 

1 Nectarie mergei, chemat de Țar, la Moscova, pentru cetele bisericesti de aculo (Hrisostum A. 

Papadopalos. 1. c.. p. 138). 
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1665-6 
(3175). 

1666, 
(1117), 

l-iu April. 

Bucuresti. 

1661 

(1175), 

29 April.



1668. 

1668-72, 
1679-7108. 

1671 

(indicţia 

a 9-a). 

Ianuar. 

1671, 

Februar. 

i6?i, 

29 Decem- 

bre. 

„omul părintelui nostru chir Ştefan Mitropolitul“, a luat cărţile, i-a izgonit pe ei 

şi „au aşezat iar egumenul cel ce au fost mai de nainte vreme“. 

(După un memoriu al Ministeriului de Externe, în Uricariul, XXV, pp. 392-5.) 

CCLXXXVIIL 
Patriarhul Metodie dă Mitropolia Proilavului pentru hrană lui Partenie al 

IV-lea, predecesorul său, care trece apoi la Târnova |. 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, în vol. XIII din această culegere, p. 524.) 

CCLXXXIX. 
__ Gramată a lui Teodosie Mitropolitul Ungrovlahiei pentru un Mitropolit 

străin, căruia i se învoieşte a liturghisi în eparhia lui. 

(După ms. 4ll al Patriarhiei din Ierusalim, în Papadopulos Kerameus, fleposohoprrtxj 

Bihon, p. 390, no 181.) 

CCXC. 
Metodie, Patriarh de Constantinopol, încieşte privilegiile mănăstirii Cetăţuia, 

închinată Sfântului Mormânt, mănăstirii Sfinţilor Apostoli, cu voia şi a lui Duca- 

Vodă al Moldovei. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibi. Ac. Rom.) 

Metodie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte drepturi de stavropighie 

mănăstirii de la Iaşi a Treimii, închinată mănăstirii Xeropotamului de la Atho.:. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.) 

CCXCIL. 
Panaioti Nikusios, Marele-Dragoman, către Dosofteiu de Jerusalim, despre 

intrigile Latinilor la Sfântul Mormânt şi împrejurările din Principate supt Domnia 

lui Duca-Vodă şi Antonie-Vodă din Popeşti. 

Mawapttare moi &pubraze Iarptăp a Tije | Prea-fericite şi prea-sfinţite Patriarh al 

pi , 7 1 7 i . sui . . 

îtae mâheoc “lepovozhip,, Abp's, XDpte Ao- |  sfinteicetăţi Ierusalimului, doamne, doamne 

oidee, ri MaxaptărAro ebhafâc donatiwevoc Dosofteiu, salutând cu evlavie pe Fericirea 

1 po6xv8. 
Ta, mă închin. 

ME răv napâvra oaiv Eofa tb os6ăouloy Cu cel de faţă sais (curier) am primit 

pâna tije Sie Moxaptârijtoe, nai 2zăp1iy respectata scrisoare a Ferieirii Tale, şi m'am 

zi Dytetav rr, imohaboae tâbv Beoneây ad- : bucurat de sănătatea Ei, folosindu-mă de 

zic ebxâv, als pEXpt T0b YDY mai dpeie butai- .  vugăciunile Ri cele primite de Dumnezeu, 

vopey. Try oixodonijy 105 îv BjOhezu,. vaob prin care acum şi noi suntem sănătoși. Clă- 

„i. mode xomabe zobe âutepons Tie Lis Ma- direa bisericii din Bethleem şi ostenelile 

apăra etyauey ănobozt ai îmb han ! cele nemăsurate ale Fericirii Tale le-am 

oi rbpa dă T0Y 0eânațlov adTI6 patut | mai aseultat şi de la alţii, şi acum le-am 

îvoploouey, — ănoîboot 6 Kopioc zăy ptodăv cunoscut prin respectatele Ei scrisori, — 

ari 2v ri Gmothela 76 odpavâvy. Tăc âE deie-l Domnul plata în Împărăția Cerurilor. 

  

1 Găsese cea d'intâiu menţiune a acestei Mitropolii în actul sinodal care face din Mitropolia 

Moscovei Patriarhie, la 1590; 1. Regel, Analecta byzantino-russica, Petersbug 1891, p. 15 şi urm: 

0 Wpathâbob Rp Nexrâgroe.



îvtdpac râv Aarivoy mai râv abrod uparob- 

roy răc bmobhove' ăvridfloets, 6mod ară 
„zijy wazpăy rovs avviBetay Exauav, î Eh Ma- 
aapiârms dăv Dede raic xpivet Aro dâtas, 
ms Exauev foc rijy Gijmepov, Tv ptv Aarivov 
ezerăij nai Beta dovâmst dv Obvavrat vă Evav- 
mundodor, kai u6vov sis ămethăc reetbvonat 
mode Xâţode robe, e ră Bbvara Gptwpij' robe 
33 abr6r oosprdec val Xhove duios sie ij 
omâBeaty obrijy vi, 2ro0d, Snetdi, nai 6 Eni 
mponoc rc faaretas! Edwoe bv dprowby vă 
ăvaxrto6i 1 îuxhroia adri,: ui Exete Ă- 

dp Ewvotay, ore 5 Baorhebe ăyavrobrat eie 

ard, ore Xhhoc mie Bbvarat Evavriofhivat, 
xi. 6 înăume rod Baohswe, 5 bzepmomobeie 

rod adr xp1T55, 0b dbvozat vă etzij Ttv6s 
zi, GA obre sivat rpede vă piijy ttebpet ră 

pă ro, Ko tă rodro ropa, 5nod îjhdsv 

5 catc, ăvoltas Eyâ rd mpăpua Tod wpttob, 

ia ne dă ij oiwodouijy adrijy dăv rob Ex 

pamev ăMMo zapă me brijey probe vă 

priaofij? xai zoe abrăc Eâwoa portări pari 

dy Gptaw6v, vai prior, vai 205 oTEhwg) 
3 z 

zd povrttr 880, ai mâhtv 260bh064 Tă pp 

wara e roy, wat răorera Thy tupitjy, Xa 

mb wovrberi obre vă zb 181] îjBEhnoe, wâvov 

sime: Beitere rb răv Enirpozov, Rai az adry 
aaa NOII 

ore ăxb XMoy ra S56 pi Ex Evvotay 

1 Si Manaptârms: vovoxparopia eivat 70 

îmirp6zo», ai mvăc Băy XzoxoTă vă 05157, 

ai dv adr ăc ăpstom, xăfe Droviav. 

[legi 8& rob Mornod ptap0d, D205 "pede 

Bă ră mapăbopa mai relgone, ai dă rii 

măpray rijy văay, Wadă xai sivat BDoxohov, 

o para. md zic viae nâprac, Guns Exă- 

vanev vă “fevă pă „a pâota, 6 38 Mavohdzne 

wc îusiymoef ări dz ră 400 zeprooorepa 

vă ui oâwaoBodar, xai Tieie 105 E&avai- 

pâbaney, xi zeptp&vopay Tijv ăzânptotwy. “H- 

wzic Enâuvouev ri Etodov adry, dx dv 

2fhEnauey 2âs sivot apeva, Ezetâij vai eivat 
* vw Ei . z 3) > S 

ete dvoua rob xopirtn Mavohărn, wat ăv abră 

zbv zhrppătopev vă 200%, ai ard zh OI0Y 
RA A Za - . * * - Pi 4 Y . > „N 

vă vă Ep za rby Tov Ezatvov auf 
Y Na = + aa 7 . a a 

iv tobpev ani 8v BeMrioet, ui6vov, Xa 7 

yrjdec zo», B5her yopebozi ue papăâses ză 

vă MÂNA, T6TE TăY ADIO, XA WUVousY 

ipste zîiy Etoâov, vai rîje orEhyouey Tây GutG- 

u.69. "Apă, dtazi, sadra Ga 2os vă zshatoflodo+ 

mere 15 îmfpar, 28 1 pEniaa Vă 1pati Bo 

1 Ahmed Chiupruliul. 

2 Phe:rsbţ. 

3 "Euwvoazv. 

* liciv. 

Iar cursele Latinilor şi împotrivirile viclene 
ale celor ce stăpânese în acel loc, pe care 
le-au făcut după îndelungatul lor obiceiu, 
Fericirea Ta nu le va judecă. vrednice 
de a se vorbi de ele, cum a făcut și pănă 
acum,—ale Latinilor pentru că şi cu pu- 

terea lui Dumnezeu nu pot să se împotri- 

vească, ei numai în ameninţări îşi cheltuiesc 

vorbele lor, ca şi pruncii cei fără puteri, 

iar de cei de acolo şeici şi alţii nici de 
ei nu te teme în această afacere, de oare 

ce şi Vizirul a dat poruncă a se elădi 

biserica aceia: să n'aibi altă grijă, căci 

nici Împăratul nu stă împotrivă la aceasta, 

nici vre un altul nu se poate împotrivi, 

şi imamul Împăratului, ocrotitorul judecă- 
torului (eadiului) de acolo, nu poate să spuie 

cuivă cevă, dar nu e nici nebun să nu știe 

margenile sale. Şi de aceia acum, când a 

venit sais-ul (curierul), deschizând eu seri- 

soarea judecătorului (cadiului), am văzut că 

în ce priveşte zidirea aceia nu i-a scris 

alta decât că a mers poruncă să se clă- 

dească şi că el a dat hogăt (învăţătură) după 

poruncă, și s'a clădit, şi cum că trimete 

hogetul aici, şi iarăş am pecetluit scri- 

sorile cum erau, şi le-am trimes imamului, 

şi hogetul nici n'a vrut să-l vadă, ci numai 

a spus: arătaţi-l Vizirului. Şi din partea 

lui, ori din partea altuia cuivă de aici, să 

n'aibi guijă Fericirea Ta: toată puterea e 

a Vizivului, şi nimeni nu cutează să erâe- 

nească; şi de aceia lasă orice bănuială. 

Pentru cealaltă poruncă, ce merge pentru 

fereşti şi ziduri, şi pentru poarta, cea nouă, 

de şi e gseu, şi maiales pentru poarta cea 

nouă, totuş am scos-o la capăt cu 1000 de 

lei, iar Manolachi mi-a dat de ştire că de- 

cât 400 mai mult să nu se cheltuiască, şi 

i-am scris, şi aşteptăm răspunsul. Noi am 

fi făcut această cheltuială, dacă n'am fi vă- 

zut că e degeaba, de oare ce e și pe nu- 

mele lui chirigi (dumnealui) Manolachi, şi 

pentru aceia îl năcăjim să deie şi el această 

sumă puţină, ca să aibă laudă multă; iar, 

dacă vom vedeă că nn vreă, ei numai, după 

obiceiul lui, umblă iar cu mardăle, atunci 

îl lăsăm pe dânsul şi facem noi cheltuiala, 

şi-i trimetem porunca. Însă, pentru că 

acestea toate pănă să se împlinească, trec 
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mby oxiv rodtov fus Târe, Or. obre robroe 

îBehe vă zepupeivrj Eos rre, dă Toy Xe bvar” 

ai, Să vă pikv orâxet 1) i, Maxaptărns î- 

votaGuâva %ai poBobutva, neuro Topr dă 

ziv pay răv atv pos rijy Xijv Mavaprărata, 

vă Tă "ppâpua Tod inu mpbe Tăv %pitiiv, 

mb &notov Găv stefobhoca vă ză 186, dă vă 

„uiv oxxvăauoli, abrăs abrod' Guwc einat 

6fooc dm o050ăv &vavriov ypăpet, xadoe vai 

tă orâu.aroc einev, GA cbre dovaral mt moLij- 

cat, wat Emite sie Qeăy ver chivae Îjtpac 
vă ris retăo wat răv Gproyăy Gmod (mrd 

mă AMĂoy Gol, 
Tă orteria shăfapev, xai ră 89, xai, 6- 

more X4u.vyovoL Ypela, 0Ehopey ră merayetptod'). 
Bic Bia radra 0âv ui Îjxovoev 6 pir 

Mavohâzqs vă năpg &ră rijv llâprav 836 
AvOpozovy &&6hoyov, dvăv, vă zapaoradi, vă 

xdpiere Gu Beherz, p.6vov, Bă vă piijv E603.0%, 

meipev? ârd iv Îl6hv adr: ză ndbdopua. 
Tă râv Ppapây xavyliouara 2v6rjsa, î) d 

aizia sivat adr. "Ac'ob îjxăvo0m et 6 Gaot- 

eds uâhher vă nepăom sis ri "Aciay, Ehho- 

jiacay oi Lâhho zâs vă sivat weăhar at 
oow.popai zis Baohstas sie ri "Aciay, mai 
ibehay, Orav civat 1] Baousia, sic Ilpoowy, 

1 GAho5, manpăv re Ebporne, vă oreiho»y 

mepruă xapăâia vă îqrioo»y 1) ra npâră Tows 

Carluara, 3 vă măpovvy Bnbe robe &v Tovwp- 

xi ădhoos ma vă ăpyioowy 26hewoy, A0- 

mătovrac xâc oi Tobpxor 0âv rrbs Bsovy 
îwoet, pijrs, Exovras eic ri "Aoiav m6hey.ovy, 

dy B£hovv ăpyioer mai uă robe Lăhovc, ua 
BEhovy xăpat ră Behiuară robe, za dv abră 

0 mpsoâue zâv Lakhâv xăde îjppa zeptuever 

ză xapăâa, nat Bhov ol Lăho weţahoppn- 

wovodo! ai Ed: ue oc Topa 0bâăv râv 

hevontvoy 57 adry îpăâvr, xal, ăv pavi, xai 

a, adră nb abroi MAnibovy, 3v vivovrat, 

xi e phoapobyă. - 

[lepi 5% robe pyovras tije Mvoiac, 0shet 

itebper nâs 6 Îmerepoe pihoc Acbxac Boefidy- 

ac usa Geâuoutvoe val ăvavenusyoc ete 

mây Opâvay mow' wovov she Eye Grove 7 

pyânevoy xadoraipi, Eneti, xoi 6 Gnothehe 
oi pete ho uthhe vă Brâuey amd ri) 

Mohdâay marcă râv Aeyâw: nai 6 Bec vă 

e»hdâm robe ronowg Exetvove! 

"0 5 *Avrowoc Bosf6vdas Epyerat uă 7obs 

ăipyovrâs 70 dune Băv ifebpo dadu, zolov 
  

1 “EvvoracpEvri: 

2 fzijgev. 

  

cinsprezece zile, n'am vrut să ţin pe acest 

sais. pănă atunci, căci nici el n'a vrut să 

rămâie pănă atunci, din pricina iernii, și, 

ca să nu rămâie Fericirea, Ta îngrijată și 

speriată, trimet acum, în acest ceas, sais-ul 

la Fericirea Ta, cu scrisoarea imamului 

către. judecător (cadiu), pe care n'am desfă- 
eut-o:s'0 văd, ca să nu se supere el acolo; 

dar totuş sunt sigur că nu serie nimie 

împotrivă, cum a spus şi din gură, dar 

nici poate face cevă, şi am nădejde în Dum- 

nezeu ca după puţine zile să-ţi trimet şi 

porunca ce o cei, cu alt sais. 

Hogeturile le-am luat, şi pe cele două, 
şi, când va face nevoie, le vom întrebuinţă. 

La toate acestea na m'a ascultat chirigi 

(dumnealui) Manolachi să iea de la Poartă 
aici un om de ispravă, un Agă, să ajute 

să faceţi ce voiţi, ci, casă nu cheltuiască, 

a luat de la Constantinopol acest om de 

nimic. 
Am ştiut de laudele Franciseanilor (Fra- 

ri), iar prieina lor e aceasta. De când sa 
auzit că Împăratul are de gând să treacă 
în Asia, sau socotit Francezii că sunt mari 

nenorocirile Împărăției în Asia și voiau, 

când va fi Împărăţia la Brusa, ori aiurea, 

departe de Europa, să trimeată câtevă co- 

răbii: ori să facă cele d'intâiu cereri ale 

lor, ori să ridice pe toţi Francezii din 

Turcia şi să pornească războiu, socotind că 

Tureii nu-i vor dă, şi, având războiu în 

Asia, nu vor voi nici aceia: să pornească 

şi cu Francezii, şi vor face voile lor, şi de 

aceia solul Francezilor așteaptă în fiecare 

zi corăbiile, şi toţi Francezii se fac grozavi 

şi aice; dar pănă acum nimie din cele spuse 

de dânşii nu s'a vădit, şi, de sar vădi şi 

toate, dar cele ce nădăjduiese ei, nu se vor 

face, şi lasă-i să flecărească,! 
Iar, în ce priveşte Domnii Misiei, vei află 

cum că prietenul nostru Duca Voevod ră- 

mâne asigurat şi înoit în Scaunul său; nu- 

mai va aveă greutăţi în vara viitoare, de 

oare ce şi Împăratul şi noi toţi vom veni 

din Moldova asupra Leşilor,-—și Dumnezeu 

să păzească locurile acelea! 
lar Antonie Voevod vine cu boierii săi, 

dar nu ştiu încă pe cine-l vor face în locul 

lui. Boierii lui sânt în desbinare; şi Ori- 

3 Asupra acestor dispoziţii războinice ale Francezilor, v. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen 

Reiches în Europa, V, pp. 20-1. Reprezintantul lui Ludovie al XIV-lea eră de Nointel.



BEXow xămer ete mbv rânov mov. Oi Apyovree 
zo» eivat sie dvyâvotav ai 5 Lpyyopăoxne- 
Bovăac fXev ăn iv Gpaminyl, ai răv 

îovyyprisev 1 Gaotheia, ai bnijpţev sic rii 
Il6hty, ai ere sic rd omijr: rob, ai l0os 
vă evil) Exeivac?, 

Tb ijp&repov îv Bhayiq xrtoua &ioy due 

65 ră Exapaarâtin 6 ăpyuv EnaGăpne, ai 
rd nepaoutvov xaoxmipt iâvov 16 âvrădec 
&reheiocay. "Eduoă rove Xa 12 nowyyia 
dă vă Erotuăoovy ri Bv zopa tă rd 2p- 
XGuevoy xadowaipt, sai 6 Kbptoc vă u.ăs 6om)- 
io vă reheoog mpiv ănoBăvouey. Mâvoy vă 

"păr, nai 1) Sh Maxaptârns vă râpowv 16%0y 
âmb Tă ăpnth val vă iv mb demodyrat (1)- 
wste robs ăuwuev XANo), tă vă vevij 1) adi, 
weyăim, vă Ex rânov ai Î ăxxhmoia, vă 

vevij Xad xot ebuoppr, “Or baia eis ră 
wovastîp Enâvyo ete rd 6ovvby rod Xrawpă- 

Xov, xai ta Eneivny cv Exximaiav, ai r6o0v 
WE peoev, Or. aromat si peyăhnv xară- 

vot&wS zpbc rây Bedy vă u A£r6o% vă rijy 

Xp 7iy Exetoe Exxhnoiav e v Exetvryv, 
xx Av abrd etyat pesta vă elvat ronoc, Kai 
ăe ij detver za 1 buerepa avuBovhi) nai 

npopbtiat îă ypabwpdărov mpăc re fuâc vai 

mpâe Tabs Ev Băayia5. 

Toy poxaprrarov wai oefaGpubraroy Ila- 

rpiăpămv xai Tv notvăv martpa6 ebhafâc 
TpOOXV6 al rob nâuno rijy Entorohijy Tod 
npsofene Lahây, rod npăs îpăs Mamwari 

pute, ai riv ăroxptoty 6n95 rob 200a- 
uey, &fehewofeloas duporăpac, xxl neptutvo 

vai etc abrăs zijv “jvunv vie abrod Maxa- 
prârnroc. Ilpooridnuu nai răv Eheyxov râv 

bEpsov, aie oi Aarivot vaci robe Kohotvone 
/petoba xa6 fu. 

Iepi 38 zis "Banhqoiac ri xarăorasty 

Ai. Toi) ăosâobe IlapBevion! zăv stoptouby Tijs 

1! Veneţia,—de la Frânci, 
2 

3 Rardvvtry. 

* Tlgpopmhzra. 
3 

goraşcu-Vodă a venit din Tara Frâneilor, 
şi l-a iertat Împărăţia, şi a mers la Con- 
stantinopol, şi stă acasă la el, şi poate să 

se facă el [Domn]. 
Ctitoria noastră în Fara-Românească a 

îngrijit-o cam slab dumnealui Spătarul, şi 

vara, trecută sau făcut numai 16 odăi. 
Li-am dat alte 12 pungi ca să pregătească 
materialele acum pentru vara viitoare, şi 

Domnul să neajute să împlinim pănă suntem 
în viaţă. Numai să serii şi Fericirea [a să 
iea loe din vie şi să nu lipsească (noi li 
vom face altă vie), ca să fie curtea mare, 

să aibă loc şi biserica, să fie frumoasă şi 
bine potrivită. Căci am mers la mănăstire 
sus, pe deal la Stenimachos, şi am văzut bi- 
serica, aceia, și aşă de mult mi-a plăcut, 

încât stau de mă rog cu evlavie mare la 
Dumnezeu să mă învrednicească a face bi- 
serica de acolo ca pe aceia, și pentru aceia 
e nevoie să fie loc. Şi să nu lipsească și 
sfatul şi îngrijirea Voastră în scrisori către 
noi şi către cei din Ţara-Românească. 

Pe prea-fericitul şi prea-veneratul Pa- 
triarh şi al nostru obştese părinte îl salut cu 
evlavie, şi-i trimet scrisoarea solului Fran- 

ciei, pe care mi-a scris-o mie latineşte, 
şi răspunsul ce i-am dat, amândouă tălmă- 

cite în grecește, şi aştept şi în privinţa lor 

sfatul aceleiaş Fericiri. Adaug şi însemnarea 
batjocurilor de care zic Latinii că s'ar fo- 

losi Calvinii împotriva noastră. 
Iar în ce priveşte starea Bisericii şi surgu- 

nirea necuviosului Partenie, am seris mai 

înainte pe larg. lar acum prea-fericitul 
Patriarh de Alexandria, scăpat de ticăloasa 
şi nedreapta pâră a necredinciosului Mare- 
Îmbrohor, anume Mehmed, se duce, Prea- 
Fericitul, prin Constantinopol la Scaunul 

Cf. orga, Despre Cantacuzini. p. C şi urm. Panaioti eră înțeles cu Ghica. 

E vorba de însăş biserica Sfântului Gheorghe din Bucureşti, despre care Radu Greceanu (Viata 

lui Costandin- Vodă Brâncoveanu, ed. Ştefan R. Grecianu, Bucureşti 1906, p. 87) spune că „se făcuse cu 

cheltuiala unui Panaiotache ce fusese Dragoman-Mare împărătesc, întă numai aşă câte un rând de bolte 

eră făcute“, pănă la Vodă Brâncoveanu, care a urmat lucrul. Inscripţia zice: „întâiu si den temeliia lor 

sănt începute şi pănă la un love zidite cu cheltuiala lui Panaghiotachi carele oarecăndii Tălmaciu-Mare la 

Poarta Turască au fost, domnind pre aceale vremi blagocestivul Domn lo Antonie Voevod, fiindi cursul 

anilor de la Hristos 1670, şi iepraunic făcăndu pre dumnealui Şerban Cantacuzino, Vel Spiăt/ar] fiind 

atunce: au rădicat răndul cel de jos de chilii, şi, încă nu toate deplin; dupre aceaia murindu Panaghiotachi, 

şi cheltuiala! de la dănsul s'au curmat“ (Iorga, Inscripţii din bisericile Romăniei, |, Bucureşti 1905, p. 305). 

9 Nectarie, fost de Ierusalim. Pentru scrierile lui Nikusios (una contra Islamului) v. şi Catalogul 

manuscriptelor greceşti! ale Academiei Române, pp. 335, 401, 418. 434. . 

1 Partenie al IV-lea. Patriarh de Constantinopol de la 1657 la 160. de la 1665 la liu8 şi 

apoi de la 1671 la 1672.
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Camenița, 

1672, 
16/25 August, 

înpâypaba sie mhâroc. Nov dă 6 paxapto- 

raroc "Adetavâpeias, Ehevepobsic 7îjs ptapăe 

ai ădixo» ăxvors rob ăoefobe opyinnov! 

rod derouâvov Meuse, srpper 6 uăv Ma- 

sapubrazoe îă ris Kovoravrtvoondhaos, sis 
e 

by 0pâyov ro», 6 BE âpyinnoc sic 1 XătepYo0v 3 y , 

îmei Orod dnyijdev xaredăodn dă zy 246” 

Îuâv Braohiiy. 

"0 zapov oxic Exwidm bad rob nvebuiatoc 

z05 adrod Ilpopijro», ai 3ăv 05ămoe vă oradi) 

vă mp Tov 6ptouâv, xat Epyerat Xopic. "O- 

poe 0dy Qed uă ăMov îs zăv orâhvo nadby 

xi e by 6ser. Koi Eoro ebowos! “H 3E 

ebxf, ns ue” Tigy. 

"Avâpravobzohet, 29 Aexepâpis» [1671]. 

Tie Sie Maxaptâcriroc vibe &v Xpiorg: 

[ovamorris. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  
| 

| 
| 

său, iar Marele-Imbrohor la galere, acolo 

unde de la început a fost osândit pentru 

clevetirea împotriva noastră. 

Sais-ul de faţă a fost mişcat de duhul 

Proorocului însuş, şi n'a vrut să stea pentru 

a luă porunca, şi vine fără ea. Însă eu 

ajutorul lui Dumnezeu o voiu trimete, cu 

altul, bună şi cum o vrei. Şi fii bucuros! 

lar rugăciunea Ta cu noi. 

Adrianopol, 29 Dechemvrie [1671]. 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos: 

Panaioti. 

CCXCIIL. 
Panaioti Nikusios, Marele-Dragoman, către Dosofteiu, Patriarhul de Ierusalim, 

despre asediul Cameniţei, mazilia lui Duca-Vodă, legăturile cu Grigore- Vodă Ghica 

şi biserica pe care o clădește el însuş în 'Ţara-Românească. 

Maxapibrare xai Aoprare Ilarprăpya Tie 

aias nâheos “lepovoahtip, xbpe, mbpte Aooi- 

Bee, rijv Xăy Mozaptărgra ebhaGâe ana 6- 

WEVOG T[OGXDV, 

Kaă za mpd îpepăv inavy eipo ăxoboat 

zi ăpiâiv 78 sic măy Il6hw, dune Topa u6- 

ov Eha6a ră ce6ăouioy ns Tpătupa, Kai ATI 
a 2 pă * pd x = 

davoa râv ebxây rus, xi Euafa ră rile 

“lepovoahip. vai Tv ăvavenatv ris ăyias 
2 > a , - * a 2 2 Îi EAI 

Brbhet,, mai îâodry ao Tie ebăijs aL eb 

dogias rod uotvob nazphe xx oe6aoţiio» Ila- 

ruâpyo5. "AB dv ăd6taca răy Be6y, vai 
> , + = Wa 7 PI a > 

ebyapisrnoa vai rîj Si Manapiârijtt, Ori â, 

adr 10 rotobroy AT zb5apey. 
€ - >» A - 2 A x. . . - 

Fuste dNGopev amaprri, dă vă 70 iz 
7 ” a 3 x 7 2 m 

proc, fe 280, eic rijy Kapevirlav?, nepvâvras 

cv Tbpay popie rob ăvrtreru$vob, XI Mbpapey 

- xorpo tă rijv pbaty 705 T5n0' 1600Y dVVa- 

z6v, de bnepfaivei xal tăv Xvdaxxaă, vă ări 

puopiay XA AXOTAGTARIAY TV Xa pyuarây 1660 

Eprp.ov xi ănb âvâpozove nai para, 6700 

u& ebxohiav dhodrar, Oi 38 Lapuărat 1ă0qv- 
aa 2 PF > , „Sa 

ma 3 mai elompărrovres ar ij oi dt 

Potohăvor meptoyvoBevres Ghiyo: rtvăs Wară 
= . * A 7 > 

705 Acpossytov îjNBov vai zapar vea ue) 

  

1 Marele-Imbrohor. 

2 La 18 st. n. Turcii 

  

Prea-fericite şi prea-învăţate Patriarh 

al sfintei cetăţi a lerusalimului, doamne, 

doamne Dosofteiu, salutând cu evlarie pe 

Fericirea Ta, mă închin. 

De şi cu destule zile încă mai înainte am 

fost auzit de plecarea-TȚi spre Constantinopol, 

ci numai acum am primit venerata-Ți scri- 

soare, şi am aflat ale lerusalimului Şi În0- 

irea Sfântului Betleem, şi m'am învrednicit 

şi de rugăciunea şi binecuvântarea obştescu- 

lui părinte şi veneratului Patriarh. Pentru 

care am slăvit pe Dumnezeu, şi am mul: 

ţămit şi Fericirii Tale, pentru că prin Ea 

am căpătat unele ca acestea. 

Noi am sosit fără lupte, ca să zic aşă, 

pănă aici la Camenița, trecând Nistrul, fără 

a întâmpină pe protivnie, și am găsit ce- 

tatea din fire aşă de tare, încât întrece şi 

Candia, iar, pentru prostia, şi neorânduiala 

Sarmaţilor (Polonii), atât de pustie şi de 

oameni şi de arme, încât cu ușurință se 

va luă. lar Sarmaţii (Polonii) stau pe loc 

şi se atacă între sine; şi Roxolanii (Cazacii, 

„Ruşii“), întărindu-se puţini din ei, au venit 

cu Doroşenco, şi stau eu noi, privind la ni- 

pleacă din Iaşi, la 5 încep a trece Nistrul, Sultanul la 15; asediul Cameniţei 

datează de la 18 (Studii şi documente, IX, p. 144). 

3 Vestitul Chandax, cetatea Candia din Creta.
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Asupra lui, v. Studii ai documente, II, p. 11; Inscriptii, |. p. 

micirea ţerii lor însişi (pe care ei au pre- 
gătit-o) şi plângând; iar alţii, cu Hanenco, 
se luptă împotriva lui Doroşenco. lar cei 
de peste râul Nipru, păstrând neutralitatea, 
îşi deplâng robia ce sufăr de la tiranul 
muscălese. Iar Duca-Vodă pentru lăcomia 

lui de bani nesăturată aşă de multa ajuns 
a fi urât de Moldoveni, încât în niciun chip 
n'am mai putut să-l sufere, şi,atlând-o aceasta 

Împărăţia, pe el l-au pus în fiare, iar boie- 
rilor li-a orânduit să-şi afle pe cinevă, și 

au găsit pe Ştefan Petriceicu, şi cu părere 

de obşte l-au făcut Domn sieş. Iar lui Duea 

nu pare să-i fie cu priinţă nici chiar fra- 

tele lui, aşă de mare e ticăloasa lui iubire 

de avere, din care se nase nedreptatea şi 

lăcomia. Și despre acestea, destul, căei fie- 

care-şi va luă roadele faptelor sale. 

Iar lucrul la clădirea noastră din Tara- 

Românească înaintează în cel mai bun chip, 

cu Dumnezeu—să ne învrednicească Domnul 

a o isprăvi cum dorim. Acum am serissă ni 

cumpere o moşie cu mori și Tigani în loe 

bun de toată roada, pe care niște prieteni 

ai noştri ni l-au dăruit, şi Preasfinţitul din 

Betleem Îi va serie care-i e aşezarea şi 

numele. 

Grigoraşeu- Vodă al nostru (căci n'am 

cum să-i zic altfel) e în bună stare şi merge 

bine, cu Dumnezeu. Ctitoria cea mică a mă- 

năstirii din Chalke lăudând-o Fericirea Ta, 

ne-a bucurat: so primească l)uinnezeu ca 

pe cei doi bani ai văduvei! Pentru cărţile 

ce 'Pi-am dat să le copii, Te rog să-mi faci 

ştiut care Şi care sa copiat, căci şi am prilej 

potrivit să trimet unele din ele să se tipă- 

rească. Şi, alta, Le rogsă cauţi lucrarea gre- 

cească a dascălului Sirig împotriva lui Chiril 

şi cuvântarea lui Scholarios cu privire la, 

nepângăritele “Paine, pe care a rostit-o în 

nenorocitul palat în Vinerea lui Lazăr, şi 

amândouă laolaltă să le ducă omul mieu la 

solul Franciei, căci aşă am orânduit, şi tre- 

i “Pentru Haninco. v. îbid., pp. 141, 143, 147, 156. Eră prietenul creştinilor, al Polonilor. 

Farul Moscovei, căruia i se supuseseră. 

13 (pare a fi îngropat la Cetățuia). 

Pentru legăturile între Grigore» Vodă Ghica şi Nikusiws v. mai sus, n! precedent. 

Meletie. V. asupra lui mai sus, p., 152, no COxLAiI. N'am insemnat aculu că în vol. XIII din această 

colecție răpusatul Papadopulos Kerameus a dat (p. 336) actul de alegere a lui ca Mitropolit al Proilarului 

şi lemailului (Maiu 1635). eparhia fiind neocupată „din vremi imemoriale” (ap ppâvowy pane 

„5 52%). Mai fuseseră propuți un Grigorie şi un 'Peofan. 

2 Ghenadie. 

10 Y. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Jitteratur, p. 119 zi urm. 

58183. Vol. XIV, 
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1672, 

Octombre. 

1672, 

indieția 11), 
Octombre. 

Bbo 0u0b vă ră Srămm pb ăvipwnae ăi 

"BEhopev ră ronet, 

| buie, căci âii cunoscut că, acest om e Iu: 
roy zpEoGoy ris Ppăvrtac, Gri. ră Erata, usi bitor de Dumnezeu şi de adevăr, şi-l am 

eva &vaxaioy, Ene) ai Evopioa rhy Xy- drept prieten deosebit. Cartea împotriva 

po Beotprh3) xai paid sivat, zâv Ea dă Latinilor a bătrânului aş vrea s'o văd îm- 

s&niperuv qihay. Dă xară Aazivoy rod Epovroc! preună cu scrisoarea Ta, şi cu Dumnezeu 

Bea vă 18 uă rijv Entorohiy, xn oby Bec voim a o tipări. 
Acestea le scriu în şanţurile din jurul 

Cameniţei, ca Democrit din Abdera în 

morminte, întru atâta deosebindu-mă de 

dânsul, că eu am în juru-mi sunetul tunu- 
rilor, care nu mă lasă să dorm. În care 

Tabra vpăpo Ev mois poOnoat roic nepi 

Kapevir(av, ae o Ad5pirris (sic) Ampiox proc 

sv zoic răpure, râcovy dtaEpwv Exelvod, ri 26 

Exo râv GâuBov.rây wrgavnâv nepi îuă mv- 

  
pof6hwy, ob 3ăv pe dpelvony vă votorătu?. având nevoie de sfintele Tale rugăciuni, 

"Ey otc Exovras riv xpelav 7ây diioy abrie mă rog să te rogi pentru noi. 16 August 1672. 

ebyây, d80p.a: tva ebyprat bnfp înv. 16 Ad- Al Fericirii Tale fiu în Hristos 

fobarov 1672. “ Panaioti. 
Tie ie Moxaprârmras vibe îy Xporâ 

Iovamnoris. | | ” i 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon şi celelalte cupii greceşti moderne.) 

CCXCIV. 
Lista veniturilor din Moldova, de la mănăstirile închinate, ale Patriarhiei 

de Ierusalim? (v. n! următor). 
Tâ > A a . 2 A af . * 

mar Eroc Grpethdueva napeyesbai Erfota Cele ce se cuvine a se dă pe an prea- 
T TIVOSTTw FATpAp IQ va And 7 2po- veneratei biserici patriarhiceşti de la mă- 

5roptyoy adr orabpozrițtaxâY uovasrijpioy năstirile stavropighiale care-i sunt închinate 

în Moldovlahia, potrivit eu scrisoarea sino- 
WTINdy 05y0duzV "piu, rep DRĂpXe 40- dicească de întărire, care e scrisă în Condica 

reorpoutvoy v râ vor rîje Meţăhne "Ex- Bisericii celei Mari, făcută în anul 1672, 
xâmotas, pevovbeev Era q-z0bho,uryi daroâpio: : luna lui Octomvrie: 

Eixoointvre p.rsoeva Xrjpod %ar” Eroc nb 

râv Sv 7) MohBofhayiu, ară rd Emifefat- 

Douăzeci şi cinei besmene de ceară pe an 

Tod Gravporntaxod vovaormpio» răy “Ayiwy . de la mănăstirea stavropighială a Sfinţilor 

"Anoarâhuv 705 Acra Boefiyiat. Apostoli a lui Duca Voevod. 
“[Emardv oxdfec xmpod nd Srtpo» WOvaGtri- O sută de ocă de ceară de la altă mă- 

ptov,rây map.uejioroy Toftap/y, 1od Srepăva» năstire, a prea-marilor Voevozi, a lui Ştefan 

Boeâ6văa5, Gnep uowotiptov Enovowâterat 1 Voevod, care mănăstire se chiamă Caşinul. 

K go. | 

(Bibl. Ac. Rom., copii greceşti moderne.) 

CCXCV. 
Dionisie, Patriarh de Constantinopol, cu Dosofteiu, Patriarh de Ierusalim, 

și soborul acestuia închină bisericii patriarhale constantinopolitane, a Sf. Gheorghe, 

şi veniturile din Moldova, de la Cetăţuia şi Caşin. 

„+. Hpobv az vâv mad sv Modâofhayia „„„.Adecă de la mănăstirea stavropi- 

zabpoz'fpitax5d uovaoragio» râv “Aţiwv"A- |  ghială a Sfinţilor Apostoli, a lui Duca Voe- 
mosrâhovy 705 Acbxo Dosfây5a rd mpooayă- ;  vod, venitul pe an, douăzeci și cinei de 

1 Acelaş Gheorghe sau Ghenadie Scholarios. 

2 Noordâw, i 

3 Supt Dosofteiu. 

4 Cetăţuia. 

5 Gheorghe Ştefan.



weyoy Erfiotov, Wmpob wmânueva atzoonâvre, |! 
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masti, zây zauegiotroy Totiagpby, rob 

Lrepăvov Bosfâvla, 135 xahadutyo» Edo, 

mD05 Owhăse Exaty,., 

(M: Gedeon, Xgiira no murptapgtaod pinov xa! rod vand, Constantinopol 1830, pp. 112-5.) 

CCXCVI. 
Ştefan- Vodă Petriceicu, at Moldovei, pentru drepturile mănăstirii Pantocra- 

torului din Botoşani! 

(Notiţe greceşti moderne în Bihl. Ac. Rom.) 

  

CCXCVII. 
Menţiunea că un manuscript din traducerea cărţii lui loan Cantacuzino 

contra Islamului în limba vulgară de Meletie Sirigul (1635) s'a scris la mănăstirea 
Hlincea din Moldova, de Constantin de Chrysopolis, cu banii călugărului Manase 
fiul lui Chiriac zc5 Iâo» din părţile Delvinului, supt Ştefan-Vodă şi Mitropolitul 
Dosofteiu. 

(Ms. 196 al metocului Sf. Mormânt în Constantinopol; tipărită în Papadopules Kerameus, “lego- 

oohopirtrn, Bihor, IV, p. 111.) 

CCXCVIII. 
Grigore Ghica-Vodă, ul Ţerii-Românesti, închină mănăstirea Căluiul la 

Sfântul Mormânt. 

(Notiţe greceşti moderne în Bib]. Ac. „ Rom) 

CCXCIX. 
Radu-Vodă dă schitul „Robais* mănăstirii Xenofului (lui Xenophont). 

(Langlois, 1. c., p. 78.) 

Ienachi Porfirita, capuchehaie a Țerii-Româneşti, către Dosoflteiu, Patriarh 

de Ierusalim, despre afacerile Sfântului Mormânt şi amestecul lui Grigoraşcu-V odă. 

Maxapi 

pietre de ceară; şi de la altă mănăstire 

stavropighială de acolo, a prea-marilor 
Arhangheli, a lui (Uheorghe] Ştefan Yoe- 

vod, zisă Caşinul, o sută de ocă de ceară. ... 

zare, Gotoraze ai hoporate Jig 

zpâpya sh “Avias lose “leponaahiju, 40 
zor lada, zbms, vbpte Annitizz, cv 
Sie Morapiorata TAR 2p00%96. 

PAză my 7p Dzrzoy zăy %ahătepov EXa- 

Tiua6y Tis, Pa Ep: Tă RĂNI 

îxazăhafa” Duos Bha 3veiya ra rin, May 
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* 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-învă- 

țate Patriarh al sfântului oraş lerusalimul 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Do- 

softeiu, mă închin smerit Ferieirii “Tale. 

De la chir “Veofil călugărul am primit 

cinstita-ţi serisoare, şi m'am bucurat: toate 
le-am aflat, ci le las pe toate acelea. Numai 

îţi dau de ştire cu scrisoarea mea de față cum 

că Venețienii, după cât se pare cu ştiinţa şi 

a Francezilor, când eram încă 

la Isacee, pe un oarecare anume Tominaso 

“Pobato, odinioară medic, 

au trimes, 

apoi negustor. 

iar acum falit şi gigârt (9) şi a mers 

la prea-marele Dragoman al Împărăției, 
şi a venit de a întâlnit pe Chehaie, şi 

1 Pare a fi Mânăstirea Doamnei. V. Studii zi documente, V, p. 649 şi arm. 
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1672, 
(7181), 

5 Decemhre. 

1673, 
2 April. 

1673, 

19 lunie, 

1614 

(7182), 

VL April. 

Bahada, 

1674. 

Iunie.
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a vorbit să Îi dea -Vizirul Locurile Sfinte 

şi să dea şi 90 de pungi. Chehaia n'a arătat 

atâta căldură. Văzând aceasta, Tommaso de 

mai sus din. 90 de pungi a făcut nouăzeci 
de mii de lei. Atunei a luat hârtiile lor şi 

sa dus la Vizirul-Azem, și le-a arătat, şi 

a spus şi banii ce pun ei. Pe când le pe- 
treceă, cu ochii Vizir-Azemul, Chehaia tot 
râdeă; Vizirul sa întors, şi l-a văzut, și-i 

zice: Chehaie, ce râzi? Crezi că mă voiu 

lăcomi la banii Frâncului, şi voiu luă lo- 
curile de închinare de la raialele noastre şi 

le voiu dă hainilor? Asta n'o face; aşă să 

li spui. Acestea toate m'a chemat Chehaia 
şi mi le-a spus; eu, şi Dumnezeu mă ştie, 

cum am auzit-o, aim rămas întristat, şi am 

început să rog pe Chehaie tă părăsească 

această slujbă, căci nu e bine, şi nu se cade 
să despreţuiască pe raialele lor aşă de mult, 

şi la. apostaţi, cari zilnie face atâtea rele 
în locurile Împărăției, s să li facă toate voile, 

şi, mai cu deosebire, să se despreţuiască, 

numele Vizirului, şi să se bucure Frâneii 

cum că au înşelat pe Vizir eu bani şi au luat 
locurile de înehinare ale Grecilor. Atunei 

se întoarce Chebaia şi-mi spune: Nu te 
teme, şi aceasta nu se va face. Si cu aceasta 
a trecut ziua aceia; eu iarăş m'am dus şi 

în altă noapte, şi eră de față şi Grigoraşeu 
Voevod, care a venit să ceară voie a merge 

la Constantinopol, şi am întrebat iarăș pe 
Chehaie cum merge luerul, la ce a rămas. 

Mi-a spus cum ţi-am spus mai înainte; ba 
chiar şi Grigoraşeu Voerod a vorbit şiel 

foarte bine. După aceia am întrebat pe 

Chehaie dacă e porunca lui să-ţi scriu Fe- 

ricirii 'Tale să vii, să te afli aici, Mi-a văs- 

puns: Tu, cum se pare, cauţi să-l faci 

a veni aici, dar, venind, se va osteni. Eu 

i-am răspuns: să fii sănătos Strălucirea Ta, 

nu-l vei lăsă să se ostenească de să-i treacă, 
prin cămaşă. EL nu mi-a răspuns nimie, 

numai a râs. larăş alaltăieri l-am întrebat 

cum a ajuns slujba Frâncilor. „Nu li dăm 

locurile voastre de închinare, şi să nu te 

temi“, mi-a răspuns; „numai veţi aveă de 

lueru.* larăş i-am spus, dacă poate vrea să-ţi 

seriu să vii. Mi-a spus: nu, tu fă-te ve- 
chilul lui, şi vezi de treaba lui, şi, de nu 

vrei tu,.mă fae eu vechilul Ini. Eu i-am 

răspuns: De vreme ce orânduieşti Strălu- 
cirea “Ta să te faci vechil, de sigur că nu 

se cade să mă face ru; şi i-am sărutat 

poala; şi atunci mi-a spus: Când va îi
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nevoie îl vom înştiinţă. M'a întrebat unde 
se află Fericirea Ta; i-am spus: În părţile 

Filipopolei, cere eleimosină. „Foarte bine 
face; să strângă, să vie eu bani mulţi. „M'a 
întrebat dacă poate şi Fericirea Ta cunoşti 
aceste „mandate“: eu i-am răspuns: nu, Şi 

mi le-a seris. Și, când a auzit, mi-a spus: 
Eu i-am vorbit, când eră la Constantinopol. 

Acuma e nevoie ca Fericirea 'La să-i serii 
o scrisoare şi să-l rogi să stea cu sârguinţă 
să nu lase a luă Frâneii locurile de înehi- 
nare din mânile Grecilor şi cum că Feri- 

cirea 'la nu te vei arătă nerecunoscător, 

atât către Vizir, cât şi către el însuş, şi 

cum că vei veni, „dar, pentru că-mi serie 

Ianachi că i-ai spus Strălucirea Ta cum 
că“, atunei când va fi vremea să vii, îi 
dai de ştire, „m'am oprit, dar mă aflu în 
mare grijă“. Acestea şi cât de multe altele 

poţi să i le scrii. Nu vom lipsi şi noi să 
ne îngrijim de toate, și, dacă este să se în- 

tâmple şi vre-o nevoie, vom trimete pentru 

aceasta un om să-ţi dăm de ştire. 

Pentru treaba Paşei din Ierusalim, am 

vorbit cu Chehaia, şi i-am spus că, pen- 

tu banii ce ni-i va scoate, şi noi îi vom 

dă în sehimb, şi mi-a orânduit să iea hoge- 

turile (poruncile) de la Osman-Aga, şi, 

arătându-le Vizirului, o să vorbească cu el 

şi să puie în picioare afacerea. Celelalte 

le vei află cu serisoarea călugărului Teofil. 

Cu greu scriu, și să am iertare. Iar sfân- 

ta-ţi rugăciune fie cu noi! 

Din Babă (Babadag), 17 Dechemvre. 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi 

rob: Ienachi. 

Stiu nestatornicia 'Lureilor şi lăcomia 

lor, mai ales în aceste vremi, când au 

nevoie; dar nădăjduiesc să se fie mulțămiţi 

cu puţinul Grecilor; să fie afurisiţi cei 

cari au dat pricină să fie păgubit din nou 

Sfântul Mormânt! Am întrebat pe Chehaie 

ce locuri caută, şi nu-şi aduce aminte; 

ci numai atâta mi-a spus: caută locul 

Chimamt, locul acela ce l-au luat Francezii 
- 

3
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Constanti- 

nopol, 

1676, 
Octombre. 

1636, 
Ocetombre. 

Bevoay, hEa, Sfivra ihădes piata, "Am 

abrijv ri zepripospijy Osher sarahăda 1) Ma- 
xapibrae Xob mi râzov “popebrmvl. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

pe vremea Sultanului Murad, şi au cheltuit, 

spune el, 60.000 de lei. Din această însem- 

nare vei înţelege Fericirea Ta ce loc caută. 

N 

CCCI. 
Patriarhul de Constantinopol, Partenie sau Dionisie (de la 29 Iulie), iea 

măsuri cu privire la mănăstirea Cașinului, închinată Patriarhiei Ierusalimului. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

CCCII. 
Dionisie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte legătura mănăstirii Caşinul 

cu Sfântul Mormânt. 
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românească, din 1682, 

Dionisie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, şi Patriarh ecu- 

menic. 
Regula și rostul aşezământului bisericese, 

care a orânduit toate apostoliceşte spre în- 

temeiere, nu sufere a se trece cu vederea 

nimie neîndreptat dintre cele ce privese spre 
bun scop şi sunt făcute cu iubire de Dum- 

nezeu pentru cei evlavioşi; pentru care Bi- 

serica cea Mare a lui Ivistos, care e în 

seama noastră, în toate poruneile ei, tot- 

deauna, şi primeşte bucuros şi asigură gân- . 

durile săvârşite pentru aşezarea lucrurilor 
de folos, şi mai ales a dumnezeieştilor lă- 

caşuri ale Domnului, — căci nu e o mică 
parte a evlaviei, de sigur, a se îngriji de 

păstrarea şi buna lor orânduială. De oare 

ce deci ni s'a arătat şi nouă de către prea- 

fericitul şi preasfinţitul Patriarh al lerusa- 
limului, domnul Dosofteiu, cel întru Duhul 

Sfânt iubit frate şi coliturghisitor al Sme- 

reniei Noastre, că sfânta şi venerata mă- 

năstire din Moldovlahia, a prea-marilor 

Voevozi, care se află în locul zis Caşinul, 

pe care din temelii a clădit-o din nou răpo- 
satul Ştefan Voevod, al Domniei aceleia, 

pentru a lui sufletească mântuire şi nestinsă 
amintire, şi a împodobit-o cu vrednicie şi 

nume de stavropighie a Scaunului apostoli- 

cese şi ocumenie pe care stăm, căzând la 

împuţinare, şi ajungând aproape în pri- 
mejdie de a rămâneă pustie, sau rugat de 

ocrotire, în chip evlavios şi iubitor de vir- 

în Stuilii şi documente, III, pp. 96-85,
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tute, soţia aceluia, Doamna Safta, şi fratele 

lui, dumnealui Vasilaşco, cari, îngrijindu-se, 
cum s'a spus, de înălțarea și păstrarea ei, 
au cunoscut că trebuie s'o îneredinţeze unei 
puteri mai în stare a o apără şi destul de 

tare pentru a o cârmui, căci se cadease 
întări şi înzdrăveni cele fără putere şi pri- 

mejduite de cei ce sunt mai tari, şi astfel, 

cu o îngrijire foarte cuminte și cu evlavie, 
au încredinţat-o preasfinţitului şi de viaţă 

primitorului Mormânt al Domnului şi Dum- 
nezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hris- 

tos, ea să fie şi să se zică mitoeal ei, îm- 

preună, cu toate stăpânirile ce i se vin şi 
cu toate cele cei sau închinat, mișcătoare 
şi nemişcătoare, şi să se stăpânească de aceia 
şi să se cârmuiască şi conducă de Patriarhul 

ce va fi atunci la lerusalim, ca și celelalte 

mănăstiri ale Sfântului Mormânt, şi tot ve- 
nitul ei şi folosul să se ducă la Sfântul Mor- 

mânt pentru pomenirea veşnică și sufle- 

teasca mântuire a ctitorului şi a celor ce au 

închinat-o, şi, fiind ajutată de el şi îngrijită 
legiuit de către supravegherea prea-ferici- 
tului Patriarh şi de cârmuirea egumenilor 
trimeşi de dânsul, să se păstreze întru toate 
neschimbată şi înaintând mai ales spre ereş- 
tere şi îmbunătăţire. Pentru care închinare 
înţelegându-ne împreună cu Fericirea Sa 

şi rugaţi frățește din partea lui, cu o seri- 
soare de asigurare, ca noi să o întărim pen- 
teu mai bună statornieie, făgăduind a dă 
dajdea hotărâtă în fiecare an a acelei mă- 

năstiri către Biserica cea Marea lui Hristos, 

acum în seama noastră, o sută de ocale de 

ceară, ce am orânduit a se aduceatot ve- 

nerabilei biserici a Scaunului acestuia pa- 

triarhicesc şi apostolese care e în seama 

noastră, pentru luminarea ei, întru slava 

lui Dumnezeu, şi la nimeni dintre ceilalţi 

toţi, nici celui ce va fi pe vremuri Patriarh 

să nu i se dea cevă,—care rugăminte jude- 

când-o Noi că e cuviincioasă, am primit-o 

bucuros, pe de o parte din pricina cuve- 

nitei evlavii a noastre a tuturora faţă de 

prea-sfântul şi de viaţă primitorul Mor- 

mânt, iar, pe de alta, pentru orânduiala şi 

întărirea acelei sfinte mănăstiri. Pentru care 

scriem şi arătăm din sobor, eu cei din jurul 

nostru preasfinţiţi arhierei şi prea-cinstiţi, 

1 Vasile Hatmanul.—Pentru Cagin, v. şi Studii gi documente, V, p. Lil și urm.— Pentro Vasile 

si Doamna Safta, tabla aceluiaș volum.—Pentra Safta și actul din 31 Maiu 1655. îbid., VI, pp. 541-2, 

2 Varantă: meptxpazobuzvov. 

3 Aiei in cealaltă copie: destâţeobat, 
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2 Variantă: te gsbş 

3 Variantă: Zzbsspov. 

1 Variantă: înrrzhtoas 

% Variantă: vyâpots ăvhpwnivote. 

  

întru Duhul Sfânt ai noștri iubiţi fraţi şi 

coliturghisitori, că acea închinare, după 

serisorile de afierosire ce s'au făcut cu pri- 

vire la dânsa, de către soţia ctitorului Ştefan 

Voevod şi de către fratele lui, Vasilașeo, să 

aibă tărie şi putere nesehim bat și neprefăcut, 

în veci; iar acea sfântă mănăstire eu averile 

şi afierosirile ei, adecă: locuri, moşii, vii, 

câmpi, mori, vite de tot soiul, sfinte odoare 

toate cele mişcătoare 

şi nemişcătoare, să fie supt ocârmuirea şi 

şi, întrun euvânt, 

stăpânirea preasfinţitului şi de viaţă primi- 

torului Mormânt, şi în chip nedespărţit şi 

nezguduit mitoc al lui adevărat, şi cu fiinţa 

şi eu numele, şi stăpânit de dânsul şi îngrijit, 

ca şi celelalte metoaşe ale lui, păzindu-se 
nedesfăcute după canoane în mănăstire pro- 

nomiile stavropighiale ale Scaunului ecume- 

nice pe deplin; şi să aibă îngrijirea de către 

cel ce va fi atunci Patriarh de lerusalim, 

fiind îngrijită mănăstirea şi supraveghiată 

şi cârmuită de eategumeni şi ceilalţi părinţi 

ai aceleiaşi aseultări, cari şi trebuie, nea- 

părat, să trimeată pe an la Marea Biserică 

a lui Hristos, din seama noastră, darul sta- 

vropighial din acel an, o sută deoeale de 

ceară; iar tot cellalt venit să-l aibă Prea- 

sfântul Mormânt pentru pomenirea ctitoru- 

lui şi celor ce i-au închinat acea mănăstire. 
gândi să se apuce 

a strieă în vre un ehip această închinare 
Iar eine mai apoi sar 

şi în de obşte a zgudui şi nimici această 

întărire a noastră sobornicească pentru ea, 

san dintre cei ce vor fi atunci Domni ai 

locului, sau boier sau supus, preot sau mi- 

rean, ori carevă din ctitori sau din rude 

şi moștenitorii lov, sau altul cinevă, ca unul 

ce face lueru nelegiuit şi osândit de legile 

dumnezeieşti şi omeneşti, să fie afurisit de 

Dumnezeu atoiţiitorul şi afurisit şi neiertat 

şi nedeslegat după moarte; pietrele, lemnele, 
fievul se vor desface, iar el câtuş de puţin; şi 

partea, lui să fie cu trădătorul Iuda, şi să 

afle pe domnul slavei părâș al lui în zina 

înfricoşată a judeţului, şi să fie supus blăstă-" 

murilor Părinților şi soboarelor. Pentru eare 

spre arătare şi întărire a asigurării noastre 
sinodiceşti s'a dat și cea de faţă pecetluită, 
gramată în anul de la Mântuire 1676,
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(Bibl. Ac. Rom. espiile d-lui M. Gedeon şi altele: şi urm: uua fără dată de lună şi cu lăsări 

la o parte.) - 

CCCIII. 
Dosofteiu Mitropolitul Moldovei închină mănăstirea Pobrata Sfântului 

Mormânt. El arată că mănăstirea, „caria-i iaste faptura de la începutul. țărâi 

de sahastri, când pre acialie locuri eră deşert“, dăruită cu moşii la 1397-8 (6096) 

de Ştefan-Vodă şi fratele său Alexandru, refăcută de Ştefan-cel-Mare, apoi, după 

îndemnul. lui Grigorie Roşca Mitropolitul, „vărul lui Pătru-V odă Rareş, de acesta, 

care şi-o face loc de îngropare, dând ţerii pe Gheorghie Movilă şi pe Teodosie 

Barbovschi, Mitropoliţi, şi un număr de episcopi, e decăzută încă din 1621-2 (7130), 

„călugării cei răi“ băgând hoţi pentru a prădă averea depusă a boierilor, ' arzând 

apoi clădirea de „beţii“; că Iorga Postelnicul, vărul lui Vasile Lupu, a acoperit-o, 

că Gheorghe Păharnicul, fratele Domnului, a făcut trapezăriile în schimb pentru 

un munte, că la 1637-8 (7146) Soldan Vornicul „au acoperit clisiarnița şi un 

turn“ în schimb pentru satul Mihălășani, că el însuș, de postrig de acolo, ca episcop 

de Roman, i-a răscumpărat un munte şi a dres şi întregit zidurile, făcând „tripă- 

zaria de vară“ şi dând veşminte, că în „mazilia“ lui a început „răsâpă mare şau 

purces cu rău“ şi că are deci dreptul să o închine, în mâna Patriarhului Dosoftciu, 

Sfântului Mormânt, „că acolo-i sfănta cetate a marele Împăratul Hristos, acolo sau 

pogorât. din ceri şi din Duhul Sfănti,. din Ficoara prea-sfănta Maria s'au întrupat, 

acolo-i Vithleemul, unde s'au născut, şi Nazarctul, unde au lăcuit, şi acolo-i Ţara 

Palăstina şi Galileia, pre unde au îmblat de-au luminat, acolo-i lordanul, apa unde 

s'au botedzat, şi muntele 'Thaborul, unde şau arătat slava şi din ceri s'au mărturisit 

de la părintele fiiu iubit şi ca să-l ascultăm, acolo-i Golgotha, unde s'au răstignit, 

şi mormântul unde sau îngropat şau îmvis şau petrecut după 'mviere 40 de dzâle, 

adiase vorovind cu Apostolii, acolo-i Eleonul, muntele unde s'au suit Domnuli Hristos 

cu apostolii ţoţi, şi mare nărod de ucinici, adecâ de creştini, şi cu preacinstita sa 

maică, şi de denaintia lor s'au suit în ceri la părintele; acolo:i, în Sion, şi casa 

unde s'au pogorât Duhului Sfăntii ucinicilor, acolo-s şi casele lui David, unde 

vor şedea scaunele la giudeţ, şi va veni Domnulii Hsistos cu slavă și cu puteare 

multă de sfenţii, de va giudecă lumia și va plăti căruiaş după nevoinţă, celor buni 

dându-le Împărăţiia Ceriului, iară strâmbii s'or duce in munca veacnicâ*,— poz cnind 

pe lângă vechii ctitori domneşti pe Antonie Rusct, cel din Scaun, pe Doanina Zoi şi 

pe fiii Alexandru, Enachi şi Gheorghe.-—Iscilesc şi luun episcop de Roman, Scralim 

de Rădăuţi. Calistru de Huşi, Miron Costin Vel Logofăr şi Buhus Hatman. 

(Şt. Dinulescu, în Candela pe 1555, pp. 147 Meihiseree. Notite, pi. 257 ct. ibid. pp Lol, 

după brogura franceză a lui Al. 1. Odohescu, despie mănăstirile inchinate.) 

Dionisie, Patriarh al Constantinopolei, pentru mănăstirea stavropighială a 

Sfinţilor Apostoli din Bucureşti. 

Acwbatos, 3iâw Bz05 arppiszisruzos Rov- Dionisie, cu mila lui Dumnezeu arhic- 
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58183. Vol. XIV. 

piseop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă şi Patriarh ecumcnic. 

Cei ce se întâmplă a îndreptă lucrurile 

orânduielii bisericeşti pe vremuri, câţi, 

având grijă. din covârşitoarea lor râvnă de 

la Dumnezeu şi purtând gând bun pentru 

îndeplinirea îmbunătăţirilor dumnezeieşti, 

niciodată n'au trecut cu vederea dea se în- 
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griji în cea mai largă măsură de păstrarea 

cea mai desăvârşită şi alcătuirea lăcaşurilor 

dumnezeiești şi a veneratelor mănăstiri, 

după dumnezeieseul sfat al apostolilor care 

vesteşte că acei cucerniei sunt cu dărnicie 

în luerul Domnului de pretutindeni. Pentru 

care şi nu puţine asemenea lăcașuri ale lui 

Dumnezeu sau făcut scutite şi slobode de 

dăjdi cu voia canonicească a acestui Scaun 

patriarhicese a toată lumea, scăpând de aju- 

torință şi slujbă, prin care voie şi-au ago- 

nisit cele netrecătoare, pe de o parte pentru 

slava lui Dumnezeu şi lauda veşnică, iar 

pe de alta pentru neîncetata pomenire a 

ctitorilor acelora şi a celorlalţi creştini drept- 

credincioşi. Deci pentru aceasta şi mănăsti- 

rea cea sfântă și vrednică de închinare 
aflătoare în Bucureştii Ţerii-Româneşti, cu 

hramul sfinților slăviţilor și lăudaţilor 

A postoli, se cunoaște în tot felul a fi fost sta- 

vropighială, patriarhicească şi slobodă, de 

şi vechile ei scrisori pecetluite de stavro- 
pighie se arată cu marturi că au fost stricate 

în vremea când sa întâmplat a se mistui 

de foc, eu ajutorul dușmanului ce ureşte 

binele, acest sfânt lăcaş, şi acum îi este de 

nevoie obișnuita înoire stavropighială. Căci 
darurile răposaţilor Patriarhi ce au fost, 
care se arată a fi luat rost drept şi eano- 

nic, se obişnuiese a se înoi cu scrisorile de 
întărire ale urmaşilor, cari se îngrijesc a 

păstră durata lor neştearsă. Pentru care ni 
Sau şi rugat cu stăruință cei ce stau în 

fruntea mănăstirii, şi, răzimându-se pe scri- 

sorile noastre, după obiceiu, a se înoi vred- 

nicia ei stavropighiaiă și a se întări seu- 

tirea ei, pentru statornică întemeiare şi 

siguranță mai trainică. Pentru aceia, ea 
unii cari dorim mai presus de toate înte- 

meiarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, am 

primit cu bună voinţă cererea lor, şi deci, 

după datoria neclintită a Bisericii, scriind 

vădim soborniceşte, eu părerea şi a prea- 
sfinţiţilor arhierei din jurul nostru, etc., 
pentu ca pomenita sfântă mănăstire a sfin- 

ţilor şi de Dumnezeu vestitorilor Apostoli, 

cu toate stăpânirile ce le are şi-i vor veni cu 

Dumnezeu, şi cu toate darurile ei, mişcă- 

toare şi nemişcătoare, ş. a. 

nte greceşti.) 

1 Cel d'intâiu ctitor fusese Mateiu Basarab, care găsise un lăcaş de lucru; biserica de azi. cu tutul 

neîngrijită, e frumoasa clădire a lui Ştefan-Vodă Canţacuzino, isprăvită la 10 lulie 1515 (Iorga, Iascripţii 

din bisericile României, p. 266, no 615),
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Ale lui loan Cariofil, Marele-Logofăt. 

Maria  Moldoveanea, 

vestitul, 

Ce ţineă frâul Moldovei venerabile, 
Şi coborând din neamul glorios, a lui 

Dabija, 

fiica lui Istratie 

Aice, zace, vai, gustând din moarte. 

Căci, răpită în tulbure neguri, 
De braţul soartei ucigătoare, năprasnic 

muri. 

CCCVI. 
Teofan, Paisie sau [Dosofteiu], Patriarh de Ierusalim, face stavropighie a 

Sfântului Mormânt mănăstirea Sfinţilor Voevozi de la Mărgineni (Maprivâ). 

Incipit: M&ysrz, &v dvpozots cor âpa, . . („Mari lucruri între oameni sunt darurile“.) 

(Ms. 411 din Biblioteca Metohului din Constantinopol al Sfântului Mormânt; Papadopulos Ke- 

rameus, “lzgosnhopeatxil, B:6., IV, p. 872, no 43.) 

CCCVII. 
Dionisie, 

Mărgineni. 
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1 Cf. inscripţia care s'a pus pe mormânt, in 

zi docomente*, XV), p. 214, no 510. 

Patriarh de Constantinopol, întăreşte privilegiile mănăstirii 

A» Dionisie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

De oare ce lucrurile de pe vremuri, din 

firea lor sunt supuse peirii, oamenii cari se 

schimbă prin veacuri, prin a lor prevedere, 

cum e de dorit, întâmpină pe cele ce pier 

dintre luerurile bune prin înoiri şi se pricep 

a li câştigă o destul de mare trăinicie, so- 

cotind că ar fi o pagubă nu mică lipsirea 

de dânsele, căci altfel, neîngrijite, răpede li 

cade fiinţa şi se şterge. Pentru care şi în cele 

bisericeşti totdeauna daniile fericiţilor Pa- 

triarhi de odinioară, făcute mai de de mult 

pentru scop bun şi iubitor de Dumnezeu, se 

obişnuiesc a se întări de cei cari pe urina lor 

se întâmplă a li urmă pe Scaunul acesta 

patriarhicese şi a toată lumea, prin seri- 

sori, pentru întărirea lor şi păstrarea lor 

neştearsă. De oare ce deci şi sfânta Şi ve- 

nerabila mănăstire din Para-lomânească 

în locul numit Mărgineni, în care se ţine 

hramul prea-marilor Yoevozi, se află de 

mai nainte făcută stavropighială şi liberă, 

de şi vechile scrisori pecetluite ale stavro- 

lorga, Inseripţii din bisesicile României, II („Studii 
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107, 
(Februar). 

Constanti- 

nopol, 

1617, 
Februar.
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pighiei sale au căzut în nimicire, pentru 

neorânduielile din acel loc şi schimbările 

de pe vremuri, precum ni s'a adus măr 
turie, dar sau rugat cu stăruință de noi 

cei ce au grija ei ctiioricească să înoim 

această milă stavropighială a ei cu serisori 
ale noastre mai nouă, după obiceiul Seaunu- 

lui ecumenic, căci, precum sa spus, întă- 

ririle canonice ale fericiţilor Patriarhi cari 

au fost, câte se arată a fi adevărate şi 

drepte, nu le răsping nici.cei ce vin pe 
urmă, ci le primese cu plăcere şi li dau 

din bielşug întărirea ce este cu putință. 

Drept aceia, ca unii ce dorim statornicirea 
ŞI întărirea, sfintelor lui Dumnezeu biserici 

mai presus de orice alta, am primit cu 

bunăvoință cererea lor; şi deci, după datina 

legiuită a acestui Scaun ecumenic seriind; 

arătăm sinodiceşte, împreună cu cei din 

jurul nostru prea-einstiţi arhierei, întru Du- 

hul Sfânt fraţi ai noştri iubiţi şi colitur- 

ghisitori, că această pomenită mănăstire a 

prea-marilor Voevozi cu toate cele ce i se 
vin, şi chiar ce i se vor veni cu Dumnezeu 

după aceia, averi şi danii, inișcătoare şi 

nemişcătoare, să fie şi să se zică şi de către 
toţi să se cunoască, aşă cum a fost şi mai 

înainte, patriarhicească și stavropighială, 
şi scutită şi necercetată, și cu totul slobodă şi 

netulburată şi nesupărată şi necăleată, de 

oricine ar fi, şi de către arhiereul din partea 

locului; să nu trebuiască a dă nimănui chiar 

nimie, nici să fie supusă cuivă dintre ceilalţi, 

decât numai să dăinuiască supt îngrijirea şi 
supravegherea acestui Scaun patriarhicesc şi 

ecumenic, şi de către acesta să fie călăuzită 

şi îngrijită şi judecată şi orânduită, ca una 

ce este şi se zice patriarhicească, pomenin- 

du-se în ea atâta: numele patriarhicese în 

toate sfintele ei slujbe, după rânduiala sta- 
vropighiilor; iar părinţii cei ce duc viaţă 

călugărească într însa, trebuie să trăiască în 

chip plăcut lui Dumnezeu şi curiineios şi 
bine orânduit cu toată păstrarea canoanelor, 

şi să vieţuiască având între ei iubire ca fraţii 

şi cu iubire între sine să îmbrăţişeze rân- 

duiala chineviilor, neavând nimie atârnător 

de ei înşii şi osebit al lor, ci toate să fie 

în de obşte, adecă: cele de hrană şi locu- 

inţile şi celelalte ce sunt de nevoie vieţii, 

trăind în bună înțelegere şi viață împreună, 

prin care se cunoaşte cârmuirea monahi- 

cească, cea dreaptă şi asemenea cu & înge- 
rilor; iar, când vor aveă nevoie de vre-o
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hirotonie, să aibă voie a chemă pe care-l 

vor voi dintre arhicrei pentru a săvârşi 

fără împotrivire hirotoniile lor cu toată în- 

grijirea cea cu scumpătate, şi afară de aşe- 

zarea unui sfânt tovarăş de Seaun; iar pe 

lângă acestea să nu lipsească de a se gândi 
la adăugirea şi îmbunătăţirea acelei sfinte 

mănăstivi şi înaintarea ei în toate, după 

datoria bunei lor solii, suferind pentru Dum- 

nezeu şi luptându-se a face cele plăcute lui 
şi căznindu-se, cum se cuvine, pentru acest 

sfânt lăcaş: pe de o parte întru slava lui, 

Dumnezeu şi pe de alta, pentru veşniea po- 
menire a ctitorilor de la început ai ni şi a 

urmaşilor acelora, cum e datina. Iar cine ar 

voi să zguduie această voie stavropighială 
a mănăstirii şi în vre un chipao robi sau 
mult ori puţin a o păgubi, unul ca acela, ori- 
şicine ar fi, sfinţit sau mirean, şi de orice 

treaptă, să fie afurisit, ete. (urmează blăs- 

tămul obişnuit.) 
În anul de la Mântuire 1677, în luna 

lui Pevruarie, indicţia a L5-a. 

CCCVIII. 
„Safta, Doamna lui Gheorghe Ştefan Voevod, de veşnică pomenire, carele 

din mila lui Dumnezeu a fost Domn al ţerii Moldovei, împreună cu vărul mici 

Pătraşcu Pitarul, fiul lui Dumitraşcu Spătar“, arată că au închinat mănăstirea 

Bistriţa „care sa întemeiat de străbunii noştri cei buni şi vechi“ şi care ajunsese 

în „stare de desâvârșită stricăciune, risipilă şi lipsită, nu numai de tot felul de 

podoabe, ci şi de sfințitele veşminte -scumpe, de multele scuie şi de însemnatele 

ei moşii, încă şi de robii săi ţigani ce i-au fost dăruiţi și întăriţi de prea-înnălțatul 

de veşnică amintire Alexandru Voevod zis cel Bun şi Bătrân carele zace îrimor- 

mântat acolo, cu Doamna și fiii lor“. prin Patriarhul Dosoitciu, venit în ţară, la 

Sfântul Mormânt. 

(După textul gree, înv posesiunea lui Theodor Codrescu, traducere în T'ricuriul, NXII, pp. 375-7.) 

„CCCIĂ. 

Gramată patriarhală din Ierusalim pentru mănăstirea Caşinul, clădită de 

Gheorghe Ştefan Domnul Moldovei. 
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alis za 

Scrisoarea sinodicească pentru sfânta mă- 

năstire a arhanghelilor din Caşinul Moldo- 

vlahiei. 

1677, Lunie. 

Smevenia Noastră arată prin cea de faţă 

gramată patriarhicească a sa că răposatul 

Stefan Voevod, care a stăpânit acolo după 

răposatul Vasile Vocevod,a clăubt mănăstirea 
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16177 

(3188), 

4 Maiu 

Ierusalim. 

lie. 
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Ediţia lui Papadopulos Kerameus, în vol. XIII, p. 

Lipseşte în ediţia citată. Dar, apoi: xabiru:. 

Arhanghelilor din Cașin, şi a dat la dânsa şi 

câteva moşii ea danie. Dar, de oare ce Ştefan 

acesta, a izgonit pe Vasile Voevod şi a luat 

multe din însăş averea acestuia, şi moşii şi 

fiul lui Vasile Voevod, Stefăniţă 

Voevod, ajungând la Domnie, a vândut 
luerari, 

unele moșii din cele ce le dăruise Ştefan 

Voevod mănăstirii Caşinului, şi unele le-a 

făcut dar. dintre care sunt și Buciuleştii 
şi Roznovul; şi aceasta a făcut-o adecă 

pentru că, precum s'a spus, Ștefan Voevod 

a mat banii părintelui lui, şi a vândut şi 

a dăruit moşiile, ea să-și capete, ea legiuit 

moştenitor al părintelui său, dreptul. Cerce- 

tându-se însă după aceasta luerul la Con- 

stantinopol după legi şi canoane, s'a judecat 

şi sa hotăvât că lucrul acesta al lui Şte- 

făniță Vodă e [nedrept], de oare ce Ştefan 

Voevod, dacă aveă bani luaţi, aveă și alte 

lueruri din care puteă Ștefăniță Voevod 

şi alţi creditori ai lui să-şi iea pentru 

nevoile lor, iar moşiile, ea unele ce au fost 

odată închinate lui Dumnezeu, sunt cu ne- 

putință de luat, apoi şi alţi Domni au dă- 

ruit mănăstiri lui Dumnezeu, zidindu-le 

din averea lor, şi au avut şi felurite da- 

torii, şi, apoi, ori au murit, ori au fost scoşi 

din Domnie, dar nimeni n'a luat daniile ce 

sau făcut la mănăstiri, pentru datoria lor. 

Aceasta fiind deci astfel, de oare ce noi 

am luat Caşinul de la fratele răposatului, 

adecă de la dumnealui Logofătul V asilaşeu, 

fratele lui Ştefan Voevod, şi de la răposata 

Doamnă a acelui Stefan Voevod, Safta, ca 

să. fie închinare la Sfântul Mormânt, am 

luat şi gramată sinodicească, anume că 

moşiile ce le-a vândut şi dăruit fiul lui 

Vasile-Vodă, Ștefăniță Voevod, care erau 

ale mănăstirii Caşinului, să se deă neapărat 

la Caşin, cum erau şi mai înainte. Şi câți 

le-au cumpărat, să-și caute banii de unde 

le-au vândut şi le-au cumpărat aceia, ori 

să şi le piardă, pentru că le-au şi cumpărat 

fâvă lege; şi câţi le-au luat în dar, să fie 

lipsiţi de danie, de oare ce nimeni nu poate 

dărui cuivă lucru străin. Astfel dea fiind 

donă moşii Buciuleştii şi Roznovul, pe care 

le dăruise acel Ștefăniță Voevod, Buciuleştii 

dumisale răposatului logofăt Iftodie, iar 

4153: yp'iuaTa.
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Roznoval dumisale Logofâtului Nicolae Ra- 

coviţă, fiul acelui boier Iftodie Racoviţă, 

le-am luat, cum am luat şi altele de la, 

alţii, pe care şi aceia le aveau de cumpă- 

rătură şi luate în dar de la zisul Ştefâniţă 
Vocvod. Dar, de oare ce mănăstirea aceasta 

era cu totul goală de orice, şi mai ales 
de vite, am rugat pe acel prea-cinstit boier, 
dumnealui logofătul Nicolae Racoviţă, şi 
a dat mănăstirii acesteia două sute de oi, 

treizeci de turme şi douăzeci de boi, toţi 

buni şi sănătoşi şi aleşi, şi în locul lor 

i-au dat satul Roznovul, eu toţi rumânii 

şi cu toată moşia, ea să-i fie lui şi copiilor 
şi moștenitorilor lui de acum şi pănă 

în veac, nesupărat de nime, ori Domn, 

ori boieri, ori şi dintre părinţii ce se vor 

află pe vremuri în mănăstirea aceia, supt 

povară de afurisenie needesfăcută şi de veş- 

nică anatemă. Şi pentru siguranța dumi- 

sale şi a urmașilor lui am dat cea de faţă 
a noastră scrisoare, stăpânind prea-cucer- 
nicul Domn lo Antonie Ruset, Voevod a 

toată Moldovlahia. 
În anul 1677, în luna lui lunie 

(După ms. 605 al Sfântului Mormânt, în Legrand, î. e., pp. 1-8.) 

CCCX. 
Nicolae Milescu Spătarul câtre Dosofteiu, Patriarhul Ierusalimului, cu privire 

la traducerea, făcută de Hrisant, nepotul aceluia, a cărţii sale despre China. 

(Sathas, Mesatovih Br6hrofr, III, pp. 90-5; Legrand, Bibliothegue greegue rulguire, p. 331 

şi urm.; Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 105 şi urm.) 

CCCXI. 
Dosofteiu, Patriarhul Ierusalimului, către Nicolac Milescu Spătarul, poate 

în acelaş rost. 

(As. 309 al Bibliotecei Patriarhiei din Ierusalim, v. Papadopulos Kerameus; Ic. IL. p. 309.) 

CCCXII. 
Chitanţă a lui loan Cariofil pentru sipetele încredințate lui de Şerban-Vodă 

Cantacuzino. 
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Moscova. 

1658, 

3 Tulio. 

l6î4. 

13 Decem- 

bre. 

Constauli- 

nopol, 

1630, 

Februar.
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Constanti- 

nopol, 

1631, 

Februar. 
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du 5 Exhopnpârarăz vo Adăvrme xbptoc 

wbpioc  Xepfavhe [E avrortobye Dozi6văac 

zar Oimpofhatas wo Exupădora Lo Ga- 

menta vă apăvara, Esrpomasva ttoev ue 

ză abBeveuty ro» oepagida' ră nota, Exo 
A 

eic rd omâri uo dă mphhaâv 0fiay ec dij- 

jonty EBcoxa mă zapby ri abroad "laavzpâ- 

jr, 
To Papovagiov. 
“O Meyae Aoyovtrne ris Menshqs "Ea- 

xăpotas: "loăwwrs. 

Cu scrisoarea de faţă cu însăș mâna mea 

se arată cum că prea-strălueitul mieu Domn 

domnui, domn Şerban Cantacuzino Voevod 

a toată Ungrovlahia mi-a dat. două sipete 

cu lucruri pecetluite pe.din atară cu pecetea. 

sa domnească; pe care le-am în casa 

mea pentru pază; pentru care'spre dovadă 

am dat cea de faţă Strălueirii Lui. 

1680, Fevruas. 
Mavele-Logofăt. al Biserieii celei Mari: 

loan. 

(Bibl, Ae. Rom., 30/xLv; publicată şi în Documentele Cantacuzinilor, pp. 96-17, n9 XXXVI.) 

CCCXIII. 
Gramata lui Iacov, Patriarhul de Constantinopol, pentru mănăstirea Cotroceni. 
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Serisoare pecetluită patriarhicească şi si- 

nodicească pentru: mănăstirea, cea nouă a 

Adormirii, înălțată la Cotroceni de Dom- 

nul Țerii-Româneşti Serban Cantacuzino, 

pentru drepturile cele dăruite ei de- către 

Domn şi pentru scutirea ei de greutăţi 
domneşti, dăjăi, împrumuturi, peşcheşuri 

şi celeialte. 
1681, Fevruarie. 

Iacob, eu mila lui Dumnezeu, ete. 

Dintre cele ce sus sunt primite de părin- 
tele luminilor ea un dar desăvârşit, luminos, 

ce luminează toate îndreptările, pline de ha- 
vuri, ale cârmuirii celei potrivite prin care, 

fără meşteşug, după a sa poruncă însăş, pă- 

rintele din ceruri ştie a se slăvi şi a aco- 
„peri cu slavă nu mai puţin şi pecei ce-l 

slăvese (sic?). Căci, zice Domnul, eu trăiese 

pentru a slăvi pe cei ce mă slăvese. Căei, 
făcându-se nemineinos fii ai luminii, acopăr 

de lumină lucrurile ce au temere de sus, 

întru cât nu pun lumina supt oboroe, ci, 

suind pe dânsul lumina cea cu depărtate raze 

a desăvârşirii lor sufleteşti după virtute, 

aruncă raze pănă la capăt, făcând văzute şi 

vădite tuturor luerurile luminii; căci tot ce 

se vădeşte e lumină, după Seriptură. Multe 

fiind deci şi de multe feluri cele ce se fae 

de iubitorii de virtute, în care Dumnezeu se 

mulțămeşte şi se slăveşte, e recunoseut şi 

netăgăduit că la mai mare slavă a măririi 
lui, mai presus de altele, se osebeşte a înălță, 

dumnezeieşti biserici şi sfinte locaşuri orto- 

docşii cari cunase că iubite sunt sălașurile 

Domnnlui puterilor. Pentru caredeci şi acum 

cel ce cu astfel de dumnezeieşti daruri, ea
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58153, Vol, XIV. 

fiu al lumini, scânteind departe, adecă cel 

cu mila lui Dumnezeu prea-luminatul, zie, 

şi prea-cucernicul Domn, domnul Şerban 
Cantacuzino Voevod”a toată Ungrovlahia 
și întru Duhul Sfânt fiu iubit al Smereniei 

Noastre, scriind ea într'o icoană prin însuşi- 

vile lui sufleteşti şi trupeşti lucruri vrednice 

a se cugetă de cereasea chemare, pe lângă 
multe alte mari însuşiri sufleteşti ale Înălţimii 
Sale de Dumnezeu încununate şi sărârşiri de 

fapte bune, sa hotărât a face din nou şi un 

lăcaş venerat al iui Dumnezeu; pentru care 
făcând vădită firea vrednică de crezare a iu- 

birii lui către Dumnezeu, n'a ştiut ce în- 

seamnă zăbava începutului, nici a se apucă 

de lucru în răgaz, ei, puind totdeauna peal 
doilea plan lucrurile omenești, a așezat ca 

lucrul cel mai d'intâiu lucrul lui Dumnezeu 
și, vâvnitor ales mai întâiu al celei dintru 
început date lui de sus stăpâniri şi Domnii 
strămoşeşti ca şi al evlaviei strămoşeşti, şi 

deosebindu-se prin frica de Dumnezeu şi ră- 
suflând toată cucernicia, arătând, zic, amân- 

două: credința asemenea cu viaţa şi viața 

de o potrivă cu credinţa, ca prinos al bu- 
nurilor de la el, a înfăţişat-o dătătorului 

tuturor celor bune, după vorba aceia: aţi 
adus Domnului, fii ai lui Dumnezeu, slavă 
şi cinste, şi: aţi adus Domnului slavă întru 
numele lui. Deci, cu îndreptarea lui Dum- 

nezeu şi cu ajutorul Maicei Domnului, a 
ridicat din temelie o biserică încăpătoare 
şi o mănăstire sfântă, în locul ce se zice 

Cotroceni, cu hramul slăvitei adormiri a 

celei ce peste fire a născut Cuvântul în chip 

negrăit, doamna noastră de Dumnezeu năs- 

cătoare şi pururea Fecioară Maria, pe care 

mănăstire a împodobit-o cu frumuseți neo- 

bişnuite, cu lucrări mândre şi mari, închi- 

nându-i şi din destul cele de nevoie pentru 

aşezarea ei și ocârmuirea celor ce due în 

ea viaţa călugărească, oameni iubitori de 

virtute, cu mână foarte darnică, vrednice 

de mărinimia lui iubitoare, precum şi cei 

de înaintea lui prea-cucernici Domni, adecă 

ai ţerii aceleia, după vremuri, având grija 

mănăstirilor dăruite de dânșii, din bielşug 

le-au dăruit, cu toată paza creşterilor le- 

giuite, orânduind toate, cu chibzuiala îm- 

preună, cu învoirea şi sfatul arhiereului de 

acolo, preasfinţitul Mitropolit al Ungro- 
vlahiei chir Teodosie şi ale prea-iubitorilor 
de Dumnezeu episcopi ce sunt supt el şi a 

tot Divanului fruntașilor boieri ai Domniei 

29 

25
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lg 88 zobrois Iopțoaro ară ăha-   

aceleia, după canoane şi legi şi după datina 

ce este în locul acela, căci şi aceasta, se ţine 

de-o bună orânduire: adecă a urmă după 

margenile ce sunt statornicite; pănă ce prin 

respectatul .său hrisov însuș a întărit toate 

cele înşirate cu de-amănuntul, câte i le-a 
dăruit din bielșug, pentru pomenirea lui şi 

a celor de înaintea lui, şi a celor ce după 
el vor fi Domni ai Domniei aceleia, şi a 

tuturor drept-eredincioșilor ereştini. 

- Dintre care mai întâiu este aceia ca, din 

toată vama -oraşului de Floci şi din toate 
veniturile ce le: are Flociul! la vămile şi 

siliştea lui, să iea această sfântă mănăstire 

al treilea ban întreg -şi fără lipsă, precum: 
din trei pești unul şi din judecăţi a treia 

parte a câştigului, şi din celelalte venituri şi 

încasări, pe care au vămile obiceiul să le 

iea şi să câştige, din toate o treime să fie a 

mănăstirii; şi să petreacă această mănăstire 

cu totul slobodă și fără dăjdi, adecă scutită 
de sareinile şi dăjdile domneşti, de bir, de 

peşcheşuri; de daruri și de alte venituri de 

orice fel; iar vameşii să nu fie împărtăşiţi 

de .loc din cele ce se cuvin mănăstirii, şi 

să nu aibă voie a cere de-la ea din aju- 
toarele ce obişnuiesc: ei a înfăţișă Domniei, 

nici -să iea dânşii în orice chip din-a treia 

vamă şi cellalt al treilea - venit :a acelei 

vămi, căci întru toate s'au închinat şi s'au 

ridicat pentru mănăstire, pentru dania le- 

giuită către dânsa a prea-luminatului Domn, 

şi pentru că dările ce se cuvin Domniei 
dintr'a treia parte a: vămii s'au luat dela 

Vistierie de către Luminăţia Sa. 
Al doilea a dăruit “acelei mănăstiri Lu- 

minăţia Sa şi vinăriciul domnesc din dealul 

igăneştilor şi dealul Viţicheștilor, ee se 

află în părţile Piteştilor, aşă încât -să iea, 

mănăstirea, de la aceste două dealuri vină- 
viciul domnese, din zece măsuri de vin o 

măsură; şi încă să iea şi poelonul şi per- 

perul ce- se zice din tot. vinărieiul ce se 

iea pănă acum, precum aveau obiceiul; 

iar cei ce strâng vinăriciul domnesc din 

cealaltă parte a Piteştilor să n'aibă voie 

a luă dih al mănăstirii chiar nimie, nici 

pentru vinăriciul acelor două dealuri, nici 

ca poclon şi perper. . SE 
lar, pe lângă acestea, i-a dăruit patru 

sute de bolovani de sare de la: ocna Te- 

lega, pe care mănăstirea. poate să-i iea 

! Înseamnă: târg de lână pentru ciobanii Bărăganului.
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chiar din ocnă, în postul Sfinţilor Apostoli, 
întregi şi fără schimbare, şi să-i ridice 
şi să-i vândă, ori în Bucureşti, ori aiurea, 

trecându-i; prin orice vamă şi orice șchelă, 
slobod, fără vre-o dare şi cerere, nici dar, 

nici cheltuieli de car şi altele, neapucându- 

se nimenea dintre vameşi, nici dintre cei 

mari, nici dintre cei mici, nici dintre cei 

din lăuntru, nici dintre cei din afară, să 

tulbure mănăstirea în vre-un chip pentru 
o asemenea cerere. 

Al treilea, i-a dat balta'ce se află lângă 
satul ce se zice Pietrele, toată câtă eră 
domnească, pentru ca să iea de acum îna- 
inte mănăstirea toată dijma ce va fi din- 
tw'însa, întreagă, precum mai de de mult 
o luau stolnieii domneşti de la Greaca, şi 

so și pescuiască acea baltă numai vechilul 

egumenului acelei mănăstiri ; iar stolnicii de 
la Greaca, sau oricari alţii, să n'aibă nici 

un rost asuprae ei, pentru dijmă, ori vână- 
toare de peşti, ori ce alt lucru ar fi, de 
loc; căci ceia ce se cuvine Domniei din 

partea stolnicilor, pentru această baltă, a 
luat-o Luminăţia Sa de la Vistierie, pen- 
tru ca de acum înainte întru nimic să nu 

aibă aceşti stolnici a se amestecă la balta 

aceasta, 

Încă a mai dăruit Luminăţia Sa acelei 
mănăstiri toată dijma vinului din acel loc 

al Pietrelor, şi cât eră domnesc, pe care-l 

luau vinăricerii Bucureştilor, să-l iea de 
acum înainte mănăstirea, din zece măsuri 

adecă o măsură şi perperul după obiceiu; 
iar vinăricerii domnești să se oprească cu 

totul. 

Dar şi acest loc al Pietrei, care seatiă 

în judeţul Vlaşca, cu toţi rumânii săi, ca 
veşnică stăpânire a mănăstirii, l-a închinat 
acest prea-luminat Domn acelei mănăstiri, 

dăruindu-i scutire de a fi neîmpovărat de 

dări şi netulburat şi nerobit, de oricine 

ar fi, față domnească sau boierească, în 

ce priveşte haraciul ce se dă în fiecare lună, 
şi alte dări şi dreptăţi, a leilor, a sămii, 

a găleţii, a fânului, a cerei, a imierii, a 

albinăritului, a goştinei poreilor, a goştinei 
oilor şi a oricării dijme domneşti, scutit 
şi de dajde şi de bani, şi de vameşii de la 

Greaca, să nu iea vama peştilor de loc, a 

bălții, care e atâta în mărime, cât se în- 

tâmplă a fi şi cuprind în partea Dunării, 
pe hotarele acelui sat Pietrele şi ale acelei 

bălți, care eră domnească şi s'a dăruit mă-
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năstirii; şi să fie cu totul şi în totehipul 
slobod și seutit, cum sa spus, de dijma 

fumului, de banii capătului (?), de eaii de 

olae, de podvoade, de mertice şi de toată 

slujba. domnească, de scânduri, de lemne, 

de oaie sacă, de sulgiu, de zahereă, de sa- 

tarale (năpăşti), de sursaaturi, de narluri, 

de căruțele seferului, de caii împărătești 

şi domneşti, de haraciul tutunăritului şi de 

orice altă dare şi slujbă ce sunt în țara 

şi Domnia Ungrovlahiei. lar, dacă, venind 
străini, din cei de peste Dunăre, ori şi de 

aiurea, Sârbi, Greci, Bulgari, Albanezi, 
ori Moldoveni, ori Unguri, ar locui în acel 

loe Pietrele, şi pe aceia i-a orânduit să fie 

slobozi şi seutiţi de toată slujba şi de anga- 

riile mai sus zise, după faţa fiecăruia. lar 
Rumânii boiereşti, ori domnești, ori alţii 

cari ar fi, supuşi şi datori eu bir în orice 

chip Domniei, să nu se primească în acel 

sat de fel, DE 

Şi toate acele daruri, pe care Luminăţia 

Sa le-a făcut acelei mănăstiri, dijma grâ- 

nelor, a oilor, a vinului, a găleţii, a fâ- 

nului şi a celorlalte să se înfăţișeze de acum 

la mănăstire, în ce chip se vor învoi cu 

egumenul mănăstirii cei ce vor cumpără 

zeciuielile - sau dijmele domneşti şi alte 

felurite slujbe. Iar pârcălabii și alţi oa- 

meni, oricari ar fi, domneşti şi boiereşti, 

să n'aibă voie a întră în acel sat de loc, 

nici vornic, nici stolnicel, nici bănişor al 

judeţului, niei protopop, nici vre-un alt om 

domnese ori boierese, şi să nu poată face 

nici judecată la ei, nici să iea gloabă, ci 

numai egumenul sau vechilul său. să facă 

întru toate judecăţile şi să pedepsească 

pe fiecare după cum va fi greşeala lui, 

sau să-i împace şi să-i giobească precum 

se cade. Si numai hoţii sau ucigașii ori 

alţi supuşi pedepsei capului sau ocnei să 

se trimeată Domniei pentru a se judecă 

de dânsa şi a se pedepsi, ori a se iertă, 

precum cer legile şi dreptatea. Și, pe lângă 

acestea, privind către maica Bisericilor 

cu ochi binevoitori, ca unul ce-i este cu 

adevărat fiu legiuit, şi luminat de harul 

preasfântului Duh, şi deprins a judecă în 

cele duhovniceşti, a cerut ca şi de către 

noi să se întărească, cu puterea şi harul 

preasfântului şi de slujbă începătorului 

Duh, toata fapta bună ctitoricească, ce s'a 

săvârşit, a acestei mănăstiri de către Lu- 

minăţia Sa, cu toate prevederile evlaviei
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Sale, fiind de sine stătătoare şi cu totul 

slobodă, şi câte i s'au dăruit şi cu dărnicie 
i sau închinat şi i sau întărit puternice 
cu hrisovul Domniei Sale, pentru împu- 

ternicirea mai deplină şi asigurarea. 
Drept aceia, primind cu plăcere această 

cerere evlavioasă cu vrednicie și foarte cu 
aplecare, ca una ce e plină de evlavie şi 

cucernieie, seriem şi arătăm din sobor, cu 
cei din jurul nostru prea-sfinţiţi arhierei 

şi prea-cinstiţi, cei întru Duhul Sfânt iu- 
biţi ai noştri fraţi şi coliturghisitori, pen- 

tru ca această "sfântă şi vrednică de în- 

chinare mănăstire a Adormirii preasfinţitei 
Maice a Domnulni, care este în Cotroceni, 

să fie şi să rămâie întru toate, pănă la 

hotarele veacului, cu toate averile şi în- 

chinările ei, mişcătoare şi nemişcătoare, 

câte i s'au dăruit acum, supt ctitorul ei 

osebit, prea-eucernicul şi prea-luminatul 

Domn, domnul domn lo Şerban Cantacu- 

zino Voevod a toată Ungrovlahia, după 

domnescul lui hrisov, şi cu toate câte pe 

urmă se vor adăugi, din mila lui Dum- 

nezeu, la el, cu totul slobod, şi de sine 

stătător, şi scutit, și necercetat, şi nerobit, 

şi necălcat de nimenea, față domnească şi 

boierească, nesupărat şi necăleat şi mai 

presus de orice silnicie, şi de orice fel, şi 

de orice plată şi orice fel de dare, după 

porunca și orânduiala, cu de-amănuntul a 

domnescului hrisov acestuia, culegând şi 

luând neîmpiedecat și nesmuls cele dăruite 

ei, cârmuind şi conducând după pronomiile 

ce i s'au dat şi i sau asigurat de către 

domneasca îngrijire a ctitorului aceluia, 

care să nu lipsească a-şi aveă puterea şi 

tăria în toată vremea, precum și siguranța 

de acţiune, statornică şi tare şi necutre- 

murată şi întru toate netulburată. lar cari 

mai pe urmă, în orice chip nedrept ori cu 

părere deosebită, cu patimă ar stă împo- 

iniva, acestei sfinte mănăstiri şi apoi, arun- 

când de la sine frica lui Dumnezeu, ar 

porni cu aplecare silnică şi iubitoare şi 

nedreptate şi cu mână hrăpitoare, de lă- 

comie, a tulbură şi călcă mănăstirea şi cele 

afierosite ei şi a-i trace cu vederea prono- 

miile, şi a smulge din cele dăruite ei sau 

a o despoiă şi a luă la sine cevă din ve- 

niturile ei, și a-i aduce vre-o lipsire, şi a-i 

pricinui vre-o pierdere şi pagubă, unii ca 

aceia. ca unii ce vor fi făcut făţiş furt de 

cele slinte şi vădit se vor fi luptat împo- 
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triva lui Dumnezeu printi'o astfel de faptă 
rea, călcând sfintele legi şi canoane fără 

conştiinţă, de orice treaptă ar fi ei, de 

orice vrednicie sau înălţime, să fie afurisiţi 

de Tatăl, de Fiul şi de Duhul Sfânt, prea- 

sfânta şi de viaţă începătoare Treime, şi. 

blăstămaţi, și neiertaţi, şi pe veci nedesle- 

gaţi după moarte; pietrele şi fierul se vor 

desface, iar ei de loe, și vor fi supuşi ana- 

temei veşnice, şi părtaşi ai focului gheenei; 
partea, lor să fie cu vânzătorul luda şi cu 

cei ce au răstignit pe Domnul, şi să afle 

pe Dumnezeu ca răsplătitor al lor în ziua 
judecății, care-i va goni în vijelia lui, şi 

în mânia lui îi va tulbură ea uneltele 
olarului, va întinde urgia lui din neam 

în neamul lor, şi să fie amestecare și ti- 
căloşie, și să se şteargă numele lor din 
cartea, celor vii. | 

Deci pentru dovedire şi siguranță veş- 

nică a apărării acestei mănăstiri şi a da- 
niei domneşti către dânsa, sa dat şi de 

către Biserica cea Mare care e în seama 
noastră această carte a noastră patriarhi- 

cească, de legătură cu pecete. 

1681, luna lui Fevruar. 

(Legrand, Î. e. p. 19şi urm., după ms..605 al Metohului din Constantinopol al Sfântului Mormânt.) 

CCCĂIV. 
Însemnare că Dumitraşcu-Vodă Cantacuzino a înoit un „Scaun“ la Con-: 

stantinopol. 

“O fap6ăpuv mâv toăeoe Opivovy /6Aos, 

Ted Boifsda 7 ab nofoc Aruijtpisto» 

Kaiwoe robrovy Kavraxoblrjvod (io, 

Xpovorptânbyros zawăvos 7 "axon. 

- AXII, 
(Bibl. Ac. Rom, cdpii greceşti moderne.) 

Ura barbarilor a stricat acest tron, 

Iar râvna aprins'a lui Dumitraşcu V oevud 
Cantacuzinul l-a înoit, 

Fiind atunci păstor Iacov. — 16801. 

  

1 De la junrătatea lui August 1679 pănă la 1682 (Byzantios, Kowsoravrtsobzoi's, II, p. 538).



CCCAV. 
Gramata lui Dosofteiu, patriarh de Ierusalim, pentru mănăstirea Cotroceni. 
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Dosotteiu, cu mila lui Dumnezeu arhie- 
piscop şi Patriarh al marii şi sfintei cetăţi 
lerusalimul. 

Orice ctitor şi clăditor, şi nai ales dacă 

e vorba, de o sfântă biserică ori de o cinstită 

mănăstire, obişnuieşte ca, după ce zideşte, 

şi îndreaptă şi întemeiază un astfel de lucru 

plăcut lui Dumnezeu, să se gândească la 
aceia ca, să fie pentru totdeauna păstrată 
şi păzită ctitoria lui; căci a se păzi cele 
bune, odată orânduite, nu e lueru uşor, ci 
nu trebuie numai ale păzi, ci şi a le creşte” 

şi a le păstră întru slava lui Dumnezeu şi 
odihna sufletească şi mântuirea elăditorului 

şi liniştea și mângâierea, celor ce aleargă 
şi locuiesc în astfel de cinstite mănăstiri. 

Şi se face în de obşte o astfel de păstrare 
şi rămânere şi pază după orânduielile Îm pă- 
raţilor vestiți de odinioară şi după porun- 

cile sfintelor soboare a toată lumea, îngrijind 

mănăstirile prin daruri şi cinstiri, ale eti- 
torilor şi ale Domnilor. De oare ce deci 
şi prea-cucernicul, prea-luminatul şi prea-: 
măreţul Domn şi stăpân a toată Ungro- 
vlahia, domnul Io Serban Voevod, cel ce 
după tată se coboară din prea-fericitul întru 
răposare vestitul Împăratul al Romeilor 

Ioan Cantacuzinul, iar după mamă e ur- 
maş al prea-creştinului răposatului Şerban 
Basarab Voerod, cel întru Duhul Sfânt 

iubit şi prea-dorit fiu al Smereniei Noastre, 
fiind de o fire bună şi gândindu-se” mult 
la cele dumnezeieşti, luând de sus râvnă 

dumnezeiască şi aplecare aprinsă, după dăr- 
nicia strămoşilor lui către cele dumnezeiești, 
cu harul celui ce dă dar desăvârşit acelor 
cari se tem de el, Mântuitorul Hristos, a 

ridicat din pajişte şi din temelie, cu alui 

mărinimie, o sfântă şi cinstită mănăstire, 

vrednică de mărinimia lui, cu hramul celei 

cu adevărat fericite Adorimiri a celei mai 

presus de orice laudă slăvitei stăpânei 

noastre de Dumnezeu născătoarea şi pu- 

rurea fecioara Maria, cu sfatul şi soco- 

tinţa de obşte şi de Dumnezeu iubitoarea 

părere a preasfinţitului Mitropolital Ungro- 

vlahiei, chir “Teodosie şi a episcopilor prea- 

iubiţi de Dumnezeu Ştefan al Râmnicului 

şi al Buzăului Grigorie şi al tuturor prea- 

nobililor şi prea-cinstiţilor boieri, celor 

mari şi celor mici, ai prea-luminatei acestei 
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v&poe rob Bduaros âvfinovo! zi) Abhayreia 
oase ăpupefimoav ăn ris Bromapias zapă 

zis "Eudannpitmtâs 700, ai u6voy Tă zale 

Domnii a Ungrovlahiei, după orânduielile 

vestiţilor Împărați şi după poruncile Sfinţi- 

lor Părinţi şi după obiceiul localnic al feri- 

ciţilor Domnilor de pe vremuri ai Ungro- 
vlahiei, cari, clădind multe şi vrednice de 

pomenire mănăstiri, le-au miluit bogat și 

mărinimos din însăşa lor avere şi din veni- 

turile şi cele cuvenite ale Domniei, şi în de 
obşte din vămile ţerii, adecă: din dijme, bălți, 

sare şi alte lucruri slobode şi daruri, care, 

precum cuprind hrisoavele domnești din mă- 
năstirile domnești şi scrisorile patriarhiceşti, 

rămân şi pănă la ceasul acesta neschimbate 
şi neclintite, astfel şi Luminăţia Sa, urmând 

orânduielile vestiţilor Împărați şi porun- 
cile Sfinţilor Părinţi şi datina Domnilor 

răposaţi, cu sfatul de obşte şi părerea, cum 

sa spus, a arhiereilor şi boierilor, pentru 

statorniea. întemeiare şi păstrarea veşnică, 

dăruind cu mărinimie, a miluit acea mă- 

năstire clădită de Luminăţia Sa şi aflătoare 

în locul ce se zice Cotroceni, 
întâiu, cu toată vama Oraşului de Floci 

şi de la toate veniturile ce are vama acolo, 
la Floei, şi în vecinătatea lui, ca să iea 
acea mănăstire a treia parte, întreagă şi 

fără lipsă, deei din trei peşti unul, şi de la 

judecăţi al treilea câștig, și de la toate 

veniturile şi foloasele şi câștigurile, precum 

au obiceiul să iea şi să câştige vămile, a 

treia parte din suma, întreagă să fie a mă- 

năstirii, şi vameşii să fie străini cu totul de 

ceia ce se cuvine mănăstirii, precum şi din 
dările ce are vama aceia şi au dat vameşii 

Domniei, tot ce e domnese, din dăjdi, peş- 

cheşuri, daruri şi altele de tot felul, ehel- 

tuieli şi daruri, ca să fie mănăstirea cu totul 

scutită, şi la toate dăjdile şi darurile şi 
peşcheşurile şi împrumuturile și cheltuielile 

domneşti să nu poată luă niciun ban va- 

meşii din a treia vamă şi în de obşte al 

treilea venit al acelei vămi, căci cu totul s'a 

dat mănăstirii, prin legiuita şi neatârnata 

danie către mănăstire a Luminăţiei Sale 

şi pentru că cele ce de la a treia partea 
vămii se cuvin Domniei sau luat de la V istie- 

rie de Luminăţia Sa, şi au rămas numai 

dăjăile ce se vin celor două postaje. 

A] doilea, a orânduit sfintei mănăstiri 

Imuminăţia Sa şi vinăriciul domnese de la 

dealul 'Țigăneştilor şi dealul Viţicheștilor, 

care se află în locul Piteştilor, ca să iea 

mănăstirea de la aceste două dealuri vină- 
viciul domnese, de la zece măsuri de vin
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o măsură, şi să mai iea şi poclonul ce se 

zice perper de la orice om ce aduce vină- 

viciul, cum pănă acum aveau obiceiul. lar 

cei ce strâng şi ieau vinăriciul domnese de 

la cellalt loc al Piteştilor să nu mai poată 

luă nimie nici din vinăriciul celor două 

dealuri, nici la poclon şi perper, nici să 

poată face vre-o supărare. 

Pe lângă acestea a orânduit Lauminăţia 

Sa, zisei sfinte mănăstiri bucăţi de sare, ce 

se zic: bolovani, de la ocna Telega, 400, 

pe care să-i iea mănăstirea întregi şi fără 

lipsă şi fără schimbare în postul Sfinţilor 

Apostoli de la acea ocnă, şi să-i ducă unde 

ar voi, deci sau aici, în domnescul oraş 

iubitor de Hristos al Bucureştilor, să-i aducă 

şi să-i vândă, sau (dacă astfel socoate) la 

orice vamă şi orice şehele ar voi să-i treacă, 

sau să-i vândă, să fie seutită cu totul de orice 

vamă şi dare, şi de cheltuielile roții, şi de 

orice fel de cheltuială şi dare şi peşcheş al 

vameşilor, al tuturora, mari şi miei, din 

lăuntru şi din afară, şi mai presus de toată 

tulburarea şi paguba. 

Al treilea a mai dăruit acelei sfinte mă- 

năstiri Luminăţia Sa balta ce se află lângă 

satul Pietre, toată câtă eră domnească, pen- 

tru ca să iea toată dijma câtă va fi de la 

dânsa, acea mănăstire întreagă, cum o luau 

înainte stolnicii domneşti ce se aflau la 

Greaca, ba încă să vâneze acea baltă numai 

vechilul egumenului acelei mănăstiri, iar 

stolnicii de la Greaca ori alţii, orieari ar 

fi, să n'aibă nicio voie de dijmuire, ori de 

vânat, ori de altă lucrare în de obşte acolo, 

mai ales că tot ceia ce se cuveniă Domniei 

pentru acea baltă de la stolniei, Luminăţia 

Sa a scos-o de la Vistierie pentru ca de 

acum înainte să nu mai aibă aceşti stolniei 

cu balta aceia chiar nimic. Și a mai dat 
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Tauninăţia Sa acelei sfinte mănăstiri toată 
dijma vinului de la acel sat al Pietrelor; 
şi cât-eră domnese, ce luau vinăricerii Bucu- 

reştilor, pentru ea de acum să iea mănăstirea, 

adecă din zece măsuri una și perperul după 

obiceiu, şi vinăricerii domneşti să se oprească 

pe deplin de acolo; dar şi satul acela al 

Pietrei, ce se află în judeţul V laşea, împre- 

ună cu toate cele:ce s'au spus, închinându-l 

ca stăpânire a lui şi dăruindu-l acelei mă- 

năstiri, şi dându-i seutire să fie necăleat, 

nepus la. dare şi nesupărat de orice chip, 
domnesc ori boieresc, la haraciul ce se dă 

în fiecare lună şi la dreptăţile leilor sămii, 

la găleată, la fân, la ceară, la miere, la 

albinărit, la goştina porcilor, la oierit şi la 

orice dijmă domnească, la împrumut, la 

foc, de către vameşii Greacăi, ca să nu 

iea de loc vamă sau peşte pentru baltă, 

care e atâta în mărime cât se află şi se întind: 

de partea Dunării hotarele acelui sat Pie- 

trele; şi de la acea baltă, care eră dom- 

nească şi sa dat mănăstirii, dijma fumului, 

banii sorocului (?), eaii de olace, podvozile,: 
merticurile. şi toată slujba domnească, pos- - 

tajele, oile, ceara, lemnele, sulgiul, zahere-- 

lele, sataralele, sursaaturile, naylurile, căru-: 

ţele seferului, caii împărăteşti şi domnești, 

de la haraciul tutunăritului şi de la orice altă 
dajde şi slujbă ce este în ţara și în Domnia 
aceasta a Ungrovlahiei, pentru ca să; fie acel 
loc cu totul slobod, fără dajde, resupăratşi 

necăleat; dar şi oamenii străini cari vor veni 

fără dajde, de peste Dunăre şi de aiurea, 

Sârbi, Greci, Bulgari, Arnăuţi, Moldoveni, 

Unguri, şi vor locui aici, în acel sat, Pietrele, 

şi aceştia, să fie cu toţii slobozi, şi fără dajde, 

cruţaţi de orice slujbă ori dări şi angarii, 

care mai sus s'au spus anume. lar pe Ru- 
mânii domneşti ori boiereşti ori alţii supuşi - 

în vre-un chip dării domneşti, să nu-i pri- 

mească în acel sat nici întrun fel. lar 

toate acele dări pe care Luminăţia Sa cu 
domneasca ei putere le-a dat acelei mănăstiri 

din Cotroceni, a prea-slăvitei Maicei lui 

Hristos Dumnezeul nostru, de acum să 

se dea, acestea cinstitei mănăstiri: dijma 
roadelor, a oilor, a vinului, a găleţii, a 

fânului şi a celorlalte. în ce chip se vor 
înţelege cu egumenul acelei mănăstiri, şi 
cumpărătorii zeciuielilor, adecă ai dijmei 

domneşti şi ai celorlalte deosebite slujbe, 
şi pârcălabii şi alţi oameni cari ar fi dom- 

neşti și boiereşti, să nu poată veni deloc
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în acel sat şi cere cevă din cele spuse, nici 

să iea, ori să supere cumvă pe localnici şi 

să-i tiranisească, afară numai de cel ce se 

va găsi egumen pe vremuri În acea mă- 

năstire a Maicei Domnului, dar şi la ju- 
decăţile ce se vor întâmplă ale tuturor celor 
ce se află în acel sat, nici vornic, nici stol- 

nicel, nici bănişor de judeţ, nici protopop, 

nici alt om domnese ori boieresc să nu poață 

face judecată la, ei de loc, ori să iea, gloabă, 

de la ei, ei numai egumenul sau vechilul. 
egumenului în de obște să judece şi să a-: 
leagă şi să facă pace şi să globească şi să 

pedepsească pe fiecare după măsura greşelii. 
lui, şi numai pe loţi şi pe ucigaşi şi pe 

alţii supuşi pedepsei capului sau la ocne 
să-i trimeată Domniei de pe vremuri, şi să 
se judece, şi să se pedepsească şi să se ierte, 

cum vor voi legile şi «dreptatea. 

Acestea toate ce s'au spus mai sus, după 

orânduielile împărăteşti şi poruncile Sfinţilor 

Părinţi, şi ale răposaţilor de Hristos iubitori 

Domni ai Ungrovlahiei, precum s'a spus mai 

lămurit înainte de aceasta, le-a dăruit prea- 

strălucitul şi prea-creştinul şi prea-măreţul 

Domn domnul lo Şerban Voevod, cu părere 

de obşte şi sfat iubitor de Ilristos, şi cu 

învoirea gândului. ... dumnezeieştii râvne 

a prea-cucernicilor arhierei şi a prea-cius- 

tiților boieri ai acestei Domnii. înaintea 

Smereniei Noastre, acelei mănăstiri din Co- 

troceni, după a lui prevedere domnească, 

spre statornică orânduire deplină a mă- 

năstirii şi spre mulţămituarea cârmuire a 

părinţilor ce trăiesc acolo la o parte de 

9
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lume, şi spre pomenirea I.uminăţiei Sale 

şi a părinţilor şi rudelor lui, şi a tuturor 

Domnilor ce au fost şi vor fi, a arhiereilor 

şi a boierilor şi a celorlalţi creştini, şi mai 

ales a acestei Domnii, —- care şi prin hri- 

soave mai pe larg le-a însemnat Luminăţia 

Sa şi le-a întărit cu jurăminte înfricoșate 

şi anatematisiri veşnice. Şi a cerut şi de 

la Smerenia, Noastră a se întări hrisovul 

şi prin cartea noastră patriarhicească. Drept 
aceia Smerenia Noastră serie şi întru Duhul 

Sfânt poruneeşte ea de acum și în tot 

veacul toate cele spuse mai sus, care vi se 

arată mai sus şi mai amănunţit în hrisovul 

domnese, rămâind întru toate necăleate şi 

neschimbate, cât vede soarele de sus, şi supt 

stăpânirea şi îngrijirea acelei sfinte mă- 
năstiri, precum și darurile, vămile, vină- 

riciurile, bălțile, sarea şi celelalte, să fie în 

ce chip sau așezat şi de Iuminăţia Sa 

nezgeuduite şi nedesfăcute, şi cei ce loeniese 

la. Pietre, cum sa spus, să fie slobozi, ne- 

cercetaţi şi necăutaţi de toate dăjdile îm- 

părăteşti şi domneşti şi de toate greutăţile; 

iar care din ei după aceasta, sau dintre 
Domnii de pe vremuri ai Ungrovlahiei, 
străini şi localnici, ori arhiereu, ori boier 

în boierie, ori mazil, ori supus, cleric ori 

mirean, mic ori mare, străin sau de acolo, 

ar voi în vre-un chip să schimbe ori să 

zguduie, ori să strice, nu numai hrisovul 
domnese al darurilor acelora legiuite și 

drepte ale acelui prea-cucernie şi prea-lu- 

minat Domn al Ungrovlahiei, domnul Io 

Serban Voevod, dar să treacă cu vederea 
şi să sfarme şi hotărârea noastră şi să 

zguduie acele daruri şi cinstiri, şi să des- 

facă libertatea acelui- sat şi să-l aducă, la 

şerbie de obşte, şi să tulbure pe cei ce 

locuiese în el, ca duşman al dreptăţii și 
protivnic al binelui, să fie afurisit și blăs- 

tămat şi neiertat de Dumnezeu atoțţiito- 
rul, şi nedesfăcut după moarte în veacul 

acesta şi în cel viitor şi. .., şi să aibă 
blăstămurile celor 318 sfinţi de Dumnezeu 

purtători de la Nicheia şi celelalte sfinte 

soboare, şi partea lui, şi a celor ce-l vor 
sfătui şi vor Iueră cu el la aceasta, să fie 

cu cel d'intâiu vânzător luda, să afle pe 

Dumnezeu luptând cu el în ziua judecății, : 

să se crape pământul şi să-i înghită ca pe 
Datan şi Aviron, să fie aşezaţi la un loc 

cu ucigaşii de Dumnezeu Evrei, cari au 
pus pe cruce pe Domnul nostru Isus Hris-
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tos şi spuind: Luaţi], luaţi-l, puneţi-l pe 

eruee pe el, şi: sângele lui asupra noastră 

şi asupra copiilor noştri; femeile lor vă- 

duve şi copii lor orfani, murind de foame 

şi neavând cine se milostivi de ei, şi casele 

lor să fie lăsate văduve, şi să ardă şi ca 

praful de vânt, stând şi tremurând pe pă- 
mânt asemenea cu Cain, acei ce se .vor 

împotrivi cărţii de faţă şi cei ce vor face 

eumnvă o zguduire, întoarcere ori stricare, ei 

şi cu sfătuitorii şi ajutătorii lor şi împreună- 

luptătorii şi cei ce se înțeleg cu ei să fie 

supuşi veșnicei anateme. S'a scris cartea 

de faţă întăritoare a Smereniei Mele şi s'a 

dat acelei mănăstiri a Maicei Domnului, 

în anul Mântuirii 1680. în luna lui Apri- 

lie, la Bucureşti. 

Dosofteiu, cu mila iui Dumnezeu Pa- 

triarh al marii şi sfintei cetăţi Ierusalim. 

(Copie în Condica mănăstirii Cotroceni, la Arhivele Statului din Bucureşti; vol. ].) 

CCCXVI. 
Dionisie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte drepturile şi proprietăţile 

mănăstirii Cotrocenilor. 
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Altă gramată asemenea a Constantino- 

polei: Dionisie, cu mila lui Dumnezeu, 

arhiepiscop al Constantinopolei, Romei 

celei Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

Şi în acesta se cuprinde întărirea, atât 

pentru clădirea şi înălţarea sfintei mănăstiri 

Cotroceni de către prea-cucernicul Domn 

şi ctitor, cel de veşnică pomenire Serban 

Voevod Cantacuzino, cât şi pentru darurile 

şi îndurările ce le-a făcut acolo din banii 

lui, şi câte mile domnești prin hrisoave le-a 

dat la acea mănăstire a lui, cu părerea de 

obşte a preasfinţitului Mitropolit chir “Peo- 

dosie şi a de Dumnezeu iubitorilor episcopi, 

al Râmnicului şi al Buzăului, şi a prea- 

nobililor boieri, mari şi mici, adecă: milele 

vinăriciului, sării, postavul de la a treia 

parte a vămii Flociului, şi celelalte de la 

dânsa, scutirea satului Pietrele, aşezat în 

judeţul Vlaşea, vama peştilor de la balta din 

acel loc şi, într'un cuvânt, câte se cuprind 

mai sus toate şi privese mănăstirea, de 

asemenea şi blăstămurile şi afuriseniile lui 

231 
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(Rezumat în Condica mănăstirii Cotroceni, la Arhivele Statului din Bucureşti; 

împotriva acelor cari vor strică orânduielile, 

se rostesc şi de Preasfinţia Sa, pentru mai 

sigură întărire; care s'a seris în anul 1681, 

lanuarie 5, indicţia 4. | 
Dionisie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumeuic. 

vol. 1.) 

CCCAVII. 
Jacov, Patriarh de Constantinopol, întăreşte privilegiul Cotrocenilor. 
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O alta a treia scrisoare tot aşă: 

Iacob, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 
de Constantinopol şi Patriarh a toată lumea. 

De asemenea în cea de faţă scrisoare pa- 

adecă lu- 

cerurile ce se cuprind în cele două cărţi de 

triarhieească se aduc aceleaşi, 

mai sus: desi atât pentru clădirea, din te- 
melii a sfintei mănăstiri Cotroceni de către 

cei de veşnică pomenire Domn şi ctitor lo 

Șerban Voevod, care se coboară după tată 

din. neamul. fericiţilor Împărați Cantacu- 
zinii, iar după mamă din răposatul întru 

fericire fostul Domn Șerban Voevod Ba- 

sarab, cât şi pentru înzestrare, danii din 

însăş a lui avere către această sfântă mă- 

năstire, precum şi câte mile domnești s'au 
dat către dânsa prin hrisoave domneşti; şi 

întrun cuvânt toate sunt aşă, una câte una, 

fiind de altfel aceleași. Şi acestea le seriem 

numai pe scurt. Pentru care s'a dat și cartea 

de faţă de Preasfinţia Sa în anul de Ja 

Mântuire 1681, luna lui Fevruarie 4. 
Iacob, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 

de Constantinopol, Roma cea Nouă şi Pa- 

triarh a toată lumea. 

(Rezumat în Condica mănăstirii Cotroceni, la Arhivele Statului din Bucureşti; vol. 1.) 

CCCXVIIL 
Iacov, Patriarh de Constantinopol, 

situaţia ei stavropighială. 

lănofoc, Ep 0 îppteniononos Rowy- 

oravrtvovzdheoc, Nfag 
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stotzovoueivy tă Totadta, 

întăreşte mănăstirii de la Mărgineni 

Iacov, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 
al Constantinopolei, Romei celei Nouă, şi 

Patriarh ecumenie, 
Nu pot altfel cei cucerniei a-şi arătă cu- 

cernicia, întru slava lui Dumnezeu a împlini 
întreprinderile de fapte foarte bune, cum 
o presupune cuvântul apostolicese, decât 

întru toate en Dumnezeu, după dumneze- 

jasea poruncă, şi cu păzirea de aproape a
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hotarelor şi legilor, a eârmui - lucruri - ca 

acestea, a face bine cele bune şi cu sfinţenie 

cele sfinte; pentru care înainte de toate şi 

mai presus de toate trebuie a păzi cele 
neatinse şi a aşeză lucruri bine întemeiate 
Domnului, eu cât mai multă prevedere şi 
înţelepciune, a petrece în: chip plăcut lui 

Dumnezeu cu cea, mai de aproape pază a 
canoanelor.şi legilor; un drum ca acesta fără 
rătăcire prin harul întemeietor al Duhului, 

ferindu-se de lucrurile prădalnice şi silnice, îi 
învredniceşte în chip dumnezeiesc de o mai 
bună parte şi-i îacunjură de chemare sfântă 

pe aceştia şi de uri rost de cuvioşie; cum, între 

altele, şi sfintele lui Dumnezeu lăcașuri, 

dăruite -şi închinate lui Dumnezeu de oa- 

meni iubitori de E] şi de virtute şi împărtă- 

şindu-se de dumnezeiască dreptate, prin care 
îngrijire călduroasă am învăţat a slăvi pe 

Dumnezeu şi nimie mai puţin—, şi eei ce 
se ostenese bine pentru unele ca acestea, îşi 

ieau răsplătirile depline ale slujbei, căci, zice 
Scriptura, acei cari păzesc sfânt cele sfinte, 

sfinţi-se-vor, precum și sfintele canoane şi 

ale purtătorilor de Dumnezeu Părinţi, în 

venerabilele.lor soboare ecumenice, au ho- 

tărât cu dumnezeiască hotărâre, orânduind 

așezarea şi întărirea sfintelor mănăstiri, pen- 

tru care lăcaşuri ale lui Dumnezeu nu se 

luptau mai puţin nici legile Împăraţilor de 

pe vremuri şi apărătorii cucerniciei, întărin- 

du-le în tot chipul şi răspingând. orice 

fel de lovitură şi vătămare din partea oa- 

menilor a drepturilor lui Dumnezeu, şi n'au 

uitat 'nici.-să hotărească aşezăminte alese, 

pentru alcătuirea sfintelor lăcaşuri şi pentru 

păstrarea lor pe viitor şi a lor înaintare, 

hotărând pe larg, prin care se străduiau a 

pregăti pe ctitori a se apucă după cuviinţă 

de lucrul dumnezeiese şi cu toată preve- 

derea de mai bine, şi a ajunge lucrul şi 

mai bine mai departe şi, cu toată grija de 

înaintare, a găsi mijlocul de mai mare trăi- 

nicie, ca unul ce e mai de folos ca toate; căci 

a păzi lucrurile e de sigur mai greu decât 

a le face ; dar şi legile prielnice evlaviei, asi- 

gvrând şi orânduielile ctitorilor mai presus 

de orice alta, le întărese şi li dau o mare 

putere; pentru careli se şi încredinţează grija 

şi paza, din neam în neam, a mănăstirilor în 

cea mai mare parte de dânşii înălțate; căci 
mult mai mult decât privigherea străină are 

„239
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putere şi aduce folos stăpânirea şi îngrijirea 

dreptului ctitor, precum şi pănă astăzi n'a 

încetat să rămâie în putere în locurile unde 

cu evlavia şi sârguinţa străbate sfintele lă- 

cașuri şi neîntrerupt și ţine obiceiul, cu 

puterea cârmnirii sufletești, al suprave- 

gherii şi măreției patriarhiceşti prin pro- 

nomiile canonice ale acestui Scaun pa- 

triarhicese, apostolicese şi a toată lumea pe 
care stăm, pentru păstrarea și întărirea bi- 

sericilor lui Dumnezeu de. pretutindeni şi 

a sfintelor mănăstiri. De oare ce deci şi 
acum ni sa adus înainte cum că se aflăo 

sfântă şi venerabilă mănăstire în Tara-Ro- 

mânească, la Mărgineni, cu hramul prea- 

marilor Voerozi, eare sa clădit la inceput 

de către cei de de mult răposaţii strămoşi 

ai prea-strălueitei şi de Dumnezeu iubitoare 

doamne Ilinca, aşă-zişii Filipeştii, iar apoi 

cu vremea, dărămându-se, a fost înoit și 

scăpat de cădere de către soţul cel de prea- 

bun neam al acesteia, cel de trei ori fericit 

domn Marele-Postelnic, dumnealui Constan- 

tin Cantacuzino, care, mişeat de dumnezeiască 

iubire şi purtând în suflet multă iubire de 

cele dumnezeieşti, arătând de o potrivă în- 

tipărit şi neamul cel bun prin bucuriile şi 

isprăvile sufletești şi trupeşti din el, a che- 

mat la lumină, cu toată îngrijirea şi cu 

mână darnică, cu cheltuieli nu puţine, acea 

sfântă mănăstire, împodobind-o în frumu- 

seță, întărind-o eu danii, mișcătoare Şi ne- 

mişcătoare, şi a orânduit, pentru îngrijirea ei 

cuminte și spre bună păstrare, ca moşte- 

nitorii şi urmaşii lui să fie în tot chipul 

grijitori şi supraveghetori şi păstrători şi 

apărători ai acelei mănăstiri de ctitorie al 

lor, băgând seama la ţinerea lui şi întru 

toate întărirea lui, ca să se păstreze cele 

dinti"'însul neatinse şi nestrămutate, după 

cea mai veche deprindere a locului, şi mai 

ales după veneratele aşezăminte de legi ale 

Împăraţilor celor de Dumnezeu îneununaţi 

din vremuri, care poruncese anume astfel 

ca acel ce voieşte a elădi un venerabil lăcaş, 

sau să înoiască pe cel ruinat, se supune 

totdeauna pe el şi pe urmaşul său aşeză- 

mântului acelui loc, dar, din oarecare va- 

luvi ale vremii, ca să zicem aşă, revăr- 

sându-se o oarecare greutate a lucrurilor 

asupra ţerii, aruncând, cu socotinţa dum- 

nezeiască, şi curse, câte nu se cădeau, asupra
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face pretutindeni, pentru 

acelei vetre şi case strălucite şi în cea mai 
mare vază, a acelui de prea-bun neam boier, 
a adus tot felul de neorânduieli, pentru care 
şi această sfântă mănăstire, lipsită de ade- 

vărata cârmuire şi îngrijire a etitorilor săi 
însişi, mai că sa prăpădit, în mâni pline 

de nelegiuire şi de nedreptate şi de silnicie, 
ale celor ce nu se opriau de loc nici a-şi 

bate joc de Dumnezeu și de legi. Dar, drep- 
tatea lui Dumnezeu nesuferind mai mult, 

ci îndreptând cu ușurință cele grele, lucru- 
rile cele rele sau împrăștiat îndată şi 
averea s'a adus înapoi, dăunăzi, la rânduiala 

casei, prin schimbarea datorită mânii celei 
de sus, şi deci odraslele cele prea-bine eres- 
cute ale acelei vestite şi slăvite tulpine, 
nefiind de loc mai prejos de născătorul lor 
în dreapta credinţă şi evlavie, adecă fiii 

prea-străluciţi ai răposatului boier Mare- 
Postelnic, dumnealui Corstantin Cantacu- 

zino, luând inimă din ajutorul dumnezeiese, 

au voit să înoiască pronomiile acelei mă- 
năstiri, precum şi să întărească seutirea ei, 

prin .care de acum înainte, eu ajutorul lui 

Dumnezeu, are a se păzi de toate relele şi 
a înaintă în creştere şi întăvire; cari, ve- 

nind cu evlavie la Biserica cea Marea lui 
Hristos, pe care o cârmuim, ca la maica tu- 

turor Bisericilor lui Dumnezeu și cârmui- 
toarea lor de obşte, şi apărătoarea tuturor 

lucrurilor bisericeşti, au găsit eu cale să 

orânduiască libertatea acelei mănăstiri, prin 

pronomiile eanoniceale Scaunului patriarhi- 

cesc şi a toată lumea, cum a obişnuit a 

sfintele lăcaşuri, 

dându-li libertatea, supteuvânt de epitropie, 

şi scutirea de atârnare şi apărarea de pri- 

mejdii, prin care înlăturând toată pornirea 

nedreaptă şi pierzătoare, le aduce pe acestea 

la o stare pașnică și netulburată. 

"Drept aceia, primind (?) cererea cea evla- 

vioasă a boierilor acelora, ca fiind dreaptă, 

cuviineioasă și ţintită către un scop dum- 

nezeiese, scriem, cu voia şi harul prea-sfân- 

tului şi vrednicului de închinare Duh, cu 

„părerea de obşte sinodicească a celor 'află- 

tori în jurul nostru preasfinţiţi arhierei şi 

prea-cinstiţi, cei întru 'Duhul Sfânt iubiţi 

fraţi ai noştri şi coliturghisitori, pentru ca 

această sfântă şi venerabilă mănăstire a prea- 

marilor Voevozi, care se âflă în Țara-Ro- 

mânească, precum s'a spus, la Mărgineni, 
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cu toate stăpânirile şi daniile ei, mișcătoare 
şi nemişcătoare, cele ce se află acum şi cele 

ce pe urmă, cu Dumnezeu, i se vor adăugi, 

de acum şi pe viitor, până la împlinirea 
veacului, să fie cu totul slobodă, şi scutită, 

şi necercetată, și necăleată, și nesupărată, 

şi nevătămată de oricine, dregător şi faţă 
bisericească, şi nimeni să n'aibă voie a o 

zgudui şi a tulbură şi a robi libertatea ei, 

sau a o vătămă şi ao păgubi, sauacăută 

să ieie de la dânsa orişice ar fi, într'un 

euvânt,—fiind de ajuns adecă a se pomeni, 

numai în pomelnicul însuș, cel ce va fi pe 
vremuri preasfinţit Mitropolit al Ungro- 

vlahiei, în toate sfintele slujbe, care va în- 

deplini şi hirotoniile din mănăstire, dacă 

va fi o nevoie ea aceia de hirotonii, iar 

mai mult decât atâta nimic alta nu va 

cere; iar supravegherea şi apărarea şi 

grija cârmuirii acelei mănăstiri s'o aibă 

pe rând numai ctitorii aceia, ori de față, 
ori şi în lipsă, şi nimenea altul, ci numai 

acei ce au dreptul ctitoricese, să o conducă 

şi să o cârmuiască, și să se gândească la 

aşezarea și păstrarea şi creșterea ei; şi toate 

averile şi daniile ce are şi sfintele odoare 

să le aibă în seamă şi să le îngrijească, 

scotocind şi cercetând totdeauna cu privire 

la ele, pentru ca nu cumvă să se piardă, 

supuse fiind primejdiilor, ci să se păstreze 

prin supravegherea lor nevătămate şi ne- 

prăpădite, şi să se vadă de cel ce s'ar învoi 

[eu ei] că dânşii se îngrijese numai de mă- 

năstirea lor etitoricească, nu pentru folosul 

lor însuş, ci pentru a lui creștere și îmbu- 

nătăţire, întru amintirea şi a strămoşilor lor, 

după orânduiala întemeietorului, pe care 

întărind-o, poruneim să rămâie statornică 

şi neelintită, după vechea datină a locului, 

şi mai ales după sfintele canoane și legile 

dumnezeieşti, în tot veacul, şi nimeni vre-o 

dată dintre toţi, afară numai de ctitori, nici 

cel de pe vremi Domn al ţerii aceleia, nici 

cinevă dintre boierii dregători, să n'aibă 

voie a stăpâni şi a robi mănăstirea, (ca una, 

ce este lucru bisericesc și închinat lui Dum- 

nezeu, şi neputând să cadă în niciun chip 

şi niciodată în stăpânirea lumească), nici 

cel de pe vremuri Mitropolit al Ungrovla- 

hiei să n'o robească, rămâind cu totul slo- 

bodă şi mai presus de supunere, nici să se 

apuce a băgă pe egumen şi a-l scoate, şi 

a pune pe cine vor, nici a luă cevă din 

stăpânirile şi daniile ei, mişcătoare şi ne-
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mişcătoare, ori vase, ori odoare sfinte, mult 

sau puţin, sau a răpi, sau a vinde, saua 

schimbăȚsau a preface în orice chip, fără 

părerea şi ştirea şi voia ctitorilor, ci să lase 

toată grija unor măsuri ca acestea numai 

ctitorilor, neschimbat şi neîntors, după drep- 

tul lor etitoricese; iar orieine dintre toţi, 

de orice vrednicie şi rang, ori domnesc, ori 

boieresc, şi de orice demnitate, ori lumească, 

ori bisericească, mai pe urmă, mișeat de voie 

vea, s'ar apucă în chip îndrăzneţ, ori din lă- 

comie, zic, ori din patimă, a elinti şi a zgudui 

libertatea acelei mănăstiri, sau a răsturnă 

grija şi supravegherea ctitorilor ei în această 

privinţă şi sar apucă a face în ea după 

părerea, şi voia lui, sau a schimbă pe egu- 

men, puind pe cine ar voi el, ori ar aşezi 

acelea ce i se par lui, sau a răpi din 

lucrurile şi daniile acelei mănăstiri şi a 0 

despoiă, şi a le înstrăină ori a le vinde, 

ori a schimbă cevă, mult sau puţin, şi a pă- 

gubi mănăstirea, sau a îm piedecă stăpânirea 

în ea a ctitorilor şi a-i îndepărtă a-i în- 

străină şi de drepturile lor ctitoriceşti, şi 

sar face vinovat de peirea şi căderea, mă- 

năstirii, unul ca acela, ca un despreţuitor 

al acestei hotărâri bisericeşti şi sinodiceşti 

şi căleător al dumnezeieştilor legi şi al 

sfintelor canoane, şi despuietor de biserici 

şi făţiş duşman al lui Dumnezeu, să fie afu- 

risit de Tatăl, de Fiul şi de Sfântul Duh, 

preasfânta şi de viaţă începătoare Treime, 

unul în fire singur Dumnezeu, şi blăstămat 

şi neiertat şi nedeslegat după moarte: pie- 

trele şi fierul se vor desface, iar el de loc; 

partea lui cu trădătorul uda; şi pământul 

să crape şi să-l înghită, ea pe Datan şi 

Aviron; şi să se desrădăcineze temeliile casei 

lor, şi, întrun singur vând de oameni, să 

]i psească, numele lui, şi, scos din viaţa de 

aici, să fie lipsit şi de cea veşnică, şi să nu 

vadă lumina zilelor bune, în ziua cerce- 

tării lui Dumnezeu, şi să fie supus veşnicei 

anateme şi părtaş al focului Gheenei, şi să 

afle pe Dumnezeu pârâş lui în ziua cea în- 

fricoşată a judeţului. Deci spre mărturie 

“a dat zisei mănăstiri şi cea de faţă sinodi- 

cească scrisoare pecetuită şi întăritoare a 

pronomiilor ce 0 privesc. 

1681, luna lui Maiu, indicţia a 4-a. 

“ Jacob, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

-- Al Adrianopolei Teofil. 
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1681, 

“O Xubpyne Maxăptoe. 
“O “Hpoxheiae Bapfohowmioc. 

“O Xaiunăâvoc “lepepiiag. 

“O Arâvuoretyov pmyâptos. 
O Beâbyms Tiwsfeoc. 
“O Zmvfpiac Nexrăptoc. 

“O Awirtqe Beoâdotoc. 
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(Bibl. Ace. Rom., copii greceşti moderne) 

Al Smirnei Macarie. 

Al Heracleii Vartolomeiw 

Al Chalkedonului Ieremia. 

Al Demoticei Grigorie. 
Al Vidinului 'Timoteiu. 

Al Selivriei Nectarie. 

Al Lititzei Teodosie. 
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CCCXIX. 
Diata Elinei Cântacuzino, fiica 
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bre. 
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văduva lui Constantin 

Bu, Elina, fata răposatului Şerban Voe- 

vod şi a Doamnii Elina, earea am fost ju- 

păneasă răposatului Costandin Cantacuzino 

băiv Vel Post[elnie), adeverez cu atastă 

serisoare a mea pentru că, ajungănd eu la 

vărsta bătrăneaţilor, cugitat-am în inima mia 

cătră prea- bunul Dumnezeu ca să călătoreseii 

cătră lerusalim, să mă înehin acolo sfăntu- 

lui loc unde au fost îngropat prea-curatul 

trup al Sfinţii Sale, să plăngii mulţimea, 
păcatelor mele, după cum au zis: că n'am 

venit să chem direpţii, ce păcătoşii spre po- 

caianie şi, iar: cine va veni cătră mine, nu-l 

gonescii afară. Drept aceaia, fiindii eu gata 

asupra purcesului, aciiş am chemat pre toţ 
cei de la inemă a miei iubiţi eoconi, Costan- 

din, i Mibaiu, i Mateiu, i Jordache, dăndu-le 

poruncă şi învăţătură precum să cade tutu- 

ror celor ce iubescii fiei lor, poruncindu-le 
a păzi toate căte sănt serise aici mai jos: 

Întăiu, fiei miei, să vă îmbrăcaţ cu frica 

lui Dumnezeu şi aceluia unuia să slujiţi, 

şi lui să vă închinaţi, şi să iubiţ unul pre 
altul, lăcuind întru o dragoste frăţească, 

după cum iaste zis, că: unde vor fi fraţi 

adunaţi în numele mieu, acolo sănt eu pren 

mijlocul lor. Și iar: “ine va lăcui în dra- 

goste, în mine va lăcui, şi eu într'ănsul; că, 

unde iaste dragostea, acolă iaste și pacea. 

Derept aceaia, fiei miei, să lăcuiţi toţi îm- 

preună, ca cum aţ fi într'un suflet, să nu 

se dăsparță unul de altul nici căt, ce să 

cinstească cel mai mic pre cel mai mare, 

cum să cade; aşijderea şi cel mai mare să 
iubească pre cel mai mic, după cum iaste zis. 

lată acum, ce iaste mai bine şi mai fru- 

mos decăt a lăcui fraţii împreună cu pace? 

După atasta, dragii miei fii, iată că aleg din 

mijlocul vostru pre fiiul mieu, Costandin, 

supuindu-l a fi în locul mieu ispravnic,
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2ndipoos Tă PPE za Roi tpederay dv 

abroad Ervoy, Darpetây z05 o0txod i T6)V 

adradthrav abrod 

205 V09. 

zi Bamtoobya, Extore Sos 

“Qonbroe 38 mai md 70 Vby Ent- 

Gran 49 ziua aory ete ră Eaterpsiv Tab 

măyza da zpoeypignaay Xuolisy, 0rezore fă 

onpfiozzai wo: mapă Gzob 
na 9 7 e 

65 îv fi zopebouat, Ge Eori Trey 401905, 
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09, 
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pat păr avbzov i 3009 zihooo Tov 03. 

  
  

adecă să aibă el voe a căută casa mia, și 

de toate satele şi moşiile şi Tiganii miei, 

veri căte vor fi, au e moşie, sau de cumpă- 

rătoare, numai el singur să aibă a porunei 
tuturor căţi să vor află supt oblastiia easii 

_meale, şi să ia seama părcălabilor, şi dă 
dănsul să asculte toţi. Aşijderea și ce ar fi 
venitul casii, adecă de la sate, moşii, Ţi- 

gani, mult-puţin, ce ar fi, el să străngă și 
dintr'acel venit să aibă a plăti datoriile căte 

au mai rămas, însă ceale făcute pentru casa 
“noastră şi, plătindu-să, tot ce ar mai ră- 
măneă, să să străngă tot la un loc, puindu- 
se cu socoteală bună pănă ce arii da Dum- 

nezeu să mă învărtejescii den calea ce am 
purces: atunce iar cu socoteală se vor face 
toate, precum se cade. Pentru aceastea toate 
poruncese vouo, iubiţilor miei fii Mihaiu, Ma- 

teiu, Iordache, legăndu-vă cu mare numele 

lui Dumnezeu, ea de acum înnainte să aveţi 
a ascultă toţi de al vostru frate mai mare 

Costandin, să-l cinstiţi şi să vă plecaţi învă- 
țăturii lui cei bune, şi toate toemealele ce am 
lăsat asupra lui, să le ţineţi cu de-adinsul, 
neîndoiţi şi neschimbaţi, precum se cuvine; 
pentru că fiiu-mieu Costandin, în urma ne- 

voei care am tras pren zilele lui Gligorie- 

Vodă. strângându-ne toţi, care dupre unde 

am fost izgoniți, și fiindu-ne casa rămasă 

de toate şi căzntă la mare datorie, atunce 

am ales şi am pus pre dânsul deau căutat 

de toate nevoile casii, mai vrătos în zilele 

Ducăi-Vodă, cănd am căzut la a doao ne- 

voe, încă fiindii Domniia la Cocorăştii-dă- 

Grind: atunce o seamă de coconi uu scăpat 

la Ardeal, iară Costandin au rămas aici la 

mare grijă, supuindu-se cu toate trebile 

casii în tot feliul, de au ţinut moşiile şi au 

plătit datoriile; şi multă folosință am cu- 

noseut pentru dânsul, de au slujit casii Şi 

fraţilor lui en dreptate de atunce pănă acum; 

aşijderea şi de acum înnainte încă l-am pus 

şi l-am lăsat ca să caute de aceastea de toate, 

căte seriu aici mai sus. lară, de mi seva 

tâmplă de la Dumnezeu moarte, în calea 

ce mergi,—carea iaste de opşte tuturor, — 

atunci voi, aceşti 4 fraţi şi cu nepoţii miei, 

fetorii lui Drăghici Spatarul], cu mare în- 

ţelepeiune să vă străngeţi toţi la un loc de 

taină, să aleagiţi din oamenii casii noastre, 

sau din priiatenii noștri, unul sau doi, să 

fie oameni buni şi cu frica lui Dumnezeu, 

să vă facă împărţeală satelor, moșiilor, Ți- 

ganilor; însă 5 părţi mari, vericăte vor fi, 
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4 &bw, o'zwee Eorwoay yadi XvOpurot vai 

ro woâp rod Bzo0b, sic rd notijozt duiv pe- 

ptouby roy ze polo vai "Adupyăvoy, zh) 

măyrs uspm verăda zovqoărosay, 607 ăv eg, 

nohă 1 Gia, Etbpoe rs wmbedpae ră 

otuoy 105 Maprtmyayiobd pară rod Prhn- 

meorio» 4ai uostac 15 ău.neMoy rod Mrah- 

atoztiov usi rod Kahvzortov xi Kobxhzoiod : 

zabra Tăvra XpATĂTOGII W0V0V Oi TEGOALEE 

abrădepot, dre Kovoravrivoc, Meat, Mar- 

Onioc x. Peopyioc, oi BE pEVtOToL Tây adra- 

Sthpoy bo, Bre Apamirtije mai Xepyrăvoc, 

dmeyEno5ay Tic 2pompqvEwe „aBtâpas, âvree 

ăp weitovez 17) pbdoavree Tjp.ete xahobe ua 

edrpete xatpobe, 3tă o»văpovis Îw6y ebrb- 

-râbnoav xx aroi, âv je ebroylae ănoinsay 

fanrâv BEaptzoe popia, vciate vai "Adri- 

Tăvade, Xa 0x06 RETPIjVOWE, 5 uăv ee Moy- 

odpăwm, 6 58 Erapoe sie Aparatori, Xa 0t5- 

me dvrec adroi relenehontvo apă rob 

îpezepov âvâpăc, Exptvev 6 abrăe Gu6lwyoe ob 

oby îuni, Em 6 Selvo» rob xatpob, vai. dte- 

opioanev mbrobe îx rây a5Tâv fopiov, &y 

îvorăpo îxpâdapev, ta vind” Ghe Ev abroie 

uâpoe Epoot, ei wi) Wâvovot r$o0apec adroi 

abrădehpor, însi ua abroi ăvevetvav dvijhtRot, 

soi map îpâbv dfEpynrat, et ua dpeie 

meptentoamey ete Betvyabs wa &vorbypode %a- 

pode bad nohhây nadnpăroy xai EVA NALGV 

mai ueăhoy ddtmpăzov, Ilpoatu 28 o1- 

uatyo, îva voorăv Eoro, 40 ep. rîe We- 

pidos mod »iob wov Sepynâvo» Bos665a, dr, 

avatiBooBivoc adrod în Getac mpovoiac eic 

zb ătiwua vic Abbevretae ObyipoGhayiae, 

Zapua uâvn Ep rod ui perăyew uepiăa 29 

măoi zoie “/upiote oby roie hotnoie abrad8h- 

pote, N Exheta Ex mac r6y Îjpertpwvy 

pnotov ză Ghârhmpa popia, ănep sis 'je- 

panuăva Ev Erepa 5.09 pati), 40. Z007xp1va 

adră rod sivat tea neră ris mp uepidoc 

adrod, îi brijpye, nâvroy Tâv yopioy, ete 

= 3odym adră mpoiua Tâv Ovyartpov abrob 

zi du Epeăvoy, xhmpovophoa ară per 

stpiiwne, âv 88 raie ăMNate pooiate ap Ero/oc 

tor 2tâyuc 88 zobroy 7ây Xopioy xi Tije 

vaprtuwaviuije 2x0tâpac, boa ăv zapausvoot, 

EyEroony rw hnpovouiay oi Ezihoizot nEvre 

abrădehzor, be ăvoev Expăpricay, 6 abrij Î 

udwr, 276 orws Eropoosa E6 tâiae za vahiis 

wo» zpoatpeoeo. Măhhov 88, hab nai rapi- 

supun Tapă TR at apitpae PĂUN E 405, 

opias Maţiae Ex Koiâvov, îns 2zolrse %a. 

zdâpfiwaz îv Îuapăv rob &v paxapiă rii ice: 

evopâvo» Xepymâvob Bueâ6a, od 2aTp6s 

multe-puţine. Însă, osebi den Seaunul caselor 

mărgine[ne]seu, împreună cu Filipeştii, şi 

cu moșşiia și viile de la Bălțați, şi de la Căli- 

neşti, şi de la Cueleş,—aceastea toate să aibă 

a le ţineă numai 4 fraţi: Costandin, Mihaiu, 

Mateiu, Iordache: iar 2 fraţi ce au fost mai 

mari: Drăghiei i Şerban, să nuaibă nimic 

treabă acolo; pentru că, fiind ei mai mari 

şi ajungându noi vremi bune şi norocite, 

făcutu-le-a soţul mieu căştig bun, cu care 

căştig şi-au făcut lor osebi sate, moşii, Ți- 

gani şi case de piatră: unul la Miăgureani, 

altul la Drăgăneşti. Şi, aşă fiindu ei înte- 

meiaţi de la soţul mieu, socotit-au dumnea- 

lui, cu mine împreună, încă dintr'aceia 

vreame de i-am osebit dentr'aceaste sate ce 

scriu mai sus, ca să n'aibă ei nimic treabă, 

fără numai aceşti & fraţi, pentru că ei au 

rămas mici și necăutaţi dă noi, căce am că- 

zut la vremi greale şi nenorocite, supt multe 

pateme şi nevoi și grele prăzi. Așijderea 

semnez ca să se ştie şi pentru partea fiu- 

mieu lui Şerban Voevod că, ducându-l Dum- 

nezeu a fi Domnu TTărăi- Româneşti, socoti- 

t-am eu singură ca să nu ţie parte pren toate 

satele împreună cu ceştialalţi, ce am ales 

den toate moşiile meale nişte sate întregi, 

care săntu scrise la altă carte a mia, şi li-anu 

potrivit să fie tocma cu ce i-arii fi venit 

partea lui de spre toate satele, să aibă a 

le da cocoanelor lui şi mie nepoate, zeastre, 

să le moștenească iale cu bună pace; iar 

întralte sate, moşii, să n'aibă treabă. Iar, 

osebi de aceaste sate şi de Scaunul mărgi- 

nenescu, căte vor rămâniă, să aibă a le ţiniă 

numai cealalţi 5 fraţi, precum scrie mai 

sus, pentru că eu singură aşă am toemit 

de bună voia mia, mai vârtos luăndu izvod 

de la moaşe-mia, răposata jupăneasa Mariia 

ot Coiani, care au făcut şi au toemit pren 

zilele tătăne-mieu, răposatul Şerban-V odă, 

şi de la alţi bătrâni moşi şi strămoși ai 

noştri. lar, pentru Țiganii căţi sănt a casii 

meale, au de moşie, au de cumpărătoare, să 

aibă a să împărţi pre 6 fraţi, tocma unul 

ca şi altul: să-şi ţie fieştecarele a lui parte 

deplin. 

Aşijderea, feţii mei, vă mai adaog o 

învățătură din ceale ce știu că vau învăţat 

şi tatăl vostru şi vau legat cu blestem; acum 

darşi eu aceaia urmez, şi vă leg supt bleste- 

mul lui Dumnezeu şi supt blestemul mieu 

cel părintescu, ca să nu vă plecaţi urechile 

voastre supt ascultareac uvintelor jupânea-
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pir Senreubpie arm. 

silor voastre, însă de ceale proaste şi vrăj- 

bitoare, care fac fraţilor neviaţă, nici să se 

meastece iale în vorba voastră, cănd veţi 

aveă, între voi: au pentru moșii, au pentru 

alte trebi; ce să-şi păzească fieştecarea treaba 

ei. lar, dă veţi aveă careacumvă la mijlocul 

vostru cevă bănuială, ca nişte oameni, iar 

voi singuri în taină să vă tocmiţi şi să vă 

îm păcaţi; precum ştiţi că şi noi vam păzit şi 

vam ţinut pre toţi la un loc neosebiţi, aşă 

şi voi să îngăduiţi unul altuia, ea nu carea- 

cumvă să stricaţi numele cel bun al nea- 

mului vostru, şi veţi cădeă în ponosul oa- 

menilor, luăndu pildă de la ceia ce au făcut 

așă, eum procopsese. Acum, fiei miei, după 

aceastea toate întărescu şi blestem mare, 

cum, de veţi ţineă atastă toemeală şi învăţă- 

tură ce am făcut eu, iar voi să fiţi blagoslo- 

viţi de Dumnezeu şi de noi, şi să fiţi fericiţi 

şi procopsiţi în toate; iar carele nu să va 

ţinia, ce să va ispiti carea eumvă să strice 

şi să calce atastă toemeală a mea, acela 

să fie blestemat de singur Domnul Nostru 

Isus Hristos, şi de singură Maica Preaeista, 

să fie pârât la vreamea, judecății, aşijderea, 

şi de noi; şi să fiede3ori proeliat şi afu- 

risit de 318 sfinţi părinţi din Nichieia, şi 

să Iăeviască cu Iuda şi Ariia. Şi am scris 

eu, bătrănul sluga dumnealor Stoica Liu- 

descul Logofăt, însă cu învăţătura, bunii 

stăpănii meale, jupăneasa Elina, stara Postel- 

nitasa, în satul dumneaei Gor-Mărgineani 

ot sud. Prahova, msța Septevrie 1 d. 

Eh AtaT Wwr CWhPROBENIE ApS ([=în anul de 

la Facerea Lumii) 7190. 

(După copia în arhiva G. Gr. Cantacuzino. publicată şi în Xenopol. Ietoria Românilor, IV, 

pp. 651-9, şi în Iorga, Documentele Cantacuzinilor, pp. 10î-10. n* XLIX; după original, în Buciumul, |, 

pp. 351, 363.) 
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Veneţia, 

1682, 

26 Mart, 

1662, 
26 April, 

1682, 

20 Oetombre. 

CCCLXX. 
Mihali Dimo către Constantin Cantacuzino Stolnicul, cu mulțămiri şi salutări. 

Ebpevi ai “/ptotârars Ev ăp-roat, 

uopto Bocrayrive Karaxovlive Meu Sroh- 
vopilo 

vino, Tijv AbOavriay co GuprBbe nai Bavhuxbs 
TV WTpETODGA TpOGHIĂ, 

Azy Ema mă arpvhu vă rijv mipâlo. moi. 

vă iv Evo/h6- Bă rd. 6riov riv napaxahb 

4 660we vapăiae vă iv Gap. Tijv s/ăe 
E450. Trutăv . Tiiv Vpăbpa %ai, Gvarţv6sas, 

2vâproa ră “epantva, 4 EXuâa “papăv pa 

vepâvoyrăs vio Tiv xi zîjc învia, 1 dă 

răy Xarti Med, ri) Sbeppbi” ua ch pen: 

vă djmo; "EH. orwvăpouiv rm %ai waooiy ras 

ve ăperpov, Kai Bop rd ms 8ijy îpe dfioe 

vă, ebyaprorioo ! wire vă dyrmutto rijnore dz 

TÂGLY X4ĂAGIVŢY Wa GLVOp0Niv: 6vay Apo 

x râvy Enovpăvnov Bsdy vă ris ră dvra- 

tg etc rivy Byothbay rob rijv Enovpâwov. 
Kai pă rd râde Kbpros 6 Ode vă oxâzi ai 

vă mobypovi rby Exdavzpâraroy  Abtevray 

xbptov Sepunăvoy. sic Thy bpovov ro Ev et- 

pia, îpriav mai 
ov* ui. 

1682, Magrion 15, 
Tis "Ebyeviay. oov razri 

ebrayiny, 19 riv "Ebyeviay 

ste Baveria. 

ră Boboc: 

Mijpoe. Aiuov. 

Te TAPLOTĂTO 47. IpLOpOTĂTo îv.ăpy05s! 

Meza-Srodvixo pi uopio Kosrovrivo Ka- 

raxobtivo, îpios îvpiprodi. 
Ei Mmowxovpijorn).. 

(Bibl. Ac. Rom., doe.. 42/2LYv; publicată şi în Documentele. Cantacuzinilor, pp. 

  

Nobile și mult-priineiosule între boieri, 

Mare-Stolnice Constantine- Cantacuzino, la 

Domnia Ta cu îngrijire și supunere, după 

cuviință, mă. închin. 

Adesea n'am lipsit să te încerc şi să te 

supăr, pentru care te rog din-adâneul inimii 

să nu fii supărat. leri am primit einstita-ţi 

scrisoare, şi, cetind-o, am afiat cele scrise, 

şi m'am bucurat, înfăţişându-mi buna-ţi să=- 

nătate, şi, pentru Hagi-Mihail. (Cantacu- 

zino), că e bine; şi ce trebuie să mai spun? 

Ajutorul dumitale şi bunătatea dumitale 

sunt fără de margeni. Şi caut cum pot fi 

vrednic. a-ţi mulțămi: nici nu sunt în stare 

a răspunde cu ceva la atâta bunătate şi 

ajutor; numai mă. rog la- Dumnezeu din 

cer să-ţi răsplătească în Împărăţia Cerului. 

Şi, la sfârşit, Domnul Dumnezeu să-l pă- 

zească și să dea mulţi ani prea-străluei- 

tului Domn, domnul Şerban, pe Seaunul său, 
în pace, sănătate. şi fericire, şi Domniei 

Tale; amin. 

1682, Martie 26, Veneţia. 
Al Domniei Tale rob supus: 

Mihu al lui Dimu. 
Prea-cinstitului şi prea-bunului între bo- 

ieri, Marelui-Stolnic, dumnealui Constantin 

Cantacuzino, să i se dea cu sănătate. . 

La București. 

1002, no XLVII.) 

CCCXXI. 
Menţiunea călătoriei la Ierusalim a.Elinei Cantacuzino („în anul 7190, luna 

lui Aprilie, zile 26, a venit Doamna — aomna— Ilinca, maica -beiului — sera— munţean, 

în cetatea Ierusalimului, cu fiul ei Mihail Spătarul şi cu fiica ei Stanca, şi cu:ea 

a venit lanco buliubaşa cu 100 de seimeni, şi cu Doamna -au venit 40 de oameni, 

și cu seimeni 10, cu cinul lor. Şi am scris eu, Gavriil Hmelniţchi iazagiul . de 

Seimeni din Țara Leşească, din cetatea Liovului). 

(Papadopulos Kerameus, [. c., II, p. 721, no 42.) 

CCCXXIL. 
Actul de ctitorie al mănăstirii Cotrocenilor, de la Şerban-Vodă-Cantacuzino. 

lwsiwrjs Sepfavos Kavrazavtrivie Maaoa- 

păuimas Boeâivdas, Et Deob Abbeyrns ndons 
Ob-papolhapias 2ai Emţovos To5 TOTE Vil- 

pizo» Sepfăvo» Manoapâpza Boeofovyius. 

Serban Cantacuzino Basarab Voevod și 
Domnu -a toată Țăra- Rumânească, nepotul 

marelui și prea-bunului bătrânului răpo- 
satului lo Serban Basarab Voevod i npouaa.
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38183. Vol. XIV. 

ra570 6 W.6voy: 
Cum toate căte sântu, că să otcărmuese 

şi să ţin din dumnezăiasea providenţie, şi 

însăşi firea şi toate Scripturile Sfinte ne în- 

vaţă, şi nu iaste niciuna, nici din ceale 

văzute, nici din ceale nevăzute, care către 

acea providenţie nu să uită, şi câte pre pă- 
mânt şi câte în mare sânt, şi câte să mişcă, 

dintr'a dumnezăeştii providenţie poruncă 
iaste. Aceiia dar toți oamenii nădăjduindu- 
să şi într'însa răzmându-să, unii marginile 
pământului, alţii sănurile mărilor şi alţii 
în mari primejdii aruncându-să, fără de 
frică le trec şi fără de grije să mântuese. 

Pre atasta şi puii corbilor o chiamă, du- 
pre cum zice prorocul David. Cu atasta, 

„din păntecele maicii, spre fieşeare lucrare 
să osebese oamenii, dupre cum zice fericitul 
apostol. Unde dar niciunul nu va putea 

tăgădui că nici ale noastre fără providenţie 
dumnezăiască nu sânt orănduite. Dirept că, 
în prea raulte şi nespuse nevoi şi primejdii 

în ceastă năstătătoare lume şi noi căzind, 

ca tot omul nu ne-am fi mântuit, nici ne-am 

fi izbăvit, de n'ar fi fost noaă dumnezăiasca 
providenţie ajutoriu, căriia veatnice şi ne- 
cuprinse. taini a lui Dumnezeu nu sântem 
din destul, cât ar trebui, de a da har și 
mulțămită, dupre bunătăţile lui, câte ne dă 

noacă. Mărturisim numai, slăvim și proslă- 
vim “sfțâ]ntul şi mare numele lui, şi, după 

noianul milii sale, miloserd şi ajutorin spre 
ceale ce; câte am puteă a face şi a rădică 
întru prea-sf[â]nt numele lui, rugăm ca aju- 

toriu să ne fie. Pentru care încă dintr'a- 
dâncul inimii noastre găndind, şi cât ome- 

neasca neputeare ne-au fost lângă harul 

Sfinţii Sale, atastă sf[ă]ntă m[ă]n[ălstire cu 
grije şi cu căldură, întru slava numelui lui, 

o am rădieat, zidindu-o din temelie în locul 
ce să chiamă Cotrotanii. Şi na pentru nimic 

şi aceaia făcându-o, ci pentru că şi de aco- 

lea au luminat către noi miloserdiia Sfinţii 

Sale, şi atasta dirept noi făcăndu-o, pre- 

cum oarecând şi în Scriptura veche vedem 

că patriarşii şi eghemonii norodului izrail- 

teani, în care loc li să arăta harul lui Dum- 

„nezeu, într'acelaş loe de grab stălpi şi jert- 

venice întru pomenirea şi slava lui rădică, 

dreptu aceaia dar şi noi aicea, de unde 

Domnul Is[us] Hlristo]s şi prea curata lui 

maicâ şi de Dumnezeu născătoare Mariia 

ne-au scos şi ne-au hrăpit dela streinii cei 

ce se sculasă în potriva noastră şi rău grăiă 

în potriva sufletului nostru, şi din mâna sor- 
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vitorilor de sânge vrăjmaşi, carii căută din 

mijlocul celor vii numele nostru să-l ip- 

sească, am rădieat acastă sf[ă]ntă m(ă]n(ă |s- 

tire, dar, în slava. şi mulţămita izbăvitoarei 

şi paznicei noastre pururea Fetoarei şi a ce- 

reştilor puteri Înpărăteasă, ca să rămâe 

întru pomenirea de veaci ceale fără de nă- 

deajde noacă făcute ale lui Dumnezeu izbă- 

viri. Şi acest hram l-am înnălțat și l-am 

slăvit pentru ca să cunoască toţi că nu iaste 

fară de Dumnezeu şi fără a lui maică nici- 

unul a mântui pre robii lor, carii nădăjdu- 

ese întru dânşii, din mâinile putearnicilor 

vrăjmași. Atastă dar st[ă]ntă m(ăn[ăjstire, 

dintru cât au fost putinţă a noastră în vre- 

mea Domniei noastre, nu numai ce 0 am 

zidit precum să veade, ci o am şi înpodobit 

cu toată nevoinţa: pre din lăuntru cu veş- 

minte, cu arginturi. cu alte odoară, şi cu 

de tot feliul de 'nfrumuseţări, şi pre din 

afară o am întărit cu ocine, cu moşii şi cu 

de toate de ceale ce sânt de trebuinţa unii 

sfinte m[ăjn[ăktiri ca a&asta, şi cu niişcă- 

toare şi cu nemișcătoare lueruri, încât să 

poată fi de ajuns spre hrana şi spre traiul 

celor ce întru dănsa să vor. află Jăcuitori 

părinţi şi posluşniei, şi de folosul streinilor 

celor ce ar nemeri din afară, şi celor ce ar 

veni spre vedearea şi închinarea la sf[ă]nta, 

m[ă)n[ă stire. Şi nu numai în zilele Domnii 

noastre să aihă acea chiverniseală, care aşe- 

zăm şi toemim, ce şi la cei ce dupre urma 

noastră, din orănduiala lui Dumnezeu, vor 

veni Domni, atasta să să păzască şi să să 

ţie, fiind spre aceaia grija egumenilor şi a 

ispravnicilor. carii vor fi atuncea. Uitân- 

du-ne dar mult şi socotindu-ne în tot chipul, 

dupre ce am săvărşit atastă sf[ăjntă şi 

dumnezăiască m([ă)n[ăstire, cum ar fi mai 

bine de a să putea păzi şiar putea sta cu 

toate ale ei, după pohta şi căldura ce avem 

către dânsa, şi după userdiia ce am nevoit 

a să face, în viitorile vremi, pre'ndelung să 

să afle de a să proslăvi neîncetat numele 

lui Dumnezeu celui viu și al prea-curatei 

maicii sale, găndind mult aceaia şi rugân- 

du-ne lui Dumnezeu ca să ne lumineaze 

mintea ca unde am nemeri mai marele folos, 

iată că, şi din voia Sfinţii Sale poate fi, ho- 

tărâm de o dăm şi o închinăm atasta, cu 

toate ale ei câte sânt, la muntele Athonului, 

carele să chiamă și Sf[ăntul Munte. Însă nu 

numai unii m[ălofălstiri, ci la câte doao- 

zeci (loc gol), pentru că toate aceale sfinte
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m[ă)afăhstiri, aseamene una ca alta, să o aibă 
şi să o ţie, pentru că, având folos dela dănsa, 

să să roage şi să înblănzască pre Dumnezeu 
pentru spaseniia sufletului nostru şi pentru 

paza vieţii noastre, căt Dumnezeu ne va în- 
gădui întw'atastă lume, aşijderea şi pentru 
buna pomenire a strămoşilor, moşilor şi a pă- 
rinţilor noştrii.— Însă, iarăşi, pentru aeistare 

şi întemeiare, şi de către aceale sfinte m[ă)- 

n[ă)stiri ale S[feltagorii ca să fie cu atastă 
tocmeală, care pohtim nemişeată și neclătită, 

să se păzească, o închinăm şi o dăm. 

Întăiu. Când vor trimite egumeni năstav- 

nici la dânsa, să aleagă ca să fie om cu frica 
lui Dumnezeu, om smerit, om înțelept, om 

practice şi mărturisit întru bune fapte, atâta 

ca să fie cuprins întru grija trebilor m[ă]- 
n[ălstirii, cât şi curat întru cinul călugăresc, 
care şi l-au ales. Așijderea și călugării pre 
carii îi va aduce cu dânsul, ca să fie de pos- 
lușaniia m(ă)n[ălstirii; atâta cei preoţiţi, cât 

ceialalţi, câţi ar fi lăcuitori acolea, să urmeaze 

canoanelor călugăreşti şi a cinstei curățenii 

lor. Şi, pentru a mlă)n[ă stirii folosinţă şi în- 

tăvire, egumenul acela care să va trimite să 

fie cu sfatul tuturor sfintelor m[ă]ală stiri, 

alegându-l a fi om înpodobit en toată înţelep- 

ciunea şi pedepsit şi vrednic, care, văzindu-să 

a fi vreadnic, bun, chivernisitor, înţălept, a- 

dăogător întru toate ale m[ă)n[ă stirii, nimi- 

nea să nu aibă voe a-l depărtă pre dânsul din 

egumenie, ci, dăndu-şi seama curat de venitu- 

rile m[ă]n[ălstirii, la al treilea ani (sic), şi plă- 

cănd obştii, să fieegumen multă vreame; pen- 

tru căsehimbările dease aleegumenilor mai 

mult pagubă fae m(ă]n[ă stirii decăt dobăndă. 

Dreptaceaia a să trimite egumen pre rându 

dela toate m[ă]n[ăstirile nu pohtim, pentru 

că nu sânt toţi vrednici a chivernisi pe deplin 

ale sfintei mănăstiri, ci numaidela rănduiala 

m[ă]n[ăstirilor cea dintâi şi a doao, care să 

zice proti che deftera pentada, să se aleagă 

igumen vrednic, însă cu sfatul a toată ob- 

ştea, şi să să trimiţă. 

A doa. Venitul care să va strănge din toate 

bucatele şi moşiile m(ăln[ălstirii, în timpii 

carei vor aduce şi vor da roadă mai multă, 

întăi să socotească să se oprească cât vor fi de 

toată trebuința m[ă)n[ăstirii, iar ce va prisosi 

să se trimiţă la S(feltagora, pentru ajutoriul 

acelora. Iar întru timpii cei neroditori să se 

trimiţă acolo mai puţin, precum şi vremile 

vor aduce; dirept că întăi trebue a ţinea cât 

să nu fie nicio lipsă la in[ă)n(ălstire, atâta la 
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hrana părinţilor, cât la orice sar strică la 

m[ă)nfălstire, au la zid, au la piiatră, au la 

acoperământuri, au la fieşee ar fi stricat sau 

Sar înceape a să strică, dintr'acel venit al 

m[ă]n[ă)stirii să aibă a direage, nimie lene- 

vindu-să igumenul a aşteptă să se mai strice, 

ci, numai de cât ce ax vedeă, îndată să să 

apuce să direagă (pentru că mai bine iaste şi 

mai lesne a vindecă şi a direage neştine 

începutul decât săvărşitul). Așijderea şi pen- 

tru vre-o nedireaptă cerere a vre unui Dom- 

nu, de st-ar întâmplă să ceară dela m[ă]- 

n[ălstire, tot dintr'aceale venituri să să dea. 

A treia. Ceale ce am făcut noi şi am închi- 

nat la atastă sfță]ntă m[ă)n[ă]stire, precum în 

catastihul şi hrisovul nostru să văd, au ar- 

ginturi, au alte ferecături și odoară, au odăj- | 

dii, au orice lucru ca acesta am făcut de 

treaba şi de. înfrumusețarea mlăn[ă stirii, să 

Waibă'voe niminia a le luă şi a le duce, nici 

la, Sfetagora, nici la alte locuri depărtate, 

când sar întâmplă vre-o răutate sau vre-o 

răscoală a veni într'acest pământ, au de limbi 

streine, au de răpirea şi jahurile a vre unui 

domnitoriu (sic) ces'ar întămplă acei vreuni. 

Dirept că de multeori se-au întâmplat și aici 

ca, acealea, precum lumea obitnueşte. Ci, 

pentru paza acelor odoară și odăjdii, şi alte 

ce ar fi ca acealea, casă nu să piarză dela, 

atastă m[ă)n[ălstire, purtătorii de grija ei, 

carii vor fi, potu-le luă şi să le ducă la locuri 

unde ar fi fără primejdie, ca să să păzască, 

încă şi preste Dunăre, la orașele di pren pre- 

jur le pot duce, până când ar treace aceale 

turburări şi vremi iuți, deci apoi iar să le a- 

ducă la m[ă]n[ăbstire, la locul lor. Așijderea 

nici din ocinile m(ă)n[ăbstirii, au moşii cu 

rumâni, au locuri stearpe, au vie, au moară 

măcar, să nu fie volnie a vinde niminea cu 

vre-o pricină, ci pururea să nevoiască să le 

păzească, să le lucreaze şi să le adaogă. 

A patra. Părinţii de la m[ă)n[ă)stire pre 

deplin să păzească orânduiala slujbei sfintei 

Biserici a Răsăritului, ca şi la Sfetagora, 

şi de obşte canoanele pravoslavnicii credinţe 

să le urmeze. Aşijderea praznicul Adormirii 

stăpănii noastre, de Dumnezeu născătoarei, 

ce să zice Sântă-Măriia Mare, care iaste 

hramul m[ăla[ălstirii, încă să să facă la 

vreamea, lui, precum şi noi pururea l-am 

făcut, şi nu numai cheltuiala făcliilor să fie, 

şi adunarea preoţilor, şi arhiereilor, de se 

vor întămplă, ci şi câţi săraci şi oameni de 

ai pământului acestuia, cât şi alţii streini,
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3 Ms. âţatherâpe, 

să vor întâmplă de să vor adună la acel praz- 

nic, din destul şi făr de nici[o] opreală să li 
să dea lor de mâncare şi de beutură, ca nici- 
unul dela praznic să nu să întoarcă flămând 
şi sătos, ci, cât va puteă, să să nevoiască ca 

să să săvărşească luminat şi lăudat (însă să 
nu zicem: în beţii şi în hlăpii, care sânt în- 
protiva poruncii lui Dumnezeu). Așijderea 
şi zioa sfinţilor mucenici Serghie și Vacho, 

care vine la 7 zile ale lui Oetoimvrie, să să 

prăznuiască, însă, cât să face la praznicul 
Uspeniei, pe jumătate, au a treia, au a patra. 

parte să se cheltuiască, dupre cum va fi şi 
adunarea oamenilor la acea zi, pentrucă voim 
ca şi aceşti sfinţi mucenici să se prăznuiască, 

fiind şi ei noao ajutor la rugăciuni lângă 
stăpâna noastră pururea fetoară, când ne-au 
izbăvit din mâinile urătorilor streini şi vrăj- 
maşilor noştrii, într'acea zi întămplăndu-să 
scăparea noastră. Aşijderea în toate simbe- 
tele să să facă pomeană cu colivă, pome- 
nindu-să numele ctitorilor, strămoşilor, mo- 

şilor şi a părinţilor noştrii. Şi atasta încă 
mai adaogem lângă aceastea, dupre orându- 
iala şi voia singur numai veatnicului Dum- 
nezeu, 'când va fi a ne da şi noi datoriia cea 
de obşte omenească, şi, de.va fi, din voia lui 
Dumnezeu, a ne ajunge săvărşitul şi darea, 

duhului aici, în pământul nostru, să se facă 
îngroparea noastră luminat şi întru toate pre 
deplin, aşăzându-să trupul nostru în sf[ăjnta 
m[|ă)n[ă stire, şi aceeia zi a săvărşirii noastre 

să fie socotită de părinţii călugări: când ar 

veni zioa, aceaia, în toţi anii să ni să facă 

pomeană mare, după orânduiala pravoslav- 
nicii Beserici, înblănzind pre Dumnezeu 
pentru ertarea păcatelor și răpaosul sufte- 

tului nostru şi al părinţilor noştrii. lar, de 
ne va găsi, din voe dumnezăiască, săvărşitul 
într'altă parte şi în pământ streinu, şi de 
nu va fi putință atuncea îndată a se aduce 

trupul nostra la m[ă]n(ălstire, iar mai pre 
urmă, Oricând, tot să fie datori părinţii călu- 
gări oasele noastrea le dezgropă şi a leaduce 
la sfță]nta m[ă]n(ă)stire care am zidit-[o] noi, 
să le îngroape cu cinste mare, ca şi când aş fi 
răposat aici în ţeară : ori cu ce cheltuială se-ar 
face, să să facă, că din daniile mănăstirii, ce 

sânt date din osteneala noastră, de acolo săva 

face. ar, de nu vor faceatasta cezicen, să'se 

judece ei şi să dea seama înnaintea înfricoşa- 
tului judeţu a lui Dumnezeu. Şi aceastea care 
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am dat şi am toemit, aşă să să ţie și să să pă- 

zească zicem şi întărim, ea, unde o înehinăm, 

aşă să rămâe. lar, de vor face părinţii călugări 

înpotriva acestora, de vor strică și vor căleă 

şi nu să vor ţineă de legătura ce am făcut, 

cum în scrisoare cuprindem, atuncea dăm voe 

ctitorilor-rudenii, cari vor fi mai aproape 

din săngele nostru, să scoată pre aceia și să 

pue alţii carii ar fi ştiuţi de mulţi înţelepţi şi 

de buni oameni, cunoseuţi și mărturisiţi de 

vreadnieci, şi cu fapte bune trăind, ca să fie ei 

purtători de grije şi ocârmuitori aceştii sfinte 

mlă)n[ăjstiri; nici să aibă treabă Sfetago- 

veţii, de vreame ce păgubitori şi stricători 

binelui se vor cunoaşte; şi atastă carte şi le- 

gătură ce le dăm acum, să fie îndeşert şi fără 

de nici o puteare. Lângă aceastea toate, câte 

am orânduit şi am legat noi, cu atasta închi- 

dem, ea o pecete puind, iar spre întărirea şi 

întregimea sfintei m[ă]n [ăstiri, făcând ade- 

căte aceaste doao părţi, ce vor fi stăpănitori 

părinţii călugări ai Sfetagorii, şi ctitorii din 

neamul nostru, în vreamile acealea, carii ar fi, 

să n'aibă voe a strică, nici a luă, nici a în- 

puţină din câte am dat şi am închinat sfintei 

mănăstiri. Însă, de se-ar întămplă vre-odată 

cinevaş din călugări a fură cevaş, sau a luă 

orice dintr'ale mănăstirii, atunce să aibă voe 

ctitorii a le cercă şi ale căută și ceale greşite 

a le îndreptă, pentru 'ca să nu să facă lipsă 

nici dintr'acealea. Aşijderea şi din ctitorii a 

săngelui nostru, carii ar fi şi ar ajunge ma- 

car la mare lipsă și sărăcie, ori din ce în- 

tămplare ce poate veni într'atastă lume, să 

nu fie volnic, niciunul măcar, a luă cevaș, sau 

a vinde, sau a strică cevă dintr'ale mănăstirii, 

ci părinţii călugări să aibă voe a le păzi acea- 

lea şi a nu le da nimic lor, pentru că ceale ce 

odată am dat şi am închinat lui Dumnezeu 

şi Maicii Domnului Ii[su]s H[risto]s am adus, 

acealea neschimbate să rămâe. Drept aceaia 

dar părinţii călugări să stă pănească şi să să 

nevoiască pururea spre adaogerea şi întă- 

rirea, sfintei mănăstiri. Aşijderea şi ctitorii 

să, silească şi să ostenească spre folosul ŞI 

starea bine acei dumnezăeşti case. Și aşă 

zicem şi hotărâm: amândoao părţile aceas- 

tea, de vor țineă şi de vor păzi aceaste toc- 

meale, ce scriem, să rămâe într'a lor orân- 

duială neclătite. Drept akasta, dar, şi în 

urma noastră pre carii i-ar dărui Dumne- 

zeu a fi Domni ţării aceştiia, şi vor fi mi- 

lostivi creştini buni, sau Mitropolii, au 

hoeri mari, sau mici, de vor nevoi şi vor
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lo Șerban Basarab Voevod. 
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căută spre starea şi folosul aceştii sfinte 

case, păzind aceastea ce noi am dat şi am 

închinat, au vor şi mai adaoge, pre aceia 

şi ctitori îi vom cunoaşte, în numărul al- 

tora, întw'acea dumnezăiască casă pomenin- 

du-să. Acelora dar prea-milosărdul Dum- 

nezeu le lungească viiaţa întru fericire şi 

în procopsire, învrednicindu-i şi la veseliia 

cea. de veaci în hora sfinţilor şi în braţele 

părintelui Avraam, a să bucură în veaci | 

dă veaci. Iar carii din Domnii vremilor ace- 

lora ax fi, au arhiereu, au boeri mari, au 

mici, măcar carii ar fi, de nu vor ţinea a- 

ceastea, ce legăm, ci vor fi îndemnători spre 

neţinearea acestora şi spre stricăciunea şi pa- 

guba aceşti sfinte m[â)n(ă]stiri, aceia să fie 

blestemaţi şi osebiţi de dumnezăiasca şi ne- 

despărţita preasf[ă)nta 'Proiţă, și să aibă toate 

blestemele câte prorocul David în psalmul 

109 numeaşte, şi înpotrivă să-i fie şi înfri- 

coşat prea-curatul trup şi săngele Domnului 

nostru I[isuls Ti[risto]s în toată rătăcita 

viiaţa, Lui, şi în tasul morţii lui să-i fie pier- 

zare, şi în zioa înfricoșatului și nefăţarni- 

eului judeţu să le fie părâşi singură Maica 

lui Dumnezeu şi sfinții mucenici Serghie 

şi Vacho, şi să lăcuiască sufietul acelora în 

sănul marei şi cutremuratei Satane în veaci 

de veaci. Drept atasta dar, ca să rămâe întru 

adeverinţă şi întru întărire veatnică toate 

aceastea ce dăm şi legăm, cu mâna noastră 

seriem, şi, iscălind, pecetluim. Şi la aceaste 

bune dăruiri preste fericirea şi veatnica 0- 

dihnă punem Domniia Mea şi mărturii: 

arhiepiscopul nostru şi Mitropolitul 'Pheodo- 

sie; şi boerii Domnii Meale: Radul Năsturel 

Vel Ban, Badea Bălăceanul Vel Vornie, 

Grigore Buneavit Vel Logofăt, Costantin 

Brăncoveanul Vel Spătar, Barbul Pârăia- 

nul Vel Vistier, Stoia vel Clucer, Ghinea 

Vel Postelnie, Statie Vel Paharnie, lor- 

dache Cantacoz[ino] Vel Stolnic, Papa Bui- 

cescul Vel Comis, (iheorghiţă Dădulescu 

Vel Sluger, Mihalcea Vel Pitar. Şi isprav- 

nic Serban vtorii logofăt. Si am scris eu, 

Radul Sufariul, fezorul lui Gheorghie Su- 

fariu, din tata scriitorilor Divanului. Luna 

lui (loc gol), zile (loc gol), curgerea anilor 

dila Zidirea Lumii leat 7190 [1682]. 

Noi Șerban Voerod. 

(Copie în Condica Cotrocenilor, la Archivele Statului din Bucuresti.) 
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Ne a 7 = a e - 3 + A a 2 a z 7 z Bvdoraaty giztomevoc râv 0bx Ep iv ohouy, wi tă 10070 vtujene Avorepav' î) ziyt icioomev 
Ei a 2 + . e, Ş 2 a A * . - 2 a 2 > - răy apubijroy xăi 56y%j Covruy aisffioei;, si uij ani rb '/eipov âvelvoy Btouey, Gnâre waxeivot 

roic “jpietepote ospybvovrar wat horia ypâva npăe todra etpi, vai papi) mode AT6vrIs 

we zapâvrac Gorătovrar ai ră ar abrode ahioie 'pvopitovawv, 
îi 08 val ră waP îs etătvar out ihov, voi Ev oi topăv 00, nepi:năy râv 2poha- 

Govroy Aha opt napă Tije ie rhv woxaptorarovy mpoxomodeions îmtorohie. Kni vv 33 îpetac 

Ey 6o0v ris xară câuu Ev, me etmety, Eyowev (05 yăp etmotut ac Suanrăy neldo vară bwyijy): 
zepi 83 rây mpostorrovrov, be îuity xăvelvote Evov, avrthaufavâuela vai râvy xpetrrâvay sziwy 

ex6uefa, îv Os ovhhapdvovyri, 
Kai adrăs rormapoăy, si mic cot Bbvauis, cr re Adrp al Ep oi Grow 1juâv Te-ai 

ohrây avrthafo0d, nai veyăhat Got eviidovrar zupă 0s0d auot6ol zobrov je Eveney. b5aruovsore 
îv /maot %afP Exărepov, tepohoțiov ovâpây Oypvoborare 10 năwrny Suci nepin6qre. "Aonâlaua! 

3 Gh Woy oi rhv abrădehrbv 00», dytov ăpprieănovoy xbptiy Nedovroy, ăla ai atporEpns Zi 7 3 Ţ 3 C Pi 

Gp.6d, Tv tepăv &vvopida nai xhsoc ris v Kaovsravrivov oyoîs, "Aonălerar buc îu utons 

Woplic %ai 6 phonovbraroc ua. mthoumOtoraroc îv omonduloie mbpios O0sdâmpos, ueră xai Tijs 

Aotnijs Tây zp5opoltovtoy Xopios. - 1684, wefpovzpiw» 20. 

Xefuorăc 6 Ehăytoroc &v onovdalore mal câs, ei Xa avăiioc, vaii mriis. 
(Legrand, IV, pp. 1-2, n0 1.) 

CCCXĂIV. 
Şerban-Vodă Cantacuzino către diaconul Hrisant Notara, despre supărarea 

neintemeiată a fostului Patriarh de Constantinopol Iacov. 

Ploăvyns Xepâvoc Boefâvâne, îMsw acd | lo Şerban Voevod, cu mila lui Dumne- 

Ad6svers zăors Obyxpofhazlas. i zeu Domn a toată Ungrovlaha. 
Aoporare 8y tepodronvos dp Xpbonvhe, Prea-învăţate între ierodiaconi, chir Hri- 

iv Aopârijră 50» Tjdtoc paiperoduev, de6.a- sant, mă închin cu prietenie Învăţăturii 

vot zod Kopio» vă zi ămoaboy, rd zapâv i 'Tale, rugându-mă de Domnul a te ajunge 
woc Eppupâviy mol vară măvra edrox0doay, . scrisoarea noastră de faţă în sănătate şi în 
d ai Teis yăpirt Xpiorod îptalvouev Eos toată fericirea, căci şi noi, slavă lui Hristos, 

705 vVy. „ suntem sănătoşi pănă acuma. 
  

! Scrisoarea, pur retorică, n'are nevvie de traducere.



To puna. me 2hăfouey, 30 0 rijv fa 
Div ris Diteiav ua0âyres, 
poneva XIAN 

Caen, Tă pa- 
2wyofioamey, Thijv dă Toy na- 

vamobraroy oixonnevrdv Ilarptăp'/1? Zpom 
Royoravrvovnâheoc, 15p "lăxofov, Oro vc 
păze. A Aoyârijs 60» zâe adruovei va 

p.6y, Tăga nâs Îipete Evaviitawsv atria (iri- 
pia rîje abrob lavatbemrac: rodro eic îjp.ăc 
%ăalay Weroyijy Băv Eye, Gori oi apr 

„i borapo, sic rotobra B3v Sfăhuney AT” 

od5Eya rpâzov oxotăy Xa Yva Zotăl, Xopis 

vă npofhmBi) | ăn6paa!s ris nopairijseu, 

vă pavabuey gina dă ri Etoorw ris abroad 

Havomârmjros mb rob zarptapyrod 0p6vo», 

maBoe mai Îi Îlavadras 705 Tod vă Th 

mvapiti, za mos BhoL2. 

AN vară Ti negii TV ppruTay TOD 

eic răc yetpâc pasătyouev Ori vă ănsNâ, dn” Ed 

5xbp Aovbotoc, tă vă ratpiap/EDGŢ VU, ot 

vi obvodtuii, pă oixetcfleh), zapoirnat rod xbp 

"ax6a5, 20 ey wpi Tes owvâpovinrai,. At 

no5ro hoizdy vai. “ij, Mlavomâras Gab vă Gân- 

povă. xa6? înv dv etvar ebhoyov, Enetâi) aid 

mam odăty etueaBey Dmnirtor Ghă mai dy 

îpvopite vai Boc nâs sic rinotec tozăhauev 

zi div md Evopisapey (bnofeuxoc einsiv), 

nep ui tvoro, adr dăy ropaive! vă Gva"[- 

xdtezou avaurv, dr Î Erenipehia TIS pbrod 

Iovyampărrjros sivat mb văebyerat Gâmhsizroc, 

Rai roovrorpâzoe oro/atovtva 1, llavaitărne 

mod mile Ormtonbvny, ăs 
ănuoviae, dr Tiueie 

Tao dzd Tie 

XABÂay Op DANES 

avevhăfaray dv ădeitonev, GNNĂ, Grdtav pis 

trpawe, zpoorpâc vai ebpevâs mn pivâpeotavi 

sie ri abrod Iovamtârara. “Îl Acârije 805 

oby mâdry Băhe e "păi wi 05het pie 

izoxpt03, mâcov 2 ri ăvafijy oas Dieta, 

nov ui Să ră homă mois Xâta' mă Goia. 

sic mhăroc Gretâvovrăe pas ta T, AoitâsTe 

on, BEhouav Ep riv pp. 

Tadra ni zo5 napâytoc, Xa bytaivers6 eh- 

ros. 

1684", 'Azgihiov 15. 

"lo: Sepf5vos Boefiâac. 

(Legrand, î. e. pp. 2-3, no 2.) 

  

1 În ediția Legrand aici vine: zur obăsva 

2 În ediția Legrand: vai Ghws. 

lipseşte în ediţia Legrand. 

În ediţia Legrand: ânsugtvâpue his. 

Partea dintre virgule nu e în Legrand. 

În ms.: bptaivotzo. 

î 1689, în ms. 

38183, Vol. XIV, 

pipi OTiCA (i. 

UNIV RU. TARĂ 

BUCUREȘTI 
ae 

Scrisoarea ţi-am primit-o, din care afiân- 
du-ţi buna sănătate, m'am bucurat. Cele 

ce-mi serii, le-am aflat bine, afară numai 

pentru preasfinţitul Patriarh ecumenic, fost 

al Constantinopolei, chir Iacov, care-mi serii 
Învățătura Ta că e supărat pe noi, ca şi cum 

noi am fi părut că suntem pricina pagubei 

Preasfinţiei Sale; aceasta n'are însă nimic 

a face cu noi, pentru că și inai înainte și 

acum pe urmă la acestea n'am avut scop 

şi gând vre-odată în vre un chip, fără să 

fi avut loc mai întâiu hotărârea de retra- 

gere, aşă încât să părem a purtă noi vina 

scoaterii Preasfinţiei Sale din Seaunul Pa- 

triarhiei, precum şi Preasfinţia Sa e în mă- 

sură so afle şi în de obşte toţi. 

Dar, după ce am înţeles serisorile pe care 

le avem în mânile noastre, ca să vie deaici 

chir Dionisie, ca să fie Patriarh eu părere 

sobornicească de obşte, după retragerea «de 

bună voie a lui chir Jacov. am apărut și 

noi ca ajutători. Ci, pentru aceasta, să se 

supere pe noi Preasfinţia Sa, nu e drept, 

căci întru nimie nn suntem vinovaţi, 

chiar, dacă ar fi aflat cu adevărat că am 

greşit întru cevă şi n'am ştiut (dar e numai 

o presupunere a noastră), ferească Dum- 

nezeu, iarăş nu se cade să se supere, căci 

menirea Preasfinţiei Sale este să se roage 

necontenit. Şi astfel, gândindu-se Preasfin- 

ţia Sa la toată dreptatea, să mai lase din 

supărare, căci noi chiar niciodată n'am 

arătat porniri protivnice evlaviei, ci, de 

câte ori mi-a seris, cu bunătate şi bună- 

voință i-am răspuns Preasfinţiei Sale. În- 

văţătura Ta, deci ni va serie şi ni va răs- 

punde atât pentru buna-ţi sănătate, cât şi 

pentru ce va mai fi vrednic de auzit; pe 

care însemnându-ni-le pe larg Învățătura 

Ta, îi vom ţineă seamă. 

Acestea deocamdată, şi să fii 

fericire. 

1684, April 15. 

sănătos cu 

Io Serban Voevod. 

*pânov. 

33
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1685, 

Iulie. 

  

CCCXXV. 
Serban- Vodă Cantacuzino. căire ierodiaconul Hrisant Notar, despre moartea 

Ducăi- Vodă şi altele. . 

To Tpățepa ze Aopă drnTos 309 sXăfonav, 
xai, Tv Disiay îs uabovrec, day 4 pribzv, 

oi ră vpapâueva Ervouay, Mă ai ze 2âs 

mp nohhob dv Ess păr e du 

porâro»I, ră Gnotoy 0b53 juste Btv 3 do apey 

napă  îy u.6vov Ypăuua, 6x05 us orse 

zpă- îs Xne nd riy "Aâpravobacdy, ai 

ebddc &rpărpauey Tiv drdaptoty, Xa iv dorei- 

douey! 1] Gnoin năya vă rade GMwrdes rod 

Iza. "Avi, avec riv Bâvaroy rod nrw- 

05 xapafoxbpn pas; Ehon0prev, viata 

On0d Expârnoy 7. apă mas oi Sxeios Et 

xpatobyres, u& rb vă pi edpsfm ăhhoc y- 

Oponte wac wati vă Amoxprdij: „Tă Baotay 

eMniţonev îpypevoc 6 Brordpre vă wâs ră 
zhevepoor, 5% T&y jaipây Exelvoy. 

"Azânin nai vă Giga rivă vavrâra nod 

wăs Grppetovee Evolioduev' hijv oh xatpby 

ere Onod 8ăy ue Eypătbare rinore yt7, doov 

râs "Asrprs Bahăoone?, 'r600y xai ris arh 

zoreiae. "Ay wahă mai. pă dppeie waha- 
păoldes 0ăv .coreihauev, ut robra Bha Ay- 

Oponot dăy Enavoay and rod vă uiijv Epyovrat, 

wat vapabonbptor wa rbehennjdec, uă rod 

ânaiobs îjp.nopobdosc, &y 1jbehec, vă uâcnpăas" 
n 7 e 7 

Aj, Ws Cotverar, 
AG 

însiross, za 03y Euouas 
ipăpe mac Th. Ao!ndy nepi năyruy. 

"EudBarz, Aomtătovey, al măv Băvazoy 705 
a = a . p- Pş > 2 N 

nroxob rod Acbxa Bosfovâa, 6x55 antbaye 

WE vrouzhă, 0585 Enpâwpaoe vă Etouodoyn03: WE VIATA, 9062 Stop poAoi1jI: 
xabâs Eneosy, ETât Exhedogrâutaoey, 0b2E rijy 

i 

tă 

werăâoow îpinâpese vă ză pă alcmorwv 

roy -Shontj0'juev Tăv XOhoy, moi udhora, 

Gn05 xai Tăy 
spdpoy was vă pohdtg 6 Kopros ănb ris 

zotabrrs waradinnc. 

dy atpyidtav. rodroy  Găvaroy, 

"Ac 0booyrat Exetvot ân0d 

wăc Ewăxpovay ard răy rpuzov ris. Ehevde- 

pia 105%! "lowe dy etueofev sis rijy utogy îj- 

wetc, mpd epâv j0ehev 2he»0epo03, xai, âv 
rod Epehhey 6 0âvaros, vă "mod ste ră 
oniziy mov, Dă î ăpitern Î] Acuva 105% zâs 

enepuoz, viinos Erepă/frsay onb ris Boor- 

deiac, 1 bad roy Bavecrov; Tăya oi sheg- 

Scrisoarea Învăţăturii Tale am primit-o, 
şi, aflând de sănătatea-ţi, ne-am bucurat 

foarte, şi. cele scrise le-amaflat. Ni serii 

cum că de mult n'ai primit serisoare de la 

Prea-fericitul [Patriarh], care şi noi n'am 

primit decât o singură scrisoare, pe care 

mi-a trimes-o înaintea celeilalte, de la A dria- 
nopol, şi îndată ari zăcut răspunsul, şi l-am 
trimes; care meige cu olacii Paşei. Ci, afiând 

de moartea bietului nostru căpitan de co- 
rabie, mi-a părut rău, mai ales că au'luat 

corabia noastră cei de acolo, de oare ce 

nu s'a găsit alt om al mieu cuei care să 
răspundă; care nădăjduim că, venind Vis- 

tierul, să ni-o scoată din mânile acelora. 

Am mai aflat şi pentru unele porunei 

(mandate) ce ni le însemni; dar e mult 
timp de când nu ni-ai seris ceva noutăţi, 

atât despre Marea Albă, cât şi despre câr- 

muirea de acolo. De şi nici noi n'am trimes 

călăraşi, totuş au tot venit de acolo oa- 

meni, şi corăbieri şi gelepi, eu cari puteai, 

dacă ai fi vrut, să ni serii; ci, cum se vede, 

ai lăsat-o pe tânjeală, şi n'ai făcut bine; 
de acuma serie-ni despre toate. 

Aţi aflat, credem, şi de moartea bietului 
Duca Voevod, care a murit de damblă, şi 

nici n'a avut vreme să se spoveduiască: 

cum a căzut, i sa şi închis gura,-niei îm- 
părtășania n'a putut-o luă cu simţ în el; 

şi ni-a părut rău de dânsul, săracul, şi mai 
ales pentru această moarte năprasnică, care 
şi pe duşmanul nostru să-l ferească Dum- 
nezeu de o osândă ea aceia. Și so aibă 

- în.0ehi aceia cari m'au zăbovit în afacerea 

scoaterii lui din robie! Poate, de eram la 
mijloe noi, cu multe zile înainte ar fi fost 

slobod, şi, de-l aşteptă moartea, să fi murit 
la casa lui! Dar sărmana Doamna lui cum 

a petrecut: nu cumvă a fost supărată de 
Îm părăţie, ori de împrumutători? Oare aceia 

cărora, li-a făcut bine se vor gândi la dânsa 

+ Patriarhul de lerusalim Dosofteiu. V. şi mai sus. 

2 Mediterana. - 

3 La Lemberg. Se făcuseră, de Doamna Anastasia, şi intervenții prin Ardeal, care se loviră însă 

de prinderea banilor de către unii nobili fruntaşi,—ceia ce produc apoi un mare scandal. V. între altele 

Hurmuzaki, XV, p. 1492 şi urm. Cf. ediţia ce am dat din Croniealui Constantin Căpitanul, p. 207 nota 2. 

* Anastasia. Eră la Constantinopol. Şerban avuse legături de iubire cu dânsa. 

fără interes psihologie. 

Seriscarea nu e



nernfvrec vă: ri oroyătovrat rizora. ni vă câtuş de puţin şi-i vorstă la îndemâuă,ori nu- 
iv aowmopitony. 3 way The sonoyiae si zi *priopitoby, 1 9.6v0y Tis shroyias eva „mai pentru fericire trăieşte prietenia şi în ne- 

1, tăia Lâna pa ri) dora avvazodiote; |  morocire piere? De dânsa ni e jale mai mult. 
Ma Ne 
Ti ăonobue0u ză v&tara. y e Ly 

v 7 , 7 a . . IS Aymorec 1] Bela zpOvolo, vă vedog, sie 1ăs De-ar lucră Pronia lui Dumnezeu în 
zapăias TV ApATObVTOY vă Tijv aha. inimile celor puternici să aibă milă de 

dânsa şi s'o apere de cursele telpiziloe 
(uneltitorilor)! Să avem scrisoare de la 

(jody, azi Vă ij ZeptoxSWovy ărb Tov raid 

râvy. redzlidov! [păuua ris Apierjrds 86» 

vă Eponey vă vâfiouey ri bptetav vs ua Învățătura Ta ca să aflăm de sănătatea ei 
xaBe ho veworăy zăvrobev Tv vecây. O: şi orice altă veste de prin toate acele părţi. 

35 -pâvov râs Acnârntâs so etroxv nod lar anii Învăţăturii Tale fie mulţi şi buni! 

vai %ahot. 1685, Iulie 27. 

1685, "ovhio» 27. 
A mb xapăâr Ende îpathy 15i o 

Pentru corabie, am căpătat poruncă şi 
Agă ca s'o scoată, şi poate va scoate-o 

vă mă henfephaony, val tous 5 ebe md she Dumnezeu. Noutăţi să ni serii neapărat! 

ml 
“i 

fiepoo! Neworă ui, heizrs Vă us "peris. lo Șerban Voevod. 

lo. Xepfâyoe Bosf6as, 

(Legrand, 1. e., pp. 45, no 3.) 

CCCXXVI. 
Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu, recunoaşte o datorie de 100 de lei faţă de 

egumenul de Galata. 

A râs 2ap05635 po) Guohoțiae 09% Xa Cu adeverinţa mea de faţă şi mărturie de 

10/1113 420 oâtta ns âuohoyă să Î) Aduva Potăv- primire recunose eu, Doamna Ruxandra, 

pa ră â€ 7p psosră 705 lov xa0njţovuEvod Tod cum că, datorese Sfinţiei Sale eategumenu- 

vaod Padară 100, Îmovy Exary dohăna, vai Imi ce este acum la Galata 100, adecă o 

vă Ezo vă 705 că =5/apq016 robe 851 [= fos] sută, de lei, şi să am a i-i mulțămi pănă 

zoî uajyâs rob Senreâpln», dios hoyoc (sic) în luna lui Septemvre, fără vorbă şi jude- 

za xpiinzos 4 ave nhorias, 24, lv] 3209) za cată şi împotrivire, şi, dacă voiu stă cumvă 

srafid îyb varia ami Elo Ed Tis AP19!s, împotrivă şi voiu veni la judecată, şi dacă se 

„oi. lv] ră todo vtynbvre, e j&vobure imdb vor face cevă cheltuieli, să se facă pe seama 

oo» uow' lv] 53 nai pe dă Băvazos, vă "mea; iar, dacă m'az prinde moartea, să aibă 

&zo»y 1 ăxătpozii ob vă ră mhepicoby. kai epitropii miei a-i plăti. Şi pentru asigurare 

dă &yuanorooivn îmărpova pă ză do u0» am iscălit cu însăş mâna mea, înaintea a 

Ep, narevâznoy tâv dEORI5T0Y VApTiipov, marturi vrednici de credință, şi am pusi 

za Efoa wa. civ Bobhav po sie Evstâw, pecetea, mea spre dovadă. 

"He Tiâo:, 1686, Matov 23. În Iaşi, 1686, 23 Maiu. 

“- Tpripoptoe Axodxsias uapropi ră yo- “- Grigorie de Laodiceia mărturisesc cele de 

fzy. Rovorovzlvos Meyas-Biueorjs wapTripo. "sus. Constantin Mare-Vameş dau mărturie. 

Aduva. “Potâvrpa sro ăvofiey per pantva | Doamna Ruxandra recunosc cele de mai 

pă 7d Vdoy pod Ep. „sus scrise cu însăș mâna mea. 

Ppapraodhris Meras-Biues e Franguli Mare-Vameş. 

(Pecete cu bourul şi: T[ouwvz] “P[osây5pa] z[05] X[wewiztu:.] 
(Archivele Statului, Nea, no 1289; publicată şi de V. A. Urechiă, în „Analele Academiei Ro- 

mâne“, XI, p. 123 și urm. şi de N. Iorga, în Studii şi documente, VII, pp. 380-1.) 

CCCXXVII. 
Constantin, fiul lui Duca-Vodă, către arhidiaconul Hrisant Notara, despre 

nişte manuscripte, împrumutate lui, ale lui Nichifor Gregoras şi Laonic Chalko- 

kondylas. 

  

Te Sihopuorăzo ăppiitron Xpn5ă/bho Prea-învăţatului arhidiacon Hrisant, cel 

1 Gamelion eră a şaptea lană atică, dar beizadeaua nu făceă calcule in anul atic, ei puneă numai 

numele atic lumii a şaptea. 

Iaşi, 

1686, 
23 Maiu. 

1651, 

l-iu luliel,



260. 

5 2v Îpenâvoy ans! Rovoravrivog e Tpărrery 

10 Optalvetv, 

Lprwropă xai Anovinow 66hioy toroprnăv pers, 

day napă Tv zormsăvray oby Exsivwp Asiay, 

oi Erepa, penoc napă rod Gopwrăto» xai 

xotyob narpâc Acodtc» one mey, y- 
ep obx ăy eizotui nonore Apritesba. ? jebset, 

etdoe ră prhaindse 705 ăvâpăc, a nbâe 
bmotonebouc Bes rotobrov mi eivat abrâ, âv 
6 Box pot Xbrăy ij pi nerpaij Entstj- 

viat dos? roy Xa robrob păpiv, bc ui 

nopafnivewy ri Geomnoiay rod deonitov 0w- 

vi, ua? anatarhe dă mâvra ră dia, 
wăMora pihoy dvra rây dvablâv” za robroy 

mă xăhtoray xai ăp ihoy, 05 pdvay dw- 

able ovânreoliat ră GAMIjAwy, GXAd ore 
xai &nwhoâra avari, mai novri rponw 

ei robroy âvănrnow diametpăodar, vai o- 

u&voc Gnovewetv roi orepndeiot. Ed 33 p&/pt 

mobăe 05 Oaie âtExetoo iv, 056 pthi- 

x66,. DOMAGĂ ve xai Bet, GAAĂ păhora A- 

mipâs xai dâixos” sira o0bu o0iodo, dc 8v 

5dam xadapg xai 1jdiorp minpây ze du.neo6y, 
ăzay Exxahei mă băwp eis riv Eavrod ya 

ut, mal &Op6ov wera6ăhiet; Ilpbe 6 oda ăf6po- 
rEpa ) rod Ghhotpiob neptnoliriots, xaizat pot 

p0X0 Dioxeprouiijoete (sic), os od ovviâvrt 705 
Gopo Aojio» AEyovros: tăv ptdov ov Exvrăy 

etvor, mal ră my pidowy motvă, "ANN raba 
uăv frav &y Gimatodulije oxonet vai etâtov 

10 EeGov: 6o0y 58 roie zohdoie dv6otoc, 

0558 biv &vaiztoc, GNAă nai Gaonaaris Tv 
s»vOijxovy. Ilepinov 58 mb îutrepov, ebdoxufj- 

cete măot Trois ce proba, e 0555 me!06 

mepiusvete, GA £€ otnelac vous noped- 
ete rb ui dixatoy: aicupăv 7ăp soi, ră Tq- 

AxodTop &vâpi, waprepep me âvet buri, 14! 
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? În copie: xapiteobar. 
3 În copie: detoe, 
+ În copie: îi. 

î În copie: &hă. 

5 ll.sz606? 

între fiii de Domn Constantin urează bine 
şi sănătate. 

Ai cartea de istorie a lui Gregoras şi 
L.aonie, luându-le de la ceg ce au făcut jaf 

cu el, și altele, precum am aflat de la prea- 
înțeleptul și al nostru obştese părinte Do- 

softeiu [Patriarhul de Ierusalim], despre 
care n'aş spunecă a minţit vre-odată, ştiind 

iubirea de adevăr a acestui om, dar nici 

nu e drept a șopti măcar aşă ceva despre 

dânsul, —pentru care cred că şi el ţi-a spus-o 
ţie, iubite; dă-o deci şi pentru aceia, ca să 

nu calci hotărârea Preasfinţitului, şi într'un 
cuvânt întru toate dreptatea, mai ales fiind 

prieten al celor buni, şi ce e mai bun la 
prieteni e că nu numai caută a păstră unul 

lucrul altuia, ci şi a da de urma celor 
pierdute şi în tot felul se sârguesc să le 

afle şi eu plăcere să le dea celor lipsiţi de 
ele. lar tu pănă acum nu te-ai purtat drept 

cu noi, nici prietenește, ferească Dumnezeu, 

ci măi mult urât şi nedrept. Ori nu ştii 

că, de cade în apa curată și cea mai bună 
cevă amar, trage toată apa la puterea lui 
şi o schimbă de-odată? Pe lângă care nu 

"e mai frumos lueru însușirea lucrului străin, 

de şi-mi vei tot aduce înainte că nu se 

potriveşte cu vorba înţeleptului, care zice: 

prietenul e altul tu însuţi şi ale prietenilor 
sunt laolaltă. Dar aceasta când vei fi ju- 

decat, vezi-le şi cunoaşte-le şi înfăţişează-le 

ca mustrare: căci ceia ce pentru mulţi nu 
e îngăduit, nici pentru noi nue fără vină, 
ci e și sfărâmător al legăturilor [noastre]. 

Iar, trimeţând lucrul nostru, vei face plă- 
cere tuturor celor ce te iubesc, căci nu 

aştepţi constrângere, ei însuţi de bună voia 

ta fugi de ce nu e drept; căci ar fi rușine 

ca tu, un om ca acela, fiind de un neam 
ales, cum zice Homer, și liber prin voinţa 

soartei, să faci cevă din lucrurile ce nu tre- 

buie şi nu sunt după lege. Iar, pentru că te 
iubesc, şi cu aceasta, te îndatorese să nu iei 

din lucrurile mele: Dumnezeu mă ştie cât 

îţi sunt de prieten. Iar tu serie-mi altele, 

fiindu-mi cu credință, şi să fii sănătos.



Boiuovra xi Etnxosasrby zpds “prove, va- 

jos al. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

În anul de la Hristos o mie şese sute 

şi şapte peste optzeci, luna lui Gamelion 1. 

CCCXXVIIL.” 
Manuscript teologic închinat lui Constantin Stolnicul Cantacuzino. 

Eie Băgcgiav, eis Pihezsori zwpiovy, Evpătpn 

mată ră „aan, Xenrevbinip W. 

(Litziea, Î. e., p. 182, no 340.) 

În 'Țara-Românească, în satul Filipeşti, 

sa scris în anul 1687, Septemvrie în 20. 

CCCXXIĂ. 
la Curu-Ceşme de arhitectul lui Şerban- Însemnarea cheltuielilor făcute 

Vodă Cantacuzino. 

Rorăori/o0y zepteyov Tăs “jevoyhrae Sădăane 
ete mb Eudaunpov mahărtoy rob Dibrjhorăto» 

î.y Ad0&vrov bpion 'lowvob Xspfăvo» Ky- 
raxovtivod Bosfiva more Obyiposăa/ias 

ză sv Kovpo5-Iteoue. 

5.450: %o. sic 25 vrodăata ai 7 YLodloy 

BăgTia pĂAWITOAI TGN EVA, mb va6> Ev vro- 

hăztov mpbe do. 170, mb 38 220? Ev "probatov 

mpbe ă. 200, nai eivar ele mode abbevrrxode 

vrădec, sie rhv ueyădov 0vrăy Wară ră pâpos 

che Ioheoc, 7 vrohămia vai | tobxtoy, ete 

53 răy mhomtvbv puxpăv vrăv vrohăni | vai 

oda 1, sie zăv Xhhov âvrăy pară ră "Ap- 

yaooraăi, vrohăza 5, ax vtobat Î, sic Try 

vipăv âvrây, God eivat Envy ec tijy GTpă- 

zay, vrohămta, roaga, Kai | vtobxt. 

Ric ris xopiac Aduvac Tăy peyădoy Gvrăy 

roma, 5, wi 1 “podat, sis zhv ov 0y- 

zăy voma 3 %oi | "pod. 

600 4o., 6 pohnâ5ec peăove pdf pal 

roxanvioutvove tă raie zâprate Tv dvrăduv: 

Ric dyrădec rby mopurtioy Xa noneNay. 

650 ăo., ete 15 făra xohavăva 76 vto- 

Dazioy xi povuioy, Tă 130 £ zpbe ă. 110. 

200 %a., sie 1.200 stezia mâzpare, tă ră 

M66orpw7oy o
 

N
R
 

705 abfiavrinod Gozrjriod, 417. dt 

zby rotpoy 705 wtapod uBAArlă, pEGA 

zb papă a uzoa ete zic mopias Avi, 

ză atv tz mphs %onpa 82. 

- 
t n d

 

1.200 5. sie zd vaidtoua Tod utupod pina /rtă 

wEoa sie rd Gap. 

1000 45. sie dearobpyrobe 7055 Epyâătas 

îmz0d Ezatao9 tb Toto, T0b$ eyadav 

cv w6hov Tobe Ezavestpeibav. 

1.440 ă5. ie mode wahoetpirtides. 

21.540 ă5. ocbum | &66dos, orlY0v> 

EG e a. „179 

2âfoney md rii "Emday.apo- 

zmzos Sas “pp. 150 

vâv0 vă hăiopey păsa. 029 

Catastih cuprinzând cheltuielile făcute 

la strălucitul Palat al prea-înălţatului nos- 

tru Domn, domnul Io Şerban Cantacuzino 

Voevod a toată Ungrovlahia, în Curu- 

Cegmt. 

5.450 aspri la 25 dulapi şi 7 iucuri de 

rafturi aurite, fiecare dulap câte 110 de 

aspri, şi fiecare iue câte 200 de aspri, şi 

sunt la odăile domneşti, la odaia cea mare 

de către Constantinopol, 7 dulapi şi 1 iuc, 

iar la odaia cea mică de pe lături 1 du- 

lap şi 1 iuc, iarla cealaltă odaie către Ar- 

năut-Chioiu, 5 dulapi şi 1 iuc, la odaia 

cea, mică, ce este sus la drum, 4 dulapi 

şi 1 inc. 

La odaia cea mare a dumisale Doam- 

pei 5 dulapi şi 1 iue, la cealaltă odaie 3 

dulapi şi | iue. 

600 de aspri, 6 malcăle mari aurite 

pentru uşile odăilor. 

La, odăile fetelor din casă şi ale copiilor. 

650 de aspri la 15. rafturi. . . ale du- 

lapilor și iucurilor, fiecare câte 110 aspri. 

200 de aspri la 1.200 măsuri de pietre, 

pentru pavarea odăii domnești, şi pentru 

zidul grădinii celei miei, în saraiu, şi la 

odaia dumneaei Doamnei, fiecare măsură 

câte 82 de aspri. 

1.200 de aspri pentru desfundarea gră- 

dinii celei mici înuntru în saraiu. 

1000 de asprila lucrătorii tâmplari, cari 

au făcut (?) zidul: i-au scos şi apoi totuș 

i-au întors înapoi. 

1.440 de aspri la caldarâmgii. 

21.540 de aspri cheltuiala întreagă; 

fac lei. .... . . . + 179 

luat de la Luminăţia 

Sa lei. . . . . . „ . .__150 

rămas de luat lei. . . . 029 

am 
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(Bibl, Ac. Rom., hârtii necatologate; publicată și în Studii şi documente, XXII, pp. 84-5.) 

CCCXXX. 
Călugării de la Athos către Şerban-Vodă Cantacuzino, arătând că trimeşii 

lor s'au învoit cu dânsul în ce privește închinarea către Lavră a' mănăstirii Co- 
trocenilor. 

Prea- „strălucite, prea-înălţate, pr ea-cucernice, prea-înţelepte şi prea-creştine Doamne 

şi stăpânitor a toată Ungrovlahia, Io Şerban Voevod, prea-milostive și prea-îndură- 
torule Dinefăcător al neamului bine- credincioşilor, a cărui cucernicie este o moştenire 

de la strămoşii prea-nobili şi prea-einstiţi, şi care eşti prea-seninul sprijinitor al robilor. 

tăi celor jos iscăliți, ne închinăm cu umilință la a ta mărită şi vrednică dea fi pizmuită 
Strălucire, sărutându-ţi poalele veșmintelor tale, noi cu toţii, smeriţii robi şi binecu- 

vântătorii tăi: egumeni, proegumeni şi stareţi ai tuturor sfintelor şi venerabilelor mănăstiri 
ale acestui Sfânt Munte Athos, precum şi bătrânii marelui Sobor, chemând Pronia de 

sus și bunătatea cerească a, întări pe Prea Strălucirea 'Ta la al tău prea-înalt şi prea-cinstit 
Seaun, a-ţi dărui zile îndelungate, bucurie neîncetată şi vesulie din ce în ce mai mare, 

a-ţi păstră mărirea nebiruită, statornică şi veselă, punând supt. picioarele tale pe tot 

vrăjmaşul şi protivnicul, spre întărirea neamului drept-eredincioşilor şi spre sufleteasca 
plăcere şi statornică odihnă a acestor umili robi ai tăi. De datoria noastră este, prea- 
senine şi prea-cucernice stăpâne, a-ţi mulțămi cu grăbire şi a te slăvi pentru marile 
binefaceri ale slăvitei Tale Înălţimi, care şi în faţă şi în taină se răspândesc cu bogăţie 
şi îmbielşugare asupra celor săraci şi nevoiaşi, şi în deosebi în sânul acestor nenorotite 
şi venerabile mănăstiri ale Sfântului Munte, cărora nici în vechime nu li-au lipsit ajutorul 
şi binefacerile străluciţilor şi vestiţilor tăi strămoşi. Însă pe toţi aceştia, fie vechi, fie noi, 

cari sunt de-a pururea pomeniţi ctitori şi după Dumnezeu binefăcătorii mănăstirilor noastre, 

i-ai întrecut, aşa-zicând, ca un. mărgăriter foarte de preţ, respectând în cel mai mare 

grai pe mărgăritarul nepreţuit, Domnul Nostru Isus Hristos, şi pe Împărăteasa întregii 

lumi, care a născut şi neîntrerupt mijloceşte către Domnul şi poate săvârşi toate cele 

ce voieşte, ca Născătoare a Atotputernieului. Şi, fiindcă ai chemat mijlocirile şi ajutorul 
şi paza aceleia, ca un prea-cucernie şi prea-ereștin Domn, acea Prea-curată te-a 

apărat, păzind şi întărind strălucita şi cucernica Ta Înălţime. Deei, spre recunoştinţa 
dumnezeieştilor sale danii şi binefaceri, ea un râvnitor călduros, cu învoirea dumnezeieştii 

sale puteri la planul cel bun ce l-ai făcut de a sluji un lueru dumnezeiesc şi priincios, 

şi cu. conlucrarea puterii dumnezeieşti ţi-ai împlinit dorinţa, săvârşind. lucrul acela şi 

mai bine; şi, cugetând cu cea mai mare înţelepciune, l-ai închinat, după cuviinţă, cu 
ajutorul acelei atotputernice Îm părătese, care în adevăr este apărătoarea și îngrijitoarea 
sfintelor şi venerabilelor sale mănăstiri din acest Munte, pe care le ocroteşte şi şi-a făcut 
din el o grădină, unde acei ce voiese a trăi după căință scot apele Mântuirii. Deci, re- 
cunoscând marele ajutor. şi binefacerea ei, am slăvit prea-sfântul său nume; şi, fiindcă 

din dragostea ei, a plăcut şi Prea Strălucirii Tale a săvârşi mila cea mare spre sufletească 
mântuire, întărind luerul tău în toată întinderea ei, împreună cu acei doi ai noștri !, cari 

1 V, mai sus,



sau dus. către mărita. și înalta ta Mărire, ne-am bucurat ci taţii din tot sufletul. Au 
venit şi proegumenii noştri, cari ni-au vestit de marile tale îndurări şi binefaceri, precum 

Suie aa lee ae arii inăstir, adăugând că, săvârşindu-se Iuerul, Prea 

: aa a e pe prea-cuviosul şi prea-sfinţitul egumen chirio 
chir Partenie, care a fost mai înainte în sfânta mănăsthe a viilor. Aceasta ni-a 

pricinuit şi mai mare bucurie, pentru că-l cunoaștem de gospodar credincios şi prea 

destoinic de a prevedeă toate, mai ales fiind deprins cu orânduiala şi cu obiceiurile ţerii: 

alegerea lui a fost pentru al nostru mai bun folos. Astăzi îi trimetem și alaiul alcătuit, 

după cuviință, din cinstiţii ieromonahi, din ier6diaconi, din prea-cuvioşii bătrâni și din 
tot personalul soborului, şi rugăm pe înalta 'Pa Mărire ca aceştia. să fie supt pază aripilor 

tale de aur, ca unii ce: sunt “deprinşi- cu ţara, pentru ca să “dobândeşti întrun. grad 
mai întins recunoştinţa umililor -ce iscălese mai jos; iar dreapta Atotputernicului” să 

păstreze puterea ta nebiruită de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, şi să fie anii Prea Stră- 

lucirii_ Tale mulţi, îndelungaţi şi cu bucurie; amin. | " 

„ Egumenii, stareţii, proegumenii și alții „ai sfintelor mănăstivi şi metoașe alcătuind 

prea- marele solor al Sfântului Munte și vobi ai prea-strălucitei Tale Măriri. 

(Iorga. Documântele Qantacuzinilor, pp. 1159, no LVit, după Buciumul, I, p. 3179-si urm.) : 

CCEOXRXI, 
Călugării “de la Athos către Şerban-Vodă Cantacuzino, cu mulțămiri pentru 

clitoria Cotrocenilor. a i 

Către: .prea-eucernicul, prea-strălueitul, prea-înțeleptul “și prea-seninul. ' nostru 

stăpân şi domn, domnitor a toată Ungrovlahia; domnul lo Serban-Vodă, . noi: cu toţii, 

smeritele sale slugi, egumenii, proegumenii, stareţii şi bătrânii cuvioaselor mănăstiri din 

Sfântul Munte Athos, arătăm supusa noastră închinăciune, dorinduri toate “cele. ce sunt 

spre bine și mântuire, .... a a PI 

| Prea-strălucite stăpâne! Venerabila scrisoare - trimeasă de Înălţimea “Ta, prin 

ieromonahul ivirean, ptimindu-se după miluinţa noastră, cu închinăciune. și evlavie Şi 

ca. un lueru trimis de Dumnezeu, am îndreptat binecuvântări: de mulțămire și: la atot 

bunul. Dumnezeu şi la stăpâna noastră, Născătoarea de Dumnezew şi pururea Fecioară, 

rugându-ne pentru un âşă de călduros vâvnitor întru cele dumnezeieşti şi după Dumnezeu 

sprijinitor.şi din nou întemeietor al sfiritelor noastre: mănăstiri, care ni-a fost dăruit 

în. aceste din urmă vremi, şi. neîncetat rugăm pe Domnul Dumnezeu ca prin mijlocirile 

Maicei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor să se dăruiască Strălucirii. Tale 

toate bogăţiile cereşti şi--pământeşti ce se vor dori de ea. Deci, potrivit cu porunca 

Strălucirii Tale, am ales dintre noi înaintea soborului tuturor sfintelor mănăstiri pe 

prea-cuvioşii proegumeni de faţă şi fraţii noștri întru Hristos, adecă pe proegumenul 

prea-marii Lavre împărăteşti, chir Natanail, şi pe proegumeriul mănăstirii împărăteşti a 

Ivirilor, chir Paisie, pe cari-i trimetem Prea-Strălueirii Tale împuternicindu-i şi noi, în 

numele lui Hristos, a se învoi la toate cererile ce-s'ar face de Strălucirea Ta, spre folosul 

şi regula amânduror părţilor, îndatorindu-ne pentru noi şi pentru urmașii noştri a primi 

acele cereri întrun chip nestrămutat şi veşnie. Însă mulţămim şi prea-mulţămim înaltei 

şi prea-credincioasei tale Domnii pentru că ţi-a plăcut a te plecă la Smerenia Noastră, 

miluind şi căutând cu atâta milostivire şi” dumnezeiască râvnă aceste sfinte şi sărace 

mănăstiri din Athos, sau, mai bine, îmmpăcându-te cu Dumnezeu prin a'ta pământească 

şi bogată milă, prin lucrul dumnezeiesc ce cu bun scop.:ai început şi mai bine ai să- 

vârşit. Lară binele ce ai făcut, cu un scop încă mai bun, cu voia lui Dumnezeu ai voit 

a-l statornici, urmând -după, pilda acelor cucernici şi de-a-pururea pomeniţi Împărați şi 

domnitori, din ale căror neamuri şi moştenitori este şi prea-cucernica ta Strălucire şi 

cari cu mnltă evlașie şi milostivire bogată au miluit şi întărit sfintele aceste mănăstiri; 

drept care, împreună cu ei, vei dobândi veşnica pomenire pe: lângă toate mănăstirile, şi 
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vei fi invrednicit a clironomisi Împărăţia Cerurilor, prin mijlocirea Maicei Născătoare 
de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor; ale căror rugăciuni să le primească Domnul Dumnezeu, 

dăruind şi în viaţa aceasta Strălueirii Tale ani prea mulţi, îndelungaţi şi norociţi; amin. 
Egumenii și stareții întru Ilristos ai sfintelor mănăstiri și meloașe ce alctituiesc 

prea-marele sobor al Sfântului Munte. 
(Iorga, Documentele Cuntacuzinilor, pp. 113-5, no LVI; după Buciumul, IL, p. 371.) 

CCCXXXII. 
Şerban-Vodă Cantacuzino, Domn al Ţerii-Româneşti, către Hrisant Notara, 

arhidiacon de lerusalim, despre boala Patriarhului Dosofteiu. 
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(Copiile d-lui M. Gedeon, în Bibl. Ac. Rom.) 

  

Io Şerban Cantacuzino Voevod, cu mila 

lut Dumnezeu Domn a toată Ungrovlahia. 

Prea-cucernice şi prea-învăţate, sfinte 
arhidiacoane chir Hrisant, cu dragoste-ţi 

urăm să te afle această serisoare a noastră, 
în sănătate şi în toată bucuria sufletului. 

Scrisoarea ţi-am primit-o şi, aflând de 

buna-ţi petrecere, ne-am bucurat. Ni scrii, 

prea-învăţate, cum că ai găsit pe Prea- 

sfinţitul în boală foarte grea şi ai cele 
mai mari năcazuri; ceia ce auzind şi noi, 

foarte mult ne-am întristat. Dumnezeu sfân- 

tul, al cărui nume îl rugăm să-i dea să- 

nătatea de la început, să ni facă şi nouă, 

bucurie cu vestea deplinei sănătăţi a Prea- 

Sfinţiei Sale. 
Însuţi, prea-învăţate, să nu te dai aşă 

de mult întristării, pentru că năcazul peste 

măsură nu face omului niciun bine, ci mai 

curând din potrivă; pentru aceia şi tu pă- 
zeşte-te pe tine însuţ cât se poate, şi Dum- 
nezeu să fie ajutător, ca să te bucure cu 
sănătatea preasfinţitului stăpân. Deocamdată 

p'avem alta să-ţi seriem pe larg, decât ne 

rugăm lui Dumnezeu să aflăm de buna 

sănătate a Preasfinţitului, şi atunci vom 

serie mai pe larg. 

Acestea pe scurt, şi fii sănătos întru 

Domnul. 

1688, August 10. 

Jo Serban Cantacuzino Voevod. 

CCCXXXIII. 
Gramată a lui [Dosofteiu sau Hrisnnt] Patriarh de [Ierusalim] pentru breasla 

cioclilor din Focşanii munteni. 

-- Tă 6ănzey robe vexpobe Eubuoflov Eprţov i 
€, war EvroMi, rod Loripoc Tip. Beob 

-- A înmormântă pe morţi e faptă răsplă- 

tită, după cum e şi porunca lui Dumnezeu 

1 Se poate şti şi mai precis când sa dat actul, după datele, cunoscute, ale trecerii lui Dosofteiu 

şi lui Hrisant pe la Focşani. V, mai sus,
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Mântuitorul Nostru, ca una ce se leagă de 

cuvântul său: „Bolnav am fost şi m'aţi în- 

grijiti, căci, dacă şi învierea “prin morţi 

se face prin putere dumnezeiască, moartea 

a venit din slăbiciunea omului, după învă- 

țătura, fericitului Pavel. Şi oare în Vechea 

Scriptură nu se fericeşte Tobia pentru că 

a înmormântat pe morţi, şi în cea Nouă 

nu se laudă ucenicii Înainte-Mergătorului 

pentru că l-au astrucat? Şi ce laudă nu au 

în Biseriea lui Dumnezeu Iosif și Nicodim 

pentru că au pus în mormânt tru pul Dom- 

nului Isus? De oare ce deci a fost un obi- 

ceiu binecuvântat şi în Moldovlahia, ca să 

fie în oraşe unii oameni scutiţi de orice 

dare şi orânduiţi a înmormântă pe răposaţii 

întru Domnul şi a binevoit Domn ca să 

se facă această breaslă şi la Focşani, în 

partea Ungrovlahiei, în zilele prea-lumi- 

natului şi prea-cucernicului Domn şi stăpân 

a toată Ungrovlahia, domnul domn Io Cons- 

tantin Basarab Voevod, mergând Smerenia 

Noastră acolo, a primit lucrul ca dumne- 

zeiesc şi a lăudat pe cei ce l-au făcut; ba 

chiar a voit să-l întărească, prin această 

gramată patriarhicească. Deci arătăm că 

oricine din creştini, cleric ori mirean, ar 

alergă şi ar ajută ca să rămâie şi mai ales 

să se sporească această frăţie, care ajută 

la slava lui Dumnezeu şi la cinstea celor 

drept-eredineioşi, să fie binecuvântat de 

Dumnezeu şi să se învrednicească de cea 

mai înaltă fericire din partea Mântuitorului 

nostru Dumnezeu în ziua arătării lui. lar, 

dacă, iarăş, unii creştini, de orice rang şi 

de orice stare şi rând ar fi, ar voi să ni- 

micească şi să strice această frăţie a eio- 

clilor, îndemnați de Satana a face şi a lucră 

împotriva acestui Imeru sfânt, ca unii ce 

vădit ar fi duşmani ai breslei fraţilor creş- 

tini, şi nu numai a celor vii, ci şia morţilor, 

şi uneltitori, și despreţuitori ai săracilor, 

pe cari Domnul n'a crezut că se înjoseşte 

numindu-şi-i fraţi, unii ca aceia, ori dear 

fi clerici, ori de ar fi mireni, să fie afu- 

risiţi, ete. 

(Copii moderne de documente grecești în Bibi. Ac. Rom.) 

1 Pentru „pograbacii* moldoveni din Focsani şi de aiurea, v. Studii și ducumenie, VI. pp. S2t- 

no 16512; pp. 128-831. no 1629. Pentru civclii din Focganii Moldovei, Dosoftei dăduse un privilegiu incă 

din 9 lulie 1674 (:bid.). 

58183. Vul. XIY. 
3t 
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După 1688. 

CCCXXXIV, 
Patriarhul de Constantinopol: întărește inchinarea către. Muntele. Sinai; de 

Constantin-Vodă „Brâncoveanu, 
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a mănăstirii Râmnicului. 

Orice gospodar cinstit şi care-și are casa 

şi familia clădeşte cu cunoştinţă şi înţelep- 

ciune, şi se adună -chibzaiala şi. cuminția, 
lui din prevederea ce are. în de obşte, din 

cârmuirea lui cea bună şi din suprave- 
ghiarea-i peste tot; căci nicicdată nu-şi 

părăseşte lucrul său. Astfel este acei gospo- 

dar din Evanghelie —nu al unei case oareş- - 
care, ci al lumii întregi este stăpân, şi mai 

cu scamă al Bisericii, care e adunarea, celor 

cucerniei, care este ca stăpânul cel cu- 

minte şi vrednic al unei singure case, de 

oare ce şi prevede şi cârmuiește şi se în- 

grijeşte necontenit; acesta e stăpânul de casă, 

despre care se serie în. al douăzecelea cap 

al: Evangheliei de la Mateiu, care a ieşit 

în zorii zilei să-și năimească argaţi la via 
lui,— din care învăţăm că orice creștin e 

năimit al lui Dumnezeu, şi; dacă nu slujește; 

nu-și iea dinarul, iar, de slujeşte, plata şi- o 

iea şi în veacul de faţă, cu ajutorul şi sprijinul 

atotputernicului și prea-bunului gospodar 
în toate nevoile lui, şi în cel viitor, prin 
văsplata veşnică. De unde 'a şi spus lui 
A vraaun, eare se făcuse bun şi vr ednic sim- 

biiaş: Nu te teme, eu te: scutese pe tine; 

plata ta va, fi foarte mare. Așă este bunul 

gospodar, cel ce a chemat pe prea-strălu- 
citul şi prea-înălțatul Domn şi stăpânitor 
a toată Ungrovlahia, domnul Io Constantin 
Basarab Voevod, vrednie năimit în via-lui, 

pentru. ca după muncă să-i dea lui dinarul 
şi lefile şi în veacul de acum şi în cel viitor. 

Căei, pe lângă alte fapte vrednice de po- 
menire ale Strălueirii: Sale, pe care' le-a 
făcut şi le”face din tânăra vrâstă a lui în 

via. cea adevărată a sfintei Biserici a lui 
Hristos, a înoit multe sfinte” “mănăstiri. şi 
biserici şi pe multe şi din' nou le-a înălţat, 

cum e ştiut-tuturora,-dintre care este şi 

sfânta: mănăstire ce se află din jos de Râm- 

nic .şi e cinstită întru numele slăvitei Ador- 
iniri a preasfintei Născătoare de Dumnezeu: 
Căci a elădit-o împreună cu prea-nobilul 
boier Marele - Spătar dumnealui Mihail 

Cantacuzino şi unchiu al Preastrălucirii 

Sale, adecă biserica și chiliile şi turnurile 
şi tot cuprinsul, din temelii chiar, şi au şi 

înzestrat-o cu felurite daruri. Căci i-au dat 

şi felurite odoare de aur şi argint, şi ve:
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minte, şi -a întărit-o cu felurite. stăpâniri, 

adecă pământuri, moșii, vii, vite şi alte lu- 

ceruri destule. Şi a dat această mănăstire să 

fie mitoe al prea-sfintei mănăstiri din sfân- 
tul Munte Sinai, şi să fie cârmuită de pă- 
rinţii cei trimeşi de către Sfântul Munte; 

-apoi, de oare ce acolo mănăstirea de Dum- 

nezeu cinstită din sfântul munte Sinai are 

multe datorii şi, ca să zic aşă, zilnice ehel- 

tuieli din pricina răutăţii Arabilor, şi elei- 

mosina, şi ajutorul care se dădeă acolo mai 

înainte de către ortodocşi sau împuţinat 

pentru relele ce li sau cășunat în vremea 

de faţă, Străkucirea Sa a, judecat bine şi fo- 

lositor, din însuflare dumnezeiască, asemenea 

cu un bun gospodar și următor al celui 

întâiu şi mai de sus gospodar, cu casa şi 

familia, lui, adecă împreună cu de Dumne- 

zeu mult închinătorii arhierei și de Hristos 

iubitorii boieri ai Domniei Sale, ca, pentru 

folosul şi ajutorul sfintei mănăstiri de la 

Sinai, să rămâie asigurată, neatinsă şi ne- 

căleată această sfântă mănăstire clădită la 

Râmnic de Strălucirea Sa, cu totul şi întru 

toate liberă, scutită, necercetată şi nesupă- 

rată de toate cererile domneşti şi boierești, 

adecă de caii împărăteşti, de căruțele sefe- 

ului (oştirii turceşti), de zahevele, de untul 

împărătesc, de pesmeţii seferului, de oierit 

şi de orice altă cerere împărătească, dom- 

nească şi boierească, de acum şi pănă când 

soarele veghiază de sus. 

ȘI cari, cârmuitori sau cârmauiţi, sfinţiţi 

sau mireni, străini său localnici, vor păzi 

nemişcat, neschimbat şi necălcat hrisovul 

domnesc, precum și cea de faţă întărire a 

Smereniei Noastre, ca unii ce fac lucruri 

drepte şi binecuvântate, să fie binecurân- 

taţi şi iertați de păcate de Patăl, Fiul şi 

Sfântul Dub, și se vor învrednici şi ei de 

dinar şi de plata cea mare ce 0 dă ma- 

rele gospodar la toţi cei ce-l iubese pre 

dânsul; iar, dacă vre unii ar ajunge cândvă 

la atâta nebunie şi cutezanță, şi mai ales 

netemere de Dumnezeu, încât să strice sau 

să vatăme sau să schimbe hrisovul -acesta 

domnesc pentru această sfântă mănăstire de 

ia Râmnie a preasfintei Născătoare de Dum- 

nezeu, ori de ar fi sfinţiţi sau mireni, câr- 

muitori sau cârmuiţi, străini sau localnici, 

ea făţişi duşmani, stricători şi pierzâturi



268 

După 1688, 

Oetumlire, 

phopeie râv.dyiov vai 6sofzdioray Tânwy, 7 ai sfintelor şi de Dumnezeu căleatelor lo- 
ăvotpe he învaracty, vo! re Oe Zorwozv curi și “netăgăduit protivnie lui Dumnezeu, 

ăsvigoprto ai poptoăvnt, 1ai ră Es. să fie neiertaţi și afurisiţi, şi celelalte. 

(Căpii moderne de documente greceşti, în Bibl, Ac. Rom.) 

CCCXXXV. 
Iertarea păcatelor lui Şerban- Vodă Cantacuzino de către Patriarhul Constan- 

tinopolei şi de către al Ierusalimului, Dosofteiu î. („Avem ca iertat şi pe adormitul 

fiul nostru sufletesc, cel de fericită amintire Domn Şerban Voevod a toată Ungro- 
vlahia, pentru câte ca om“, etc.) 

“HI Merprâzqe uoy ueră 05 uavapiorăro» vai ăporăro» Iarpăpyo» re diac 
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Ilvebuaroc, ris Bofetoqe napă rod vpio» za: 0205 ua: Soripos Tv "noob Xptorob rote 

site ami fapoic abrod uagraie sis mb Beouety me uni hbav căc râv îvOpbnoy dumpriac, 

s'pmadros abroic: chdbere mvebua dipov dy zivov îpire zăc Gpapriae, îpievrat adroie, Ăy 

ziyov wpareire, vexpărivrat vai Goa dv ionre mai dorjre Eni rijs is, Eorat Dedeuâya, vai 
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! 'Praducerea ar fi inutilă pentru că nu face decât să dea formulele de iertare obişnuite.
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(Copii moderne de documente grecesti în Bibl. Ac. Rom.) 

CCCĂXXXVI. 

Iacov, fost Patriarh de Constantinopol, întăreşte daniile prin diată ale 

Domniței Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu, şi la Locurile Sfinte. 

Iacov, cu mila lui Dumnezeu ce am fost avhiepiscop al 'Ţarigradului şi a toată 

lumea Patriarh. 

Facem ştire cu această carte a noastră cum, tâmplându-să mare primejdie ră- 

posatei Doamnei Ruxandei, fata răposatului Vasile Voevod, că, viind Craiul Leşese prin 

țara Moldovei, lovit-au o somă de Cazaci la Cetatea Neamţului, şi, fiind acolo închisă 

Doamna Ruxanda, dovedit-au Cazacii cetatea şi au luat toată avuţia Doamnei Ruxandei, 

şi i-au tăet şi capul, mai pe urmă, înțelegând nepotul său, Vasilie Cantacuzino Paharnic, 

feciorul răposatului "Toader Iordachi Visternicul, de perirea, ei, venit-au la sat la Preuteşti 

de au luat bucatele şi pâine ce au aflat de a Doamnei Ruxandei, de le-au dus la casa 

dumisale, şi, într'aceia, sculatu-sau călugării de la mănăstirea de la Golia şi de la “Pres- 

fetitele şi au făcut jalbă pe Vasilie Paharnicul înaintea Măriei sale Domnului nostru lo 

Constantin Voevod, cerşindu-i călugării bucate şi pâinea ce au rămas de la Doamna 

Ruxanda; deci Măria Sa Vodă, împreună cu tot Sfatul Măriei Sale, au judecat întv acest 

chip: cum pâinea şi bucatele ce au rămas de la Doamna Ruxanda să le deie dumnealui 

toate pre mâna, călugărilor de la Golia şi de la TLrisfetitele, şi, pentru sat, iar să fie după 

cum au așăzat Doamna în diata sa, iar pentru satul Preuteştii aşa au sezis Doamna în 

diata sa, ca să fie Preuteștii a răposatului “Poader Iordachi Visternicul părintele du misale 

lui Vasile Paharnicul, şi 'Poader Visternicul să deie un sat la Golia pentru Preuteşti.— pentru 

aceia dumnealui Vasile Paharnicul, după judeţul ce l-au făcut Măria Sa Vodă, dat-au la 

mâna, Sfinţiei Sale Grigorie proin Mitropolitul Laodichion, ce era atuncea la Golia, şi la 

Antonie egumenul de Trisfetitile 11 boi şi vaei mari i cinci gonitoare şi 9 bivoli mari 

şi 9 bivoli gonitori, şi au mai dat 77 oi mari şi 12 cârlani, mai dat 15 epi mari şi 

  

1 Acest loc poate fi.interesant: „Dar şi în cârmuirea încredintată lui de bunătatea ta, dacă n'a 

păzit stăpânirea cucernic şi fără drept de mustrare, ori n'a oblăduit după datine pe supuşii săi, ci, ca omul, 

furat de zădărnieia lumii, sau îndemnat de cursele Duşmanului, sau prins de patimile omeneşti, a ieşit din 

calea cea dreaptă şi altfel de cum se cădeă s'a folosit de putere, a greşit și a făcut fărădelegi şi ne- 

dreptate în fata ta, nepăzind poruneile tale şi nefăcând voia ta dumnezeiască, şi ori pe nedrept a pedepsit 

ori fără lege a ucis, ori peste măsură a răsplătit, ori fără milă a înoit ori fără cercetare a osândit pe 

cinevă, învins de pofta răsbunării ori de mânie, ori, împresurat de multimea trebilor, din neștiinţă a căzut 

la cele ce nu se îngăduie, ori s'a trudit, ori s'a lăcomit, ori a răpit şi a nedreptătit, ori sa arătat nemi- 

lostiv în care lucruri se cădeă să aibă milă, și n'a fost mărinimos, ci a aţițat mânia Ta prin maltele lui 

greşeli“, etc. 

269 

laşi, 

1689, 
30 April.
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1689, 

Septembre. 

1689, 

Decembre. 

60 strâjnici; acestea le-au dat la mâna călugărilor ce sau zis mai sus, şi au mai rămas 
la Vasile Paharnicul să mai deie acestor călugări 400 merţe grâu şi mazirea, şi două sute 

opt merţă sacară şi malai, însă să i să ţie în samă şi lui Vasilie Paharnicul o sută şi 
treizeci de lei dintr'această pâine pentru ce au cheltuit la nişte sărindare a Doamnei 

Ruxandei şi la alte trebi, ce au dat samă înaintea Măviei Sale lui Vodă. Într'acd dată ce 

au fost [dat] Paharnic[ul] ac& pâne, tâmplata-s'an dumnealui de au lipsit din ţară, şi sau 
dus în 'ara-Românească, şi au făcut acolo un an şi mai bine; mai pre urmă au. venit 

dumnealui Vasilie Paharnicul iar în ţară, și am poftit noi ca să dea cu ceau rămas mă- 

năstirilor. Pentru aceia, după porunea și judeţ ce au făcut Măria Sa Vodă împreună cu 

boerii ţărei, mai înainte vreme venit-a dumnealui Vasilie Paharnicul înaintea Patrierhiei 

Noastre, şi au dat la mâna noastră şi la mâna dintru ermonahi popei Eremia, egumen de 

Twreisfetitele, 200 lei bătuţi şi 100 merță grâu, şi să plătească 40 lei Sfinţiei Sale lui 

Grigorie proin Mitropolitul Laodiehias, şi să mai plătească 50 lei la un zapis ce are 
Doamna Ruxanda la egumenul de Galata, care bani n'au fost datori Doamna Ruxanda 

egumenului de Galata, ce au fost Ini Balaș Hartofilaes, iar o sută și treizeci lei i-am 

ținut dumisale în samă pentru ce au cheltuit. Pentru aceea, dând dumisale Vasilie Pa- 

harnicul bucatele de pâine şi alte tot ce au fost de a Doamnei Ruxandei, făcutu-i-am 

această scrisoare a noastră la mâna dumisale cum să nu mai aibă dumnealui nicio - 

asuprire despre călugării noștrii, nici despre alţii. 
Jar, pentru 50 lei ce mai ceri tot egumenul de la Galata, iar cu acel zapis a 

lui Balaş Hartofilaxi, de n'am pută noi să scoatem numai pe acei 50 lei ce sau zis mai 

sus, să-i dea Vasile Paharnicu, şi tot ar mai cere şi la ceilanţi 50 lei, atunce să avem 

noi a-i dă de la Golia 25 lei şi de la Trisfetitele iar 25 lei, să să plătească acei 50 lei, 
iar dumnealui Paharnicu Vasile să n'aibă nicio supărare nici despre un datornie, căci, 

ce au fost de a Doamnei Ruxandei, nimic la dumnealui n'au rămas. Aşijderea şi pentru 

satu pentru Preuteşti, iar sau lăsat după cum au scris răposata Doamna Ruxanda ca 

să fie a dumisale Paharnicului Vasile, şi dumnealui ne-au dat aice la mănăstire la Golia 
satul l.ăzărenii ce sânt pe Jijia, cu tot locul, după cum ne-au făcut şi zapisul. Pentru 

aceia, şi de spre noi să fie dumnilorsale satul Preuteştii schimbătură și aşazare, şi să-şi 

facă şi dres domnesc pe satul Preuteştii, să fie moşie neclătită în veci. Şi, pentru mai 

“mare încredințarea noastră, am iscălit şi am pus şi peceţile sfintelor mănăstiri Golia și 
Trisfetitile, să fie încredinţat în tot judeţul; într'alt chip să nu fie. 

3 Iăc, ara 1197 [1689], Aprilie 30. 

"ldaofos, 2pov ăpyieniorozos Kovoravrivobnbdene %oi cinobpevade Ilarpp/ns. 

(Pecetea mănăstirii Golia.) 

(Pecetea Mănăstirii 'Preisfetitele.) 

(După o copie din 1837, în Archiva Statului din laşi, „Dosarul de întărituri al tribunalului 

Neamt“, în U'ricariul, XXIII, pp. 888-6.) 

CCCXXXVII. 
Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Ungrovlahiei 

şi cei supuşi lui, „pentru Anania de Sinai“ (eg: zob X+yato» "Avayiav). (Iscălesc şi 

Atanasie al Antohiei şi Dosofteiu de Ierusalim.) 

(As. 216 al Patriarhiei de Ierusalim; notițe în Papadopulos Kerameus, 1. c., |, p. 351, no 189.) 

“CCCĂXĂVIII. 
Dosofteiu, Patriarh de Ierusalim, către Nicolae Milescu Spătarul, despre 

călătoria acestuia în China. 

(Erbiceanu, (Yronicarii greci, p. 104 şi urm.)



CCCXXXIX. 

Alexandru Mavrocordat Exaporitul către fiul Nicolae, despre o scrisoare 
a acestuia. 
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Prea-iubitului mieu Nicolae, urări de bine. 

Am fost cuprins de plăcere la fiecare 

din scrisorile tale, iubite ea din mărun- 

taiele mele, mângâietoare ca şi cum a fi 

fost cu scumpătate potrivite pentru rost bun 

şi eleganţă. Frumoasă strălucire, frumoasă 

eleganță; să trăieşti şi să mergi tot înainte! 

Şi zău sunt cuprins de plăcere şi mai că 

sunt mișcat pănă la lacrămi de bneuria 

ideilor şi de felul alesal cuvintelor; căci, dacă, 

precum se zice, părinţilor li plac găngu- 

velile copiilor, cu mult mai plăcute față 

eu ei sunt sârguinţile lor şi cugetările cele 

cu muncă dobândite şi prea-înflorite și pline 

de har atie. Şi acestea mi s'au întâmplat 

şi mie când am văzut ţesătnra stilului; iar 

fondul şi planul, care-ţi arată talentul, prin 

care nu numai că zădarnice nu ţi sau făcut 

sfaturile părintești, dar şi roade foarte fru- 

moase şi bogate ai cules de pe urma lor, 

tot sufletul ni l-au umplut de nespusă bu- 

curie şi mulţămire. De unde multă binecu- 

vântare şi rugăciuni călduroase, înălțându-se 

ca apa ce sare din izvor, au umplut casa 

toată şi au ajuns la toate urechile, împo- 

dobind şi încununând pe Nicolae al mieu. 

Să dea Mântuitorul cel înviat din morţi 

tot bine, prelungind cu strălucirea sorții 

pe cea din suflet, din minte, şi să te pă- 

zească de deochiu! 

Originalul în mănăstirea Vatopedului; copie de C. Erbiceanu, în Bibl. Ac. Rom.) 

CCCXL. 

Acelaş către Constantin Cantacuzino Stolnicul, 

de sprijin. 
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cu salulări şi cereri 

Imi Constantin Cantacuzino. 

Folosindu-ne de puteri prietenești, pu- 

ternici suntem şi noi, iar lipsiţi, ferească 

Dumnezeu cât vom trăi, de ele, slabă pu- 

tere avem, iar prin câştigarea şi folosirea 

prietenilor mergem departe, îndeplinind 

rostul celor ce lipsese şi îndreptând multe; 

aşa încât aici întindem mânile pentru prie- 

teni ce ni sunt în ajutor, şi vă rog a spri-. 

jini ale ncastre şi a ajută lipsa noastră. Căci 

C. 169. 

c. 

m 
i 

1690.
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1690, 

Maiu. 

1690. 

fepanedoai rijy Evdatay. Oaorâpas răp o0dmw vom aveă astfel o mai dumnezeiască parte 

mat unipae pe0Sfouev nai rob 2oyrap0d na. şi, fiind pretutindeni de față, ne vom în- 

petvo wat dpăv revtoueiă rivne tâtârijroc. vrednici şi în faptă de rostul nostru deo- 

"180 zolvby newno Got Amiijtpioy Thy ovettăy sebit. Deci iată-ţi trimet pe Dimitrie nepotul 

p.0b, 4oi ropetv Gvrifod -rîjs nposrasias: mieu și te rog să aibă parte de ajutorul 
mers 36, nenpăterat ebroyâs zip Ex0T05 tău; şi, căpătându-l, şi lui i se vor face în 

vai 860. naparrehOn, 1 Exopsiae ebibuwe . chip fericit câte s'au vestit şi, întorcându-se 
îuăe tumhios yapăs. : cu bucurie, ne va umpleă de mulțămire. 

(Originalul în mănăstirea Vatopedului; copie de C. Frbiceanu în Bibl. Ag Rom.) 

CCCĂLI. 

" Acelaş către acelaş, cu salutările sale. 

! Kovoravrivp 1 Royraxovlivâ ed mpărrety. Lui Constantin Cantacuzino, urări de 

To păv Xa poouorepor vtivonevot, 62- bine. 
Viu WaXpĂTepov Gionâyrsc dxrehoiijuev, Gwy- Dacă în altele ne-am face mai negligențţi, 

vâpe tooc ăv oby ăzotiwbeinuev' aie "ăp de câte ori am sta tăcând mai multă vreme, 
pyasimote xai ăvopaiote Tiufpate 2prity.roy n'am fi cu totul nevrednici de iertare; căci 
we &yhoe nepionă, xai dă viu rety în zilele de lucru şi de afaceri ne trage 

Avelpiet rod Spontvove, răc BE smeralove mulţimea trebilor și pentru amintire ne o- 
motobuevove mawybpere ră uij veuvîodar, preşte a face cele dorite; iar târgurile ce se 

piine mpooepetofa: robe mpooiiovrac. Kali, fae odată pe an, nesilesca nu ne aminti şi 

ad ey zocobrp mohhijv Ejovrăs ve o/ohiw, ' anu vorbi celor ce întâmpinăm. Și, având în 

ai paorovry, obre owyitvborsoba! dixato y astfel de lucruri multă zăbară și odihnă, n'am 

etuev, obre, tă Giwac KpATTONEvoL, etc A vrednici de a fi iertaţi, şi, dacă am fi 

Ga. Av sixârac ăvodorupainela. Aă robra pedepsiţi, nu sar cădeă să ne plângem. 

zoivov rpmăvâe Ypovov, 6y rate mohrmaie Deci puţinul timp ce l-am furat de la gri- 

epovriatv Exhebanev, Ti) Îuerepa ovpipvia, po jile politice, îl închinăm firii tale asemenea, 

cavantbtueda ua. ri buerEpu Aapnpătajtt 7:po- cu a noastră şi-l aducem înaintea Lumi- 

cavațâveda, abrij re 7. roie Ouorâpote (sic), năţiei Tale, ţie şi celor de un gând și celor 

zoic se ră vâvos apuiătov: ră Gozijpibân 17 potriviți ca neam, dorindu-vă cele mântui- 

emăpă. npocavatovobvrec, înws rijrse (sic) re toare şi strălucite ca să o tot duceţi bine, 

„mi ei nm bn&p mohhă na” Endrepoy eb d4- : acum şi ani de zile, mai presus de orice, 

otre. 

(Originalul în mănăstirea Vatopedului; copie de C, Exhiceanu în Bibl. Ac. Rom.) 

CCCĂLII. 

Constantin Brâncoveanu către Mitropolitul Climent de Adrianopol, despre 

neastâmpărul Sinaiţilor, pe care el nu-l îngăduie. 

+ Plowaqs Kovoravrivos Mmacapâunae ! -- Io Constantin Basarab Voevod, cu 

Boefivâne, 889 Becd Adbâvrre zone 0drpo- |! mila lui Dumnezeu Domn a toată Ungro- 

Ghayiac, Ă vlahia. 

Ilavtepbzare xai homorare Mijrpunohiza ris | Preasfinţite şi prea-învăţate Mitropolit al 

&porăens Mrjeponheos "Apravoonâhsos, %- ! preasfinţitei M itropolii a Adrianopolei, chirie 

pe xbpte Ki: ri avepâsrră ov» ebhafâe + chir -Climent, ne închinăm cucernie Prea- 

“/mpezobpzv, al donatâueta rijv tepăv abrîg sfinţiei Tale și sărutăm sfânta-ţi dreaptă, 

det, Beâuevot td Qeob vă rijy ăzohzboţ rugând pe Dumnezeu să te afle cea de faţă
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a noastră în sănătate şi toate cealaltă bu- 

curie şi mulţămire. 
Scrisoare n'am primit de mult de la 

Preasfinţia 'Ta, dar nici noi nu I-am scris, 
de multele griji ce avem. Ci acum n'am 

lăsat să nu-ţi scriem şi să-ţi dăm cuvenita 

heretisire, şi mai ales pentru Sinaiţi, căci 

auzim cum că au venit acolo, şi înșeală en 

meşteşuguri străine, şi cer pronomii şi mă- 

riri, şi i-au chemat Sinodul să vie acolo 
să !i vadă gâlceava; şi ei se trufese şi des- 

preţuiese Sinodul și nu se supun Sinodului; 
şi-şi bat joe şi de Patriarhi şi li spun fe- 
lurite vorbe necurioase, ceia ce e faptă de 
necucernici. Şi vroim ea din partea noastră 
să-i chemi Preasfinţia Ta şi să li spui să 
stea liniștiți, şi camnişte călugări şi creştini, 
şi să se cârmuiască şi să meargă cum au 
mers şi au petrecut părinţii mănăstirii, de 

când s'a întemeiat pănă acum. Căci înoi- 
rile sunt semnul eresiilor, şi, de au vre-un 

cuvânt, să-l spuie Bisericii, care nici n'a 
nedreptăţit, nici nu nedreptăţeşte pe nimeni. 
Şi, dacă poate nu se mulțămest cu doi Pa- 
triarhi, să facă să vie şi alţii la un loc, 
şi ce vor găsi toţi că e bine, să primească, 
şi ei; şi să li spui încă şi aceia că aşă 

trebuie să facă, şi nu altfel. Căci şi noi 

toți, şi Împărații creştinilor, ce sunt mai 

mari ca noi, ascultă de hotărârea Patriar- 

hilor; întru cât einevă calcă hotărârea de 

obşte a Patriarhilor, el nu ascultă de Bise- 

rică şi e ca păgânul şi vameşul, cum a spus-o 
Domnul însuş; şi astfel de acum înainte 
să facă după hotărâre. lar, dacă vor face 
altfel şi vor despreţui pe maica noastră, 
Biserica, şi-şi vor. bate joe de Sinod, şi vor 
grăi cuvinte necuvioase despre Patriarhi, 

ori de unul ori şi de toţi, săştiecăşi noi. 

ca fii ai Sfintei lui Dumnezeu Biserici, li 

vom stă împotrivă, în ce echip vom puteă. 

Să li spui toate Preasfinţia Ta, aşă cum 
seriem, şi să avem răspuns. Acestea deo- 

camdată; iar anii să-ţi fie de la Dumnezeu 

mulţi şi buni. - 

a ..
 - a 

vos îî059.,—Se pare că era locul rupt 

3 
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1690, 

20 Decem- 

bre. 

"lo. Royoravrivos Mnacapăp.nas Bos6vdac. 

1690, wat. 

“O rije oîjs Mawepbrqroc vibe nară nvebua. | | 
| 
! 

! 
! 
i 

Al Preasfinţiei Tale fiu duhovnicesc: 
Io Constantin Basarab Voevod. 

1690, Maiu. 
(Legrand, l. c., IV, p. 5 şi urm, no 4; copii moderne în Bibl. Ae. Rom. şi de d. M. Gedeon.) 

CCCXLIII. 

Anania, fost arhiepiscop de Sinai, către Constantin-Vodă Brâncoveanu, 

despre dreptatea sa. 

"Ex rîe fapfăpo» Emorohije Tod "Avavyio» 

zpbe răv Tiyeudya. Mohăofhaxias Kuvoravrivoy 

zăy Ravriptipry. 

1690, Aewsu:Gpiov 20; 
Eic zodro zapoxahoev vă wăs Ex eie 

* > z 7 x id A > 
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Din scrisoarea rău scrisă a lui Anania 

către Domnul Moldovlahiei [= Ungrovla- 

hiei] Constantin Cantemir[=— Brâncoveanu]. 
1690. Dachemvrie în 20. | 
Întru aceasta ne rugăm să ne aibi în bună 

socotință, cu toată frăția noastră întru Hris- 

tos, căci noi, cu mila lui Dumnezeu, nicio 

scandelă n'am făcut, nici pe cea de azi 

n'o pricinuim, ei, ca următori ai Domnu- 
lui nostru, căutăm şi urmărim pacea, pre- 

cum o ştiu prietenii adevărului, şi am lăsat 

dreptul nostru la mepărtenitoarea judecată 

a judecătorului celui fără părtenire, cerând 
şi sprijinul pe care legiuit l-am luat pentru 

astfel de rele pe care al Ierusalimului n'a 

încetat zilnic a ni le face cu vorba şi fapta, 

încredinţaţi fiind că-l va părăsi gândul lui cel 

rău, să se astâmpere, să nu mai caute astfel 

de lucruri nesuferite şi neîngăduite, pe care 

nu e în stare a le duce pănă la capăt,ei 

numai îşi păgubeşte sufletul, ca vinovat de 

scandelă, şi molipseşte şi urechile celor mai 

de folos; ei el, ca o unealtă a răutăţii ce 

este, nu numai că a tolburat şi tulbură 

pănă acum, şi, cutez a zice, lumea toată, 

cu mica lui socotință, și n'a lăsat om să 

nu-i strice liniştea, mişeat de tatăl său dia- 

volul, în stăpânirea celor de altă credinţă; 

şi nu simte de trei ori ticălosul în ce pră- 

pastie de rele se află, căci a orbit cu totul 

răutatea ochii sufletești ai minţii lui, și 

nu se gândeşte la. alta, ei numai cum să, 

îndeplinească relele lui voinți; și nu se 

gândeşte nici la judecată, nici la răsplată, 

nici la legile lui Dumnezeu, ci s'a ridicat 

mai presus de Luceafăr, și vrea să aibă 

pe taţi supt picioarele lui. Şi acestea cu- 

getându-le şi făcându-le pănă acum, şi cău- 

tând un ajutător pentru sprijinirea relei 

lui voinţi, cu voia lui Dumnezeu, din gre- 

şelile noastre, a răpit cu sfatul lui prea- 

viclean şi necucernie şi pe Preasfântul de 

Constantinopol, ea pe unul ce nu ştiă dreptu-
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rile împărăteşti, şi sinodiceşti ce are acea mă- 

năstire prea-slăvită de Dumnezeu şi sfântă, 

şi a hotărât fără vre-o cercetare şi vre-un 

sfat al Sfântului Sinod şi al aleşilor arhierei, 

şi a, făcut judecată şi legiuire, învinuindu- 

ne şi aruncându-ni ponosul că suntem înoi- 

tori şi fâcători de lucruri neobişnuite. Noi, 

cu frica lui Dumnezeu, cum ne păzeşte 

ochiul lui ce nu se poate înşelă, n'am făcut 

niciun lucru nou sau protivnic legilor, pre- 

cum flecărese ei, ei am lucrat cum a fost 

datina, şi cum am ştiut, păzind neatârnarea 

şi de sine cârmuirea acelui sfânt Scaun, 

după novela acelui sfinţit Împărat al Ro- 

manilor, lustinian cel mare, și hotărârea 

sinodicească pe care răposatul Patriarh chir 

Ieremia al Constantinopolei a dat-o către 

noi, întărind novela, spusă mai sus, cu cei 

ce se aflau în jurul lui Preasfinţiţi Patriarhi, 

chir Ioachim de Antiohia, şi chir Gherman 

de Lerusalim, şi Timoteiu de Cipru, şi alţi 

mulţi arhierei şi clerici, scriind astfel că 

a văzut cu ochii lui şi a cetit novela, şi e 

sigură şi neschimbată cât vede soarele. De 

alminterea, dacă ar fi supusă arhiepiscopia 

de Sinai la Scaunul Ierusalimului, de ce a 

iscălit şi nu sa împotrivit chir Gherman, 

precum chir Dosofteiu, înșelat, vorbeşte, 

suindu-se pe catalige, şi vrea cu desăvâr- 

şire cu totul peirea şi distrugerea acelei 

prea-sfinţite mănăstiri a noastre, aducând 

înainte cuvinte greşite, seriind şi năcăjind 

turma drept-eredincioasă, poate ca să piardă 

eleimosina şi evlavia ce au pentru acea 

sfântă biserică, ea unul ce are gânduri fe- 

lurite, cu faptele şi vorbele; cu faptele 

oprind pe închinătorii cari, mişeaţi de dum- 

nezeiască râvnă, vin la închinare, cu ror- 

bele şi serisele. . . şi pârându-ne pe noi, 

ca unul ce eră mişcat de începătorul relelor; 

şi: noi, cum am spus, răbdând acestea și 

altele prea-multe, stăm liniştiţi; iar «el 

nu se odihneşte, ci supără şi tulbură în 

felurite chipuri cu -şiretenie ca să supuie 

şi să robească neatârnarea şi de sine stă- 

pânirea acestui prea-sfinţit Scaun, răspân- 

dind pretutindeni scrisori; şi, neputând Pă- 

rinţii a mai răbdă atâtea şi astfel de rele, 

au făcut o anaforă către judeţul patriarhi- 

cesc, plângându-se şi jăluindu-se în de obşte 

pentru nedreptatea ce i-a făcut-o al leru- 

salimului adese ori la acel dumnezeiesc 

munte; şi nu s'a oprit la atâtea, ei sa vădit 

şi pe Preasfinţia Sa, poate ca neştiutor al 

o
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novelei împărăteşti și al hotărârii sinodicești, 

şi a dat scrisori: trimeţând şi noi pe anume 

oameni cu noi ca să caute dreptatea, și să 

mărturisească de faţă nenorocirea noastră, 

ca unii ce suntem vrăjmăşiţi de acei Arabi 

ca, fiarele, neputând să mai suferim păgu- 

bitoarele supărări ale Sfinţiei Tale; ci bine- 
cuvântatul nu știu în ce chip a fost înşelat 

de dânsul, şi aşă de mult sa aplecat la 
voinţa, lui, încât nici de sfatul arhiereilor 

aleşi şi al clericilor de frunte n'a fost în- 

credințat să strice acea carte împotriva 
legii şi părtenitoare ce a dat, ci rămase 

neînduplecat şi trufaş, înşelându-ne cu şi- 
retenii şi făgăduieli mincinoase, purtându-ne 
cu vorba pănă .în ziua de astăzi. lar noi, 

ca unii ce suntem neîncereaţi în astfel de 

minunăţii, şi încredinţaţi de vorbele-i nouă, 

plăzmuitoare de minciuni, am ajuns în acest 
hal, cum va cunoaşte-o din multe, cu sufle- 

tu-i cel înţelept întru Dumnezeu. De aceia 

ne rugăm de Înălţimea, Ta, ca de un Domn 
cucernie, luminat şi foarte cuminte, să se 

îndemne de adevăr şi să serie către ei cele 
pentru pace, să lase gândul ce au de a da 

gramate, după vechea hotărâre sinodiceaseă, 
şi după novela împărătească, întărind nea- 

târnarea acelui Scaun preasfinţit şi acelei 

mănăstiri de Dumnezeu slăvite, căci noi nu 

căutăm niciun lucru nou şi neseris pănă acum, 
ci ne mulțămim eu hotărârile sinodiceşti şi 
împărăteşti pe care le avem în mânile noas- 

tre; iar, dacă nu vor conteni de a ne su- 

pără şi păgubi pe noi. vom da anaforale 

şi către prea-înălțţatul Vizir, după voia ce 
avem de la Profetul cel slăvit de dânşii și 

de asemenea, pe urmă, de la Sultanii ce 

Sau urmat pănă azi, şi atunci se va vedeă, 
dreptatea, că adesea ne-au împiedecat; ei 

noi am căutat pacea după voia lor, iar 

ei sau depărtat de adevăr, şi nu se gân- 
desc la alteevă, ci numai cum să ispră- 

vească fapta lor cea rea, ca să ni strice 

înlăuntru și în afară; şi noi le suferim 

toate, numai să păstrăm neatârnarea acelui 
loe sfânt, ca drepţi fii sufleteşti ai acelei 

sfinte mănăstiri, şi nu ca niște copii din 

flori şi ca nişte simbriaşi gândindu-se la. 
nevoile lor, ci, având grijă de obştescul 

folos, suferim toată tulburarea şi strâm- 

torarea, împărtăşind durerea cu fraţii de 
obşte, şi nădăjduim în mila lui Dumnezeu 
cel bogat în daruri, să nu ne lase pănă 
la sfârşit, ci să ne oerotească și să ne
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răscumpere, ca odinioară poporul israili- 
tean, din stăpânirea lor; al cărui har .şi 
a cărui nemărgenită milă să fie cu Lumi- 

năţia Ta în toată viaţa. 
1690, Dechemvrie 20, din Constanti- 

nopol. . 
“- Al Luminăţiei Tale rugător: Anania. 

CCCXLIV. 
Mărturia lui Dionisie, fost Patriarh de Constantinopol, şi a lui 

Patriarh de Constantinopol, în privința moştenirii Elinei Cantacuzino. 
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Iacov, fost 

“- Dionisie, cu mila lui Dumnezeu fost 

arhiepiscop al Constantinopolei şi Patriarh 

ecumenie. 

-- Iacov, cu mila lui Dumnezeu fost 

arhiepiscop al Constantinopolei şi Patriarh 

ecumenic. 

-- Smerenia Noastră prin cea de faţă 

scrisoare către toţi arată că, în Curtea 

domnească a Ungrovlahiei găsindu-ne noi, 

amândoi Patriarhii, pentru a vedeă pe Măria 

Sa domnul domn lo Constantin Basarab 

Voevod, domnul a toată Ungrovlabhia, fiul 

nostru sufletese iubit şi dorit de noi, şi a 

petrece cu dânsul, au venit înaintea tutu- 

rora eei doi prea-nobili fraţi, boierul Stolnie 

Constantin şi boierul Mare-Spătar dum- 

nealui Mihail, Cantacuzinii, şi s'au rugat de 

noi, ca, făcându-se cercetarea după, Dum- 

nezeu a diatei pe care pe vremuri a făcut-o 

răposata întru fericire mama lor, Măria Sa 

Doamna Elena, plecând la lerusalim, şi, 

iar, după întoarcerea ei de acolo, înteme- 

ind-o, şi întărind-o, şi asigurând-o dânsa cu 

pecetea, ei şi cu marturi oameni vrednici de 

a fi numiţi, în vorbe atecă şi în fapte, cu 

scrisul şi fără seris,—să se întărească şi de 

către noi, prin caxtea cea de faţă, această, 

diată, şi să se confirme, pentru neminci- 

noasa și adevărata, trainica şi veşnica ei 

siguranță. Primind cererea lor, ca una ce 

e cuminte şi dreaptă, am discutat pentru 

dânsa cu îngrijire şi cu înţelepciune, şi astfel, 

pentru nimicirea a toată părtenirea furişată 

şi pentru vădirea întregului adevăr, ros- 

tindu-se de către noi afurisania nedesle- 

2 

1691, 
Ianuar. 
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gată de la Dumnezeu, sa mărturisit şi de 

Măria, Sa Constantin Basarab Voevod, Domn 

a toată Ungrovlahia, fiul sufletesc iubit şi 

dorit al Smereniei Noastre, şi de prea-sfin- 
ţitul Mitropolit al Ungrovlahiei, domnul 

Teodosie, şi de părintele sufletesc al acelei ră- 
posate Doamna Elena, ieromonahul şi arhi- 
mandritul popa Ştefan, şi boierul Mare-Ban 

Vintilă că acea diată ce a fost a răposatei 

Doamnei Elena, mama acestor doi fraţi 

Cantacuzini: Constantin şi Mihail, e în ade- 
văr a ei însăş, sigură și nebănuielnică și 

nestrămutată; căci ei spun că răposata, de 

bună voia ei şi din al ei singur îndemn, 

şi fără vre-o nevoie sau silă şi înrâurire 

violentă, a făcut acea diată şi a întărit-o 

cu însăş a ei pecete, şi cu blăstămuri şi 

marturi, cum i sa părut ei; deci nu e, 

precum s'a scornit cuvânt după moartea ei, 

de către alt frate, mort înainte, al acestor 

fraţi, răposatul Şerban Voevod, şi alţii câţivă 

cari-i făceau lui pe plac,—nu e, deci, acea 

diată schimbată şi stricată, Pe lângă acestea 

am văzut şi o copie întărită, de prea-fericitu[ 

şi prea-înţeleptul Patriarh al lerusalimului, 
domnul Dosofteiu, cel întru Duhul Sfânt 

iubit şi dorit frate şi tovarăş de slujbă al 

Smereniei Noastre, care cuprinde aceia: 

că e o copie asemenea și în toate neschim- 

bată şi neprefăcută cu desăvârșire, după acea 

diată adevărată a răposatei Doamne Elena, 
mama acestor boieri şi fraţi Cantacuzini. 

Căci s'a întâmplat, pentru că au fost siliţi 

acei boieri de fratele lor răposat, Şerban 

Voevod, fiind Domn, după moartea mamei 
lor, răposata Elena, cerând acea diată prin 

silă şi putere domnească, de au seosei copie 
după dânsa şi au dat-o pe aceia, adecă ori- 

ginalul, care şi pănă astăzi, pentru întâm- 

plările timpului, venite una după alta, e 

luată și nu sa mai înfățișat; care copie, 

cum am spus, s'a întărit şi acum, faţă cu 
noi, ca asemenea cu acea diată originală, 

şi adevărată, şi neschimbată, cu afurisenie 

nedeslegată, supt mărturia celor de mai sus 

mari şi vestite și nepărtenitoare vrednice 

feţe. Pentru aceia, seriind şi noi prin aceasta, 

şi întărind, şi confirmând acea diată a ră- 

posatei Doamnei Elena, după zisa copie 
neschimbată a ei, arătăm că să aibă adevăr, 

siguranță, nesehimbare, trăinicie şi neelin- 
tire faţă de oricine şi, în scurt, tărie şi 

putere în tot veacul. Iar cine va pune la 

îndoială această copie a diatei originale,
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ua. GeGotoi. 
(Originalul în Arhiva d-lui G. Gr. Cantacuzino; traducerea şi 

pp. 169-175, no LXXIV.) 

şi va vorbi împotriva ei, şi i se va Împo- 

trivi cu gând sucit şi părere luată mai 

dinainte, ca un urmaș al minciunii şi prie- 

ten al nedreptăţii şi depărtat de adevăr, — 

să rămâie în toate fără putere, şi nedreptă- 

it, şi neascultat de vre-o faţă sau jude- 

cată. Pentru care, spre arătarea şi întărirea 

adevărului şi dreptăţii, s'a scris cea, de faţă 

carte a Smereniei Noastre, şi sa întărit 

cu iscălitura fiecăruia dintre noi şi s'a dat 

acelor zişi boieri, fraţii Cantacuzini, Cons- 

tantin și Mihai; 1691, Ianuarie. 

“- Dionisie, cu mila lui Dumnezeu fost 

Patriarh al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, eu mâna mea am scris şi întăresc. 

- Iacov, cu mila lui Dumnezeu, fost 

arhiepiscop al Constantinopolei, cu mâna 

mea am scris şi întăresc. 
în Documentele Cantacuzinilor, 

CCCXLV. 
Marturia lui Calinic, Patriarh de Constantinopol, cu privire la diata Elenei 

Cantacuzino. 
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-- Calinic, eu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

-- Între cele de sus dăruite Bisericii celei 

Mari a lui Hristos, eare acum ea noastră, 

pronomii canonice, & fost şi aceasta, care 

nu e mai mică între celelalte, folositoare 

şi vrednică de râvnă: a întări adecă totdea- 

una şi a împuternici, cum se cuvine, cele 

ce ni se aduce de pretutindeni, în toate zilele, 

din partea celor evlavioşi, Culmii şi Măririi 

Noastre patriarhiceşti, prin scrisori patriar- 

hiceşti şi soborniceşti, câte de către dânşii 

“au făcut şi orânduit în pricini înțelepte, 

şi aceasta pentru mai marea putere a unora 

ca acestea şi pentru siguranța care să li ră- 

mâie totdeauna. Căci toate cele ce mai au 

lipsă, luând din partea celei mai bune şi 

mai desăvârșite autorităţi putere, se întăresc 

şi mai tare, şi fără meşteşugire rămân ne- 

clintite; căci multe ştie să le ajute din cele 

ce sunt întrun timp, şi le face, pe lângă a 

fi, şi a fi bine; a căror fire şi aplecare; 

169], 
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neapărat, nu lipsesc a răsplăti. De unde şi 

acum ni sau adus nouă; când stăteam în 
sinod, două scrisori: una în limba slavo- 

nească, care e o copie după originalul ce 

a fost de la veşnie-pomerita aceia Doamnă 

Elena, fata celui de odinioară Şerban Voe- 
vod, al 'Terii-Româneșii, și soţie a răposa- 

tului boier Mare-Postelnie al aceleiaş Teri, 

dumnealui Constantin Cantacuzino; care se 

zice că a fost săvârşită de dânsa pe când 

eră încă în viaţă, în vremea ce se gătiă a 

merge la Ierusalim pentru închinăciune; 
orânduind averea ei în ce chip a cunoscut 

ea, că e folositor şi drept, cu voia şi judecata, 

aniândurora, adecă a ei şi a celui ce i-a fost 

s0ţ, pomenitul boier Cantacuzino, şi a îm- 

părţit moşiile lor, câte le-au avut de la stră- 
buni și câte, cumpărându-le cu bani, le-au 

câștigat ei, între cei patru fii ai lor, Constan- 

tin, şi Mihai, şi Matei, şi Gheorghe: locuri, şi 

moșii, şi Tigani, şi ce altă avere mai aveau,— 

la care toate a aşezat ca îngrijitor și câr- 

muitor pe fiul ei, ce s'a zis, Constantin, pen- 

tru multe pricini binecuvântate, pe care le 
înşiră anume în diată chiar, poruncind şi, 

cum se cuvine, ca, după încetarea ei din 

viaţă, să se împartă în cinei părți toată 

averea, lor şi să se facă parte din ele celor 
patru fii ai lor şi urmaşilor lor, adecă copiii 

fiului lor mort mai denainte, Drăghicean 

Spătarul, afară.de locuinţa caselor din Măr- 

gineni, cu Filipeştii, şi cu moşiile, şi viile 

din Bălțați şi din Călineşti şi din Cucleş, — 

căci se orânduiește să le iea numai zişii patru 
fii ai lor: Constantin, Mihai, Matei şi Gheor- 
ghe, cu copiii lui Drăghicean, şi răposatul 

Şerban Voevod, fiul lor, să nu se îmmpărtă- 

şească din acele moșii, pentru pricini bine- 

cuvântate, —cum se spune limpede în diată 

chiar; adăugind că, pentru aceste pricini, 

şi soţul ei, încă fiind în viaţă, a judecat, 
împreună cu dânsa, într'acea vreme, şi i-a 
îndepărtat pe dânşii de la acele moşii. „Şi> 

pe lângă acestea“, spune ea, „poruncese 

de'nainte, ca, să fie ştiut, şi pentru partea 

fiului mieu Şerban Voevod, că, fiind ridicat 
e], din voia dumnezeiască, la vrednicia Dom- 

niei Ungrovlahiei, am judecat să nu se îm- 
părtăşească şi el de o parte, împreună, în 
toate locurile, cu ceilalţi fraţi, ci am ales, 
din toate moșiile noastre, una din moşii, 
neamestecată și întreagă, care e scrisă în 

amândouă ale mele scrisori, cercetând cu 

de-amănuntul în alăturare acestea, ca să fie
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de o potrivă şi de acelaş preţ cu cea d'in- 

tăiu parte a lui, adecă aceia ce se alcătuiă 

din celelalte părţi ale fiecării moșii, — ca 

să, o dea zestre fetelor lui.“ Şi arată cu unele 

cuvinte cu cât folos a economisit aceasta, 

pentru împrejurările vremii cea venit, soco- 

tind că e mai sigur să nu se afle ameste- 

cate moşiile lui cu ale fraţilor lui, ci deose- 

bite cu totul. „lar, pentru 'Țiganii casei 

noastre“, zice, „câţi sunt, fie părintești, fie 

din cumpărături, să se împartă la şase fraţi, 

de o potrivă sau asemenea.“ lar cealaltă din 

serisorile ce ni sau înfățișat, arată a fio 

întăritură a diatei aceleia, din partea celor 

doi, aflători atunei acolo, preasfinţiţi Pa- 

triarhi ce au fost ai Constantinopolei îna- 

inte de noi, domnul Dionisie şi domnul 

Iacov, cei întru Duhul Sfânt ai noștri fraţi 

şi coliturghisitori ai Smereniei Noastre, 

cuprinzând cum că sa făcut cercetare la 

fața locului de către prea-nobilii fii ai 

acelei jupănese, în strălucita, fiinţă a Măriei 

Sale Domnului Io Constantin Basarab Voe- 

vod a toată Ungrovlahia, fiu sufletesc iubit 

al Smereniei Noastre, și a pomeniţilor amân- 

duror Patriarhilor, şi a vrednicii adunări 

a prea-cinstiţilor boieri ai Domniei Lui; că 

a fost, cu amănuntul, cercetare sigură pentru 

acea diată, cum sa făcut ea atunci şi pen- 

tru ce sa întors, şi astfel, rostindu-se, 

spun ei, afurisania pentru nepărtenitoarea 

mărturie şi credință despre aceasta, pentru 

că nu aveau ei în mână originalul acela 

al dietei, luat înainte din mijloc, pentru 

împrejurările vremii,—pentru care, în acea 

serisoare a preasfinţiţilor Patriarhi, se cu- 

prinde mai limpede,—s'au înştiinţat, spun, 

pentru acea copie a dietei, care e întărită 

prin iscălitura prea-fericitului şi prea-înţe- 

leptului Patriarh al lerusâlimului, domnul 

Dosofteiu, întru Duhul Sfânt iubit şi prea- 

dorit frate şi tovarăş al Smereniei Noastre 

(care este aceiaş ce stă şi acum înaintea noas- 

tră), şi mai ales prin mărturiile vrednice «de 

credinţă ale celui ce stăpâneşte ţara, Măria 

Sa Domnul lo Constantin Basarab Voevod, şi 

a prea-sfinţitului Mitropolital Ungrovlahiei, 

domnul Teodosie, şi a duhovnicului jupă- 

nesei aceleia, popa chir Ştefan şi arhiman- 

drit, şi a boierului Mare-Han Vintilă, cari 

mărturisesc fără făţărie cum că zisa diată 

a răposatei Doamne Elina, fata Domnu- 

lui de odinioară Serban Voevod şi soţia 

răposatului buier Postelnic dumnealui Cons- 

56 
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tantin Cantacuzino, e adevărată a ei, şi 

proprie şi nebănuielnică. Căci de bună voie, 

spun ei, ea, şi nesilită, fără de orice silă 

şi înrâurire violentă, a orânduit şi a făcut 

acea diată şi a întărit-o cu însăș a ei pe- 

cete, şi cu blăstămuri și cu marturi, bărbaţi 

vrednici de credinţă, în scris şi fără scris, 

cum i sa părut ei; şi cum că această copie 

ce se arată e întoemai după acea diată. Pen- 

tru care ne-au învrednicit şi pe noi a pune o 

întărire sobornicească pe dânsa și o eonfir- 

mare. Deci,—după obiceiul canonice al Scau- 

nului patriarhicese şi apostolicese ecumenic 

al nostru, cauniicene-an înştiinţatdin mărtu- 

riile vrednice ce s'au adus şi din scrisoarea 

de întărire a zişilor doi Patriarhi,—seriem 

şi mărturisim sinodiceşte, împreună eu prea- 

fericitul şi prea-înţeleptul Patriarh al eru- 

salimului, domnul Dosofteiu, şi cei de pe 

lângă noi .preasfinţiţi arhierei şi prea- 

cinstiţi, cei întru Duhul Sfânt iubiţi fraţi 

şi tovarăşi ai noștri, pentru ea acea diată 

a răposatei jupănese, Doamna Elina, fata 

celui de odinioară Şerban Voevod şi soţia 

răposatului boier Postelnic domnul Constan- 

tin Cantacuzino, după ceă cu mărturie 

neschimbată copie a &i, să aibă putere şi 

tărie de la al nostru patriarhicese şi ecu- 

menicese judeţ şi să. rămâie întru toate 

sigură și neschimbată, trainică şi neprefă- 

cută şi întru toate neclintită şi netulburată 

de orişieine; nimeni neavând voie să tul- 

bure, să nimicească şi să calce, cevă din 

cele în ea, scrise; ei să se. păzească toate, 

după cum aceia le-a pus la locul şi chipul 

lor, şi, dacă, supt vie-un cuvânt, cinevă 

mai târziu şi-ar pune în gând să întoarcă 

şi să strice această diată, cu voie rea, sau 

eu patimă, sau cu lăcomie, cu mijloace 

de silă, sau: cu alte încercări, —să fie 

afurisit de Dumnezeu de Domnul atoateţii- 

torul şi blăstămaţi, și neiertaţi după moarte: 

piatra şi fierul se vor deslegă, iar ei nu... . 

Şi, pentru dovadă şi siguranţă adecă, s'a 

dat şi această scrisoare de întărire; 169], 

în luna lui Martie, indicţia a 4-a. 

Iacov, cu mila lui Dumnezeu fost arhie- 

piscop al Constantinopolei și Patriarh ecu- 

menic.
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Dionisie, cu mila lui Dumnezeu fost 

arhiepiscop al Constantivopolei şi Patriarh 

ecumenic vădim şi noi. 
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(Archiva G. Gr. Cantacuzino; traducerea şi în Documentele Cantacuzinilor, p. 169 şi urm., no LXXIV.) 

CCCĂLVI. 
Mărturie a lui Dosofteiu, Patriarh de Ierusalim, cu privire la testamentul c 

Elinei Cantacuzino. 

"[Pecetea Stântului Mormânt, cu Învierea.] 
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Dosofteiu, Patriarh de lerusalim şi a foată 

Palestina. i Me 

“+ Smerenia Noastră arată prin cea de 
faţă scrisoare a noastră patriarhicească că, 
afiându-ne noi în 'Țara- Românească la anul 

de la Mântuire 1680, răposata Doamnă 

Elina, soţia răposatului Postelnie Constantin 

Cantacuzino, s'a rugat de noi adesea pentru 

această, pricină: voiă să împartă răposata, 

şi după părerea ei chiar, şi după îndemnul 

răposatului ei soţ, dar şi cu învoirea fiilor 

ei, tot ce aveă în casa ei, cele mişcătoare 

şi cele nemişcătoare, la cei şase fii ai ei: 

Drăghici, Şerban, Constantin, Mihai, Matei 

şi Iordachi, dar pe urmă, de oare ce sau 

întâmplat două lucruri: Întâiu că, domnind 

Grigore Voevod, a vânat (sic) casa ei toată, 

căci pe unii din feciorii ei i-a închis şi i-a 

chinuit, iar pe alţii i-a gonit, şi pe alţii 

i-a făcut surgun şi, pe lângă acestea, a luat 

atâtea pungi de bani, care nevoia aceia mare 

a mişeat-o şi-a dat şi ea ce-și mai aveă 

ale ei, şi bani şi lueruri, şi s'au vândut unele 

moşii din acele ce aveau să se împartă, 

şi eră drept să se facă din capăt altă 

împărţeală; al doilea, că fiu] ei Şerban a 

domnit în 'Țara-Românească şi este acolo, 

în ţară, obiceiul (cu toate că fără socoteală) 

ca, atunci când vre-un Domn cade dela Dom- 

nie, să iea Domnul ce vine după dânsul averea 

lui, adecă a mazilului-—, deci acea răposată 

Doamnă, răposata Elina, gândindu-se că, de 

nu se face o a doua împărţeală, urmează 

să fie nedreptăţiți unii dintre fiii ei, adecă 

aceia cărora li s'au vândut moșiile, de oare 

ce, la acea împărţeală ce se făcuse, nu luase 

fiecare din fiii ei moşii deosebite în moşte- 

nire, ci la cele mai multe erau tovarăşi şi 

părtaşi împreună, şi temându-se ca nu cum- 

vă, fiind scos din Domnie fiul ei Şerban 

Voevod, Domnii de după el, vrând să iea 

moşiile lui, să iea şi partea fraţilor lui, şi 

să fie Domnia seandelă şi pedeapsă pentru 
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onstanti- 

nopul; 
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pre Tă “php ara ră REeptâyovra, ră rOTe Brara-   

toată Casa lor, de oare ce, nedreptăţindu-se 

fiii ei de către Domaii de pe vremuri, ur- 
mează peirea Casei sale,— pentru acestea deci 

sa gândit să se facă îndreptare, cu Dum- 

nezeu, cu ce va fi să se săvârşească o a doua 

împărţeală, pentru ca aceia cărora li se 

vânduse la acea nevoie moşiile lor, să iea 

tot atâta parte din moşiile fraţilor lor, şi 

Şerban Voevod să iea în partea sa unele 
moşii, fără să fie la un loc cu vre unul 

din fraţii săi, care moşii să fie de atâta 

preţ, câtă ar fi şi partea fiecăruia dintre fraţii 

lui; şi ceilalţi fii ai ei şi orfanii celui 

adormit răposatului ei fiu Drăghicean Spă- 
tarul sau mulțămit cu orânduiala aceasta; 
numai Şerban Voevod, voind să fie stator- 

nică întâia împărţeală, şi neînvoindu-se la 

această îngrijire şi ehiverniseală a mamei 
lui, a cerut de la noi adesea acea răposată 

ca să vorbim cu acela, ce domniă atunci, 
ca acea împărţire, ce s'a spus, care se făcuse 
pentru cele ce erau atunci ale Casei lor, 

să rămâie în toată neatinsă în celelalte, nu- 
mai moşiile să se împartă din nou; apoi 

ca Şerban Voevod să nu iea parte din moșii, 

la, care să fie la un loc cu vre unii dintre 

fraţii săi, ci să iea unele din moșii, să 

le aibă el singur cu totul, şi să le dea de 

zestre fetelor lui; care să fie de atâta preţ, 
cât ar fi şi partea ce ar fi fost so aibă 

în moşiile cele împreună cu frații, şi astfel 
în tot chipul să rămâie Casa lor de obşte 
netulburată de Domnii de pe vremuri, şi 

vre unul din fiii ei să nu fie nedreptăţit 

pentru moşiile ee s'au vândut la nevoile de 

obşte ale Casei ei. Aşa dar, rugându-ni-se 
adesea să spunem aceluia, răposatului, şi 
spuindu-i noi adesea, şi cu stăruinţă, să se 

învoiască şi el cu dreptatea şi cererea mamei 

lui şi cu voia ei,—el nici nu sa înduplecat, 
nici n'a voit, ci, mai vârtos, călcând fățiș 

îngrijirea și hotărârea ei, ca unul ce 

stăpâniă şi era puternie, ne-a trimes în- 
dărăt la dânsa, ca, să cerem şi să luăm toate 

catastişele, şi de faţă toate hâstiile împăr- 

ţelii de atunci, ca să le aibă el spre înte- 

meierea şi statornicivea acelei împărţeli. 

lar ea, dacă am venit noi şi am spus o 
astfel de solie, a răspuns că nu dă nici 
catastişele, nici serisorile ce cuprind cele 

atunci orânduite şi împărţite, şi mai ales 

nu vrea să aibă nicio putere acea împăr- 
ţeală, ci, pentru pricinile ce sau spus mai 

sus, să fie acea împărţeală fără preţ şi,
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în tot chipul şi locul, şi la toată nevoia şi 

împrejurarea, neîntemeiată, fără putere ŞI 

întru nimie socotită; iar cea de-a doua 

împărţeală să fie fără nicio vorbă şi fără 

niciun cuvânt, în chipul cum mai sus sa 

spus curat şi pe larg. Pentru care, spre 

asigurare despre lucrurile ce le-am mijlocit 

atunci la Serban Voevod şi la mama lui, 

şi spre ajutorul părerii celei adevărate şi 

de pe urmă a răposatei aceleia pentru cele 

ce le aveă ea şi fiii ei, am scris cea de față 

şi am dat-o prea-nobililor fraţi ai lui Şerban 

Voevod pentru ajutorul dreptăţii şi adevă- 

vului. 1691, luna lui Martie; în Constanti- 

nopol. 

“+ Dosofteiu, cu mila lui Dumnezeu Pa- 

triarh al Ierusalimului, mărturisese. 

(Archiva Gr. G. Cantacuzino; traducerea şi în Documentele Cantacuzinilor, pp. 1317-40, no [XI 

CCCXLVII. 
Dionisie, Patriarh de Constantinopol, întăreşte diata Elinei Cantacuzino. 
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-- Dionisie, cu mila lui Dumnezeu fost 

arhiepiscop al Constantinopolei şi Patriarh 

ecumenic. 

-- Nu judecaţi după vedere, ci judecata 

cea dreaptă judecaţi-o, ni poruncește în 

Evanghelie Domnul, şi aiurea, prin Proo- 

roe: cel ce iubeşte nedreptatea, sufletul lui 

şi-l urăşte. De oare ce deci şi Smerenia 

Noastră s'a întâmplat să fie chemată acum 

câţivă, ani de răposata Doamnă Elina, fiica 

celui de de mult de veşnică amintire Serban 

Voevod şi soţia, celui întru fericire răposat 

dumnealui Postelnicul-cel-Mare Constantin 

Cantacuzino, care eră în locul ce se zice 

Dobreni, pe vremea când se gătiă acea ră- 

posată să meargă la Ierusalim, ca să se în- 

chine la acele sfinte locuri, şi să aud de la 

dânsa, pe lângă alte lucruri ascunse ale ei 

şi gânduri mai tainice şi mai de nevoie ale 

întregii ei Case, pe care ni le-a arătat nouă 

ca unui duhovnic, şi orânduiala şi aşezarea 

tuturor moşiilor ei, făcută după a ei soco- 

tinţă.—-e de nevoie să vădim pentru ară- 

tarea adevărului şi înlăturarea de orice bă- 

nuială, pentru ca nu cumră, trecând supt 

tăcere dreptatea, să suferim primejdie su- 

fletească,—de oare ce tot aşă se pedepseşte 

1691, 

Iulie, 

285.
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şi cel ce găteşte minciuna și cel ce tace: 

înte'o anume clipă asupra adevărului, care și 

acelaş este iubitorul de nedreptate și duşman 

al sufletului său. Deci răposata Doamnă 

Elena aceia, ca o bună cunoscătoare şi orân- 

duitoare a averilor 'ei tuturora, mişcătoare 

şi nemișcătoare, aşezând şi cugetând cu înţe- 

lepeiune prevederea pentru aşezarea lor mai 

pe urmă, ni-a arătat, spuindu-ni acestea: 

„Fiul mieu Serban Voevod, ca unul ce a 
fost ridicat la vrednieia de Domn, dacă va 

moşteni după moartea, mea la un loc cu cei- 

lalţi fii ai miei şi va luă părtieica ce i se cu- 

vine Luminăţiei Sale din fiecare moşie dintr” 

acele ce am câştigat cu ajutorul lui Dum- 
nezeu, urmează că se vor încurcă ale noastre 

cu cele domneşti şi după vremi vor cădeă de 

la unele feţe la altele ce se vor întâmplă, 

şi niciodată nu vor aveă pace fiii şi nepoţii 

noştri, de oare ee mâna domnească mult poate 

"şi fără teamăa apucă şi cele depărtate; care 

lucru ca să nu fie, cum se poate aşteptă-— 

căci e lucru nestatornie, al Domniei, de 

oare ce de cele mai multe ori se întâmplă 
schimbare —, am socotit că e bine şi am hotă- 

rât Luminăţiei Sale. din toate moşiile mele 

una întreagă, care să poată fi de o seamă cu 

toate părticelele ce eră să aibă el rând pe rând 

din toate şi, dându-i-o lui supt a sa putere şi 
stăpânire deosebi, arăt că aceia numai să o 

aibă, iar de la celelalte moşii ale mele toatesă 

se oprească, și să fie şi să se zică întru toate 

nepărtaş al acelora. Şi aşez în acelea ca, sin-_ 

guri domni şi cârmuitori pe ceilalţi fii ai 
miei, cari şi întreei să şi le împartă, cum e 

obiceiul fraţilor şi tovarășilor de moștenire; 

făcând această socoteală și orânduială de bună, 

voia mea, părinte preasfinţite, supun înseși 

blăstămurilor mele pe acela care altcum se va 

gândi şi va voi vre-odată să schimbe ceva 
din acestea; şi te rog pe Preasfinţia Ta ca 

so arăţi fiului mieu lui Şerban Voevod, ca 

să fie la ştiinţa lui deplină şi fără vre-o în- 

doială.“ Şi astfel, după însăş însăreinarea, 

răposatei Doamne Elina aceleia, vestind şi 

Smerenia Noastră lucrul în acel timp răpo- 

satului ei fiu, Şerban Voevod, scriu şi asigur 

prin cea de faţă că acea orânduială în ave- 

rea, cum .am spus, a răposatei Doamne 

Elina, e adevărată, sigură şi nebănuită, şi 

în acelaş fel, fără schimbare, am văzut 

apoi şi diata după întoarcerea ei din leru- 

salim, încredinţată nouă spre cetire, iscălită 

de dânsa, pecetluită şi având marturi, întă-



1 3 s 7 “ . 

răv abrby rpâzov ăn pahhănrus ldamev botTep6y 

aa Btadâuy peză riy ăvaorporpiy Exsivric dzb 

leposobuoy Yevovtvijy, Evperpiofisisav Tuiv 
2yor6Ţpatpay, Eoppanoutvqy 

* a > = A a 

re val &upâpropoy, Buxbebatodoav adră 7ad- 
er N ă , - * 

a Guta, 0 ăzapăpabara, rep 6 wa- 
z > a A - , 

xapirms Exsivoc bios abrie Xegiivoc 6 Bos- 
Pr Lă * . - a + 

fâvBac Gia, nat Bvvaoreia ri) map” adrod xai 
a i _ 2 E 2 s x 

ametiii mi ab0evrixi Extras xi Navy 

and Tâv iptGahy abrod, 

fpsv Ex 

ezelvrjs 

etc AvVăŢvwotv, 

vaTenpăTqoe vai 

y&o0» abriv Ghorehâs, Tod 100b v6vab 
ăvanvemavros zap' abroic, îs xai 

zoNoic Mos 1057 Evosrat, Nat Tjueie Xa- 

Xâc Enorăneda, vai roic perenerta Ti Ana 

say ăNieray xară Geby zpocouohorțobuev xi 

Mţouev dr, Săv Îj vpâunoră Tva TATpLap- 

“pă, 4 abbevrixă, î XNa oizătirore XATas- 

ebăoBrcav zopă rhv duadiiury Dm Eelvo» 

mod Xepfăvo» Boeâivăa, ăvatpobyra 81j0sv xai 

Gvatpenovra cip îvorăpo Brărativ TIS BARI 

pia umrpâe arod Aduc “Ehevre, 6 vii 

xadohexije faine vi pawoărs, âv îl 

Epmiwev duvaorsiay abrud, ăzonopobpey uetya 

sai Bhos ăvioy»pa bnonnfotănev, is ne- 

zhaoutva, vai vedâoc vEuovro. wa TIS. dm 

Oeiae waxpăy AnEXOWTa, XATĂ GXOTĂY p.0V0y 

îvetvov mejovâra, rd 2” tooy Exelvrie Tis Wa 

fodixîie 

VIS, owlâuevoy zapă zole  ebyeveoriizote 

ăpyovoty Aoinois bioie Sxelvrjc, on 

atozioroy văpâv zale 

W.7 pr 9po%42v0vy, 

Saare uenrpăe abrod Aduvas "EXE- 

m 
mă ai 

diac  brovpaale 

6 a TONhĂIS, 

ăvervâoapey, bs îjd3e 10 ăvawzibohov, 

Zeu md mbpos nai tiv î0/bv 2 tb "6sfonovy 

xi ci zpororbrp tar... 4003dY249.09. “Obey 

ua ete Evăetry ie XaATă Qzo05 6) SI]- 

Geiac EjEvero 

Bou.ev vai 

zb zagpbv 1îc îjpâv Merpr6rrjros 

rpănpa a ăveyerpioln tes eyyeveorărolş 

Xpxovatw dinte Exetyqe 775 paapiae A6u.vas 

“EX&rme, Tia aată 2veda. ĂATTNOiS ph, 

2v up Plone, îvărâyoe (sic). 

vind acestea, asemenea şi şi nepreschimbate,— 

pe care acel răposat fiu al ei, Şerban Voevod, 

cu silă şi puterea ce aveă şi cu ameninţare 
domnească cerând-o şi luând-o de la protiv- 

nicii Ini, a căpătat-o şi a smuls-o din mijloc 
cu totul, rămânând la ei numai izvodul, 

cum şi multor altora li e ştiut aceasta, şi 

noi ştim bine, şi celor ce vor fi pe urmă 

li mărturisim tot adevărul cu Dumnezeu 

şi li spunem că, dacă, ori cevă gramate 

patriarhiceşti, ori serisori domnești, ori al- 

tele de orice fel sar fi gătit peste diată 

de acel Şerban Voevod, nimicind cumvă şi 

schimbând diata de mai sus a fericitei ma- 

mei lui Doamna Elina, 

diata originală prin silnicia lui, despre care 

am vorbit, le stricăm pe acelea şi le facem 

cu totul fără putere, ca plăzmuite şi pline 

de minciună şi mult depărtate de adevăr, 

făcute numai cu acel scop, iar izvodul 

acelei diate originale a maicei lui Doamna 

Elina, păstrat de prea-nobilii boieri cei- 

lalţi fii ai ei, care cuprinde și înseși măr- 

turiile unor oameni vrednici de credinţă, 

pe care adesea l-am şi văzut și l-am şi 

cetit, să aibă puterea și tăria şi siguranța 

şi să fie de acelaş preţ ca şi diata dintru 

început. 

tregului adevăr, s'a făcut cea de "faţă 

gramată 

dinţat prea-nobililor boieri fiii acelei ră- 

posate Doamne Elina, și fii ai noştri su- 

fleteşti iubiţi. 1691, în luna lui Iulie, 

indieția—. 

(Archiva G. Gr. Cantacuzino, traducerea şi în Iorga, Documentele Cantacuzinilor, p. 149 şi urm., no LXIY.) 

CCCXLVIII. 
Dosofteiu, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. 

(Archiva Protopopiei din Sihiiu: semnalată şi în Studii 

  

şi documente, XII, p. 3; n Iv.) 

CCCXLIX. 
Notiţe a lui Dosofteiu, Patriarhul Ierusalimului, despre nunta ficei lui Con- 

stantin-Vodă' Brâncoveanu cu Radu Iliaș. 

Pentru care şi, spre arătarea în- 

a Simereniei Noastre şi s'a încre-: 
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neînfăţişându-se . 

Bucureşti. 

169%, 

3 Iunie. 

1692, 

6 Novembre,
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lași, 

1692, 

Novembre. 

C. 1693, 

1692, vbenfpio» SE, Epwvev 5 âmoc rod -1692, Noiemvre în şase, s'a făcut nunta 

umzitară “Pâdob rod "Hhâono» pară vic . lui beizadeă Radul Iliaș cu fiica Domnului 
Awyacpbe rod Abdeyrie Kovoravrivov Bos- -. Constantin Voevod a toată Ungrovlahia. 

dovăa 7ăsne Obyxpoâha pie, Erbyopay xai : Ne-am întâmplat şi noi acolo, şi am fost naşi, 

Tiueie €30,'xai Eyivapev obvrenvot, vai Erb'/ey şi sa întâmplat şi dragomanul dumnealui 

10 6 Bpaouăvoc dp Adstavăpoc, 55 popqtă- i Alexandru [Mavrocordat], care se întorsese 

uavoc îmd rd Maehypăât. "Eco sic pipa. , acolo de la Belgrad. Să fie spre amintire. 
(Ms. 164 al metocului Sf. Mormânt la Constantinopol; publicată şi în Papadopulos Keramens, 

Ie IV, p. 144) 

CCCL. 
Dosofteiu, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. 
(Archiva Protopopiei din Sibiiu; semnalată şi în Studii și documente. XII, p. 4, no v.) 

CCCLI. 
Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Constantin Duca-Vodă, despre 

aplecarea-i către el. 

Kovorayrivp Aobxa Bosfcâu. | | Lui Constantin Duca Voevod. 

"Yonhorare usi Geooeftorare, vai wi Prea-înălţate şi prea-evlavioase şi mie 

mzavrâe înoi mai mâpne opBahuod miumptc- | mai cinstit decât orice, şi decât lumina 

care Abbtvra, r bnepuetuewp cîjs buartpus | ochilor, Doamne, pun pe pământul Înnăl- 
“Yonhbrgroc îâăpe răs nepiânrone ăvariimu: |  ţimii Voastre numirile ilustre şi, pentru ca 
mpoomropias, ai Ones îmmpelac ănăoqe 5- | să ajungi a birui toate uneltirile, trimet 
mepaveoritota Bayirvotro, ră Gvaxaeie îme- 1 rugăciunile mele dătătorului de bunuri. 

relac ăvansunw câ mapoysi rây ăyadây. Tă ,  Strălucitele şi plăcutele serisori coborâte 

mapă rîie buerepac ebueveiac ua pthavâpu- |! către mine de la bunăvoința şi iubirea ta 
miac e Eu vortbvra oatăpă wat mepiyapij | de oameni, cu care se înmânează acestea, 

Ypăunara rame, îi rabr Exywerpilerat, nao&y ; arată toată lumina cea mai deplină în lu- 
rây dă Bio denxorăryjy &modeinvootv bnepij- |!  erurile vieţii; şi sunt bucuros foarte pentru 

doua 2, dmetdăy ual cote Enutăuaay arie | că m'am învrednicit a mă împodobi şi de 

a&âwat xoGusiodar: xai Gevroyolmy ăp” oby, | poruncile tale; şi aș fi fericit dacă vre-o- 

si nonote, uăora, îjv ri duijs Woyie md ' dată mai ales aceia ce în sufletul mieu 
ete daxăvmotv mpoxetpâv ze vai xpofi»uov i e gata şi bucuros de slujbă şi revărsat din 

xi mb năyroe sie meptnoimoiwy ăvaxexnutvov ;  bielșug spre păstrare, sar vădi, cât în- 
găduie puterea omenească, adâne-văzătoarei 

tale înţelegeri. Căci, din toate câte sunt, ce 
mi Sar puteă întâmplă mai plăcut ori mai 

Ti Duertpu navâepueorăr, âs0y "e îryupei 

îbvaţuc âvâpoziyn, Eoveoer “svotro wavepây. 

Ti văp 3vy fuoi zâv dvrov oua papiso- 

repov, îi Owu:mdtorepov, îj xai oouupepbrepov, ! bucuros ori și mai de folos decât poruncile 
mâv nposravuăroy adrîjs;, Ti 85 nai rtulă- tale? Şi celueru mai de cinste decât ascultarea 

repov si 7îj ete abriv edneBeia xai, î 05- +  detineși,prin, casăzieaşă, unirea în simţire 

ros stno, du nafeta nai caordrijt 2 70 râv | şi prin confundarea în sânul prietenilor tăi, 

ciov adrije XaraNOY 0b% Exotpi ră dawre- "să nu vin înal doilea rând, ei să mă învred- 

peta, GAY ă&oiujv ăxoboat edeyontwme abrije | nicesc să te aud spuind acel: „altul eu“, pe 
md: Ecapos 276, 6mep"Adetăvâpp MEvovroe d- . care auzindu-l Hefaistion din gura chiar a 

xmmobs “Hrparorioy Evdoy boiharo vai bn . lui Alexandru, sa veselit înlăuutru şi de 

îs ăyav îjdovis Evtvero wovovobx Exopoy; ! plăcerea peste seamă mai că și-a pierdut min- 
"AEG roivov moi âvrifod tva pi mic Exha- i ţile. Decimă rog şi mă apropiiu cu dorinţă 

wzporărne Exntoo puyruije, AG, „7 ebvola "ca, să nu cad din prea-strălucita-ţi amintire, 
OaAzuevoc, vpăunaai ze ai apootățuasi vi, | ei, încălzitdea ta bunăvoință, să nu fiu lip- 

Badeinovat Tepaipopat. "Epioodo xi îs ; sit de cinstea înlueruri şi porunci. Fii să- 

1oeiofw, îvaboie Araci zepipeonsvn. i mătos şi fericit, copleşit de toate cele bune. 
(Originalul în mănăstirea Vatopedului; copie de C. Erbiceanu la Bibl. Ac. Rom.) 

 



CCCLII. 

Hotărâre a Patriarhului din Constantinopol în folosul fugarului Mitropolit 
al Moldovei Dosofteiu, după stăruința lui Constantin-Vodă Brâncoveanu. 

"Eheoy ăua vai pia ă5avros 70 kvpio 
705 tepopăvrav Aafid, za ovvrjuutviv Ep 

iv Becopydv plot Tpzvvoyobros, 7plvety 

pa mai Shestvy Exacioc 1 Tod Oe "Era 
ia ode uepălrine: &tb mară Dăvra XAlpby 
ebODvmc wâv Ev mpioet Bapbvst robe True 
Îrjoavras, îhesiy 68 râhv abrobe ovuradâc 

wETauehobuEvOG Xa TpOGTIRTOVTAS 0B% ATA- 

vaiverat” warantvet re uâv 7ohhobe mie TIS 
Zhayov răteos rod lepod uarahbyov, „oi rd 

îvepyody &xsivols ămaorepei, îv p Erhnpd- 
day 6xdu more, ovixopetv dă ph ră ma- 

pantopara pinbponoc, Tina Gexttaă Ge- 
panetag tori, vai dvounheirat 7obe rotabTobe 
npbs ri RDOTEDIV ÎXATANVAOTOG AITĂBTIALY, 

&s 6 narănoov ai zh tbwevoc Kbpioc 7 
owyxarafarixâs âvpărepov %pvây popint d- 

modinais wiv broriberar. 
"Emeâi, rovțupody ai Tpoha6vTns Ey 44- 

Barptosi uaGoreGir 60 ovvodixâs 6 zpiy pir. 

rioas MmrponoNrms Mok6ofhayias, siva dă 
ză xararrety rijy Exapyiav A Tod, Xa TAbTAE Ă- 

vaxopijoat Ep" :xavoie rtat ppâvots, ai ui) 9pov- 
niew Entorpâvat etc rd noluvicv abrod, Xa 3 

âvatpopăv râws shăGonav Exetdey, ore pai oH- 

vodwmâc &netiuiioauev adr mob ete ijy lăiav 
Mrponchw EnavehBeiy, GA cb Dnimovozv 
Oy Eveza, ri) Tâv îepâv vxavivov Gtopăcet, 

xaBatpecet xafvnefăonev adry, Tis dpyte- 

paobvrc &nootepisavres, ai stay ded 

ev Xhov âvr adrod MyjrponoNrijy sioa:pdijvat 

2v rîj Mrjrpondher Exeiv mpăs ăpytepariniy 
îmiouety zo5 &y adrij dpdod6fov dacă: vd> 
53 npooâpauy râ thte vie "Exximoiac, AD- 

cewe tâeij67] rob înitiuitov zoey ai drrtoeue, 
Beitac Browovivy ob ounpăy, Wat Tijy EXzNIj- 

aiasriiv matdaiay edafic Getăweyoe, 

mohătas 

vai 

obevorirrhs Ec paxpăy ră exizayua” 

2pbs robtag wa uolrijy v ebhâfetav 2po- 
Gaopevos zby eboeâtoraroy vai Exhayizpâra Toy 
AdBEveqy 10 îprewdva xbptoy Xbproy "loăwrjy 
Kovszavzivoy Maacapăy.zav, Boz56dav zâsns 
Obypoâhapias, diâv 4aTă Dedu AYARIpăv 
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58135. Vol. XIV. 

  

Cântând împreună Domnului.și mila şi 
judecata proorocul Daniil şi plângând ju- 

decata dumnezeiască legată cu mila, Bise- 
rica lui Dumnezeu a. înrăţat bine, după 

cuviinţă, a judecă şi a iertă în acelaş timp: 
pentru care în toată vremea împovărează 
cu îndreptările ei la judecată pe cei ce au 
greşit, dar nu se împotriveşte a milui iarăș 

cu compătimire pe cei cari s'au .pocăit şi 
i sau rugat; scoate pe mulţi din rangul pe 
care l-au căpătat în sfânta ierarhie şi-i des- 
poaie de dreptul de a nai sluji în treapta 
în care au fost, dar iea şi iartă cu iubire 
de oameni greşelile, pentru că e primitoare 
de slujbă şi chiamă „pe unii ea aceştia la 

starea cea d'intâiu fără a li mai ţineă, seamă, 
precum Dumnezeu care bate. şi iarăş iartă 

milostiv, ni porunceşte a amestecă, prin mii 

de hotărâri, şi una şi alta. 

De oare ce deci și mai înainte a fost lovit 
sinodiceşte de caterisire. fostul Mitropolit al 
Moldovei, pentru. că a părăsit adecă eparhia 

lui şi sa depărtat; de dânsa mai mulţi ani, 

şi nu s'a gândit să se întoarcă la turma lui, 

după ştirea ce am avut-o pănă acum de 

acolo, aşă încât şi sinodiceşte i-am hotărât 

să vie la Mitropolia lui, iar el n'a ascultat; 

pentru aceia, după hotărârea sfintelor ea- 

noane, l-am supus caterisirii, despoindu-l 

'de arhierie, şi am dat voie a se aduce alt 

Mitropolit în locul lui în Mitropolia aceia 

pentru arhiereasea supraveghere a popo- 

rului drept-eredincios dintr'însa; iar acum, 

venind spre mila Bisericii, a cerut a se îm- 

părtăşi de deslegarea şi iertarea, cuveriită, 

' arătând răbdare destulă şi primind cu evla- 

vie pedeapsa bisericească şi păzind mult 

timp €u gruinazul plecat porunca; pe lângă 

acestea aducând ca mijlocitor din evlavie şi 

pe prea- cucernicul şi prea-luminatul Domn 

şi stăpân, domnul domn lo Constantin Ba- 

sarab, Voevod a toată Ungrovlabhia, fiu iubit 

şi dorit după Duh al Smereniei. Noastre, 

ca să vestească adecă rugăciunea lui, iar 

nu să. silească şi să smulgă mila Bisericii, 

ca să-i capete deslegarea; deci, cu iubire 

de oameni primind noi cererea cu metanie 

a arhiereului şi folosindu:ne fără cruţare 

de mila Bisericii, atât pentru răhdarea Lai, 

37 

1693. 
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Bucureşti, 

1693, 
lunie. 

  

ya, xai ro 2h6e rije Emmqotas ăperăâe pm | cât şi pentru viaţa lui virtuoasă, ca şi pentru 

Găusvot, rodto. păv dă rijy bnowaovijy aro, bătrâneţă și, nu mai puţin, pe lângă acestea, 

zodzo 88 tă mb ăvăperov ci boije odrod, | pentru rugămintea domnească, precum sa 

XMoc 88 mol 8ră rd mipaă, 0bx Eharroy spus, a prea-luminatului Domn, l-am so- 

% îmi robrore wat dă rhy adBevrinijy afiootv, cotit vrednice de iertare, şi, scriind, vă- 

oc eiprrar, rod Exhau.mporăro» AbhEyrov, G»- dim sinodiceşte ca acel preasfinţit Mitro- 

yenpăxapev ebho'ov avyxopijsewe abrăy Gâtd- polit fost al Moldovei, fratele nostru iubit 

car mai 8 pâmpowes ăzotpatvonefia ovyoăt- întru Duhul Sfânt şi coliturghisitor, să 

x îva 6 Grampdeie teporaroc Mprpozohtrre fie iertat şi deslegat de acea caterisire 

mpomy Movâofhaytac, 0 Ev “Axip Ilvebpart scrisă şi rostită împotriva lui, şi să fie 

ăganmrbe ădehpbe vai ovhherovpri6s, BnăpX) de acum înainte curat şi nepârât, şi să 

owyweyopmutvoc xai hebpăvoc Esivns rile aibă puterea de a-și face slujba de arhie- 

aa adrod vpapzione vai Expoyndeisne na- reu fără oprire şi împiedeecare, unde ar fi, 

6 atptosos, ădâac re rod Notzod 17i OVERA - binecuvântând și sfințind şi arhiereşte pe 

zac, ua Ex mb Evepioby rile ăpxtepoobyns creştinii ce vor veni la el, fără contra- 

adro5 ăxohbruc ua anapeunodioruc, 60» zicere şi şovăire, şi îndeplinind toate cele 

dv ră, ebhorâv nai dmpălov xi ăpytepa- arhiereşti, unde ar fi chemat, cu ştirea celor 

auâe mode mpooepyontyune adr wpromavode | ce stăpânese în acea ţară, fiind datori toţi 

ăvavriiroc xoi ăvapipthEurac, vai Tyra creştinii a-l cunoaşte de arhiereu, legiuit 

ză ăpytepaziă Emmedâv, do» âv mpooxhi, | şi canonic şi a-l cinsti şi a-l iubi şi a fi 

stăijoei rây xoră rânov mpoiotautvov, Opel- cu evlavie faţă de el, şi a-l primi cu toată 

Xâvmoy nâyroy Tây yptoriavâv miwyboxetv ad- |  vrednicia și îngrijirea şi cuvenita, ospeţie, 

zăv ăpytepea vouipav Xa xovovixy, xai miuâv | şi a-i arătă respectul cel cuvenit arhie- 

za aoarăy vai SiebhaGetadar, nai meră 240)€ + __weilor, nimeni împotrivindu-se eu fapta ori 

dfiac mai neptroitioewe 17 Tp001x0b0ms de- | cu vorba, cleric ori mirean, supt pedeapsă 

Eboews ânodtyeodar, xai ctbae move: 

adr rb roic ăpytepeborw dpethâuevov, pindevbs | poruncă. Pentru care, spre a se vădi, isa 

2vavriovutvo» 1 ăvrețovroc, iapooptvov 1) Aai- | dat şi această iertare. 1693. 

105, Ev Găper ăpiiae wat GAbTov dpoprou.0d 

2 ămopăcenc. “Oey sic Evăertrwv amehbtim adrg 
ai Î napodoa ă0owoc. 4xây!. 

de caterisire şi nedeslegată afurisanie după 

CCCLIII. 

Dionisie, Patriarh de Constantinopol, arată că mănăstirea Polovraci, clădită 

de Danciul Milescu şi închinată Sfântului Mormânt la 1650, fiind de faţă Patriarhul 

de Ierusalim Paisie, a suferit din lipsă de avere şi pentru tulburările ce au zguduit 

ţara, ajungând sărăcită şi ameninţată cu ruina; urmaşii ctitorului, Maria soţia Ba- 

nului Barbul Milescu şi alţi Mileşti, se înţeleg cu Domnul ca să iea mănăstirea lor 

ca metoh al Hurezului, dând în loc Sfântului Mormânt, care n'a primit de cinspre- 

zece ani niciun ajutor, câte 1.500 de lei pe an, din cari se vor reface chiliile Sfântului 

Gheorghe din Bucureşti (se adauge că s'a făcut şi în româneşte). 

1693, tovviov. 1693, Lunie. 

Mahan Găve nb zapăv ris Tv Merptd- Scrisoarea de față a Smereniei Noastre 

rjtos păuua &rt ră ceGăoțtoy povaoTijplov cuprinde că venerabila mănăstire ce se află 

ză msipevov sis ri ronodeoiay 705 IloGpa- în locul Polovracilor şi e cinstită întru nu- 

ztiov xi rtpopevov Em” Gvopart râv belwv mele sfintei Întrări în biserică a preasfintei 

Elooâiwv ris breponias îu.âv Qeoroxo», Gnep noastre Născătoare de Dumnezeu, pe care 

qxoă6umoev 5 waxapirns ăpxov Nrăvriovhoe : a clădit-o răposatul boier Danciul Milescu 

Mrtoxoc xi pitpwoev sie my ov xzi ; şi a închinat-o la sfântul şi de viaţă pri- 
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Ierusalimul, chir Paisie, dar, pentru că 

acel ctitor al ei n'a dat mănăstirii aceleia 

moşii şi averi destule ca să se poată cârmui 
şi să o poată duce cât de cât, şi apoi pen- 

tru că s'au întâmplat în ţara, aceia a vestitei 
Ungrovlahii multe rele, şi unul după altul, 

pe care le ştiu toţi, a urmat fireşte, şi pen- 
tru slăbiciunea sa însăş, şi pentru multele 

tulburări ce au venit din afară, ca nici 

ctitorii să n'o poată înoci [mănăstirea], ori 
măcar s'o poată cârmui, nici noi nu suntem 
în stare să-i facem vre-un folos, aşă încât 

n'a mai rămas nicio nădejde, nici putere 

ca să fim destoiniei a o stăpâni, sau măcar 

a o păzi, de oare ce, pe lângă cele ceam 
spus, chiliile şi zidurile şi cele din prejur 

ale mănăstirii, unele s'au ruinat, iar altele 

cată spre ruină, iar vitele mănăstirii de tot 

“au pierdut; şi tot așă şi rumânii şi Ţi- 

ganii mănăstirii, de atâtea rele, au fugit 

unde au dat cu ochii. Deci mănăstirea aceia 

a rămas aproape cu totul pustie, şi, cum se 

zice în Sfânta, Scriptură: „ea smochinul 

ce şi-a, pierdut foile“ şi într'un cuvânt se 

aplecă spre sigura peire desăvârşită. Gă- 

sindu-ne deci tru peşte acolo în Ungrovlabhia, 

ne-am adunat cu urmaşii acelui fericit eti- 

tor, adecă prea-nobila jupăneasă Maria, 

soţia răposatului Ban Barbul Milescu, şi 

fiica ei, Maria, şi Constantin, pe care l-a 

născut zisul Barbul din altă nevastă a lui, 

şi Staicu, fiul răposatului Petru Milescu, 

şi Stana, fiica răposatului Petru Milescu, 

şi am rugat mult pe prea-luminatul, prea- 

evlaviosul şi prea-înălțatul Domn şi stăpân 

a toată Ungrovlahia, domnul domn Io Cons- 

tantin Basarab Voevod, cel întru Duhul 

Sfânt fiu iubit şi prea-dorit al Smereniei 

Noastre, să facă milă a o primi și ao 

înci [mănăstirea], ca să fie metoc al vene- 

rabilei mănăstiri pe care a ridicat-o din 

temelii Luminăţia Sa întru numele sfinţilor 

slăviţilor, marilor, de Dumnezeu încunu- 

naţilor şi asemenea cu Apostolii Împărații 

Constantin şi Elena şi să dea ceva alta 

pentru dânsa la Sfântul Mormânt; şi astfel şi 

amintirea ctitorilor să nu se stingă, ci să 

rămâie în veci, şi Sfântul Mormânt să 

aibă cevă ajutor, care sunt acum cinspre- 

zece ani de când n'a luat cevă de la dânsa, 

şi nici nădejde n'are să iea de acolo cevă, 

mult ori puţin. Şi apoi prea-luminatul şi 

prea-evlaviosul Domn, ca unul ce e mări- 

nimos şi compătimitor şi de Hristos iubitor 
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1 Bd os6toruzos, în voi, XII. 

2 Lipseşte; ibid. 

3 În Legrand: uovaorgiav 
+ Lipseşte în vol. XIII, locul dela Iohâpărtt 

3 În ediţii: 6abpov. 

6 Lipseşte acest cuvânt în vol. XIII. 

  

stăpân, s'a învoit cu cererea noastră şi a 
primit acea venerabilă mănăstire şi a dat 

pentru dânsa Sfântului Mormânt trei pungi, 
adecă lei o mie şi cinci sute, pe care le 

vom cheltui pentru înoirea şi isprăvirea 

chiliilor, adecă odăilor Sfântului Gheorghe 

aici în Bucureşti, pentru ajutorul în fiece 

an şi veşnie al Mormântului Domnului. 

Deci arătăm cu această gramată a Sme- 
reniei Noastre la această mănăstire cins- 

tită întru numele Întrării în biserică a 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi aşe- 

zată la Polovraei, cu tot cuprinsul ei şi 
cu toate locurile şi moșiile, şi cu viile ei 

şi celelalte ale ei averi, și cu toţirumânii 

şi "Tiganii ei, pe cari-i seriu anume cărțile 

de închinare ale mănăstirii şi cele dom- 

neşti, să fie metoe şi adevărată şi deplină 

stăpânire a venerabilei mănăstiri ce sa 

clădit acum din temelii de pomenitul prea- 

luminat și prea-evlavios Domn, de acum 

şi pănă în veac, şi cât va privi soarele 

spre noi, şi să se economisească, şi să se 

cârmuiască de egumenii de pe vremuri ai 

acelei mănăstiri cum vor află cu cale, şi 

nici Patriarhii de pe vremuri ai sfintei 

cetăţi Ierusalimul, nici părinţii şi epitropii 

Sfântului Mormânt să nu aibă în niciun 

chip a se amestecă ei cu mănăstirea aceasta, 

ori cu părinţii mănăstirii, ei după obiceiul 

în toată privința al Mormântului Domnu- 

lui, ce au puterea cea mai deplină cei de 

pe vremuri preasfinţiţi Patriarhi ai acelui 

Scaun apostolicese, şi mai ales după novela 

fericitului autocrat Iustinian cel Mare către 

Petru prea-sfinţitul arhiepiscop, care spune 

să aibă voia cea, mai deplină cei după vre- 

muri Patriarhi ai lerusalimului a schimbă 

cele închinate Sfântului Mormânt şi stă- 

pânite de dânsul şi a le cârmui după vreme 

şi după nevoic, şi să rămâie schimbul neatins 

şi neîntors, sigur şi nezguduit, de acum şi 

pănă în veac, cum sa zis, şi să aibă 

putere în toată vremea, în tot locul, față 

de oricine şi la orice judeţ, bisericese şi 

politicese. lar,. dacă vre unii ar voi să cu- 

gete şi să facă vre un lueru împotriva 

(acolo: Iloh6paărt, cum la Legrand: Iloh6gaţ-). 

1 Lâpseşte în Legrand partea de la Marptăpău: până la râv Tepocohbpuv. 
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i 

"gramatei de faţă a Smereniei Noastre, ori 

din partea Sfântului Mormânt, ori din par- 

tea. ctitorilor mănăstirii şi a urmașilor lor, 
sau alții carivă, cârmuitori sau cârmuiţi, 

clerici sau mireni, ca unii ce ar fi gata 

să desfacă luerurile bine orânduite şi ar 

voi să nimicească dreptatea și această aşe- 
zare frumoasă, şi bună, şi de folos, ea acei 

ce făţiş ar stă împotriva legilor sfinte şi a 

dreptului celui mai vădit, unii ca dânşii 

să fie neiertaţi şi afurisiţi de Dumnezeu 

atotţiitorul, şi  nedeslegaţi după moarte 

şi daţi în vileag (2), să aibă apoi şi blăs- 

tămurile sfinţilor trei sute şi optsprezece 

părinţi purtători de Dumnezeu, ceia ce 
este veşniea, şi neridicata anatemă, şi pănă 

atunci să fie partea lor cu vânzătorul Iuda; 

iar cei ce vor rămâneă în margenile bine 
orânduite de gramata aceasta să aibă har 

de la Dumnezeu, şi de la noi rugă, bine- 

curântare şi iertarea păcatelor. 

S'a dat, cu întărirea preasfinţitului, prea- 

învățatului şi prea-veneratului arhiepiscop 

fost al Constantinopolei şi Patriarh ecu- 

menie, domnul, domnul Dionisie, care se 

află aici în Bucureşti, şi “mărturia celor 

mai jos iscăliţi prea-sfinţiţi arhierei şi prea- 

cinstiţi boieri: şi s'a tălmăcit şi s'a. scris 

în limba românească, pentru . mai sigura 

înţelegere a localnicilor. 

În anul Mântuirii 1693, luna lui Iunie, 
în București. 

(Legrand, Epistolaire, pp. 31-5, no 11; vol. XIII din această colecţie, pp 454-5.) 

CCCLIV. 
Constantin Duca, Domnul Moldovei, pentru mănăstirile Sfântulvi Mormânt: 

Galata, Barnovschi, Bârnova „din codru“, Sf. Sava, Cetăţuia, Hlincea, Dealul- 

Mare, Dumbrăviţa (Ţ. Tecuciului), Bistriţa, Tazlău, Caşin, întărindu-li privilegiul 

de la Constantin-Vodă Cantemir, care li dăruise posluşnici,—aceasta după dorinţa 

lui Dosofteiu, Patriarhul de Ierusalim. 

(Uricariul, UI, ed. a 2-a, pp. 94-9.) 

  

1 În Legrand: 3. 
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Constanti- 

nopol, 

1693, 

Iulie. 

a „ CCCLV. 
Mărturie a lui Dionisie, Patriarh de Constantinopol, în privinţa diatei Blinei 

Cantacuzino şi împotrivirii fiului. ei, Şerban- Vodă. 
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“- - Cele neorânduite sunt pretutindeni 

triste, a spus dumnezeiescul glas; şi ce zie 

u: triste, când neorânduiala e în toate pri- 
cină a toată peirea, căci prin neorânduială, 

nu numai case şi cetăţi, ci şi neamuri şi 

seminţii întregi s'au nimicit. Pentru care 

se şi spune: prin rânduială toate sau aşezat, 
şi chiar pănă la bolțile cereşti şi puterile 

acelea sufletești ajunge rânduiala, de unde 

ni-au alcătuit de acolo legi, eanoane şi o- 
rânduieli rânduiala ca .dătătoare de viață, 

iar neorânduiala ca aducătoare de peire au 

sfărâmat-o. Şi ce vreau eu cu această în- 

troducere decât să spun că -răposata întru 

fericire Doamna, Elina, cunoscând această 

neorânduială, a -pus ale ei în rânduială, şi 
nu numai după gândul oamenilor, ei mult 

mai mult după porunca dumnezeiască, a 

făcut diată pentru toate moşiile ei şi ale 
soţului ei, pentru ca, fiii ei după moarte-i 
să le împartă. toate de. o potrivă, şi astfel 
s'a păstrat acest bun aşezământ pănă astăzi? 

Apoi, ca printr'o întorsătură, adecă a rău- 

tăţii, pentru nepotrivirea vremii și multele 
şi feluritele tulburări, inoşiile ei s'a întâm- 
plat de au ajuns la pustiire deplină şi la 
peire; apoi s'a făcut Domn şi răposatul 

Şerban Voevod; şi, văzând ea că s'au în- 

tâmplat unele ca acestea şi că înaintează 

această foarte rea orânduială, s'a grăbit a-și 

aduce lucrurile în rânduială bună. Deci cu 
însuş sfatul şi însăş voia ei a stricat cea 

d'intâiu diată a ei, şi a făcut-o fără drept 

şi fără putere. şi numai din cugetul ei, zic, 

a, seris altă diată, hotărând cu acele moşii 

-cum a vrut ea; şi, atunci petrecând acolo 

Smerenia Noastră, nu numai că de două 

şi de trei ori şi mai des la Bucureşti, dar 
şi la Dobreni, când plecă la sfânta, cetate 

a Ierusalimului, sa rugat de noi acea 
Doamnă ca să arătăm răposatului Şerban 
Voevod această afacere cu mijlocirea noas- 

tră, ca, să aibă încă şi de la el putere şi 

asigurare a doua diată a ei, ca una ce e 

dreaptă şi legiuită; și, arătându-i noi aces- 
tea, sa umplut tot de furie şi de mânie 
mare, poruncind și amenințând a. încercat 

să iea cu sila şi puterea acea diată; şi,



medâv Etica Xafeiv Gia mai Govaarein rijv 
da0fpwrv Exeivrv' 6pulioac 6 emi GXâG xi 
Cipla mibv abdradeheuv abroad, mpocsrt Er 
rmoe %ai rap” îvv păwpa Emi mă ădereiy 
fjuiv Xa ăxepetv rijv Bevrepav abrie ătabii- 

pornind spre paguba şi dauna fraţilor lui, 

a cerut încă şi de la noi carte casă stri- 

căm şi să nimicim a doua diatăa ei. Deci 

şi Smerenia Noastră, vrând pacea între ei 

pentru buna cârmuire, am dat 'serisoare eco- 
e, e . e - , . v % . . 

xy. “O0ev xai  Merpiârms Tuâv, B£hovog nomicoasă (cu rezerve), după cererea şi vola 
> > DN oz - z . > . Î.. 343 

ri zpbe ăAfobe elpiwqy zpbe doixnsty, acelui răposat; iar acum, scriind, arătăm 

dedoxapev păppa atnovaunc, ară Ti bii- 
mpa oi BEN 705 uaxapiro» Exelyow ră 

ca acea carte dată de la noi să fie fără 

drept şi putere şi întru nimic socotită, căci 

  

vâv 8 vpăpovres ănopalvoueta Or. md 000iv la cele bune nu sunt lucruri bune, dacă nu se 

map îjpv Exeivo “jpăwțua em xopov ai fac bine; şi cea de-a doua diată a ei să aibă 

ăyioyopuv nai sie 0b3ăy hogilâuevoy zi putere şi siguranţă, ca una ce este dreaptă 

răp ră xahâv 08% Eort XaNGy, tăv ui) Axe şi legiuită. Iar cine mai apoi se va arătă 

ewprar nai Î, Gevrăpa. adrie Exstvn Gabi în această a noastră dreaptă hotărâre, fă- 

îm mă xdpoc mai ri opahelay, be e: cându-se vinovat de neorânduială, unul ca 

dozoc oboa wat vâup.os. “Dome 8 ăv Gă- acela să fie afurisit şi neiertat şi nedesle- 

more pavij îy adrij 7ij jperepa rabrm Gpbii gat după moarte şi vădit (?). Căci pentru 

ănopăcet, ris ăratiac alrioc evânevoc, 6 întărire şi siguranță sa făcut şi cartea 

rotodrae Foto ăpoptouevos xai dor AOpaTae noastră aceasta patriarhicească, şi li s'a, dat 

„oi. ăhbroe eră răv Băvaroy, mai rwura- ; în anul 1693. 

waloc. Exit xăp dopadela mai Gebotbrirt | În luna lui lulie, indicţia întâia. 

îj&vero wa TodTo 1... TjuErepoy ROrpIapyt- 

by păppa, mai 28607 adroic, Eret pmphY. 

"Ev uri Plovhtov, tvâriâvoc a/tps. 

(Arhiva &. Gr. Cantacuzino.) 

CCCLVI. 
Dosofteiu, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. 

(Archiva Protopopiei din Sibiiu; semnalată şi în Studii şi documente, XII, p. 4, n9 vI.) 

CCCLVIL. 
Hotărâre a sinodului din Bucureşti prin care se recunoaşte că Ilarion 

episcopul de Râmnic nu e vinovat de pâra călugăriţei Ştefana, că ar fi fost siluită 

de el şi ar fi născut un copil. Marturi: al Ungrovlahiei Teodosie, al Adrianopolei 

Clement, al lerapolei Maxim, al Sofiei Auxentie, al Pogonianei Eftimie. 

(As. 411 al Patriarhiei Ierusalimului; rezumat în Papadopulos Kerameus, "legosohopirixi, Br 

Gori, IV, Petersburg, 1899, p. 385, no 94.) 

CCCLVIII. 
Închinare a descrierii dropicei de Ioan Mulaimes din anina lui Constantin 

Stolnicul Cantacuzino. 

Meyahonpentorate vai cooptarea ep, Prea-măreţe şi prea-înţelepte bărbat, 

Aceasta e cea d'intâiu din scrierile mele 

şi începutul altor lucrări ale mele, pe care 

către tine, vestitul Apollon, ca pornire a 

| 

i 

| 
îs ăzapyiw ris omooâie pb zpoottpw. Tobro | sârguinţii mele, ca prinos o închin. Dă- 

| 
) 

. 4 

Todzo ctvat ră 2pâtuv Amd Tă GYIpâu- 

pază Bad Vai TEVI ua TV XNoy 76v70y pi), 

d zoiov mphe 08, zăv vhetvby PAG 

-îj ci) perahzpeneig dcopobpevos, vai 5zd. | raind-o Măreţiei Tale, o pun şi supt ocro- 

zi ooporâzi vai ărpwwavzăttv abrijs G5- tirea prea-înţeleaptă şi isteaţă a ta. Însă, 

veaty ăvazibrjur. Aozâv, vas XAoy Ges- precum n'am voit să se închine altui stăpân, 

zâcrv Gt 65790 vă 2po5%9VI,9%i, price XXI nici la alt adăpost să alerge decât la înţe- 
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Bucureşti, 

1693, 

11 Novembre. 

1693-3105. 

Bucureşti, 

1694, 
Novembre.
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xaraprijv vă mpooăpăp.rj napă sie rijy X&E- 

TAIVOV XI TOVEDȚEVEGTĂTI,V ATIE GowpoOILĂ- 

vro, si BatpEvraboiy Xa TepiToltjoty, ToLGu- 

rorponus the mb puhăfer dnb răe bâpete 

zăv (pOnvepâv' mai redyivov BoxLoo6py, Xa 

ănb ră. Wrjâvplouara Tv XARGNGȚOY AXEpALOV, 

Tb 6noiov obtoc ebploxânevov :Dâher own 

vă gEwyj ste rode năvras ăn neyuhbzovos, 

vijpărrovrac nava ră rEhatov ris 0et- 

răriic 90» Woyîjs noi îvapero» nohireiac, 6n0b 

vai Vară Tă VEvoa sdyevEoTarog 4at -XATĂ Tijy 

ăperăv brhoraroa. DBâfara - vice deo 

iv ysipa wob ele ebprjuiav Tis TorabTac 005 

moMretac, av towe xat od 1jfezv stofa 9u- 

varăv vă nepiipățo eic vuwpăv Entorohiv 6- 
Axâmpov toroplav Gus, ExeSij, wait oi vâuou 

Tâv EDtOTOAGy robro Bv pub ră 0» ywpodat, 

pBăver wovov vă ri Gvoudoo xbfepvitny, 

narEpa pov mai Btdăoxahny, Enetdi) sie rotob- 

move vol ehtobrone Watpobs, Oy Ww6voy 

Bare 4 Bhayiare, 605: wa Exdorny moNi- 

Covrat &xd ră tompă vebwara rijc Deonapiyon 

xi Zumpânrob arie Gopias ua Yăprroc 1ai 

rây navodeoy adris Gl5ajudray, GG xai 

adri) în “Ehhăe e0abwaoe ri oupiav 00» %ai 

edho610rjxe riv Evdeov peri oob. "Azi 

ete £va u&pos ră Grăpopa Gacideta ai Tonuwe 

6mod, Epr6oc tiv Er, Emeptiyirjoe ai Enepi- 
pae ua e Xhhoc "0âvocebe modhây ăv- 

Bpozuv !6es dorea ai v60y EȚvog: TODTO p.0voy 

Mo 8r. Beonveborws xpbe rijv iv Meraho- 
mpănetav GhufBeber Exeivo Orad xai 6 zahariie 

îxsivoc Sdovpărise Ilhărov, Ori rore rd briîj- 
x00y d Exet, Grav 1j 6 wthdoopoc buotheber, 

4 6 Baohebe ethocorei, "'Hâebpo mc eie 

700474 Ts Tporepipara robro etvat tâi- 

roroy rd. vă waradăyerat ebuevâe Tijy Tod 

„a? Evăs ebreherav.. Mă zodro ai 870 Gap 
pâvras, mobzo 7d winohy Bpov Tic npoopepu 

xi mă retepovo sie civ Meyodetdrara Tis 

sat at mâv pevadbvuu.oy abrije "Ey5oforrra 

tva maradey0ij rd mapăv ebredtc zovymurtov, 

ui ămoGhEnavrac sie ră utnpârijta rob 

dopo, hdă pe râv 2600vy 705 îwpovmEvo», 

”Epfwoso. 
'O0 ară zăwra vai dă nâvra 

Aoxvoc ie Tă TpOOTĂȚIAtA ti, 
Xa more xai xoBaphe 

“Io&yyns Movhdiuns, 6 CXăyioT06 Tây 

Pootxâv latpiy,   

lepeiunea-ţi învățată, cea. vrednică de laudă 

şi de neam prea-bun, pentru stăpânire şi 

îngrijire, astfel tu o vei păzi neatinsă de 

batjocurile pizmătareţilor şi a celor?) ce 

se fac a fi învăţaţi şi de elevetirile vorbi- 

torilor de rău. Care găsindu-se astfel, va 

puteă ajunge către toţi trâmbiţă cu sunet 

mare, vestind pretutindeni desăvârșirea prea- 

dumnezeiescului tău suflet şi a virtuoasei 
tale cârmuiri, care eşti şi după neam prea- 

nobil şi după virtute prea-înalt: De sigur 

aș fi ridicat mâna mea spre lauda unei 

cârmuiri a tale ca aceasta, dacă numai mi-ar 

fi fost cu -putinţă ca într'o serisoare mică, 

să înşir toată povestea; ci, de oare ce şi 

legile scrisorilor nu-mi îngăduie aceasta, 

“ vămâne numai să-ţi zie cârmuitorul mieu, 

părintele mieu și dascălul mieu, de oare ce, 

la vremi ca acestea, nu numai toate Vla- 

hiile, care în orice lucru se îndreaptă de 
către poruncile vioaie ale înțelepeiunii tale 

aproape de Dumnezeu și practice, și de 
harul tău şi de prea-înţeleptele tale învă- 

țături, 'ci şi Hellada însăş sa minunat de 
înţelepciunea ta şi a binecuvântat virtutea 

ta dumnezeiască, Las la o parte deosebi- 
tele Împărăţii şi locuri pe care, tânăr fiind 

încă, le-ai străbătut şi descris şi, ca un alt 

Odysseus, ai văzut cetăţile şi ai cunoscut 

gândul multor oameni; atâta zic că se ade- 

vereşte către Măreţia Ta aceia ce a spus 

acel vechiu Platon, că atunci € bine de 
supuşi, când sau filosoful cârmuieşte sau 

Împăratul e ca un filosof. Ştiu că între 

atâtea însuşiri ale tale e mai deosebită aceia, 
că primeşti eu bunăvoință smerenia fiecă- 

ruia. Pentru aceia şi eu îți aduc cu încre- 
dere acest mie dar şi-l închin Măreţiei Tale, 

şi rog pe Slăvirea Ta cu nume mare să 
primeşti această mică lucrare simplă, ne- 
vitându-te la mieşorimea darului, ci la 

dorul celui ce a dăruit-o. Fii sănătos! 

Cel întru toate și la toate 
neobosit la poruncile taie, 
dar credincios şi curat: 

Ioan Mulaimes, cel mai mic dintre 

medici. 

(Bibl. Ac. Rom. ms. gree. 419; ef, Litzica. |. e. p. 516.)



CCCLIX. | 
| Act pentru vânzarea de Hrisoscul, fiul lui Gheorghe, a casei sale, către 

Mărioara Mavrocordat, soţia lui. 

(Ms. 487 al Patriarhiei din Yerusalim; textul în Papadopulos Korameus, . c., pp: 443-4, ne 16.) 

CCCLĂ. 
_. Constantin Duca-Vodă către Hrisant Notara, despre o scrisoare a lui şi 

lucrarea .despre China. 

loăwme Rovotavrivog Acbxac Bos6dae Io Constantin Duca Voevod, cu mila lui 

îhâp Qeo0d Abbtvene mâove Mohăcbhayias. ' Dumnezeu Domn a toată Moldovlahia. 

Te oozorăre vai Îpertpo xpo po i Prea-înţeleptului şi al nostru foarte bun 

Xpnoâvdo, zâvra ză oornptbân airijp.ata xai prieten FIrisant, toate mântuitoarele dorinţi 

toiy Tv aioyov. : şi viaţa veşnică. 

"Amd zo5 Mugâhj Kapartă Ehxâov mâlorny 

îmorohiv ne noi &verpbpro0. 656 191 ră 

puri Tis Grrtxije 005 14 dur hbrrije' 83 

De la Mihali Carageă am luat prea-plă- 

cuta-ţi serisoare şi m'am bucurat foarte mult 

de harul limbii tale cu adevărat atice; ei 

îyăpena bume râoov tobe Enaivow rii, ămo- nu mam bucurat atâta, pentru laudele tale, 

dhaufâvov ză mic Xăpitoc "îs prhozaabias !  puindu-le în seama buriătăţii tale priete- 

en, 00v Efabpaca riiv ebyeverav Tv Woyrâv neşti, cât m'am mirat de nobleţa virtuţilor 

ăperây os” God wat TODĂĂXLOTOV detwfsie | tale sufleteşti; care, primind cât de puţin 

map” Îuâv nepi mhsioreve noteizat. "ANN pt pu de la noi, răsplăteşte cu cât de multe. Dar 

tâwevoc ză Exrenoc ENeizoy Tie Tp00T Rob închipuindu-mi ce lipseşte din cuvenita iu- 

hire şi amintindu-mi de răspunsurile ce da- 

torese de mult sufletului celui iubit, pe de-a- 

supra datinei de demult, de şi sunt sigur 

că mărinimia ta, privind la cele mai din 

lăuntru ale inimii şi cercetând ale sorții 

pe: care le sufăr, va iertă ce lipseşte, ori- 

vov rodro, &XĂă xai od ptkpby 2pvâpiaoa pavra- | nu numai aceasta, dar m'am înroşit foarte 

aj prhoppaobvre xai peuynpSyoc TâY oby | 

îmo: Jpeooră în mood vă XĂuo mpde | 

zi ct ubxly, brăp rîje Exnahat oowqbeiac, | 

d amdă i mtarebo Gr Îj WeȚahOVOlă Tiic | 

iizofhenovoa sie ră Evhârepa ris. xopălae, | 

ai otoyatopâva, ră ris ToXNS nod gtpo | 

aviz, Bia avuzadiiog dă mb EMheizov, | cât ar fi; iar Domnul să-ţi dea toate cele 

&zotov -ăy fr 6 38 Kbproe vă rije japiov, | . ce dorești. 

miâwa ră maradbprta. „] 1695, Fevruarie în 5. 

1695, Gefpovapio» 5. 

Săe Zoretha za ză mepi Livio SDVIpapu | i-am trimes şi lucrarea despre China, 

; a a A Ş a 

xi Taparod6 vă EJO pEpee cv ob mozohij, ! şi mă rog să am parte când se va tipări. 

Tov dvroe pthobyroy adr: | Dintre cei ce cu adevărat te iubesc: 

lo: Kovozavrivoc Acra Brs66âac. | ” Io Constantin Duca Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCLXI. | 
Constantin-Vodă Brâncoveanu către Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, în 

afacerea călugărilor de la Muntele Sinai şi a mănăstirii bucureştene Sf. Gheorghe. 

Bz, Prea-fericite şi prea-înţelepte întru Hris 

Morapiozaze nai ouzosaze îv Xpror nă- 403 părinte şi Patriarh al sfintei cetăţi le- 

zep vai Mazptăpya Si drag 26hews “Îe- rusalimul şi a toată Palestina, domnule 

VODA. XA RĂGTIS Izăarozivr, %bpre Yhpte domnule Dosoftei, ne închinăm cu evlavie 

Acoifiez, ri Manaptirncă Tri edha 7 p00- " Pericirii Tale şi sărutăm sfânta-Ți dreaptă, 

avobyzec, aozatenefa ri, rjiay abis dettâv, pe care s'0 şi păzească Domnul pe veci. 

Tv aa Camorra 6 Kogrwoc coaei. 

58182. Vol. XIV. 
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1694, 

6 Decembre. 

1695, 

3 Februar. 

Cerneţi, 

1695, 

3 lunie.
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Tb oefăâutov abrije păun EBetăuela: 
2yăpmuev &ă 'rijv butelay xai răe bnăp îuâv 
BzomeGeis re ebyâs” Evouey vai ră fe 
“pouptva ai abrijy rijy ele mhdroc zeptmbiv 

mâv Îwvoirăy: dă robe Gmolove Gotgtovree 

roy eipmvonoldv Ge, sbxoptorobuev vai rii 

Mamaprârmri oo», 6nob âăv Enapeidev tiv pe- 

owstay 05, Gh ExArwev ete md dyaBăv nai 

Emwvav. Tije -0byyopijosuc ră ovvoâtză pău- 

para, nai pe îjhBay. Tă Grota al ntunovrăc 

ra îjâm eie Bovxovptortov npăc răv Enioxonov 

15p 'loawyinov, mpbe rapmyopiay abrod vai 

zây oby abrâ, tmitoey mâe wa: Exetvot oi 
mtoyoi martpec Behovv vapi, vai 0Ekowv 
doom â6âav Qe mai ebyaptoriav xxl mohv- 

Xpoviouara 7ij Momaptorri ov, 605 Exăpupd 

eic 'cijv BEnolv rave, wait ănehavouv rod no- 

Ocouvon, rad uă r6oove x6rove E(jrnoav 

xai îpztopodot nhtoy (xai)! pară rodzo vă Ento- 

zpeo»v xodoxapdot eic ră tâa. Beata, dE0- 
TOTĂ 4.09, XATĂ Ti siplivmy rabryjy apă 

vEvovey £v odpavă, mai Ematvoy mod xai 

u100dy Be Ex îi Maxaptoras 005, ânod 

mpotoxâva oxivănha &repov dtevoe, oi "Ex- 
dqotâv âu6vorav mpoeripozv, Eprţov ăroc- 

zohây, YAumorec & rije etpivne Bec vă piy 

zapazopiioq zhfoy eic ră merenstra 60 vă 

mpotBovy mapăpota Gxăvăna xai rapaxai 

weratd rây drţioy "Exxnatăv, GAY îv păr 

mai ădedprxi Guovola vă măe Bestdaa nExpt 

mavrâe. "Eypăvanev ai Îwete ro (mbsvr 
îmtoxbny vă mpootyerat petă râv obv adr 

sie novra Tă Gina, Gri, &y mapaoaAebo0vy 

etc zi, GEfotu rbv 6orjdobvra Bv Ehovv e5pm. 
“Ouoioe mapanahoduev at riiv Maxaptorijră 

0» vă robe aază wâpwrâv “Ayioy Tony 
vai vă robe ownriweis ră mphs wofEpyratv 

mpăc robe Sovarpbs' ai yăp Î Svroki) «ră 

6apq râv dâovărwv Gaorălew» ai nepi a5- 

râv 6 doc dc, Ă 

[legi 88 ris zeptretyioewe rod 2yradta 

“Anioo Lewpyio», 6no5 6 Aaporaroc xbptoc 

Npboavboc pic ăvspepe, ai bneoysânev vă 

rposratebomuey vă Aăy) redoc, %ai rd Eorepte 
sai. cb Exfyvecev 1) Maxaptârmc 005, ai uâq 

ebyerat ele 70070 vă uâc vamă uă ră 

Btopiotvra Et0da vă? ză ExntyetproGâuev, 68 

aa, dEonoră W.0b, ară Tiy bn6oxeow vai 

by nâfov rod Exonev sic rby vahhontouăv 

cj xx moiae arie, ăpyitouev oby Be ptroc, 

xl Ehritouevy, 6ondeia rod “Aiov Lewpyiov, 

1 Lipseşte în copia Gedeon. 
2 În copia Gedeon: xa: pâs ăvarăţer. 

  

Respectata-Ţi scrisoare am primit-o; 

ne-am bucurat de sănătatea Ta şi de rugă- 

ciunile Tale ascultate de Dumnezeu pentru 
noi;. am aflat, şi cele serise şi, pe larg, afa- 

cerea Sinaiţilor; pentru care lăudând pe fă- 

cătorul de pace Dumnezeu, mulțămim și 

-Ferieirii Tale, care n'a trecut cu vederea 
mijlocirea mea, ci sa plecat spre bunătate 

şi s'au făcut spre iertare scrisorile sinodiceşti 

care mi-au venit. Pe care şi trimițându-le 

la Bucureşti episcopului chir loanichie, pen- 
tru mânpâierea lui şi a celor ce sunteu el, 

nădăjduim cum că şi acei săraci părinţi se 

vor bucură şi vor da slavă lui Dumnezeu 
şi mulţămire şi heretisiri Fericirii Tale, 
care sa înduplecat la rugăciunea lor, şi au 

căpătat ce doriau, ce au căutat cu atâtea 

osteneli, şi pot acuma, cu această hotărâre, 
să se întoarcă bucuroşi la ale lor. De sigur, 

stăpâne al mieu, după pacea aceasta s'a făcut 

bucurie în cer, și Fericirea Ta vei aveă 

multă laudă şi răsplată, căci ai "desfăcut 
scandelele pricinuite de alţii și ai ţinut 
samă înainte de toate de buna înţelegere 

a Bisericilor, faptă apostolicească. De ar 
da Domnul păcii să nu îngăduie mai mult 

de acum înainte să se petreacă astfel de 

scandele şi tulburări între sfintele Biserici, 

ci în pace şi frățească înţelegere să le ducă 

totdeauna. Am scris și noi acelui episcop 
să se ţie, cu ai lui, de toate cele drepte, 

căci, dacă ar căleă aceasta în vre-o privință, 

nu vor aveă de sigur eine să-i ajute. De 

asemenea ne rugăm şi de Fericirea Tasă-i 

iubeşti, pentru Sfintele Locuri, şi să-i spri- 

jini în cele ce privesc cârmuirea, împo- 
triva celor silnici; căci și porunca este: 
„să porţi poverile celor fără putere“,—şi 
pentru acestea, ajunge ce sa spus. 

lar, în ce priveşte încunjurarea cu ziduri 

a Sfântului Gheorghe de aici, despre care 

mi-a vorbit prea-învăţatul domn Hrisant, 

şi am făgăduit să ajutăm a luă sfârşit, şi 
ţi-a plăcut şi Fericirii Tale şi ai lăudat 
gândul și ne rogi întru aceasta ca să ne 

sileşti, cu orândaitele cheltuieli, să ne apu- 

căm de lucru, de sigur, stăpâne al mieu, 

după făgăduiala şi dorul ce avem pentru 
îm podobirea acelei biserici, începem îndată 

cu Dumnezeu, şi nădăjduim, cu ajutorul 

 



vă redetedi) ră Epmov ară Tâv EpgGpievov 

ppâvoy, Yopic vă Îmnobueda x6nove î) ră 

ewnoâuevo, meptoodrepa, Enda' 6 88 “Avtoc 

Teopytoc Bă wanapiov ris edyâv sivar weră 

Qedy npoorărns mai reewrâs. 
"Ervopioamev, BEonotă ov, ns xai sic 

ză dă uovaariipia Zââpoev i) Maxaptârne 

vs ră adr vă vivrrat ră Tv eiooârjudruv 

ov, xai Enawoduev wară &hijdetav 7 Epyov 

sac Giwaov nai ebhoyov: mai, Enet5i, rotabryi 

ăndpaors xat dtoptaube rîje Maxaptârnrâe ne 
Zpwvev sie robe fpobuâvove, Epopev xai Tec 

airiayv vă robe mpoorăcoopev ic rijy Entut- 

Meay rod Epţov, wădora mal bv rod Ka- 

dontov, moy6vrec mov, Enapajethapev ăropa- 

oioroc vă ăpyiom vă tpxet&ym doa 1] pei 

nodto, mai mhtov vă pi ăpehă, boăv Srod 

1660 Xpbvoy îmalopa robrp EovyXopijoate, 

ai ebyâueda vă iââuev mâvrovy Thy 1ahhu- 

mopăv xai mhy Gd0TA0W. 

Tb 6ă me ânb mode 8ovăorac rob Matpob 

d-jere, ătomoră mov, Etoda pevahTara, dăv 

mb ămtoroduev 6rt abră mâe 'jiverat pâc rd 

Befatobo! ua ră 2vradda, Kai ho dv E- 

owev vă simodpev apă 6 Bebe vă sbon)ay- 

„wo, robe năvrae voi vă Etamooreth Bofj- 

Berav moi mofspwmow. Măâc ompetâvere xai 

noăro Br 2 rby Ăpyovra Iloorthvtkdy pas 

tere vă piăs 1păbnre xăzt st nai neprusvou.ev 

vă i5âpav Gnoia ră “pagOmodusva, xaf 5 nai 

-iv ănânptow zornaâueba. “Hpeic, "Găonotă 

w09, mpodwp.0buev vă căc dovhebonpev ua. 

pă Bădpoc sie ră âvvară, âv pâe va at. 

“O xbp XpboavBoc, xară ri npoorabiv Tie 

Moxapârmrâs ov, iâod God Exivrjoe 7ipbe ră 

Bovxovptart, xi ăz” Exei ErotualOuevoc £)e: 

2004 6 Gmotoc xai dq găc vpâpet wa pâ- 

Mora, mai mm ei mod păe EpÂvij 705 etza- 

wsv vă oăs "“1pâtyj. “Obev ai 1 Manapo7ns 

cas, xaBoe ră oroyaobire nai 7b perpijoete, 

sere z05 3bop ăzâxptaty ste Exeivo. Tadra 

„- 1] uazapia cas. edi vă wi pâăs delay) 

& flo mari, 

1695 ?lobyic» 31, ad Ttepverte. 

Tag pia Maxapi6rij70G Xară vb 

20. Koyozavrivos Maaoapâuzas Borfdac. 

  

  

          

Sfântului Gheorghe, să se isprăvească lucrul 

în anul viitor, fără să ni pară rău de oste- 

neli şi de cheltuielile ce vor mai fi; iar 

Sfântul Gheorghe prin fericitele-i rugăciuni 

e, după Dumnezeu, ocrotitor şi săvârşitor. 

Am aflat, stăpâne al mieu, cum că şi la 

eclelalte mănăstiri ai orânduit Fericirea Ta 

să, se facă aşă, din veniturile lor, şi lăudăm 

cu adevărat fapta-ţi cea dreaptă şi bine- 

cuvântată; şi, de oare ce sa făcut o astfel 

de hotărâre şi orânduială a Fericirii 'Lale 

către egumeni, avem şi noi de ce să po- 

runcim să se apuce de lucru, şi mai ales 

celui de la Căluiu, întâlnindu-l, i-am vestit, 

fără să poată aduce înainte cevă, să înceapă 

a lucră câte va cere nevoia, şi să nu mai 

lase baltă, că aţi iertat atâţia ani de zile 

un lueru ca acesta, și ne rugăm să vedem 

înfrumusețarea şi orânduiala tuturora. 

lar cum că aveţi de spre partea puterni- 

cilor vremii, stăpâne al mieu, cheltuieli 

foarte mari, neapărat că o credem; că se în- 

tâmplă cumvă aceasta, ni-o asigură şi lu- 

eruri de aici. Şi alta n'avem de spus decât 

că Dumnezeu să îndulcească pe toţi şi să 

trimeată ajutor şi cârmuire. Ni spui şi aceia 

că, prin dumnealui Postelnicul nostru aveţi 

să-mi scrieţi ceva, şi aşteptăm să vedem ce 

vor fi cele scrise, după care vom face şi 

răspunsul. Noi, stăpâne al mieu, suntem 

gata să-ţi slujim şi cu hotărâre în cele cu 

putinţă, dacă ni vei cere. 

Chir Brisant, după porunca Fericirii 

Tale, iată că a pornit spre Bucureşti, şi 

de acolo va veni pregătit; care îţi şi serie 

mai ales, şi ce mi s'a părut şi mie, i-am 

spus să-ţi serie. Deci şi Fericirea 'Ta, cum 

crezi şi vei socoti, îi vei dă răspuns la 

aceasta. Acestea, şi fericita-ţi rugăciune 

să nu ne părăsească în toată viaţa, 

Cerneţi, 3 Iunie 1695. 

Al Fericirii Tale cu duhul: 

Io Constantin Basarab Voevod. 

(Legrand, [. c., pp. 6-8, n05; copiile d-lui M. Gedeon în Bibi. Ae. Rom.) 

  

  

1 Sau, după Legrand, 13. 
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1695, 

24 Decem- Mari“ din Constantinopol o sută de ocă de ceară pentru 
bre. 

1695-6 
(1204). 

1695-1700. 

CCCLXII. 
însemnare că Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei a dat „Bisericii celei 

Gheorghe. 

Abel, Aexsifpio» 16. “0 2 Geod eoe- 

6oraroc xai îxday.npâraros AbO&yric, xbptos 

xbptoc 'Avrioyos Bosfbvdas măons Mohdo- 

Ghagiae, în apr varăpteos tije auiiy (sic) 
zXevfeisne odrâ Beddsv Abbevreiac, ănopvă- 

uzvoc 26 lâiac epoefeluc, îbpioe napeyeoba: 

ma Ecoe mpbe riv Meyăhny "ExxAmnaiay, îjro 

roy matpiapyidv vady rod dijio» Evădțo» pe- 

vaowâpropos Leopilo» 755 rponatoțăpsb vai 

Oaarovpyo0d, 2x rije hapnpăc abrob Abdev- 

zeiae %1p55 aduc Exar6y, Eni porațoia 

ipatâpă rod Îepob:xai navosnto» gre vavd, 

ete pwqudovvoy re ă&wvaov rîis abrob "Exhap.- 
npărnros, boprrijy ze vai oopriijv ormpiay, 

pa me 806av Eniystoy val ppăvetov: rod 

“ăp Bofăoavrăc pe Botdow, eimev 6 Kbptoc.   

luminarea bisericii Sf. 

-În anul. 1695, Dechemvrie 22. Cel cu 

mila lui Dumnezeu prea-cucernie şi prea- 

luminat Domn, domnul domn Antioh: Voe- 

vod a toată Moldovlahia, de la cel d'intâiu 

început al Domniei ce i-a fost: dată din 

milă lui Dumnezeu, arătând din a lui însăş 

evlavie, a hotărât să se dea ca prinos pe 

fiecare an la Marea Biserică, adecă la bi- 

seriea patriarhicească a sfântului slăvitului 

marelui mucenic Gheorghe purtătorul de 

biruinţă şi făcătorul de minuni, din lumi- 

nata lui Domnie o sută de ocă de ceară, 

pentru luminarea strălucită a. sfântului şi 

atot veneratului lăcaş de închinare, spre 

amintirea veșnică a Luminăţiei Sale, şi mân- 

tuirea sufletească şi triipească, precum și 

pentru a lui slavă pe pământ şi în cer; 

căci pe cei ce mă slăvese, şi eu îi voiu slări, 

a zis Domnul. ” 

(M. Gedeon, Xpivira 105 nunptapăiod oixob vai Yad, p. 115.) 

CCCLĂIII. 

Constantin-Vodă Brâncoveanu, al Țerii-Româneşti, dă un ajutor de bani 

mănăstirii Dionisiu din Athos. (Originalul documentului e scris în româneşte.) 

(Langlois, Î. e. p. 94.) - 

CCCLXIV. 
Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei către Patriarhul Dosoftei de Ierusalim, 

despre datoria sa faţă de acesta şi despre moşia Buciuleştii şi drepturile asupra 

ei ale Agăi Vasile Ceaușul, cumnatul său. 

"Eztarohij 'Avrt6y0 KovorayriyaD, Îj7Eţ.6vos 

Mohâofhayiac, npăc răv “lepooohbuoy Aooi- 

dzoy mepi rod rpânov ris GmooroNi: 7pbs 

adry Xpnuărov. 
lozwwqe "Avrioyos Kovoravrivov Boef6âas, 

îhfo Beod Abb&vene măone Mohâofhayiae. 
Maxapibrare, GopbraTte Xa apirate de0- 

nâcm voi Ilarptăpya Tie dautas niheus Is- 

povozhiju. xai zâcrie Ilahatorivrs, xbpte, pre 

Aoaifse, fuerepe 68 cv Xptorâ” nepindrire 

mărep. Tis buerăpac Maxapornros edhabâs 

eră mexbpbiac vezahis Tv Betrăv dozăto- 

wat 30 Kuplo» rod &y Tprdât buvovutvob 

Qec5 donat Ones Garnpijion ară bită, ă-   

Scrisoarea lui Antioh Constantin, Domn 

al Moldovei, către al Lerusalimului Dosoftei, 

pentru felul trimeterii de bani către el. 

Io Antioh Constantin Voevod, cu mila 

lui Dumnezeu Domn a toată Moldova. 

__ Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite stăpâne şi Patriarh al sfintei cetăţi Leru- 

salimul şi a toată Palestina, doamne doamne 

Dosoftei şi al nostru întru Hristos părinte 

prea-dorit. Sărut cu evlavie, plecând capul, 

dreapta Fericirii Tale şi mă rog Domnului 

celui slăvit în Treime să Te ţie sănătos, 

fără boli şi cu viaţă îndelungată; iar noi



vy050y oi peră vaxponptpav boi: Îjeie 53 
ri Beia Bondeta mai e edyâv rije Maxap 

qr6s rac byralvotey. - 
> z S z . > a a 

E5eyOmuev rijv nâvrip.6v ras Satarohij rijy 

mepregoboay nepă ris Vnoftoeoc rob Mnont- 

Covhtori, nep! fi tovvoutMIjoamev nă Thy 19- 

Orppobwevav rod Lahară, noi Groxpiypeta. 
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2 e 2 * . 7 
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iv Exâvo rod ovatradehepud pac "Ava Ba- 

oi? sie răv Groiov ooyrelvet GO XANpovâu os 
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ză oa, &răyOrpnav map” Exeivov BEhowv 3003) 
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rotobroy Befauorixdy npbg Beonoreiav ol MW- 
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îyăzo obâeie pepoc dRd TOdT0y xat ă iva 
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Manaptorijră ras vă iv rotootorpones, ua, 

ei pă eîvar -Gprouâe cae vă iv Gh Tvă 

oopaarăfaaie ep Tâv Gptepobtyroy par- 

wăroy map” abroad Tod YA-ţa. 2pbs Td p.0Va6- 

<fiptov, &rt sivat Gptâw6s Tie. 

Tă ăozpa. Snod ppenoroduev Ti Mawapr6- 

TAjră Ti€, zapaxahobuey vă Xănirjre răv Xa 

“obuevov rob . Lahară Enicpooy 0 TapTi vă 

căs ră ttochijoouev xai vă ră îbowpev npăs 

Ge păc mine! dm E00 ThE0V sbuoha” âLdrui 

îv ră orethapey adr0d, lowe Toyaivet Wpia 
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pavei ebhoyov Behere xduij. Kai ză ei 
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fomfăze xadâs zarijp, nai Ttpiav EnLoto)iiv 
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40- 

  

eu ajutorul lui Dumnezeu. şi prin rugă- 

ciunile Fericirii Tale suntem sănătoşi. 

Am primit prea-cinstita-Ți scrisoare cu- 

prinzând despre afacerea Buciuleştilor, pen- 

tru care am vorbit cu egumenul de la 

Galata, şi răspundem prin această scrisoare 

Feridirii 'Tale. Scrisoarea aceia de asigurare 

pe care a făcut-o Fericirea Ta către lor- 

dachi Vornicul pentru moşia Buciuleşti, te 

rugăm pe Fericirea Ta so treci asupra 

fratelui soţiei -mele, Aga “Vasile, căruia i 

se cuvine, ca unui moştenitor, după legile 

dumnezeieşti, so iea; şi câte sau orânduit 

de aceia se vor da şi de el, şi să se facă 

altă scrisoare ca aceia de asigurare pentru 

stăpânirea -şi domnia acolo a lui, Agăi, şi 

de acum să nu aibă. nimeni parte din mo- 

şie, şi să 'se strice aceasta cu total. De 

aceia, ne rugăm Fericirii Tale a se face 

aşă, şi dacă e porunca Ta a se face vre-o 

mică scădere în ce priveşte: lucrurile afie- 

vosite de dânsul, Aga, către mănăstire, pen- 

tru că e. porunca Ta. 

Banii ce-i datorim Fericirii Tale, ne ru- 

găm a face pe egumenul de Galata epitrop, 

şi poate :să-Ţi plătim şi să "Ți-i dăm din ce 

ni cade de acolo mai uşor; pentru că, dacă 

ţi-a trimetem de-a -dreptul, poate se în- 

tâmplă vre-o nevoie şi se cheltuiesc; şi ce-ţi 

va păreă potrivit, 'vei face. Şi, iarăș, la 

câte puteţi, să ne sprijiniți şi să ne aju- 

taţi, ca un părinte, şi să avem cinstita-Ţi 

scrisoare; iar fericitele-ţi rugăciuni cu noi, 

şi anii Tăi fie foarte mulţi cu sănătate. 

Ca un: fiu duhovnicesc al Tău: 

lo Antioh Constantin Voevod. : 

(Biblioteca Academiei Române; copiile d-lui M. Gedeon.) - 

  

1 Ruset. 

2 EL va stârni intervenţia austriacă de la 1716 împotriva lui "Mihai Racoviţă. Pentru moartea 

soției lui Antioh-Vodă, v. mai departe. Continuarea Cronicei lui Mircu Costin spune că în 1100 „în câş- 

legile Crăciunului“, Antioh a luat „pe Catrina fata lui Dumitraşeo Ceaur de Valea-Seacă“, slujind Patriarhul 

mazil Jacov de Constantinopol, care, peste putin murind; fa îngropat la Golia (Letopisite, II, p. 12). 

Genealogia Cantacuzinilor, p. 41”, adauge că Doamna eră „fata Ducăi Voevod“. E vorba de logodna lui cu 

Domnița Maria Duca, moartă înainte de nuntă. V. şi Letopizite. ÎI, p. 42: apoi pp. 52-3 (pentru legătura 

cu Ierusalimul în a doua Domnie). Cf. Neculce, ibid., p. 251. - - 
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1696. 

CCCLXV. 

Patriarhul de Constantinopol, în înţelegere cu Dosoftei, Patriarh de  Leru- 

salim, strică diata prin care răposata Ecaterina, fiica lui Grigoraşcu-Vodă Ghica, 

îşi lăsă toată averea pentru mile, supt îngrijirea soţului, Antioh (probabil: Antioh 

Jora Hatmanul !). 

Kohâc ăvaxpivoyrat mol 

xevătovrat Bavrepa oxser vai zpopindeia tv 

âmpiBode îpsbyne voi sferăoene ră băoav- 

ta wpidivar mai hafeiv ănbpaory mapă ră 

mpooîjov Exmelvore Bimatoy, ăv' dushetay &be- 

râde, î Nae meptorăoste, Ex Tapxăpo- 

us rîjc nepi ră rotadra dvqxprânu&yne psbyne, 

ăuGhvotansvas ră mpoxsipevo, Xa XATĂ 

năcav &văruny Gevrăpa xploet rijy pâv dtdp- 

6woty Em5ăyovrar: ră măp dâtbplora rapa- 

fNEzew, ră 6noodineş îxnenroxâra vijs idiae 

„anasrăczwe, Xăwdv zori ua mapăovay, "E- 

metâi, rowmapodv ai mpodafovroe 2nrijdn 

oi 86e3607 păppa Îufrepoy TaTptapytXaY 

ete EmBefalootwy Btourijoehe rtvos, îjy Enoin- 

cey adr. mapevpeleic. 5 waxapibraroc vai 

anibrarac Ilorptăpyms rîe diac n6hews 

“lepovoahi. xai mons Ilahatarivne dp Ao- 

aiBeoc, 6 îv “Aţie Ilvebpuarzt xr-, XaTă 7 Eu- 

pawolăv îjp.iv mâre Tpăupa rîjc adtod Mata pl6- 

rmroc, Bwmhaufăvoy sc pia rây Ooyarăpoy 

mod notă pomapirob “Tpmopio» Bos66da, Ai- 

xarepiva &vâuart, îv râ ănovijoxety Enoinoe 

aber moi ăpijxev Entarărny ris dtadijrs 

abrije zăy ab6wrov adrîjc, "Ayrioxov vâpart, 

za pornrethasa vapepioat ră zporgpara abrije 

mpbe EXemp.aabvny, 2v oi &moinoev abrbs e 

tdotey abrâ, xăyrebbev âgois wfetone Ex 

uepove rs pinrpăs? xai tây ăehpây Exetvne?, 

Xeyâvroy e mopavâuoc îÎ bmâdeare abri 

mpos6m, nai bnă &âraiay ebpionovtat Gtepod- 

uevot rije âvqxobone abroie xmpovouias ăz 

mie meptonotas Tie Aixarepivne, nai pâuibty 

mpoopepăvruy edhoyopavij xată 1îjs dabijxne, 

unatohoţonpăvoy die dpiuev abrode Exeiyn du- 

mpovebrowe îv sf abrijs arătat, Av Tic dp,vn6- 

niag âxbpododat nâpuxe vară vău.ove daia, 

ete ăvadrMpnowl=ăvabiptoua] 1) piore zpos- 

6MIOn xadâc noi vapiuoc, ua îi dematodoșia 

râv îvarţăvroy npâozopoc î0ăvn Xa ăueuztos* 

oi jăp Betot vâmov Gamedebaboty nos var 

xatoc 1] mais, ănate ănobvijonuny, gaMniâtov 

pete roi movedotv abrod, robro dă tori 

  

AuâyrTos vao- 

  

Bine sunt supuse unei a doua judecăţi 

şi fără critică se răsping la a doua cercetare 

şi îngrijire cele ce s'au întâmplat a fi odată 

judecate şi a fi luat hotărâre împotriva 

dreptăţii ce li se euveniă, din neîngrijirea 

cercetării sau alte împrejurări, din călearea 

cereetării de aproape în această privinţă, 

neprivindu-se mai -adâne lucrurile de care 

e vorba, şi ele aşteaptă după toată nevoia 

într'o a doua, judecată îndreptarea lor. Căci 
e nedrept şi fără rost a trece cu vederea 

cele neîndreptate, care au scăpătat în vre 
un chip din a lor adevărată așezare. De 

oare ce deci şi mai înainte s'a cerut și s'a 
dat gramata noastră patriarhicească pentru 

întărirea unei cereri pe care a făcut-o, aflân- 

du-se acolo, prea-fericitul şi preasfințitul 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi a 

toată Palestina chir Dosoftei, cel întru 

Duhul Sfânt, şi celelalte, după gramata Fe- 
ricirii Sale însăş, care ni s'a arătat atunci, 

cuprinzând că una din fetele răposatului 

întru fericire Grigore Voevod, anume Eca- 

terina, asupa morţii a făcut o diată şi a 
lăsat îngrijitor al acelei diate pe soțul ei, 

anume Antioh, vestind că a împărţit lu- 
crurile ei pentru milostenie; întru care a 
făcut el cum a găsit cu cale, şi, de aici 

pornindu-se plângere din partea mamei și 
a fraţilor ei, spuind că împotriva legii s'a 
făcut acest lucru și pe nedrept se află ei 

lipsiţi de moştenirea ce li se cuveniă din 

averea Ecaterinei, şi aducând o eritică vădit 

întemeiată împotriva diatei, pârând că i-a 

lăsat dânsa nepomeniţi în orânduiala ei, 

„pentru care nepomenire trebuie să se strice 
după legi diata, —s'a adus spre revizuire 
judecata, cum eră bine şi legiuit, şi pâra 

tânguitorilor sa vădit vrednică de pri- 
mire şi fără greş; căci legile dumneze- 

ieşti poruneesc ca, neapărat, un copil mu- 
rind fără urmaşi, trebuie să dea o parte pă- 

rinţilor lui, şi anume a treia parte din averea 

1 Fiul său (7) purtă de aceia numele de Grigoraşeo, al bunicului. V. lorga, Istoria literaturii P goraş g 

române în secolul al XVIII-lea, I, p. 349 nota 1. 

2 Maria Sturza. 

3 În frunte cu Matei beizadei,



ră rpirov ris meptovoluc ubrod: vb” Grov 
ăvayrdfmedv. arty, be, âv pă) rodro zotijoti 
6 dtart6&uevoc mate, GA torepnutvoos napa= 
E)EWq robe voveie abrob, ăvarpEzovotv Exeivot 

rijy 6io0fixny xară vâuovs, aa vivovrat abptot 
ris xânpovouiac ăvepnodiorue. Kai 3, ăva- 
xpifeione ris Onofsozoc ueră oxtlews dxpt- 

Georepac, îpăva Bizatov ăvarpanivat ră că 
cavra păppara mevtofat xară apaSpouiiv 

ros, ai rd Binatoy ăvaxinâăvat ets zbv lov 

r6n0v, xai. 0drw d55wxev 6 uoxapibraroc lătov 
adr05 pâna, 8 ob ăvarpănet Wahâe ză Vi 

AGĂGE MeOvâTA xpâtepov, Baii zriv 
mad Atmarepiwe, râre tâtov adrod pâna, 

dmep 5566 ste Gefaloaiy Exsivne, wa rijv 
xAnpovouiav ăvațEper mpbe rijv wnrepa Xa 

ră ădăhpia re Ainarepivms' 8p' aie Etmriidn 

xoi zap” Tuâv ănopavlljvat ră einâra ară 
riy zâvy Betoov vo ăxpifetav. Tobrob 4ăpty, 

ămodetâuevo riv airmawv, os Evleou.ov 0d01y 
al edĂoYov, wpăpouev Xară Th vâv %eyovbe 

“păun rod paxapiorărov, ai. arotpatvâueto. 

ovvoârxâe tva 1 păv Gradian Exetvn, 1] he- 
voutvm Tie Aixarepivne, â 1je Ti neptob- 
oiay adres povp T [dim ăvâpi Evejeiptoev, 
me ăvrwetuăvog Ejovoa mpbe ră Anopăczte 

rây tepâv vâuoy, uelvn ăxbpoc xai âviogbpoe 

ma sie odâv Moptoutyn, ot 85 xMjpovânot 

ris Aopvirens Aixarepivne Smăpxuoty ebho- 

TIv te 

Pipevot Xa abyuexwpnutvor vai Xehopăvo 

mây îv Exetvp râ mpoenâobtvr map Tjpâv 
“păwp.art ăpoptouâv wo Eniripioy, âxbpob 

pEvovroc d rod vby Exsivob rob Ypăpu aroc, 

vai. Goe ăvevepvijrob oimtvec XAIpOvONot ăi 
detay Epatv ăveumodioros înrety rijy mară 

vâpove Gvimoboav abroie xAmpovoniay dăm 

-îje meptovaiac rîic Atmaregivne. “Onoto Băy 

PAVOLV îvavrtobuevot TE RAPÂVTI VPâuuart, 

di. pi Orepyovrec abrij rijv XaTă vâWove 

îxximaraariijv ebăorov ăzzaatv, GĂNă 7a- 

pamobovrec, ăpwptoutvot simoav mb Beod ur. 

Zoe od zabooviat, 6 vpăpopey, 6 ăzotă- 

sec. aybs!. 

(Bibl. Ac. Rom, 

  
copiile d-lui M. Gedeon.) 

lui; pentru care e netăgăduit că, dacă nu 

va, face aceasta copilul ce-şi alcătuieşte 
diata, ci va trece cu vederea pe părinţii 
lui lipsiţi, să poată strică acea diată după 
legi şi să fie domni ai moştenirii fără vre-o. 
piedecă. Şi deci, cereetându-se pricina cu 
cercetarea, cea mai de aproape, sa părut 
drept a*se strică gramatele ce s'au întâm- 
plat a se da pănă acum cu călcare şi ase 

" chemă dreptatea la locul cuvenit, şi astfel 
a dat prea-fericitul gramata lui însuş, prin 
care sehimbă bine cele ce nu fuseseră făcute 
bine la început, adecă diata Ecaterinei şi 
“însăş a lui carte cea dat-o pentru întărirea 
aceleia, şi strămută moştenirea către mama 
şi fraţii Ecaterinei; pentru care lucruri s'a. 

cerut şi de la noi a se vădi cele cuvenite 

după păzirea legilor dumnezeieşti. Drept 

aceia, primind noi cererea, ca una ce este 

legiuită şi dreaptă, scriem după cartea ce 
s'a făcut acum a Preafericitului şi hotărâm 
sinodiceşte ca acea diată, ce se zice, a Eca- 

terinei, prin care a dat averea ei numai 
în seama soţului, ca una ce e protivnică 
hotărârilor sfintelor legi, să rămâie fără tre- 

cere şi fără putere şi întru nimie socotită, 

iar moştenitorii Domniței Ecaterina să fie 

binecuvântaţi şi iertaţi şi deslegaţi de afuri- 

seniile şi pedepsele cuprinse în acea gra- 

mată ce s'a dat de către noi, rămâind fără 

trecere de acum acea graimată, şi cu totul 

fără putere; cari moştenitori să aibă voie 

a căută neîmpiedecaţi moştenirea ce li se 

vine după legi din averea Ecaterinei, 

i iar cari s'ar arătă protivnici scrisorii de 

faţă şi că nu li-ar plăcea această hotărâre 

potrivită, bisericească după legi, şi n'ar as- 

cultă-o, să fie afurisiţi de Dumnezeu și 

celelalte, pănă se vor opri, cum scriem, din 

hotărâre. 1696. 

  

CCCLXVI. 
Danii aduse de Teodosie al Ungrovlahiei la Constantinopol, Patriarhiei, din 

moştenirea lui Meletie de Ohrida. 

1696, unii Magsioe, 

795 

zpocerruiofirsav âă 

iepuzăzo» Obyapofhapias rbp Beoâootoy i 

1696, în luna lui Martie, sau adus prin 

preasfinţitui al Ungrovlahiei, chir Teodosie, 

1896, 
Mart, 
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îepă merita rod Oavâvzoc Meherio» mpog» |! sfintele odăjdii ale răposatului Meletie fost 

de Ohrida, dăruite venerabilei biserici pa- 

triarhale: un patrahir ţesut pe catifea roşie, 

o mantie de aclaz, o eruce săpată de mână, 

"A-4ptdây, ăplspodtvra m mavosrrp natpl- 

apxo va: EntrpaXhtov uaVAVoTdy ete 

ROXAv0v XATTIpEV, pavădov OrhaCEVLay,. GTA*- 

pbs oxăânrbe 105 pepe, ăomuderoc Xphow- ! legată, cu argint şi suflată eu aur, un po- 

w&voc. Tptrijptoy mai :x1jptoy Apopă pă GTA | licandru cu trei ramuri şi unul cu două, a- 

pobs vai mârone, Bionos Apropos 2v oylmart |  vânderuci şi postamente (?), un dise de argint 

henăvije ai IuTpiutov ApDpody. “în chip de lighian şi un ibrie de argint. 

(M. Gedeon, Xpâwxa rod narpiapătnod oixoD ua ya05, p. 169.) 

CCCLXVII. 
1696, -- însemnare pe un manuscript al călătoriei în' China a lui Nicolae Milescu. 

Mart. 
” . 3 A xy e 

S'a scris cea de faţă cu mâna lui Mihail "Eypăoq mb mapăv ră yerpbe Mryaijh rod | 

Btayriov, tă mposrayie Tod G0porăron wa. | din Bizanţ, după porunca, prea-înţeleptului 

mepipavobe 8vătov Xpyovros XTONIROI, Ah- | şi vestitului, slăvitului Stolnie, domnul domu 

piov anptov Kovaravrivov rod whetvod Kavy- | Constantin faimosul Cantacuzin, în dom- 

| measca mănăstire a Sfintei 'Preime, a lui 
| 

| 
i 

Radu-Vodă, în Bucureşti. 1696, Mart. 
zaxobtyvod, 2v rij abBevrezi, p.ovij tije “Anilas 

Tprăâos, rod 'Pă3ovh Bosfivâa, eie Bowxob- 

ptortoy. AaybS!, Maprie. 

“ (Litzica, Catalogul mănuseriptelor grecesti, Bucureşti 1909, p. 4, no 2.) 

_ CCCLXVIII. | 
1696,  Cuvântări ţinute lui Brâncoveanu „la intrare“ (ră stonouzţ)) şi la ieşire de 

5 Iulie şi Şerban fiul dumisale Vistierul“ şi de Sevastos Kymenetul. 
29 August. . 

(itziea, Î. e. p. 814.) 

CCCLXIX. 
1696, __ Menţiune că un manuscript s'a aflat în biblioteca răposatului Patriarh Dionisie. 

23 Septem- 
bre Acestea toate s'au aflat în biblioteearăpo- 

satului Dionisie, fost Patriarh de Constanti- 

nopol, Bizantinul, care a adormit întru. 

Tadra măyra s5p60moay îv ij Bhodan | 

zod wawapirov Atoyolov 7porv Ilarprăpyo» | 

K ovoravrvobndheoc, rob Bbtavroe, 6 Omoioe | 

îmotpai6n &v Kwpip sie că Tpry6fraro &v iza | Domnul la Târgovişte, în anul dela Hristos 

ăn Xprorod pxhS! pipi Xenteuâpio XI |. | 1696, luna lui Septemvrie în 23. . 

(Litziea, 1. c., p. 8383, no 529.) 
” 

CCCLXX. 

1696, Însemnare că un manuscript a lost copiat de Sevastos Kymenetul, „zporoc 

11 Octobre. Sâăoxahos rob îv Bonxovpeotiw ri Obyxpofhz/iae opowormpion. 

_ (Litaica, . cs p. 809.) 7 

  

- 1“ Asupră lui Dionisie Seroglanul, v. Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, I, pp. 33: 

42, 304; Radu Greceanu, ed. Ştefan D. Grecianu, Bucureşti 1906, pp. îl, 30. ” - ii



CCCLăĂXI. 
Patriarhul de Constantinopol, Calinic, către Constantin-Vodă Brâncoveanv, 

despre supărarea acestuia, afurisenia rostită asupra lui Şerban Cantacuzino, a 

Doamnei şi a urmaşilor săi, despre informaţiile linguşitoare ce primeşte Domnul, 
despre o plângere a episcopului bulgăresc de Crven şi despre vechea datină a 

darurilor domnești către Patriarhie. 

"Isoy rob zpotorbrov Ypăuuaros 705 dp 
Kahhwvinob Harprăgyov. 

"ahauporare, 2vBotârare, bimhârare ai 
pthevosftorară Abdera vai Înjenbv ueya- 

Mompeznsorare, mbpre xbpte "lov Kovoray- 

rive Bacapăa Bosfâvâu none Obripofha- 
pina, viă ară aveduu artă Xa nepin6jre 
re ju&y Merprorrroc, rijv btqdorărijv abrîe 
"Exăavrpârnra Ex vtone dv/î ăozaliuevat, 
ebydueba 2y Kvpigp mai ebhovobpev, după 
ze ai 2poopăâc atperoduev, Gedueyo Tod 

zavroBovăuav 0s05 vă rijv axnhabor, 1b zo- 
p6y vos “pă Ey yet, ebroyim, 266 mai 
mru, wa ebppocbyr, Wvyis re ai GhuIroc 

GoTm poe, 

Tb zâyriuov Xa EXĂAVTDOV TPâNua TÎjG 

livăotârnrbe rns Ehdfouev, ră 
Dzepfohiy. pâc &/apuroiqoey, be 

Gzoioy xa% 
39 în0d vs 

exmpopâpnce ri dupifij mai nodevorărijv 

ipây bytetav en, tiv G6zotav 6 Kbproc vă dra- 
muhdery &6hafi, ic Er, naveve pâonva xi a 

vevro-î), [Ei] zohoypoviob aai ătapăpov Grs- 
pebosoc rod brhorărov abrije Opivov. "Ey- 
vopey ră jeypauutva wadâe, ele ră dnoia 

Zoo vă Xăuo rijy Gnoxptoty wat me mihoc 

morbe wa ănije mai xară Bebv ri "Ex- 
AR PETIITĂE ENE, Vai 6 DvebpariXie Totui;y 
za Varptăpyns 6x05 Beod eb3onia pri 
mon els Td /pLOTOVoL0V GDOTIUA Xa Tijv 

zodreiayv râv eboe6ây usi 6pdoăctav part 
avâv, fopic zivos baorpiozoc, î vohaxstac, 
că Gmoia rabra, bzonplots adi, %ai 10- 

Anale, ob5ty Emicehovoty, XĂNĂ răzotay 4.6y0y 
spanelav zpbe Gpay u.motodor roic 10Na- 

zevouzvote, Ezatvov 8 ădr,03, cpehaav, Î] 

6p6wotv viva, âv iBehav etotia sppeia, ob- 
ape mpotevodot, wa vă sobro eivat Ayoi- 

para TI hori CDoz 36 

100. WANG 

dvroc ăvâpozov, 

TApă RVEbpATIz8 ToLuEvny, vai 

zphe ăkopaeă 47. addzvriaă 2p6owza oc 

ddd zpănet vă vivovrat Tă TOLmbTA, 

“Opite: Xotzâv Gri Ewarăhafey nd T0b6 
Adpovs 705 ypauuatirod 716, Ropizir) "Avtu- 

dârumody um "owiitovy o: ăp- 
” arie, vai păhiGra PATapONEYOL 

58183. Vol. XIV. 

      

Copie a înseși scrisorii lui cehi» Calinic 

Patriarhul. 
Prea-luminate, prea-slăvite, prea-înălţate 

şi prea-iubitorule de evlavie Domn şi stă- 

pân prea-măreţ, doamne, doamne Io Cons- 
tantin Basarab Voevod ă toată Ungrovlahia, 
fiule după suflet iubit şi prea-dorit al Sme- 
reniei Noastre, din toată inima închinându- 

ne către Luminăţia Ta prea-înălţată, ne 
rugăm întru Domnul și te binecuvântăm, 

îţi dorim cu iubire și prietenie sănătate, 
cerând de la atotputernicul Dumnezeu să 
te afle această scrisoare a noastră în sănătate, 

1696, 

26 Novem- 

bre. 

fericire, slavă şi cinste şi mulțămirea su: 
Hetului şi a trupului cu mântuire. 

Prea-cinstita şi luminata, scrisoare a Slă- 
virii “Vale am luat-o, eare peste măsură ne-a 
bucurat, ca unul ce ni-ai vestit scumpa şi 

prea-dorita nouă sănătate a Ta, pe care 
Domnul s'o păzească neatinsă ani întregi, 
prea-mulţămită și prea-fericită, pentru înde- 
lungata şi netulburata întărire a prea-inăl- 

țatului “Tău Scaun. Am cunoscut după cu- 
viinţă cele scrise, la caream să fae răspunsul 
şi ea prieten credincios şi adavărat şi după 
Dumnezeu al Luminăţiei Tale, şi ea păstor 

sufletesc şi Patriarh ce am fost cu voia lui 

Dumnezeu al. cetei creştine şi al cârmuirii 
creştinilor evlavioşi şi drept- credincioşi, fără 

vre-o prefăcătorie sau colachie,— care aces- 

tea, prefăcătoria, adecă şi colachia, nu fo- 

losese nimie, ci fac doar numai pentru acea 

clipă o slujbă celor linguşiţi, iar laudă 

adevărată, ori folos, ori îndreptare, cumvă, 

de ar fi nevoie, nu aduc de loe, şi de aceia 

nu sunt potrivite cu firea sufletească a celor 

cu adevărat. oameni, şi mai ales din partea 

păstorilor sufleteşti, şi către feţe înalte şi 

domneşti nici nu se cade a u se face acestea. 

Îmi spui, apoi, că ai aflat din cuvintele 

grămătieului “Tău, Chirigi Antonachi, cum 

că se supără şi cârtese arhiereii împotriva 

Ta, şi mai ales că afurisese pe răposatul 

Serban, ca şi cum ei ar afurisi şi pe Lumi- 

năţia Ta, când sunt cu totul la o parte şi 

39
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7 
A NADA TWO RAVTOG etouv rîje 

Duerepoe "Exhaunporrjtoc pai, Xa Tovibanoi, 

xoi. GopbxapĂloHATrA UpylepariXâv 72p0001wY, 

edyai 83 mai ebhoyiar, 20 mâvra dea dată 
xai ooripla mEvorro âv' ebyâv Îuy TO 

ranewvây râ “Te rîje prhevoeâodc Du.iy "Eu 

Maumpornros. Ilpbe robrote 6pite! vă eimov 
oi pytepete Gr. uijy Egovrec tpopw, dNAă 

Cquiay, Sari vă Thy wynuovebovy E? ExuArj- 

stats" 8ev nai âvapspovree riv îqpiav rijv 

îă riy Iarptapyetay, mad od nbp Aro- 

voolav sic Tod AOYȚOb rave, Tăitv be Tporat- 

miove răpa, ăvavaxmnbrepov pile, dr Ea 

rave nipănet vă uâupoovrat, na &yt vă hbapody. 

Kai ăia GE rotadra PApouGa PAPATOVETIXE 

Btahaubdvovtac Th puna râ "Exhapaporij- 

râc 115, râhoc pă îteza vă rijv ebyoueda 

îvpăpos re mai ăppățoe, wat or xara- 

maber măy Aooy, Kai zepi u2y Tod ȚoyyLa- 

dămuovias Omod opile. ze 

Enauay mar? &drie oi dpytepeic, mai d- 
n.0d. O TÎ 

MOTO ne "Ezony  &detay al pu poab&v 

wac vă abBaâăţovy, dv eivat fi bnâdeote 

oăzoc, GA 6 Kopizt "Avroyăxne, be gal- 

yerat, mată Ejov uăy avijuvetăe ză Aadevra 

ni) duerăpa "Exhanzpâratt, GXW Bune od ar 

îmiyvoaiy, vară rb etpqu&voy, Gh ară 

Mi0ny mai zapahhaviv râv MahndEvrov Ge 

zadijdqoay, oia mov pthet ovubaivetv zoh- 

date ri ăvOponiy dodeveia, tari 5 X6%oe 

32v Epwve mpârov mă rod Gpytepsic apă 

ri "Exhapzpărntâe ras, GhAă XErovyrae 1] 

"Byruudras To» 2pbe Tv OpXlepobvI Tobe 

mâe Bv ewhărtovat 7 faript ai Tijy tts, 

rîje "Exhaumpărnrâe re, eizov xai ExeivoL: 

“Hysie my "Exdouzpârntă ab rijv E/opey 6 

oimstov nai îmsrepov AbbEvrrjy, pihov nai d- 

antoy, xai, îvă zii otmetâzra rîjs "Exhayu- 

zpormre zab, Exvâbvevoz mb MO ppoc vă 

uâc mpotevijo werafohije Ilarprapystac, xai 

ie mi 68v puhărropey rijv teuijv rile "Radap. 

mpârqrâc rob; Abră eizoy, dă piljre ădetay 

&zovotv Ewmpoobăv was vă ăânu.ovoby vatră 

ie "Exhaunporarâe Te, ai vă aBBaârăGovy, 

ddr “tebpoby WONG Tijv îpaăpăov ăNăzny 

za <bvotay ozod Eyouay juste mpăe ri "Ex- 

Xapapârmră ruj, ai îi "Exhaumporiis TIS 

apăe 705 Orob pac, (OTE înod Găy npenet 

vă maradenătovra wa vă evrenilovrat e 

whbapor. FĂ pylepsie eivat, Exhauzpârare, vai 

d
 

La]
 

Ia
z]
 

aveouarimoi muiuâyec, ami dăv eivat ăinatov 

vă ătovBevâvrat râ0cy, ră Gnotcy îv 1, Exhap- 
. 2 3 x A = a Î 

apâzrs abrije ize 7d Etoropenbi) sv xape 

e AROhadOz0E TV ăppăvToy NborIpiy, 

  

depărtate pe deplin şi cu totul de Luminăţia 

Voastră blăstămurile şi cârtelile şi supă- 

rările feţelor arhiereşti, rugăciunile însă [în 

schimb] şi binecuvântările şi toate cele bune 

şi mântuitoare câte s'ar face prin rugăciu- 

nile noastre, ale smeriţilor, către culmea 

Luminăţiei Tale iubitoare de cucernicie. 

Pe lângă acesta spui că zic arhiereii cum 

că n'au interes, ci pagubă, pentru că te po- 

menesc în biserici; pentru care aducând 

înainte și paguba pentru Patriarhie, adecă 

a lui chir Dionisie, către ei, iarăș ca şi 

cum întâiu de la ei ar veni vinovăția, ho- 

" tăreşte cam cu nerăbdare că ar trebui ca 

ei să fie mustraţi şi să nu vorbească în vânt. 

Şi altele asemenea acestora cuprinzându-le 

eu parapon scrisoarea Luminăţiei Tale, la 

urmă ni cei să ne rugăm către Tine, în 

seris şi fără scrisoare, şi astfel închei vorba. 

Şi, cât pentru vorbele şi năcazul ce spui 

că au scos împotriva Ta arhiereii, şi mai 

ales cum că au voie ea şi înaintea noastră 

să le rostească necuviineios, nu e lucrul 

aşă, ci ehirigi Antonachi, după cât se pare, 

din râvnă nepotrivită ţi-a dat de ştire Lu- 

minăţiei Tale cele flecărite, dar nu spre 

cunoştinţă, după cum s'a spus, ci pentru 

uitare şi schimbarea celor flecărite,—cum 

obişnuieşte a se întâmplă adesea în slăbi- 

ciunea omenească,—pentru că vorba n'a fost 

întâiu de la arhierei împotriva Luminăţiei 

Pale, ci, spuind dumnealui către Arhieria 

Lor că nu păzese hatârul şi cinstea Lumi” 

năţiei Tale, au spus şi aceia: Noi pe Lau- 

minăţia Sa o avem ca pe Domnul nostru 

însuş, prieten şi iubit, şi, pentru legătura 

strânsă cu Luminăţia Sa, s'a făcut ea altă 

partidă să ni aducă schimbare de Patriar- 

hie,—şi în ce oare nu păzim cinstea Lumi- 

năţiei Sale? Acestea le-au spus, dar nici p'au 

voie să se supere în faţa noastră împotriva 

Luminăţiei Tale şi să vorbească necuviincios, 

de oare ce ştiu bine iubirea din inimă și bună- 

voinţa ce avem noi către Luminăţia La, şi 

Luminăţia Ta către noi înşine, așă încât nu e 

de nevoie să se osândească şi să se batjo- 

curească pentru că ar fi flecari. Arhierei 

sunt, prea-luminate, şi păstori sufleteşti, şi 

nu e drept să fie nimiciţi într'atâta, încât, 

dacă Luminăţia Ta ar mărturisi-o în clipa 

când iea tainele cele curate, şi n ar fi stă- 

pânit de patima lingușirii ori a unei nevoi 

duhovnicul, de sigur că Te-ar opri câtă 

timp de la primirea dumnezeieştilor lucruri
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sfinte. Pentru aceia şi noi scrisoarea n'am 

arătat-o soborului arhiereilor, ci după cetire 
am dat-o focului. Vorbim mai duhovnicește 

şi mai părinteşte, cum am spus-o la început, 
fără vre-o prefăcătorie sau colachie, pentru 
că iubim şi. poftim cu adevărat şi fericirea 
trupească a L.uminăţiei Tale, ca un drept 

prieten, dar şi mântuirea şi folosul sufle- 
tului “Tău îl dorim şi-] .voim, ea un păstor 

sufletese şi Patriarh ce sunt, şi sunt dator 

a da seamă dreptului judecător în ziua răs- 

plătirii de obşte pentru orice faptă şi cu- 
vânt, şi trebuie ca şi Luminăţia Ta cu re- 
cunoştinţă, creștinească, şi evlavie să asculţi 

şi să primeşti cele spusă de noi duhovni- 

ceşte şi părinteşte. 

"Tar pentru afurisenia răposatului Şerban, 
cu care-l blestămă, văd că în chibzuiala 

lui Dumnezeu sa întâmplat a se aduce îna- 

inte unele ca acestea ca să urmeze îndrep- 
tavea; iar blăstămurile, - prea-cucernice şi 

de Hristos iubitorule Domn al mieu, să nu 

le aducă asupră-şi l.uminăţia Ta, ci poate 
să se deslege pănă la capăt şi să înceteze. 

Să afli însă bine şi adevărat că arhiereii 

toţi şi Mitropoliţii şi arhiepiscopii şi epis- 
copii câţi sunt supuşi acestui Scaun ecu- 
menie, toţi, 'zic, de obşte şi cu acelaş suflet 

sunt năcăjiţi asupra lui, şi cârtese, şi-l 

blastămă, şi-l afurisese, şi-l anatematisese 

pentru paguba ce li-a făcut-o cu două Pa- 
triarhii: una în vremea lui Mustafă-Paşa 
şi alta în a lui Soliman-Paşa, adecă pănă 

la 200 de pungi, şi nu pot să iea odihnă 
de atunci, ci a rămas necârimuită greutatea 

şi neştearsă, şi pe care întâiu să-l împiediei, 

prea-luminate al mieu, de la cârteala ce o 

fac toţi? Eu însumi dăunăzi, când mi-au 

aruncat poruncă pentru unsinet de 10 pungi, 

care e datorie din partea lui chir Dionisie 

—25 Decembre 1633): Hammer, Geschichte dea osma- 

2 Vizirul Soliman (24 Decembre 1685—Septembre 1687); ibid. —În Viziratul lui Cara-Mustafă fu 

scos la Iulie 1679 Dionisie Muselimul şi, după 12—13 zile ale lui Atanasie al IV-lea, se aşează Iacob de 

Larisa; la 1682 îl înloeuieşte—și de aceasta e vorba—Dionisie, întors din 'Tara-Românească. În'1684 vine 

în locu-i Partenie al IV-lea, Xooyo5wrs, care face lor, în April 1685, lui Iacob, scos el însuş în 1685,. 

iar pentru Dionisie, care fuge îndată la Şerban. Iacob rămase apoi pănă la 1690: Scarlat Byzantios, l. e; 

MI, p. 538. 
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către acel răposat Şerban, şi acel răposat 

i-a dăruit lui Mahmud-Aga, care eră atunei 

talhişgiu, care a făcut atunci pâra, şi m'a 

strâmtorat şi mi-a aruncat poruncă, ca să 

le primim şi să le plătim acele 10 pungi, 

şi, strâmtorat de multa batjocură şi necinste 

şi de ezietul (paguba) ce s'a făcut faţă de mine, 

s'a supărat inima mea; şi oameni suntem, aşă, 

încât, din multa tulburare şi durerea inimii 

mele, mi-am pierdut răbdarea, şi i-am blăs- 

tămat, Să fie însă, cât de spre partea mea, 

iertat, dar paguba aceia n'a trecut, ci a ră- 

mas deschisă; în fiecare zi sunt strâmtoraţi 

şi împovăraţi arhiereii, şi din toate părţile 

cârtese împotriva aceluia şi-şi arată nemul- 

țămirea; chiar şi după ce s'a făcut cartea 

de iertare mai nainte, iscălind-o, ei îl afuri- 

siau cât puteau. Dar şi la liturghia ce sa 

făcut fățiș şi înaintea lumii sau rugat şi 

l-au pomenit, iat în taină-l blăstămau. Aşă 

încât socotința mea, este că acel răposat, 

după cât aflu, se găseşte supt legătură ne- 

deslegată, legat de sinod şi de mulţime de 

arhierei, şi avem datorie să vădim adevărul, 

ca să rămânem scutiţi de păcat. Şi iată 

că-ţi vădim, şi nu socoti, prea- luminate 

că după cartea de iertare ce sa făcut și 

slujbe că el şi-a luat deslegarea şi iertarea, 

pentru că lucrurile dumnezeieşti şi duhovni- 

ceşti şi bisericeşti nu sunt de jucărie, ci 

vrednice de respect, şi trebuie să ne apro- 

piem de ele eu evlavie şi frică şi cuvenita 

luare-aminte; şi atunci luăm şi folosul de 

la ele, cu mila şi harul iubitorului de oameni 

şi prea-bunului Dumnezeu; ar altfel nici 

folos n'arem, ci mai degrabă suntem osân- 

diţi, când voim ca lucrurile să fie nu cum 

se cade, ei ca într'un fel de negoț. Ci ne- 

dreptatea, întru cât cel nedreptăţit nu-şi ca- 

pătă odihnirea, rămâne neiertată și nu se 

iartă în alt ehip decâtatunei când se aşează 

dreptatea în locul ei, şi nici atotputernicia 

lui Dumnezeu, ca să zic aşă, nu-şi află 

loc la cele nedrepte, căci, drept fiind 

Domnul, cele nedrepte nici nu le voieşte, 

nici nu le iartă vre-odată, cât timp adecă 

rămân neîndreptate; iar îndreptarea ne- 

dreptăţii, cum s'a spus, nu este alta decât 

atunci când se întoarce dreptatea la locul 

ei şi se odihneşte cel nedreptăţit; de unde 

şi dumnezeieseul Apostol eu glas tare strigă: 

Împărații cei nedrepţi nu vor moşteni pe 

Dumnezeu; deci nedreptatea şi paguba ce, 

Sa făcut de acel răposat la Scaunul ecu-
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menie rămâne şi se păstrează, şi acea po- 

vară, obosind şi îngreuind în fiecare zi pe 

arhierei, îi sileşte să suspine şi să se supere. 

asupra lui, şi, aceasta făcându-se adesea şi 

de repeţite ori, ce iertare va aveă acela? 

De aceia iată că sfătuim şi spunera, creşti- 

neşte şi duhovniceşte, că acele lucruri pri- 

vese şi pe Doamna acelui ră posat şi pe copiii 

lui: dacă voiese scutirea şi iertarea și desle- 

garea de blăstăm şi mântuirea sufletului lui, 

să se strângă din ce a lăsat el o câtime 

îndestulătoare de bani, să se trimeată la 

Biserica, cea Mare, să se dea la greutatea 

şi datoria pe care el a căşunat-o în viața 

lui, şi atunci îl vor iertă în de obşte. Și 

acesta e felul de iertare, şi nu altul. 

Cât despre mine, să ştii bine că nu ieau 

pentru mine niciun ban, nici nu voiu luă, 
din aceia ce vor veni, căci şi aici avem 

hotar şi afurisanie scrisă, ca să nu ne atin- 

gem de mila şi dreptul Biserieii, şi astfel 

păzese aceasta necăleat în vremea noastră, 

cum li e ştiut la toţi. Şi acestea cu pri- 

vire la lucrurile arătate, în chip de stă- 

tuire creştinească şi duhovnicească. 

Iar, în ce priveşte pomenirea ce porun- 

ceşti, spunem şi pentru dânsa ceia, ce ştim 

şi cunoaştem în vremile noastre despre acea 

pomenire: Domnii dădeau o pungă întreagă, 

adecă 500 de lei, şi un veşmânt de samur 

de Crăciun Patriarhilor de pe vremuri şi 

unora din arhierei postav şi atlaz, — care 

dar vădeşte fericit pe dăruitor mai ales; 

căci Sfânta Scriptura spune că e mai fe- 

ricit lucru a da decât a luă. Precum şi pe 

vremea răposatului Duca se cunose multe 

daruri ca acestea ce s'au făcut. Însă acum 

nici pe Luminăţia Ta, dacă ai voi, nu te-ar 

lăsă multele greutăţi să faci un bine ca 

acesta, dar nici noi nu-l cere, ci, cu bună 

inimă şi iubire şi aplecare binevoitoare şi 

părintească, noi şi pomenim şi vom pomeni 

cu Dumnezeu necurmat prea-cinstitul nume 

al Luminăţiei Tale iubitoare de evlavie, 

şi ne rugăm neîncetat cu evlavia inimii să 

se trimeată de atotputernicul Dumnezeu 

L.uminăţiei Tale sănătatea sufletului şi a 

trupului, scăparea de toată greutatea şi cursa 
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za mate a0juepivaie &vophnoets Gz0d Epouev, 

mzohhă Vede ue ovproveoy xai vzrj03). 
Tadra ară mb napăv GAmOoe re ua gpt- 

AXOG, piGTawxâe Te xal TveDuAatta6S Xa 

mature, e npozipurat 6 88 Eropoc Tv d= 

zăvzwy nai râv ăya0âv yoprprbs Kbpine ai 

what Bâdhearoc et, GHERI, TE XI Tp05- 

-G
 

maia îă flo mavevrw0de This Dueripoc 
e . A 

"Bodaunoriroc, ue? fe xai 7, săi %ai 1 
Lă j ? j - 

sbhoia râs îp.âv Merptârrjtoc. 

abs, Nozuâpiav 16), 

1 YV, p. 806, nota 2. 
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şi povara şi tulburarea, starea paşnică- şi 

cu totul fericită pe prea-înălțatul Tău Scaun 

la mulţi ani şi aducători de har şi, la urmă, 

să te împărtăşeşti de nespusele bunuri în 

Împărăţia cerurilor, unde e sunetul curat 

al tuturor. cel ce se bucură, al îngerilor în 

serbătoare şi al drepţilor, după cum şi la 
sfârşitul serisorii Tale ni cei să ne rugăm: 

aceasta ţi-o spunem cu siguranţă, ca so 

ştii, că oricând o îndeplinim cu. căldură. 

Cât pentru episcopul de Crven, Lumi- 

năţia Ta judeci cum auzi; iar adevărul lu- 

crului e toemai din potrivă: episcopul de 

mai înainte al J.oveei se află acolo, şi să-l 

întrebi să mărturisească adevărul în frica 

lui Dumnezeu, că de la al Loveei au smuls 

cinzeci şi şaizeci de mii de lei, iar de la 
al Orvenului şeizeci şi şeptezeci de mii, 

ca dajde ((qzi9), numai cei de'naintea mea 

Patriarhi, precum şi catastișele “lui . chir 

Dionisie o vădesc, şi, dacă porunceşti, să le 

trimetem, să le vezi, să 'afli adevărul, şi, 

noi dacă-i luăm treizeci de mii de aspri ca 
dajde, pentru aceia cârtește, în loc să mulţă- 
mească; şi nu trebuie nici să asculţi, nici 

să te învoieşti la vorbele orişicui. 
Iar, pentru banii Luminăţiei Tale, de 

vreme ce am făgăduit odată, ne rugăm lui 

Dumnezeu, pentru că nu rămâne nimie din 

socoteala noastră, să ni dea prilej bun şi chip 

şi. mijloace să putem îndeplini făgăduiala 

noastră. An de an greutăţileşi nevoile sau, 

adăugit mai mult, şi mai ales afacerea lui 

chir Iacob ne-a îngreuiat şi ea, pe lângă 

altele, foarte mult, și n'avem nicio zi, niei 

un ceas, să zicem, de cruţare şi linişte şi 

odihnă,—așă încât, dacă ai fi văzut Lumi- 

năţia Ta cu ochii, greutăţile şi supărările 
ce avem pe fiecare zi, ne-ai fi compătimit 

mult şi te-ai fi întristat cu noi. 
Acestea deocamdată cu adevăr şi prie- 

tenie, creştineşte şi duhovnicește şi părin- 

teşte, cum s'a spus; iar văzătorul a toate 

şi călăuza celor buni Domnul să fie şi paz- 
nic nelipsit, cu veghere şi ocrotire, în viaţa 

prea-fericită a Luminăţiei Tale; cu care 

să fie şi rugăciunea şi binecuvântarea Sme- 

reniei Noastre. 
1696, Noiemvre în 26.



e 2 a = EA “O Kovoravrivonz6)soc, edyârns rîic os 
iz)aut pârroc, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

Al Constantinopolei, rugător al Iumi- 

năţiei Tale. 

CCCLăĂXII. 
Nicolae Comnen Papadopulos către Patriarhul Dosoftei al Ierusalimului 

despre chipul ce i-a adus Hrisant Notara şi despre cartea ce a inchinat el însuş 

lui Constantin Stolnicul Cantacuzino. 

Ni. Kopwvrjvbe Ilana6novxos AoaiGrp Îla- 
Tptăp71. 

TE Gporăre, păaplotăre re 

tăre Ilarptăpyij ris ântac mai fecoborub 
râhewe "lepovoahip, nai xăorie Ia arorivrs 
xopio fpertpo, topip Aootfiâp, rijy rpethous- 

vrv ai5ă. ” 

xai Gotcu- 

Kai apb mood 1, zodbeploivoe vin siye 
pEpm sic răv axoiv od Tip stâqo:v tije 6av- 
WaOTi,G xoi navodpo nohsiac 1îjs Gechexro» 

sac Maxaptârijtos, ri. Groiay xai. Dzepiyă- 
mon xai edhafirjxa, dom Bbvanuc* âh)ă îăv 
îz6Ăp 0 more ut pân vă TMrotdow sie 
mă Eyfeay .oxedic cas, 05 îjntotra Gedorxus 

mă Boc 'rîc t'epăs co» Meyodetârieie, vai 
Gavu.ătoy vai vaxapiloy abdri rijv ăxpotăriv 
copiav. Nov 05, 6zobd 6 zohnpadsoraroc ap- 

-ppavâpirrs Xpboavloc âvreratey sie ri 6- 
pasiv u.05 Tijy EUxOya, Tijs XaptToybiu0d wopoije 

Gas, OG VVioLos Gvehbe Xa UturjTije Sac, 

Zzowac Ey mpb codaduov Epbtoy qi Ey 

dwyoy "rd EVTOTOUA TOtGDTo) Xa T0g0i,t0b 

cefaauuwrărob Getov, îGovhi6ry, xadac nm 

oioy uă rijv xabijrjaiv pod xai ăâaouahiay 

mat, vă Ego ri Entsraoiav tije ox0%51)c 
xi padijoens rod prhapezo» Xa vrac dypt- 
vobOTĂTO» GtĂOGGL0Y, Tod vehtod Guc, p5Tu6 

xoi &ră vawpodey vă amonte sie riy Ma- 
xapi6TATă Gas TopawiApoy Ti edvolac 1ai ed- 

hafeiac zexuiptov, ai vă bnorăto Tijv D74- 
peolay wod ete Tijy Detnrărr cae efovaiav 

„gi Geonorsiay, 

Iagazahă vă Cefijre 6u.o0d 
zopăy TIS AVI e pr 19 Th 
vewszi ăttduwz, Ozteppăvijy ei my nepifhan- 
zi 000 za EX a0D vâuaToc Gâarpenta- 

cazov ăppovra Rarazodtrvov!, id zitoas az 
zi Duerăpay Beosebzorătiy tiv vă TA 
aorpiburs va ărtocos î, abbăeră um. To 

dora, Braga) vot vai, TI) Îj GpuBT:70TĂ%, 

1 Ar fi Pruenotationca mystagogicur; v. 

p. 158 şi nota 2. 

  

Istoria literutarii, ronuine in 

Nicolae Comnen Papadopulos, lui Do- 
softei Patriarhul. 

Preasfinţitului, prea-fericitului și prea- 
înţeleptului Patriarh al sfintei şi de Dum- 
nezeu mântuitei cetăţi Ierusalimul şi a toată, 

Palestina, domnului nostru, domnul Do- 
softei, cuvenita venerație. 

Şi mai de mult faima cu multe glasuri 
adusese în auzul mieu ştiinţa minunatei şi 

prea-înţeleptei cârmuiri a Fericirii Tale 
celei alese de Dumnezeu, pe. care am şi 
iubit-o peste măsură şi am venerat-o, după 
putere; dar n'am cutezat vre-odată să mă 
apropiiu cu scrisoare de dumnezeiasca Ta 
fiinţă, temându-mă de culmea sfintei Tale 
măriri, pe cât mă minunam de prea-înalta- 
Ti înţelepeiune şi o fericiam. lar acum, când 
prea-învăţatul arhimandrit EHrisant a înfă- 
ţişat vederii mele icoana făpturii Tale pline 
de har, ca drept nepot şi următor al Tău, 
având eu înaintea ochilor întipărirea vie 
şi însufieţită a unui astfel şi atât de mare 
unchiu, vrednic de toată venerația, am 

voit, precum de aproape am fost cinstit 
cu catedra şi dăscălia, să am saprave- 
gherea sârguinţei şi învăţăturii iubitorului 
de virtute şi cu adevărat prea-isteţului fi- 
losof, nepotul “Lău, astfel şi de departe să 

trimet către Fericirea Ta un cât de mic 

semn de bunăvoință şi de evlavie, şi să su- 

pun slujba mea către prea-dumnezeiasca 
Ta putere şi stăpânire. 

Rog să primeşti de asemenea împreună 

cu prinosul iubirii mele şi cartea ce am 

scos-o de curând, închinând-o către vestitul 

şi prea-vrednicul de numele grecesc dum- 

nealui Cantacuzino, nădăjduind ea îndrăz- 

neala mea să se învrednicească de iertare 

şi scutire din partea sufletului Tău celui 

prea-inchinător de Dumnezeu. În afară de 

secolul al XVIII-lea. |, 

311 

Padova, 

1697, 

15 Maiu.
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| Constanti- 

nopol], 

1697, 
29 Novem- 

bre. 

edhoia,, narebâyov răc onovâde p.5, Go porate 

ai. rpbrare mătep. Lj 23 sie alovac, not- 

viăjv BeonpoGinre, tă xabyrja Tab îjuerspov 

-ăvove, bpedos râv probyrwy Dude ai 0w- 

mnpiav 705 Îpiiv Evntotevlâyros Totyiov. 

"Ev Marafio, sie răc 15 wxtov 1697. 

Nixâhaoc tepede Kowyrybs lazaă6novhos. 

(Legiand, 7. e. IV, pp. 8-8, n 6.) 

aceasta, roagă-Le pentru. mine şi, cu bine- 

cuvântarea Ta prea-puternică, îndreaptă sâr- 

guinţele mele, prea-înțelepte şi preasfințite 

părinte. Şi să trăieşti în veci, păstor de Dum- 

nezeu pus, pentru cinstea celor ce ne iubesc 

pe noi și pentru mântuirea turmei înere- 

dinţate nouă. 

Padova, 15 Maiu 1697. 

Preotul Nicolae Comnen Papadopulos. 

CCCLXXIIL. 
| Calinic, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul de Ierusalim Dosolitei 

despre oferta lui Brâncoveanu de a da Galatienilor mijloacele pentru a-şi mai face 

o biserică. 

zito Qzo05 -- Koivios, A ppranioHonos 

Kovoravrwovrodeoe, Nine “Pon, va oino- 

veytube IlarpiăgXns. 

Momaptbrore ai cefoauubrate Iarptăpy2. 

mie diac mâhewe “lepoboghiju, wa Tone 

[ada:orivqe, xbpte: AcoiBee, 8v “Avi Ilvebart 

ănazqră o mepindtqre dâehpă al GhĂEI- 

maopyă rhe iv Merpiărnroc, rhv Maxaptd- 

eră oov ădshprxâe 8v op donatouevat, 

5u0d ueră rijs tepăe Guiqrbpeoe rây avyaâs)- 

pâv ăpyreptoy, ăxpiie vai TpOoGpLhe jat- 

psrodpzv, Gs0uevot T05 mayațădad Deo vă 

ră mOhab td T2ap0Y une 2v Optela, ebrwyia 

mai ebopnobyp 14 Eurepov ăvâporsv. Meră 

zdv &Behewmby donaouây, ăwetpopav ai di- 

Bovey etăgarv ri Dperâpa Moxaptorijri du ot 

ahamavoi proteza Eypatpay, oc paiverat, 

apolofâvroe sie ră atât Tâ EnhanzpoTăte 

za bbrjhorăre Ad6zvrg, Eqzodvrze Sherjp06by1)y 

map Tv pevouâvoy tt6âwy ele Gvotoâațijy 

îs ămapmobelons Beod Ehtet âxxhmaire, Xa 

zuzanrăy rîjs xporaiac Baotheire, 1, 83 "Exhap 
” 
[5 
3 

Ş 

mpâras odro5, îurp5rop xxhoxayabiiq xi dee 

Cip, na bnepfăhhonoav ebhăberav wUv0i3- 

Eve, Ola puenozftoratoc vai pLĂOYpLSTOS, 

îvrâypade mnpăs rode abtobe ApLoriavohe, ĂRG- 

upivâyevoc Gr, dv 6 Qsăe ebâoxije, 17: doi 

dea mapă vie Sfovolae vă mrtofody uri 

da Exxnaiat, vă 6007) prăe Exahrjatae Tîjs 

oixoBonije 6X6zAmpa Tă E6054. “Oy uni onsb- 

Zovat 48 oi fn0svree '/ptortavoi sie 7 vă 

iafobv Xderay Bă vă etaj) ai XA aan 

Exxota 2v Tâ Ladară. Sxvewe 33 evoutvre 

vote, edps0m e ebhoţov xi '/prjotue50v 

vă Cretooby Bea ră rijv Bazariaviiv Ti 

îv Îi Momagiârme oon Grânti, sie TobTo dz05 

: Tpătpouey, wbbe uzi Zasivot oi Lahartavo: 

- Calinic, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

Prea-fericite şi prea-respectate Patriarh 

al sfintei cetăţi Terusalimului şi a toată Pa- 

lestina, chir Dosoftei, întru Duhul Sfânt 

iubite şi prea-dorite frate şi coliturghisitor 

al Smereniei Noastre, pe Fericirea Ta fră- 

țeşte întru Domnul salutând-o, împreună cu 

sfântul Sinod al fraţilor arhierei, cu iubire 

şi prietenie îţi dorim sănătate, rugându-ne 

de prea-bunul Dumnezeu să te apuce această 

scrisoare a noastră în sănătate, fericire şi 

mulţămire în toată privința. lar, după fră- 

ţeasca salutare, aducem înainte şi facem 

cunoscut Fericirii Voastre că au seris creş- 

tinii din Galata, cum se pare, dăunăzi în 

acele părţi prea-luminatului și prea-înăl- 

ţatului Domn, cerând eleimosină - pentru 

cheltuielile ce sau făcut pentru clădirea 

bisericii care cu mila lui Dumnezeu s'a ri- 

dieat acolo, după orânduiala puternicei Înmn- 

părăţii, iar Luminăţia Sa, din bunătatea-i 

înăscută şi din dumnezeiască râvnă, mişcat 

de covârşitoarea evlavie, ca un prea-iubitor 

de evlavie şi de Hristos iubitor, a seris 

înapoi către acei creştini, răspunzându-li 

că, dacă va vrea Dumnezeu şi se va da voie 

de către Cârmuire a se clădi şi alte biserici, 

să dea toate cheltuielile zidirii unei bise- 

rici. Pentru care acum se şi grăbese creş- 

tinii aceia să iea voie spre a se clădi şi 

altă biserică pe acolo, prin Galata. Și, fă- 

cându-se cercetare în de obşte, sa aflat 

lueru bun şi folositor a se cere voie pentru 

biserica zisă „din Caffa“ sau, dacă Feri- 

civii Tale Îi va plăceă ce seriem, precum



Ypăpony 2păs Thy Exăawnpârazoy AdBEyr%jy, 

vă Cqrq9% ză Bsimua dă riiv Xovoozrţi 

pă. obroy mah 7 rpănov, vă păi î 
Maxaprârpe oob 55, mpde tdov înirponây Tqs 
1. XvOrenov, vă năpm zpâzoy Ti, Tiiljv Tis 

drțopăe Tod TOTOb Tis sxxonoiac, pia Ex 

ry Ypâata dări, vad mzohhăzte pic 

etmere Or. r6ca sivat 1 sp re, Ezetra vă, 

xăui Xorer, vă ărovev, xai vă vâvrj eie 

ră 8£ apyîje xordaraaw, 5noxen?vr) Brad 
70 oixovpevixă Opivo, xi vă robroy răv 
mov vă mrd ză Băhmua dă ri, Xpvoorr- 
vây. To Szotov hoviălovev vă rd orEptr 47 
1 Maxamâras 00. Ei 38 ge, Gmep ănevybustz, 
vai | Maxaptorae ov 3ăv Bedrjo vă xâivţi 

sie rodro, vă Ad &qhaâi, npârov ră pita 
Exarby Tp66Gia, sira vă Vp) Tijy 1ONIOLY E 

tâvov rne Enirponov dă orteri rijs Gaotixijs 
upioewc, râre 65fata ră GE Tic ăvaxo- 

dopije Cnrsira dă riy Ragozaviv, “jp.erâpa. 

ze xotvi) you Ovoâtaţ) %al Gvyarvâca! 

&meiae yptottavâv” 

Tp0- 

76 

val sie robro vă Ehmey 

ănânpoly XaBapăv ai redstav Ev răyat zapă 
zis Duerepas Manaptbratas,— îjv Xa Gap 
Mrroi 6 Kbptos dvortpav măons Ehăfrie vai 

zznpetas, îv ebBatuovit uanpoforptoc. able, 

Noeufpio 46. 
- 0 K ovoravrvovni hoc wa £v XpioT 

provoc ris îs Maxapi6en- 

TOŞ..e 
? - Ei robe Gptouobs tije oîje Moaaptoriitos 

5 Nnopinăstac IopBeyrne. 
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 Mazapi6rriros, 

Bis rods Gptownba Tis Gijs Maxaptort,- 

şi acei locuitori din Galata seriu către prea- 

luminatul Domn, să se ceară voie pentru 

Chrysopighi, cu acel chip anume, ca săserii 

Fericirea 'Ta aici, la epitropul şi omul ce-l 
ai, ca să iea întâiu preţul vânzării locului 
bisericii, adecă o mie şi o sută de lei, cum 

adesea ni-ai spus că atâta-i e preţul, apoi 
să facă un hoget ca să rămâie şi să fie în 
cea de la început a ei stare, supusă deci 

Scaunului ecumenic, şi în acest chip să se 

ceară voie pentru Chrysopighi. Care credem 

că-i place şi Fericirii Tale. Iar, dacă, 

ferească Dumnezeu, şi Fericirea Ta n'ai 

vrea, să te-îndupleci la aceasta, să iei adecă 

întâiu cei o mie şi o sută de lei și apoi să 
faci vânzarea cu epitropul Tău, prin hoget 
al judeţului împărătesc, atunci fireşte că 
voia de clădire se va cere pentru cea din 

Caffa, cu învoirea noastră de obşte în sobor 

şi eu primirea creştinilor de acolo; şi la 

aceasta să luăm răspuns curat şi de săvârşit, 

grabnic, de la Fericirea Ta,-—pe care so 

şi păzească Domnul mai presus de orice 

pagubă, de orice uneltire, în fericirea unei 

vieţi. îndelungate. 1697, Noiemvre 29. 

- Al Constantinopolei şi întru Ilristos 

frate. 

La, poruneile Fericirii Tale... 

“- La poruneile Fericirii Tale, al Nico- 

mediei Partenie. 

“- Ta poruneile Fericirii “Vale... 

"+ La poruncile Fericirii Tale, al Fili- 

popolei. 

“- La poruncile Fericirii Tale... 

(Biblioteca Academiei Române, copii moderne.) 

CCCLXXIV. 

Constantin-Vodă Duca, al Moldovei, intăreşte Zografului posesiunile în 

Moldova. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. Ac. Rom.: Langlois, Î. e, p. vi.) 

1 La 7 Decembre Dosoftei eră de fată, în Bucureşti, unile bântuise ciuma, la primirea, de Pumnul. 

care tocmai atunci şi de aceia se înturșese din Târgoviţte, a Agăi cu caftanul, V. Radu Greceanu, ed. Şi. 

Grecianu, p. 84. cap. XIII. 

58183. Vol. XIV. 
40 

313 

1697-8 

(7206).
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1697-8 
(7206). 

1698. 

Bucureşti, 

(1698), 
16 Mart. 

[Bucureşti], 
169, 

20 Mart. 

CCCLăXV. 

Piatra de mormânt — azi pierdută — a lui Dionisie, Patriarh de Constanlti- 

nopol, la Mitropolia din Târgoviște. 

Tufoe dâe, Eeve, dvepa beiov Atovhatov - | Acest mormânt, străine, cuprinde pe un om 

- | |divin, Dionisie, 

Iâzpapyov xebtizt, îpersnoy mă wh8oc, Patriarhul, ce-a fost gloria noastră, 

05 îpsrij zohbohfoc “șîjy Snânraro zâoay - A cărui virtute bogata zburat pe tot pă- 

| | | [mântul, 

Rai pri ARĂ pOV îmapunăhet Gahânovs!, Iar sufletul stă în sălaşurile drepţilor. 

(Vezi Lesviodax, Istoria. bisericească pre scurt, Bucureşti 1845, p. 315, nota; „publicată în Papa- 

dopulos Kerameus, “epoochnpi Bi), |, P. 346, no 112.) 

CEL 
Însemnare că Nicolae Milescu Spătarul a tradus. „Cartea despre păgânul 

Mohammed şi despre Papa: cine sunt şi care e Împărăţia lor“. 
e 

“Ozep ooveypatev 5 apănistop văpoc Nixbhuoc Snaăpios 6 Mohănhăjov, d mai 

mpâtoc Epumvebrije mavevBainoy ră Mosy6âwy. („Care a scris-o prea-învăţatul domn 

Nicolae Spătarul Moldovenilor, care a fost şi cel dintâiu prea-fericit tâlmaciu ul 

Muscalilor“.) 

(lorga, Studii şi documente, XV, pp. 20-1, no po). 

CCCLXXVII. 
“Traducere a tratatului lui Aristotel despre Virtuţii şi Vicii făcută la Se- 

vastos Kymenetul şi. închinată lui Constantin-Vodă Brâncoveanu. 

(Litziea, 1. e. p. 64, no 111; p. 313, no 6i8.) Ii 

CCCLXXVIII. 

Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. | 

(Archiva Protopopiei din Sibiiu; semnalată şi în Studii şi documente, XII, p. 8, no XV.) 

CCCLXXILX. 

Sevastos din Trapezunt către Hrisant Notara, despre „tribul“ ce a luat şi 

despre cărţile ce ar dori el să-i trimeată Hrisant'. 

14
 269515 Tpanatobyztoc Xpooăvylw Norăpa. 
aa 
& îv Xpror moBstvorăro vai xară Rău 2paomorăze io dppiu.avâpir Tod ayiob 

=
 

zi Lo056/0 Tăgov xvpio Npooâvfip zâ 2v Notar maralidutoy. 

Asiyua, Bi XA. T0dTo Tie TĂI 2pbs 7 GW/pEpov 0iR0v0u0bo516 Tpovolas, Td RAvra- 

-/66zy ovvehabevra zpbe md rob modonusvo» zaruri pâvety zzhabe, &vrebfesv ăzăpat, "Edoc 'ăp 

1 Încă în 1897 Sevastos pregătiă cuvântările pe care şcolarii săi — ca Matei Creţulescu — le 

țineau înaintea lui Vodă Brâncuveanu (Erbiceanu, Cronicarii greci, p. XXV) — Am socotit că nici tra- 

ducerea acestui nvu exercițiu de retorică al dascălului bucureştean nu e de nevvie.



ri) Ostia apovoia mă îvă râv ănobvuiwv ră xatafibua mode ăftovs satâpafebawy.. 0bro vai răy 
parăptov. loci Susivpy răv narptăppy, tă ris covnie EaBovhije noi Gmeunohioeuc TGV 

abraăehgev, xATTjVâv0dey sic Aiyvntoey dteextobor, Eni 71 Enorhebety Ey vatpâ dEovrt TphtagbTov 
ăvăpo. măons Aijbrro» vai Buarpepaty £v vatp od zijv otxeiav obwitvetay wa! robe POVxObE 
abrashpuve, oiov etc avramââeatv mie ăxovoicv 8 Eueivo» edepyeotoc wa Goatheiac. 0ăro 

Îi moi răv eboeftorarev xoi &otâtwov voi npâroy £v Enothebdot utyav Kovorovrivov. mebyety 
varnvâwace tă ri Enibovhiv, nai ape rbv zarepa avatpapeiv tă doica mvâovra, Oros 
Tpoddtm rijv Eaotheiav, vai mbv mavyddeov ebradeboavra or6rec rije siâodopoviae ăvaxnpbtat 
xară -zâcav' riv cinovtvrv voi ăvoteitar ză pâzţoc Tie ebocfelae nai ahnjfieiac” orw yt- 

vosxerat. Rbproc xpiora zotây. 'AN)ă rd uăv Eppatov, 6 eterice, ri ară Bopby îv “pepotw" 
dei de Tpocoyiie npâc robro voi gohavie, pimore mt hălce zapetorploav aiyvzrtanob to, 

ai, 1. obroc ez, Ejdmrmpico qopăparce, îva vii, zh ădohov xaraiGâmdebirar xai Gavaric6pov 
ăzoeaibwjrat ha rob tpcâstov epoviaroc, pi, v mâdopev îzavatebtavrec,. î vai oi mph 
îp.0v EnavehBovrec nendvdoatwy. Exwmpoybâvrec vai Xxovrec” Gri: edeipovawv fn /pnoră Guia 

uawai, Bevăy îv: roic rotobrors 1] pabupin, xai avi Evteheyudoa wptaivet mErpav: ore ră 

ris peNrrns îrhortov mai p6voy, Tavray60ev rd xpiotp.ov at ăâoh5v ovh)stavrac rîje eboefode 
ai. ăpoă6tuv BiSaoxahiac, rădha năvra zedeaptvove 9 Boxpăoavrac, e 0d58v Tuiv 5vyolavy 

rapatpapetv. 
“PANĂ radra uâv ets 7060075y. d 66 vot, & Aare, pij VVjORARI,OţE, Ei (vhIIY 

xarthafec, e 5 xopuzăc nopatwvsi: vâet 3 NE, eroiv 6 Beto "Azdorohoc” dr] văp ot o Rbptoc 
obyeotv îv zâoiw. "Euoi 88. mo! rodro roie ăhhote npeceyevero râă'jabiv, ore pe dă o06d rây 

xarabopioy rvyeic, IloMâv no xoi Xpnoipov ypeia Gtthiowy: ză Za e vby E0y, be wo xoi 

“pioiu.ov ypeia G6hioy ză 8E e vby Ejov, ebp€ put "Adetavâpoy Thy. "Acpoâratta sie Gh 

zi perawvotziiv 700 "A ptororehobe, Xt). 

1698, Mapricv 20. 

“O îv onovâaiore thăytoroe mai butrepie more /pupotisac xabtirrtiie. 

Sefnorăe Tponetobymuoc Kovivijrijs. 
_ (Legrand, 1. e. LV, pp. 9-10, n9?.) 

| _CCCLXXX. 
Însemnare că „Topografia Constantinopolei“ de Petru Gyllius a fost tradusă 

de Nicolae Milescu Spătarul. 

To aapiv z0d Pohiob aporiutoy verrppiiveb6q Ea zijs hoetwidos aphe SMIpia zap! 

25.05, Nizohăo» mod Xnabapiov, &v ij xhetvij Mooycfi, aptâuevos Xp gi wopie 

[eopiie r& Racrprrr, voi veicto sic uvrpiry, vară. d 1698, 'lovhto» 21. 

(Litzica, 1. e., p. 5.) 

CCCLXXXI. 
Calinic al l-lea, Patriarh de Constantinopol, iartă de păcate pe răposatul 

Constantin-Vodă Cantemir („lo Constantin Voevod al Moldovei“), pentru păcatele 

omeneşti, pentru moarte silnică şi nedreaptă, pentru că „a luat în stăpânire, biruit, 

în micimea lui de suflet, de patima câştigului, dreptul vre unor rude şi moştenitori 

ai soţiei răposate înaintea lui, cum merge vorba, şi n'a apucat a le da îndărăt“; 

se cere şi a fi iertat de păcatul „celei de a patra căsătorii pe care a îndrăznit a 

o face, blăstămată fiind de poruncile şi legăturile sfintei lui Dumnezeu Biserici“, 

precum şi de faptul că, „dând făgăduială odată că nu va înoi darea de bani neo- 

bişnuită pe care a orânduit a o strânge de la supuşii săi, la nevoie, şi cu toate 

că prin rostire de afurisanie-şi legase făgăduiala, făcându-se a fi uitat, a înoit-o. 

cum nu trebuiă, ori gonit de vre-o nevoie ori din bună voia lui“. 

Kadătuzas. Ehâp Bz5d ăpypeniozonuc N ovsczvitvonz ham, Nis "Popis, zai GP DEA is 

Iluzie. 

3lă: 

1698, 
21 Iulie. 

Constanti- 

nopol, 

1698, 

August,
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adrijs ăehood vai ovhharobpi6d, od râv zepenpeăvrov teprorăToy ovyadsheây Înv ăpytepso 
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(Bibl. Ac. Rom., ebpii moderne.) 
Ă 

1 În ms.: îti 
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1698, 
August. 

Către 

1698-91, 
20 Oetom- 

bre. 

CCCLXĂXII. 

Patriarhul de Constantinopol Iacob, împreună cu Dosoftei Patriarhul de 
Ierusalim, iartă păcatele lui Constantin-Vodă Cantemir („răposatul robul lui Dum- 
nezeu Io Constantin Voevod al Moldovlahiei“ ; în titlul mai târziu, greşit: Koysrav- 

zivay Xapfăvfodz, deci: Constantin Şerban, care murise de demult și nu lăsase urmaşi 
ce sar fi „putut îngr iji de sufletul lui). 

(Vol. XIII, pp. 8389-92.) 

CCCLXXXIII. 

Constantin Duca- Vodă către Patriarhul. Dosoftei de Ierusalim, despre du- 
rerea. ce simte după moartea Eufrosinei, a doua soţie, trezindu-i-se și amintirea 
morţii Doamnei -Maria. 

"Emoro)i Rovotayivo» Acdaa  Boef6da 

zapaxAmzij. tpbs răv llarptăpyrjv. “lepoco- 
Abuy, va ueoreboyj uai ză Dnăp 0rod. 

Tapă 7 jrevâvl. 

Moxzaprbrare xai Gorporare IIzeptăeya xai. 

jutrepe Xară mvedua mdrep GeGaouLTaTe, 

2poox»vyobuey Ti Moxaptârară B0b. | 
Tă Băxpoa moi 6 în 6ădove ww Gre- 

vaipbs neparipo vpăba p.âe mph ri. b- 
prepay Maxaprrijza 05 GYPXOp0d0: 0 Yap. 
6âvaroc ris wanapiae le poobyrs, ăvap.oyheb- 

078 Xa vavenoae „ai ră pxaâry zâboc. - 

Onep zepi ri panapiay ua vvijpins ob di 

dio» ăfiay Mapiay £ Zeepov, Buzhody ră n5Goc 

Xa riy Oopitpopăv. npoetăynas: ai 7000d7oy. 

doov Îwâg voilowev elvat. Glimepoy hetov 

Svorwyeie zapă Xavsya Erepoy pihov ns. Lobrov 

-ăpwy Bednat mpbe Beob de oamij ră 

îpoavă Oxob Epouey, Grtva. 05% Ejobat TOTov 

zhivar răe mepahăs, Xa As meotreboy] mpbs. 

by. Yyqhsraroy, es narijp nai GhmOis pihoc, 

Emerit vai tă mb bomiztov Tod "Asau 
65% eto1jx00601juev, xăv mby xnov Onod Est. 

1 “Yomăerms rov? eie ră Bapansia popioy vă 

wăc Tăv SheTjom, Vă Xăuwuev Eva oixioxov 
re A aL = a A r 2 7 

Ono» vă varotxijowyey eră âpoavă, edGus- 

vo 2pbs Qebv 5năp Dpiziac mai pawpăs 018- 

peboews. 7îjs “YUnhdrnros adtod. Atv eivat a6- 

Abrpaua tâvij Maxagi6rrjs 50 pieotradog we 

Bei” mepi 05 [05] wtxpbe 6 utobbc Eora: rabryj 

xa ză abrod Yorhârrr. Ai 88 Beîar xai dat 

  

“1 Maria, fiica Brâncoveanului şi soţia lui Constantin Duca, moare în August 1697, 

  

  

- închinăm Fericirii Tale. 

Şerisoavea. lui Constantin Duca Voevod 

cu rugăciune către Patriarhul Ierusalimului 

ca să mijlocească iarăș pentru el la.Domn. 

- Prea-fericite şi prea-înţelepte Patriarh 

şi al nostru duhovnicese prea-venerat, ne 

Lacrimile şi gemătul din adâncul inimii 

nu ne. iartă a serie mai pe larg către Ie- 

. vieirea, Voastră; căci moartea fericitei Bu- 

„frosina, răseolind din. nou şi înoind vechea 

patimă ce purtam pentru fericita şi vrednica 

de veşnică amintire Maria, ni-a adus în- 

doită durere şi. nenorocire; -şi întru atâta, 

încât eredem a fi astăzi mai nenorociţi de- 

cât orice alt prieten al Vostru. 
Drept aceia mă rog lui Du mnezeu, să-l 

fie milă de cei şapte orfani ce avem, cari 

"n'au loe unde să-și plece capetele, şi să 

i mnijlocească înaintea celui Prea- Înalt, ca 
un părinte şi adevărat prieten, căci n'am 

fost ascultați nici pentru casa lui Adainachi, 

şi să ni dea grădina ce are Înălţimea Sa 

în satul Terapia, să facem o căsuţă unde 

să locuim cu orfanii,.rugându-ne lui Dum- 

nezeu pentru sănătatea şi îndelungata întă- 
rire a Înălţimii Sale. Nu e lucru mare 
„dacă Fericirea Ta vei mijloci cum trebuie; 

pentru care nu va fi mică răsplata, Tie 
şi Înălţimii Sale. Jar dumnezeieştile şi 

de ciumă; 

Istoria. literaturii române în secolul al XVIII-lea, Î, p. 312 și nota 3. Duca e înfățișat ca mazil, dar el 

luă din nou Dumnia la 1700, în Septembre. 

> Poate Brâncoveanu, fostul socru.
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2, * 2 e Lă , 

2/ai rîs Duetepas Mazaproriros etnsay ue 

fuy. 

sfintele rugăciuni ale Ferieirii Tale fie 

cu noi. 

Octomvwrie 20. 

La poruncile Tale 
“To Constantin Duca Voevoil.. 

"ODărafpia» x. 

Eie robe Bpiaunbe ras o. 
lo. KE. Ao5ras Bosf6ăas. 

(Bibi; Ace. Rom. copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCLXXXIV. 
Antioh Constantin-Vodă (Cantemir), Domn al Moldovei, dăruieşte mănăstirea 1690 

Căpriana, a lui Ştefan-cel-Mare, Zografului, arătând că la Zograf e ctitor Ștefan- (207). 
30 Tanuur. 

Vodă „cel Bătrân şi Bun“, care „au înnoit şi au miluit sf. lăcaş, au zidit partea 

cea surpată a murului ogrăzii, au zidit şi chiliile şi trapezarea, au dat şi veşminte 

şi vase şi altă avere“, precum şi Dobrovăţul îi fusese închinat de Vasile- Vodă, 

„din neîngrijirea şi din lenea şi reaua chivernisire a călugărilor români“,—aceasta 

„fiindcă lăcuitorii sf. lăcaş al Zografului de la Sf. Munte sunt sfinţi şi cinstiţi 

părinţi, sârbi şi. bulgari, şi cei ce se trimet de acolo aice egumeni şi ieromonahi 

şi ierodiaconi şi monahi. sunt Sârbi! întreg înţelepţi şi buni chivernisitori ai Sf. 

biserici şi ai cinstitei case, precum este plăcut şi lui Dumnezeu şi oamenilor“ ?. 

(Notiţe greceşti moderne în Bibl. e. Rom., Langlois, . €., p. 91; Petit, [.c.,p 185; BauneRu OAceckaro 

oGuecrea, 1844, p. 349; traducere la Melhisedee, în Uricariul, p. 185; UI, ed. a 2-a. pp. 252-8; 

Bufavarvină Xpovraa, le e.) - 

CCCLXXXV.. 
Firman către Constantin-Vodă Brâncoveanu, pentru haraciul Țerii-Româ- Constauti- 

neşti vama sării, suma ce reprezintă împreună, pentru şeicele date de Domn la ope 

slujba Belgradului, pentru plata salahorilor şi lefilor, pentru ajutorul dat lui lusuf- „, ai 

Paşa de Babadag, etc. 

Altă copie de firman, | 

Go părea ete tăy “Vunhâraroy? Emetva ! ce scrie către Prea-Înălţatul acelea, ce 

sunt în el cuprinse, precum sa tălmăcit 

cu îngrijire, aşă cum mai jos se vede. 

Alesule din neamul lui Mesia, şi: mai 

mare în neamul lui Isus, Domnule al Ferii- 

„ Româneşti Constantine Voevod, fie-ţi sfâr- 

555 &a86y 5. _ | ;  şitul bun. | 

M& zby Epgouby 205 îmjhoTăTo» ob Dpt6- | 

“AMAG t60y Zepuutod, 

mad Bahai is obrâv, 1adbe Suzray- 

dorii, daptfâst, we zapanăro Palverat. 
Amdeară sie ră mâvos rob Mesoia, zi ue- 

aMfzege sis md mâvos rob ?lmo05, Abhsyra 

Bha/iac Kovozayrive Boz665z, sim, md z8os 

Cu venirea prea-înaltei mele porunci 

află că haraciul raialei 'Terii-Româneşti 

la un loe cu vama sării e de 136.719!/. 
05, tou: rob s6z0 Tăs Bhapias T0d 

popă ch “papii ua pă mă Bă 705 ha 

cos sia 136.7181/, ăshayiz x 1, dai, 
z05 Eco ăzd zip ah 205 bapatavio tos 
.Y 

zb XNho Gaga, ao sivat 4 ic Tă 

! Slavi. 

2 Actul e scris de Petra.co Dubruveteanul. 

Constantin-Vodă Brâncoveanu. V. mai jos. 

Probabil de capuchehaielele muntene. 

lei; şi începutul anului e de la l-iu Ra- 

mazan şi merge pănă la alt Ramazan, 

după cum e şi în condicile haznalei mele, 

Formula caracteristică pentru Domnii noștri.
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rawrăpta Tod “paltvE pb, Xată Tăv oiaptao- 

piv mob ceapiow val, WE ră vă ctvat nb 

-b peyyăpt mod wobxaffenin GXTă uijvee rev- 

ca-705Ă, Xirobv nioo, mpa păhora: sie robe 

1110, fauataviov ala, foc rods LII, papa- 
Cayiov» mă aq, tă B60tpoy Gmob elvat da 

adrobe, vă âtâo»y, diyovv aie 136 -prraâee 

za 7181/2 dohovia, wa mă tb vă Exim Eva 
-/pâvovy Gwotdy Eumpbe Thpoptvoy, val vă 

ză vă &dewpin 0 Aowyapiaoude Tobe npâre- 

pov, ară rby bbnăsrarav 6ptou6v, tabs 83604 

asi lov rob doyapraapob, Îj7owv gb Tobe 

4111, fanataviob ag, fue robe 1112, ză 

popatăpiov a, az mb dtarerayutvov 1056 

36otuov Eâwoay xată ră totoy (sic) Tod p0wovai- 

atei mepioodrepa nd rd Grarerațutvoy Tone 

î6otn.ov 22.9041/g mat Andu rodroy răv e- 

dopmuăvov ppăvoy, xadâc tâwoe xai ete robe 

mepaspăvons ppâvobs 6 Bhăpunenc, ăn 7 

u&poc row, rac 5 odixate, Gnod edploxovrat 

sie mâv Aobvafw, 6tă iv Bobhavaty rob Mre- 

Auypaâiov, axâum Xal Gnățyov, oi GXhAXO- 

p5oy răy .zimponiiy, 6nod nâuvoow xai oră 

ha 36 prddec pâara, wat hate 12 yr- 

Mafec noi 500 dohavia, 6rod Exawe ppela 

+ robe Mabptdec, mai 2d60nav ete Tăy pa- 

ow5v p05— abră Ba dofeyra sis răy “pabtwy 

vă răe zpopimzicuc Wpelaze, uni, GhEnovtes 

„ai. sis ră wovăbita Tv reprepii)y Tis Beo- 

zapiae, Ezovot Boptva zapăvw dă mode Lil] 

-pâvovs 71.4041/2 ăohavta” xai, poptoră az 

adr, todroy my ebhoyutvoy Xpâvovy, pă d 

vă rbym, pala, ste răy abrefobotov cepaoxâpt 

rod Mzarăvraya, Tăvy Dbrkdratovy Epevynrijy 

za xo6epynriv 'lsodp-llactă, rod Gnoiov ij 

ebroiay 6 Bebe vă abtăy, dtă vă edpio- 

xovrat sic iv Bobhevolv mov apăra xai Gre- 

papâptâee (sic), xară tv âptop.ăv On:nb 8th 

sie mbv Ad6Evrny rije Bhayiae, 6 Onoioc, Xa- 

Bâc ebpt0m măvrore sie mais DUnĂOTATAIE W.09 

zposraţaie uă mpodvpiay nai Suntoroobyny, 

îmod eva pă xâe rpâzav 6sfatov ua a- 

yepâv, mai uă ră vă eivat ppela sobe eie 

zby mroyăy porţtăy, Emitoyey sie răv Gaby 

âzd robe 11ll, fauaţaviov o, ue 7ăy Ep- 

-6pavoy “p6vov, XA nă ră revraodh, 1ip0%y 

ză ăztow, nd Topa xi Eumphe vă nijy dto- 

piododv vă dboovy minora, vite văXTt, plite 

urow/iuărt, pijre Goov dă rlăxvav” ai covy 

1Bshe Asia ăzb zi frbztoav Bhdenra, wati) 

u> &usiva Ono Eâeoe vă dăm nb rhy Eddy 

zov Bioy, mar Eroc zowyysia 10, dă rb Eheos 

  

1 Dregător financiar inferior. 

  

după 'socoteală lunii, şi, de oare ce sunt 

din luna lui Muharem opt luni în urmă, 

acum mai ales în anul 1110, Ramazanl, 

pănă la 1111, Ramazan iarăş |, [eu] darea 

ce e de la dânşii, să dea, adecă acele 

136.7181/, lei, şi, pentru că au un an întreg 

plătit înainte, şi pentru că s'a cercetat so- 

coteala, lor mai înainte,:flupă prea-înalta 

poruncă, li s'a dat şi copia socotelii, adecă 

de la 1111, Ramazan 1, pănă la 1112, iarăş 

Ramazan |, din darea lor cea orânduită, 

au dat, după copia Rusnamegiului, mai mult 

decât darea, lor obişnuită 22.904!/; şi încă 

în acest an, precum a dat şi în anii trecuţi 

Vlah-begul, din partea lui, cele cinei șeice, 

ce se află la Dunăre, pentru slujba Belgra- 

dului, asemenea şi „spangul“ (?) şi plata 

salahorilor, care fac şi acelea toate 36.000 

de lei, și alte 12.500 de lei, ce au fost de 

nevoie la lefi, şi s'au dat la haznaua mea— 

toate acestea date la haznă pentru zisele 

năyoi, şi, privind şi la condeiele tefterelor 

Vistieriei, au date peste ce se cădeă pe anul 

LLLL 71.4041/. lei; şi, afară de ei, în acest 

an, pentru că eră nevoie, la Seraseherul 

neatârnat de la Babadag, prea-înălţatul 

tălmaciu şi cârmuitor lusuf-Paşa, a cărui 

fericire Domnul s'o crească !, ca să se afle la 
_ 3 

slujba lui căruţe și salahori, după porunca 

ce s'a trimes Domnului Terii-Românești, 

care, precum s'a aflat totdeauna la prea- 

înaltele mele porunci cu grabă, cu credinţă; 

ceia ce e în tot chipul sigur şi vădit, şi 

pentru că eră nevoie de milă faţă cu săraca 

raiă, nădăjduim în Dumnezeu ca dela Îl], 

1 Namazan, şi pănă în anul viitor, şi cu 

rămăşiţa, de acum înainte să nu fie orân- 

duiţi a da cevă, nici în naht (în bani), 

nici muhumat (provizii), nici cât pentru 

cCăxynv (9): şi cât ar lipsi de la acea sumă, 

cu ceia ce se legase a da din însăș averea 

lui, pe an 10 pungi, pentru mila ce sa 

făcut, a Domniei lui pănă la capătul vieţii, 

acelea, împlinindu-se acel soroe, să aibă a 

le da. la haznaua Împărăției Mele. Ceia, ce 

prin poruncă s'a seris la calemul (condeul) 

„mateniului“ (?). Deci sa dat şi această 

poruncă a mea, ca să dea anaforă şi întă- 

rive şi Marele mieu Tefterdar Hagi-Mustafă 

(pe care Dumnezeu să-l sprijine!) pen- 

tru cele rămase. De-a dreptul s'a hotărât 

şi s'a făcut o poruncă a mea ca aceasta, 

 



rijs so: po» toîe abrod Adfavretas, ră Gota 
rehetovovras 1) npopirjdatoa dropia, vă E/ovy 
vă ră &idovy sie răy atit ris Baothetag 

mob. Tă 6zoicy tă mpoorayis îxpăvdn xai 
eic 705 warevio» mă ahâur. "Obev 20604 vai 
5 napoy Optou66 mob, uă mă vă Boy) ăva- 
vopăv ai Gefainamv xai 6 Meyac mov Ter- 
meprăpns Xar(ij-Movorapăc (rdy dnotov 6 

Bade vă Gară l) tă ră Srahypdtvra. Rbbbe 
ănepaciodn xai 2y&vero î rorabrn po» 2p05- 
ați, 1ai rpostăto pi ri Dbghorăriy nov» 
fovaiav dri: 

Epăâwevoc eis rod hâţov a0v 6 6ptaude 
p.09, Este vă Xe xadâc at mpoorăte, Kai 
ăxu:n, sa, Boz66da, made Ecetec xpodopiay 
aa Eumtoroobyiv Eos ropa sic Gate ob 
aie mpostaţais, ai sis rd Efie or vă 

etoat xai ete robe zroxobe pomiădec vă sioat 

ebozhayAvoc, rai sic robe Dirmhobs p.ov 6pto- 
node Evavriârijză tva, vă viljy Gelavujs, mai vă 

zepjs ebhăfetay eis Tov binhărariv ua 6- 
pLOUOV. 

"Eros 1110, pamatavyiov 20. 
Bic rânov "Avăpravonnbdeuc |. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

| şi orânduiese cu prea-înalta mea învoire 
ca: | 

venind la tine porunea mea, aşi să faci 
precum. îţi poruncește. Şi încă, tu, Voevo- 
dule, precum ai arătat grabă, credinţă pănă 
acum la toate poruncile mele, şi de acum 
înainte așă să fii; şi faţă de săracele ra- 
iale să, fii milostiv, şi faţă de înaltele mele 
porunci să nu arăţi vre-o împotrivire, şi 

să porţi evlavie către prea-înalta mea 
poruncă. 

Anul 1110, Ramazan 20. 

La Adrianopol. 

CCCLXXXVI. 
Antioh- Vodă Cantemir al Moldovei către Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, 

despre trimeterea Marelui-Comis pentru a fi capuchehaie pe lângă Postelnic. 

"Entorodi) 'Avnoyob Kovysrayriyov Bosf654 
Mo)ofhazias îpbs my “leposohbuwy Aosi- 

Beoy ovoTrarixi, tă TOV RAT RER II tLĂY. 
lodwrs "Avriozoc Kovoravrivo» Bozf6âac, 

to Becd Adfizyzms ao Mokâofhayiae. 
Mavapiorare, Gefaul brate, 00rOTrate nai. 

vară Tvebuă pot Xărer, neptazcânre, Geor6r) 

pai largâpn ris diias zohsuc 'lepovozhiiu. 
za zâofie Iahatorivrs, xhpte, bpte AaiBzs, 

rîje buerepas Mozaptârijros Ti aiav Berăv 
edhofâc pară zis verorviae vera dona 
Câvela xi mpoctițopobuey upload 85 rob 

a avrnâbyăuo» Bed Bz6uevot vă Ti az6habay) 
ză 20069 pas DpiolvovGay, Ebropoboay xai 
ăcăpapov mawze onufâănmos apăruatas, “Il- 

îc Bă £v Kopio ami zii Geta abrod puri a 
ste we 

* Î a 
+ pre ed bpiaivo- 

“e
 

za tă 7 uarapioy a 
  

Scrisoarea lui Antioh Constantin Voevod 
al Moldovlahiei către al Ierusalimului Do- 
softei de recomandaţie pentru capuchehaie. 

lo Antioh Constantin Voevod, cu nmla 

lui Dumnezeu Domn a toată Moldovlabhia. 
Prea-fericite, prea-venerate, prea-înţe- 

lepte şi sufletesc al mieu părinte prea-dorit, 

Domn şi Patriarh al sfintei cetăţi lerusa- 
limul şi a toată Palestina, doamne doamne 

Dosoftei, sărutăm cu evlavie sfânta dreaptă 
a Fericirii Voastre cu capul plecat şi O 
salut, rugându-mă de domnul atot puter- 

nicul Dumnezeu să te găsească aceasta de 
faţă a noastră cu sănătate, în fericire şi 

fără tulburare de orice ar fi să se întâmple. 
lar noi în Domnul şi cu dumnezeiescul [ui 

har şi prin fericitele-Ţi rugăciuni suntem 

1 Act extrem de însemnat pentru fixarea haraciului supt Brâncoveanu. Cf. cartea mea Geschichte 

des osmanischen Reiches, II, p. 78. 
2 La 14 Septembre Antioh nu mai eră Domn. A doua Domnie a lui (13 Februar 1105—31 Iulie 

1701) se desfăsură după moartea, în 1703 încă, a lui Dosoftei. 

58183. Vol. XIV. 41 
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Pănă la 

1699 3, 

18 Septem- 

bre.
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1699, 

8 Novem- 

vre. 

Au A 7 - a - + 

uey. A3y thsibauav wat ropa vă vpăvopev pă 

zbv Epyopăv râv &pyâvrov pe Tij buerăpav 

Moxapuârara pară ris biixije pac ăvasocnc 

oi vă rhv povepooouey adry add mvev- 

pază martpa ae dr per abrâv arEvopev 

zby ăpuov Meya-Kopioâv pac tă nano fa 

tăy, vă ebpioxerat peră rod ăpyowos Iloa- 

zehvina» ele adry ri Entormotay, — 6 Snoioe 

etvau ntorec pac ăvhponos, vai oirsinc, nude 
* + dsr * = x 

„ni mhv îtebpere uoi naparahobuev Tijv Ma- 

xaprări& Gas, xară rijy marpixy uddeatw 
£ -Y% e = A a - * 

5mod Eyere sis ăe, vă rây Oyanăre xi 

adrâv, mai vă mby Epumebere sie ude Dn6- 

Beat zorpirâe” xl, ad Tpăpouey, XATA- 

dap.Găvouey Bei Eeli DEdere eiobat, Oi 38 povot 

mms etqoav mohoi wat ebâaipovec, *4i at 

vaxapia obrije ebyai pe Tu. 

Xenreuâpiob 18. 

“Qc vide mară mvebua adrîjs, 

lo. ?Avrioxos Kuvoravrivo» Bos66das. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

sănătoşi. Nam lipsit şi acum a serie cu 

venirea boierilor către Fericirea Voastră 

cu fiasea noastră aplecare şi să-Ti arătăm, 

ca unui părinte duhovnicesc al nostru, că 

împreună cu ei trimetem pe dumnealui Ma- 

rele nostru Comis drept eapuchehaie, ca 

să se afle cu dumnealui Postelnicul la această 

treabă,— care este om credincios al nostru, 

şi de casă, cum îl şi ştiţi; şi rugăm pe Fe- 

wicirea Voastră, după părinteasea, aplecare 

ce aveţi către noi, să-l iubiţi şi pe el şi 

să-l tălmăciţi la orice lueru părintește și 

precum scriem ştim că aşa va să şi fie. lar 

anii Tăi fie mulţi şi buni, şi fericitele-Ti 

rugăciuni cu noi. 

Septemvrie 18. 

Ca un fiu duhovnicese al Fi: 

Io Antioh Constantin Voevod. 

CCCLXXX VII. 

Gramată a lui Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, prin care se 

întăreşte privilegiul de stavropighie ale Bisericii din Ismail, închinată - Sfântului 

Mormânt. 

Fpâpya owâfec maTprapyXăy Dl 09 

vodtnby zEpi Tv Gro»ponjțaxăy dtrotopătuv 

xi. re âsvâooias rad îv Ilpoihdâo (sic) 7od 

louamjMtov ueroyio» rod “Ayiov Tâwo. 

1699, Noepfâpiov 8. 

Kahhivuoc, 2hep Be05 Ilarpiăpyne Kuv- 

orsvavoonbdeoc, Nine “Pops xai oinodus- 

vede Ilarplăpy1,s. 

05 xadby uâvoy, Bă ai ăvavnaiiv EG 

îv ăvOponoe Epiov âijmovbev ăyavegy ră 

pBăoavra TâY Tpățpâtay wATă XaLpobe dy- 

moopilouEvate Tod manu. ăTopos --p6vo» rats 

oxefpiate Eziropaie” măv ăp ră nhavobuevy 

„ai mpăoxov Zribs 8ortv dupavtouod, nabă 

mo» m tepby ămopaiverat hoytay. “0Bey, âră 

ris 

Dmoxzieva, panpâc rijs auoviie îv tote vdot 

Xapvra, Boxsi mos deltutas ămohaufăvetv 

âpotâmine ăvaveboene, mă pboet ţhopă 

mvâe, ?AvfP Grow ua îv rîj XafP Tjuăs Tod 

Xprorod Me 'Eazămota, os ăfav var taias 

rijc veobpylas TabTIjs, ERrnpaTrObSTS wa ds 

vepiovutvns âurvene 

ăotdiuov [larpiapăy bovwviată, dou E 

ebhâyorg aiztare appeteăiâqoav dn GTax0tos 

că râv mape6vrov 

Gramată pecetluită patriarhicească şi si- 

nodicească pentru drepturile de stavropighie 

şi seutirea de dări a metohului Sfântului 

Mormânt din Ismail, în dieceza Proilavului. 

1699, Noiemvre în 8. 

Calinic, cu mila lui Dumnezeu Patriarh 

al Constantinopolei, Romei celei Nouă, şi 

Patriarh ecumenic. 

Nu e numai un lucru frumos, dar şide 

nevoie între oameni, din capul locului încă, 

a înoi cele ce se întâmplă, chibzuindu-se 

împotriva, pierzătoarelor lovituri ale vremii: 

căci tot ce rătăceşte şi îmbătrâneşte eaproape 

de nimicire, precum şi Cuvântul Sfânt o 

arată. Pentru care, prin înoirea pe rând, 

cele ce din fire sunt supuse peirii, căpătând 

o îndelungă păstrare între cele ce sunt, ne 

învaţă cum să căpătăm o viaţă de veci. De 

aceia şi în Biserica cea Mare a lui Hristos 

care e în seama noastră, fiind foarte de nevoie 

această înoire ca una care stăpâneşte și pune 

în lucrare necontenit amintirile foştilor 

adormiţilor Patriarhi, câte din pricini bine- 

cuvântate le-au transmis nu fără dreptate



oi uef) Borepoy nam Sxeiyone Tăc 2atptipt- 
râc Tine edayeinâe dvalooăevot, vewTEpots 

adry Trois Ypăuunorv Enixparioa etdaat, 
dzos ui, Bă re appatbrmtos zahawhevro, 

popi aphs mă wdy. "Emerh rorapoby 

2ve/etpion iv vpăna Tahațevăe Gu[th- 
Moses rod moră Ilarptăpyc» xp Ilapbeviov 

rod l'Epovros, Gxhapâăvoy dc, var Exelvp 
vaii, 7 mară iv Mrrpozohv Ilpoihă5o» 

“2yBovw mod 'laummptov xeiueyoy cenrăy uerăytov 
mod novayiowai tw056x05 Lăcov 70 Eopiob 
ra Secd vai Lorijpoș 11p.y "Imob Xg:arod, 
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cei ce după aceia după Evanghelie au în- 

cins frânele patriarhiceşti, au obişauitaceştia 

cu mai nouă scrisori ale lor a le întări, 

pentru ca“nu cumvă, învechite fiind de ire- 
cerea mare aftimpului, să ajungă la nimic. 

De oare ce deci ni s'a pus în mânio gra- 
mată veche pecetluită a celui de odinioară 

Patriarh chir Partenie cel Bătrân, cuprin- 

zând că în acea vreme venerabilul metoh, 

aşezat în Ismail, în cuprinsul Mitropoliei 

Proilavului, al preasfinţitului şi de viaţă 

primitorului Mormânt al Domnului şi Dum- 

nezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, 

purtând numele celei în el afiătoare bise- 

rici dumnezeieşti a preasfintei Născătoare 

de Dumnezeu şi pururea Fecioare Maria, 

fiind foarte stricat și ajuns în genunchi, şi 

gata, de cădere, boierul trăitor pe atunci 

Marele-Păharnie al Domniei Moldovlahiei 

dumnealui (îheorghe cu cheltuiala sa l-a 

înoit din temelie, atins de dumnezeiască 

iubire, şi l-a chemat la fiinţă, cu atâta grijă, 

din ehiaz jertfa lui de bani şi cheltuielile 

lui însuş, pentru sufleteasca lui mântuire, 

şi cu vrednicie şi libertate de stavropighie 

şi cu scutire de plăţi l-a întărit şi apoi, 

bine călăuzit fiind, în atâta întindere de 

vreme, nu ştim cum, puţin înainte, prin 

cursele celui rău şi blăstămat duşman şi 

protivnie al celor buni, aprinzându-se de 

foc, a ajuns la peire; apoi, prin de Dumnezeu 

iubitoarea pronie şi grija şi larga cheltuială 

a prea-cucernicului şi prea - luminatului 

Domn, domnul domn Io Constantin Basarab 

Voevod a toată Ungrovlahia, fiul după suflet 

iubit al Smereniei Noastre, din temelii s'a 

înoit, şi sa chemat la lumină, cu îndemnul 

sprijinului celui de sus, pentru slava lui Dum- 

nezeu, cinstea Preasfinţitului Mormânt şi 

amintirea veşnică a Luminăţiei Sale, celui 

ce s'a arătat după dreptate îngrijitor şi ctitor 

al lui;—ea unul care de nimic alta nu se 

bucură atâta, prea-iubitorul de Dumnezeu 

Domn şi stăpânitor, ca de clădirile, împo- 

dobirile şi înoirile dumnezeieştilor biserici 

şi a sfintelor lăeaşuri, în deosebi mândrindu- 

se şi ajutând bogat şi fără eruţare corturile 

în care locuieşte Dumnezeu—. şi nu mai 

puţin şi pomană mântuitoare a tuturor bine- 

credincioşilor creştini. Drept aceia am găsit 

en cale a se înoi şi păstră prin gramata 

noastră patriarhicească, după datina ce este 

în Biserici, şi vrednicia de stavropighie şi 

numele ce erau mai înainte. Deci, ea unii 
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ce avem urechile aplecate spre cererile bune 

şi plăcute lui Dumnezeu, primind cu atâta 

bunăvoință cererea, ea una ce e dreaptă şi 

după voia lui Dumnezeu şi urmărind un scop 

bun, şi având mult folos, seriem şi vădim 

din Sinod, cu cei de pe lângă Noi preasfinţiţi 

arhierei şi prea-cinstiţi, întru Duhul Sfânt 

iubiţi ai noştri fraţi şi eoliturghisitori, pen- 

tru că acea scrisoare veche a răposatului Pa- 

triarh chir Partenie să aibă puterea întru 

toate şi tăria şi autoritatea neschimbate; iar 

acel venerabil metoh din Ismail al preasfin- 

ţitului şi de viaţă primitorului Mormânt al 

Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului 

nostru Isus Hristos, împreună cu pomenita 

biserică din lăuntru, a preasfintei mele 

Născătoare de Dumnezeu şi cu toate cele 

ce vin la el şi se cuprind într'însul, cum 

odată, se făceă, aşă şi acum, şi de aici înainte 

până la sfârşitul lumii, să fie şi să se zică 

Şi de taţi să se cunoască stavropighial, liber, 

nerobit, şi neschimbat, şi necăleat, şi netul- 

burat de oricine ar fi, sfiațit şi mirean, 

arhiereul de la faţa locului, sau vre-un exarh 

patriarhicese, şi eu totul seutit de dări, neda- 

torind a da nimănui nimic, decât numai 

orânduitul dar pe an către Marea Biserică 

a lui Hristos care e în seama noastră, zece 

ocă de icre, spre semn de supunere, după 

datina stavropighiilor patriarhiceşti, pome- 

nindu-se într'însa numele nostru patriarhi- 

cese, precum şi ale preasfinţiţilor Patriarhi 

de după noi în toate sfintele slujbe, neavând 

de loe voie arhiereul localnic a pătrunde în 

acel metoh, şi a-l tulbură, şi a păgubi pe 

Părinţii de la Sfântul Mormânt ce petrec 

în el, şi a cercă să iea, cevă dela ei, mult 

ori puţin, pănă la un ban, supt pedeapsă 

de caterisire şi nedeslegată afurisanie a lui 

Dumnezeu atotţiitorul; iar, dacă ar fi chemat 

“cumvă acolo de Părinţi pentru săvârşirea, 

vre unei slujbe, trebuie să îndeplinească cele 

arhiereşti, cu păzirea canoanelor şi să să-. 

vârşească taina sfântă afară de aşezarea unui 

sfânt tovarăş de Scaun, păstrând necălcate 

pronomiile patriarhiceşti, cum s'a legiuit: 

iar, dacă mai târziu cinevă ar cercă să zgu- 

duie vrednicia stavropighială a acelui metoh 

şi să stârnească vre-o scandelă, ori să că- 

şuneze vre-o pagubă Părinților de la Sfântul 

Mormânt cari locuiesc şi fae slujbă acolo, 

de orice rang şi orice treaptă ar fi ei,ori
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1! Ebvotav? 

2 A binefăcătorilor. 

din rândul bisericesc, ori diu cel mirenesc, 
să fie afurisiţi de Dumnezeu atotţiitorul 

(urmează obişnuitele blăstămuri). Pentru 
care spre dovadă s'a dat şi cea de faţă 
pentru mai mare siguranţă. 

În anul o mie şase sute "nouăzeci și nouă, 

Noiemvre în 8. 
Leyurand, Epistolaire, pp. 35-0, no 12.) 

CCCLĂXAVIII. 
Constantin- Vodă Duca, al Moldovei, către Hrisant Notara, despre lipsurile 

sale, care „a păţit ce nici prin vis n'a visati. 

| Scrisoarea lui Constantin Duea Voevod 

către Hrisant pentru nenorocirile lui cas- 
nice şi iubirea pentru el a Patriarhului. 

Pe Fericirea Voastră s'o păzească,Domnul 
Dumnezeu ani mulţi în sfinţitul [i Scaun 
sănătoasă -şi voioasă şi mai presus de orice 

uneltire a vrăjmaşilor. 
Am primit de la ginerele mieu harul 

Tău şi filotimia, şi dator sunt cu mulţă- 
mită şi pentru aceasta, precum şi pentru 

altele ce le-am primit de la a Ta facere 

de bine, şi datoria față de Tine sa făcut 

prea cu prisos, aşă încât_ar fi mai bine şi 

mai de ales, dacă ne-ai ajută pe urmă ca 

să fim noi datornici şi a ni plăti cele cu- 

venite şi a ne uşurăţde povara datoriei, 

precum se cuvine. Căci ştim că la Dumne- 

zeu nu e nimic cu neputinţă şi că Dum- 

nezeu nu e fără ascultare faţă de un sufiet 

drept, şi nu ni lipseşte nici cunoştinţa că 

Fericirea Ta e mai în stare să ni ajuţi, 

luând-o asupră-ţi, ca unul ce prin minte 

Țe ridici mai presus de toţi, şi prin ştiinţă, 

_si ai prieteni pe cei ce pot şi,vreau cu Tine 

să ajute pe cei ce păzesc gândul bun (?) şi 

sunt vrednici de simpatie şi binefacere mai 

presus de alţii. Deci Te urmărim ca pe 

unul ce eşti bun şi de ales, noi cari socotim 

că, pentru că am fost pedepsiţi mai mult 

decât toţi şi am primit mulţămind multe 

bătăi, şi de la Dumnezeu, şi de la oameni, 

şi atâta vreme am fost încercaţi, şi ne căim 

cu adevărat de ce am greşit, am fi vrednici 

de simpatic: şi de binefacere şi de cea d'in- 

tâiu sprijinire şi de inel (sic) din partea 

părintelui întru Hristos,—şi acum mai ales 

când am văzut şi am păţit de la prieteni 

cele ce nici prin vis n'am visat. Şi nădăj- 
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duim mai ales a nu fi despreţuiţi, pentru 

bunătatea lor şi pentru mijlocirea ve- 

nerabilă a prea-dumnezeieseului Tău suflet, 

şi pentru gândul bun și drept ce purtăm 

către binefăcători; şi cu nădejde ne rugăm 

în tot felul să te gândeşti, dându-ni de veste 

în ce chip şi cu ce cuvinte crezi, înştiin- 

ţându-ne; căci acum şi vremea (cum ni se 

pare) e mai potrivită, şi cu voia şi bună- 

voinţa, prietenilor poate aduce toate la capăt 

bun. Acum ajunge voinţa şi buna aplecare 

spre a ne ridică din umilinţă, ajunge o vorbă 

bună, ajunge credința șigură către noi; iar 

Dumnezeu şi vremea vor fi dascălul şi pen- 

tru toată cealaltă ajutare prietenească după 

aceia. Gândeşte-te Fericirea Ta că nu vei 

găsi un astfel de prieten vrednice de compă- 

timirea Ta ca mine, nici un bine asemenea, 

cu cel cerut şi sol de răsplătiri mai mari 

decât aceasta; şi că acum e vremea bine- 

venită, acuma, zilele virtuții şi mântuirii. 

Deci Te jur pe viul Dumnezeu să nu arăţi 

cea de la Cel Rău micime în suflet în vremea 

mărinimiei şi a dreptei nădejdi, ci pleacă-ţi 

urechea inimii iubitbare de bine la plâns şi 

dă ascultare celui ce prin căinţă e drept 

iarăş, deşi s'a arătat nemulţăumitor şi fără 

recunoştinţă altă dată din uneltirea vrăjma- 

şului, şi ajută-ne şi pe noi în credinţă și 

în adevăr, de oare ce nu-ţi înfăţişăm mij- 

loace şi organe, căci zilele sunt rele; în care 

să te' păzească Domnul Dumnezeu de tot 

răul, şi pe noi, prin rugăciunile preasfin- 

ţilor, care să fie eu noi în viaţă. 

Fevruar 15. | 

La poruncile Tale: 

Ip Constantii, Duca Voevod. 

[Ca, Postseript, pe cea dintâiu foaie a 

epistolei de mai sus, serie :] 

Mulţămim şi pentru rugăciunea ce ai fă- 

eut-o către prea-înălțatul şi al nostru făcător 

de bine, ca să ni trimeată cevă, deşi pănă 

acuman'am văzut alta decât scrisoarea cu- 

prinzând însemnarea bogată a oferirii multor 

lucruri; iar, dacă va voi dumnezeiescul și 

iubitu-Ţi suflet să ştie în ce lueruri suntem 

azi mai nenorociţi, nu e numai lipsa chel- 

tmielii zilnice, ci şi despoiarea de această 

locuinţă; căci suntem în primejdie acum 

în Mart, dacă nu ni va veni ajutor de la 

Dumnezeu şi de la prieteni ca să fim scoşi 

din casă, răul cel mai de pe urmă. 

(Bibl. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.)



CCCLXXXLX. 
Menţiunea lucrurilor dăruite, „din porunca lui lo Antioh Voevod a toată 

Moldovlahia“, după recomandaţia şi diata răposatului, Bisericii patriarhale din Con- 

stantinopol, de „preasfinţitul Patriarh chir Iacov din Chios, care şi-a schimbat viaţa 
de faţă in Moldova şi sa mutat la lăcașurile veşnice“. 

"Ey Erer cwrniw 1700, vi uaprio, 705 xawpuorătob llarpiâpyoo îopod "lazGo» 

mod 5 ris Xiob, Tov mapâvra Biov verodhdtavroc îv Mnhafia mai ete răs aiwviuns vovăe 
peravoorâvroc, dptepoimoav, xară riv Bra6iunv xai rapayyehav Exetvov, apbe iv Xa Tipe 
rod Xptorab Meyohqy "Exxhmoiav ăpyrepartixă 155 adrcd ppt, î di, nuoorătet 7ub Eahaui- 
mporăro» xai eboefesrăro» Abdltyrov 1opico xopiob 'loăwyov "Avrtâ:7ob Boe665a znorjs Moh- 
BoGha-pias, mpooronisfiyvra evradra Espero 44 AT voua &v Td TapOvt VOR TD 
RATA plo mod navstnro)  zarpiapyiuod Va0d, ete uviibodvoy Exatvo» dumvente vai Vox; 

owrpiay. (Între. altele două coroane, pateriţa, mai multe sacosuri, omoforul, mânecare, 

epigonatul, patrahirul, stihariul, mantia, cruce, două engolpii, două policandre) (ai 0b6 
pavăbha umoydăwma dă răs morepittae: şi două mantile moldoveneşti pentru pateriţe“). 

(Gedeon, Xpâvrua 765 narptagpienă oixob vai vaod, p. 171.) 

CCCĂC. 
Nicolae Comnen Papadopulos către Patriarhul Dosoftei de Ierusalim, despre 

evlavla pentru el, plecarea la Paris a arhimandritului Hrisant şi a lui Răducanu, 

fiul lui Constantin Stolnicul Cantacuzino. 
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Nicolae Comnen Papadopulos Patriarhu- 

lui Dosoftei. 
Înţelepeiunii celei mai înalte ierarhii, 

prea-fericitului părinte şi al nostru stăpân 

Dosoftei, Patriarhului sfintei cetăţi Lerusa- 

limul, cu închinare. 

De şi bun lucru e tăcerea, dar bun lucru 

e şi a vorbi la timp, zice Înțeleptul; şi una e 

semn de evlavie, iar cealaltă dovadă a nevoii, 

aducând cu sine şi evlavia, când dă cuve- 

nita închinare către domn şi stăpân. Şi deci 
am nevoie, prea-fericite părinte, şi acum şi 
în viitor, a serie, de şi rar, dar măcar câte 

odată, către Fericirea Voastră. Căci, plecând 

prea-învăţatul arhimandrit, prin care pu- 

team înainte să-mi săvârşese datoria de pie- 

etate faţă de Voi, trebuie s'o îndeplinesc de 

acum înainte prin mine însumi şi să ieau mij- 

locul îndrăzneţ al scrisorii ca să nu para fi 

supus nerecunoştinţei uitării; zic: să nu par, 

căci nici nu voiu fi, deşi voiu fi ținut de rău 

une ori; căci e cu neputinţă pentru un Grec, 

şi pentru cel mai Grec dintre Greci, să nu-şi 

aducă aminte totdeauna de Voi şi să nu 

venereze numele Fericirii Voastre, în care 

s'a adunat culmea slavei părintești, dreapta- 

credinţă a învăţăturii răsăritene, care loveşte 

tulburarea de suflet a ereziei. 

1700, 

Mart. 

1700, 
3 April.
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Şi acestea le spun pentru îndreptăţirea 

îndrăznelii mele de faţă, pe care singură o 
am ca mângâiere a lipsei prea-iubitului mieu 

Hrisant. A plecat cu prea-nobilul domn Ră- 

ducanu în Marea Marţi a lui April, după 

calendarul din Italia, şi, pornindu-şi călătoria 

la Celţi, mi-a luat, cu inima mea, plăcerea şi 

slava dăscăliei mele; căci nu nădăjduiese ca 
vre-odată, și dacă aş muri la o sută de ani, 

să găsese un astfel de ucenie, a cărui înaltă 

iubire de știință, multă sârguință, mintea 
adâncă, învăţătura bogată nu se mai pot 

găsi. | 

Vei vedeă, prea-fericite Părinte, pe nepot 

ca Grecia pe Pitagora plecat din Fenicia şi 

pe Platon întors din Egipt, și; cu toate că 

nu-Ți vei simţi slava crescută prin înţe- 

lepeiunea lui, totuş Ți-o vei cunoaşte lărgită, 

în acelaş chip precum (dacă vre-un lueru 
din ale noastre se poate asămănă cu cele 

dumnezeiești) n'a crescut Fiul slava Tatălui, 

ci a întins-o; căci, precum Fiul n'a întins 

altfel slava “Tatălui decât aducând-o la 

prescurtare, pentru ca minţilor noastre măr- 

genite să li fie cu putinţă de purtat ceia 

ce este neîncereat şi nemărgenit, astfel şi 

sfinţitul arhimanărit ca în prescurtare ni-a 

arătat nouă măreţia Fericirii Voastre, pen- 

tru care avem şi- vom aveă evlavie veșnic, 

dând lui Dumnezeu mari mulțămiri eă ne-am 

învrednicit să fim -robi şi admiratori ai 

Arhieriei Voastre prea-sfinţite şi, dacă ni 

îngăduie iubirea-Ţi de oameni, iubitori ai 

înţelepciunii tale nemărgenite şi câştigători 

ai iubirii, căreia după putinţă. îi vom da 

schimbul, ascultând de poruncile-Ti dumne- 

zeieşti şi urmând pildelor sfinţitului Hrisant 

al nostru, în care, privindu-l cu uimire, Țalia 

sa minunat. de măreţia şi demnitatea Feri- 

cirii Voastre şi a mărturisit, deşi pe nevrute, 

pentru fireasca pizmă, dar nu se cuvine către 

marele Dosoftei. Aşă de mare e slava nepo- 

tului Vostru, care a ajuns aici. privelişte, 

şi nu numai a părinteştii învățături, ci şi 

a virtuţii, aşă încât trebuie să mă uimesc, 

nu că, viind învăţat, se întoarce și mai în- 

văţat, ci că, nesehimbându-și moravurile, 

aduce cu sine înapoi, din stricăciunea ita- 

liană, floarea de aur a vieţii curate, fiind aiei 

între acestea şi pentru Latinii cari cârtese 

asupra, noastră vrednic de laudă pentru mă- 

reţia, de gând în atâta smerenie de suflet, în 

atâta măreție de gând pentru bună cuviinţă, 

pentru cuminţenie în bună cuviință, pentru



rd 0p5n09, Rohirby ol doreiov 8v ri d 

1oYi, %oi air. Fide ză Getov od Gâxo, dhhă 

xoi dba rotobrobe 0), îjv Xv pot 2hais ue- 

vădoy xatopOouiro», 3 8 xi Soo Tipiâv dă 

robrov udvab 6 Qeic, ibvvobone răe tepăs 
fiiae vie bperepac Maxaptorgroc, îe Rpos- 

xexoeos ăszălouat ră teporara tv. Tis 
Duerepac amorăris MarapiâTitos TonsudTa- 

mos bibe vai toyaroc dobhos. 
Nendinoe tepebs Kouynvyoc Ilozx36zovhoc. 

"Ex Harafiov, 1100, 'Anpritov 8. 

(Legiand, 7. e, IV, pp. 112, n08.) 

i
 

voioşia în asprimea de moravuri, pentru ceia 
ce este cuminte, social şi civil în purtarea şi 

viața lai. Şi, dacă Dumnezeirea ar da, nu 

zece, ci şi doi ca acesta, aş aveă nădejde de 
mari îndreptări, care să ni le şi deie prin 
aceasta numai Dumnezeu, ţiind sfintele frâne 

Fericirea Voastră, căreia plecat îi sărut 
preasfintele urme. Al preasfinţitei Voastre 

Fericiri prea-smerit fin şi rob din urmă: 
Preotul Nicolae Comnen : Papadopulos. 
Din Padova, 1700, April 8. 

CCCXCI. 
Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Constantin- Vodă Brânco- 

veanu, despre tiparul de cătţi greceşti ce plănuieşte şi traducerea în vulgară a lui 

Teofilact, care nu se potriveşte cu mintea poporului. 
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Calinic, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 
Prea-cucernice, prea-luminate şi prea- 

înălțate Doamne şi stăpânitor prea-măreţ, 

doamne doamne Io Constantine Basarab V oe- 
vod a toată Ungrovlabhia, fiu duhovnicesc 
iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre, 
ne: rugăm de obşte pentru Luminăţia Ta 
cea prea-închinătoare de Dumnezzu din a: 

dâneul inimiişi, binecuvântând-O întru Dom- 

nul, o salutăm cu soborul cel sfânt al fra- 

ţilor arhierei ce sunt în jurul nostru, rugân- 

du-ne de atot puternicul Dumnezeu ea să te 

găsească cea de faţă scrisoare a noastră în să- 

nătate, fericire, bună stare, slavă şi biruinţă 

asupra duşmanilor, văzuţi şi nevăzuți. 

Prea-cinstita şi slăvita scrisoare a lLumi- 

năţiei 'Fale prea-înălţate primind-o cu plă- 

cere, şi din ea aflând sănătatea-Ţi domnească 

şi vestita fericire, ne-am umplut de bucurie 

şi am tresăltat, rugându-ne lui Dumnezeu 

ca pretutindeni şi în toate să-Ţi fie din biel- 

şug de la Dumnezeu necontenita sănătate 

şi fericire; în care scrisoare a Ta ni arăţi 

Luminăţia Ta că, mişeată de râvnă dumne- 

zeiască (precum se şi vădeşte adevărul din 

cele ce săvârşeşti), te-ai gândit a se tipări 

cu domneasca ta cheltuială şi îngrijire cărţi 

în deosebite limbi, pentru ajutorul nenoro- 

citului nostru neam şi pentru folosul de 

obşte al creştinilor, ceia ce e faptă dumne- 

zeiască şi vrednică de laudă şi de fericire, 

şi veţi aveă simbrie răsplătirile cereşti, în 

veacul de acama şi în cel viitor. Şi, pe lângă 

42 
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" Constanti- 

nopol, 

1100, 

28 Novem- 

bre.
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aceasta, Ți s'a părut bine a se preface şi 
cartea, [arhiepiscopului] Bulgariei în limba 
de obște, ca să fie la îndemâna tuturor iubi- 

torilor de cetire; pentru care orânduiești 
Luminăţia. Ta s'o propunem în Sinod şi, de 

se va, păreă că e bine, să-Ţi seriem Lumi- 

năţiei Tale, să te apuci de lucru. Astfel, 

după a 'Ta poruncă, s'a cetit în Sinod seri- 

soarea Luminăţiei Tale, şi toţi am lăudat 

pofta din inimă ce ai Luminăţia Ta pentru 
astfel de lucruri plăcute lui Dumnezeu, cu- 

noscând bine scopul cel. dumnezeiesc ce ai 

pentru a folosi neamul creștinese; şi, discu- 

tându-se lucrul în tot felul, sa părut că 
întreprinderea cuprinde şi oarecare greutate, 

pentru că această carte nu e de-a dreptul 

învăţătoare, care să se îndrepte către po- 

porul întreg, ci e o tălmăcire a Sfintei 

Scripturi, şi, cu adevărat, preface ea din 

clasică în limba de rând, însă nu aduce 
vre-un folos mulţimii, pentru că vorbele 

sunt de pe înţeles, dar gândurile pe înțeles 
tot nu se fac, nici nu pot necărturarii să 

priceapă cevă, nici nu se face bine de obşte; 

mai ales că dascălii Bisericii în deosebite 
chipuri îşi fac tălmăcirile, unele după is- 

“torie, altele după alegorie, şi altele după 
apropiere, şi unele se adue polemic şi al- 

tele se alcătuiese cu socoteală; iar poporul 

de rând din ele nu ştie nimic, şi numai se 

năuceşte, şi se întunecă, şi n'aduce niciun 

folos. Lumea de obşte vreă să audă acele ce 

le caută ca să se înduioşeze, precum: Vieţile 

Sfinţilor, precum cuvântări de laudă şi altele 

ca acestea; dar gândirile cărturăreşti şi pline 

de taină nu sunt pentru popor; pentru că 

acel ce cuprinde să cuprindă: la izvor 

vine fiecare cu cofa lui, şi cât cuprinde, 

atâta iea; aşă şi la dăscălie, cât cuprinde 

mintea, fieştecui, atâta trebuie să i se dea, 

dar ceia ce e peste puterea lui nu-i folo- 

seşte; mai ales că este și un fel de împo- 

trivire, pentru că neştiința e tare, şi astfel 

fără cercetare fiecare iea cutezător orice 

cuvânt după înţelesul lui cel obişnuit, şi 

să judece luerurile cu a lor rânduială nu 

se pricepe; numai cât se îndărătniceşte, şi 

flecăreşte, şi face tulburări; şi aceasta, adesea 

din uneltirea Satanei se face, pentru că 

acela, blăstămatul, toate câte de la început 

Sau făcut bune, se căzneşte a le întoaree 

1 'Peofilact al Bulgariei, explicator al Evangheliei. Sa tipărit româneşte numai peste un veac (1805), 

Fraducerea întăia se datoreşte lui Damaschin episcopul de Râmnic. V. orga, Zetoria Bisericii, II, p. 109. 
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spre rău, şi, pentru a folosi aici unde ne 

sârguim, ca să nu se întoarcă cevă împo- 

trivă, trebuie pentru aceasta a se face o 

mai bună cugetare, pentru că e mai bine 

să se facă un lucru de care nu e teamă 

să se căiască pe urmă şi să-i pară rău că 

l-a făcut, decât a se trece cu vederea cele 

cu putinţă şi a se face acel lucru ce l-ar 

duce la căinţă, pierzând şi ostenelile lui şi 

neaducând vre-un folos, ori a-l urmă [pentru 

faptă] şi aceia ce se zice în de obşte: lasă-ţi 

simbria, ca să nu te lipească păcatul. Poate 

nu sunt pentru toţi, Doamne prea-luminate, 

căci, precum şi Domnul Nostru Isus Hristos 

o arată, când Apostolii l-au întrebat: de ce 

vorbeşte către popor în parabole şi nu i 

spune fățiș gândurile, a răspuns către ei: 

numai vouă vi sa dat a cunoaşte taina, 

iar acelora şi celor de afară în parabole; 

deci şi în Biserică este nevoie să fie şi învă- 

țători şi cei cari se învaţă, nu toţi dascăli; 

pentru popor altele s'au făcut, pentru das- 

căli altele sunt: cele înțelepte pentru înţe- 

lepţi, cele sfinte pentru cei sfinţi; nu sunt 

toate pentru toţi. Mai cu seamă că este ca 

o lege poruncitoare în Biserică, să nu se vă- 

dească deplin la Sfânta, Seriptură, lămurit 

şi cum s'a întâm plat, din pricina primejdii; 

ci, cum s'a găsit, aşă să steie. Şi se vede în 

unele „capete“ ale bătrânului Chiril că, a- 

tunci când au găsit cu cale aceia a se tălmăci 

Sfânta Scriptură, şi au prefăcut: o Flamanzii 

(Olandezii) i în graiul de obşte, şi au venit căr- 

ţile aici şi sau împărţit la mulţi, dar Bise- 

rica le-a răspins, şi au rămas baltă. Pentru 

aceia ne-am gândit să păstrăm veneraţia pen- 

tru Scriptură, căci, sehimbând-o pe înţeles, 

ajunge Iueru de despreţ şi fără plăcere şi 

răspins de Biserică; mai cu seamă că, g glu- 

mind, să zicem, ni-ar spune cinevă: şi voi 

faceţi şcoli, şi vă străduiţi a înv ăţă barbaria 

şi a o eleniză, iar apoi, din potrivă, vă nevoiţi 

să barbarizaţi elenismul şi să faceţi pe cel 

înţelept neînţelept? Si cum se împacă acest 

lucru, protivnie celuilalt? Lucrurile, şi prin 

fire, şi prin hotărâre omenească, înaintează 

de la nedesăvârşit la, desăvârşit, nu se întorc 

înapoi de la desăvârşire ca să se coboare la 

nesăvârşire! De altfel, Doamne prea-lumi- 

nate, la sfătuirea noastră de obşte s'au vor- 

bit multe de acest fel, din care însemnăm 

acestea puţine, ca să înţelegi Luminăţia 
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C. 1700-3. 
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“Fa, cum a mers lucrul; iar sfârşitul afacerii 

îl lăsăm în seama Ta, când vei face a doua 

chibzuire, care e de nevoie a se face la 

astfel de lucruri, căci se zice: socotinţele 

cele de-al doilea sunt mai cuminţi decât 

cele d'intâiu. Şi cum te va lumină Dumne- 
zeu, care cunoaşte inima Ta curată şi pofta 

ce ai spre cele bune, vei hotărâ. Mai degrabă 

au spus unii, de e hotărârea Ta, aşă cum este 
şi cum se află, neprefăcută, curtea, dacă ai 

pune sup ttipar câtevă, pentru că nu se mai 

găsesc, s'ar face un lucru bun şi vrednic de 

laudă şi folositor. Şi cum e voia Ta! Acestea, 

deocamdată; iar harul Domnului nostru Isus 

Hristos, şi rugăciunea, şi binecuvântarea 

Smereniei Noastre fie cu Luminăţia Ta 

cea, de Dumnezeu iubitoare. 

1700, Noiemvre 28. 
“- Al Constantinopolei, rugător al Lu mi- 

năţiei "Tale: 
-- Rugătorul lui Dumnezeu al Lumină- 

ţiei Tale celei închinătoare de Dumnezeu, 

al Chizieului Chiril. | 
-- Rugătorul înfocat al Luminăţiei Tale, 

al Nicomediei Partenie. | 
-- Al Luminăţiei Tale prea-înălțate în 

Hristos rugător călduros, al Chalkedonului 

Gavril. 
“- Al Lauminăţiei Vale prea-înălţate în 

Hristos rugător călduros, al Filipopolei 

Meletie. 
-- Al Luiminăţiei Tale în Hristos căldu- 

ros rugător, Nicodim Derkon. 

(Bibl. Ac. Rom, căpii moderne de documente greceşti.) 

CCCXCII. 
Patriarhul de Ierusalim către clerul muntean, pentru clădirea bisericii 

Sfântului Gheorghe din Bucureşti, închinată la Sfântul Mormânt. 
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Pentru ajutorul clădirii Sfântului Gheor- 

ghe, mănăstirea Sfântului Mormânt în Bu- 

cureşti. 

Prea-sfinţiţilor şi vrednicilor de venerație 

categumeni ai mănăstirilor sfinte ce se află 

în Domnia de Dumnezeu păzită a Ungrovla- 
hiei, şi duhovnicilor şi voi, ceilalți ce vă 

aflaţi în ele prea-evlavioşi părinţi, ieromo- 

nabhi, ierodiaconi şi monahi, toţi de o po- 

trivă fii întru Domnul iubiţi ai Smereniei 

Noastre, fie-vă har tuturora de la Dumnezeu
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şi Domnul nostru Isus Ilristos, şi de la sfân- 

tul şi de viaţă primitorul Mormânt ajutor 

şi supraveghere şi sfinţenie, şi de la noi 
rugă, binecuvântare şi iertăciune. Când Con: 
stantin-cel-Mare a descoperit cinstita cruce 

şi a clădit lăcaşul Sfântului Mormânt, pe 

care sfânta Biserică îl numeşte şi maica 

bisericilor și Lerusalimul cel nou, mai întâiu 

a venit la închinăciune marele Atanasie, 

şi pe urmă s'au revărsat mulțimile ereşti- 

nilor acolo spre închinare; şi spune Eysevie 

că în fiecare an trimeteă fiecare eparhie 

un arhiereu cu mulţime de clerici și mireni, 

şi veniau la sfântul Ierusalim, pentru a se 

închină la Sfintele Locuri, şi Sfântul leru- 

salim aveă oarecare ajutorinţi de la toţi 

drept-eredincioşii; şi ce lucruri făceă pentru 

străini Biserica aceia, o mărturiseşte marele 

Lustinian, în novela—-; dar şi supt stăpânirea 

Agarenilor pe vremuri seminţiile creştinilor 

ajutau sfintei Învieri a Domnului Hristos, 

făcând daruri adevărații şi de Dumnezeu 

iubitorii fii către nepângărita şi cu Însuş 

sângele lui Hristos Domnul scăldata maică: 

Întru care mai ales a ajutat de Hristos 

iubitoarea ţară a Ungrovlahiei, ridicân- 

du-se şi puind dulceaţa ei la amarul pe 

care i-l fac Sfântului Ierusalim neamurile 

păgâne şi ereticii, şi arătând din bielşug 

mare cinste şi iubire către orânduiala întru- 

pată a, Dumnezeului nostru, cum au făcut 

Magii şi femeile mironosiţe, şi mai presus 

decât aceia, căci, pe când aceia au adus 

odată Domnului darurile, „Tara“ cea mult 

iubitoare de Dumnezeu a noastră a ajutat 

adesea şi în mul:e şi mari lucruri, şi, ca 

să nu mai înşirăin unul câte unul ajutoa- 

rele ce s'au dat de către mireni şi de către 

sfintele mănăstiri, spunem pe scurt că, pe 

vremea, fericitului şi răposatului Domn, de 

Dumnezeu prea-iubitorului bătrân domnul 

Antonie Voevod, venind noi în acele părți, 

ni-au dat pentru Sfântul Mormânt mănăsti- 

rile noastre mare ajutor; dar şi pe vremea 

fericitului şi răposatului Domn, domnul lo 

Şerban Voevod, iarăş sfintele noastre mă- 

năstiri ni-au dat de două ori pentru Sfântul 

Mormânt mare şi multă milă şi ajutorinţă. 

Si aveţi în de obşte pomenire mare şi 

multă şi neîncetată la Sfântul Mormânt: ne 

rugăm de Sfinţia Voastră, ca şi acum să 

faceţi mare milă şi ajutorinţă către casa 
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vaoriptoy rod “Ayiov Lewpyiov, dză ră Groiov ajutor de tot felul pentru îngrijirea sfin- 

mppoivee sie rby “Asptoy Tărpoy Goridera zay- | telor locuri de închinăciune şi a toată acea 

| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

îmotay Beere 300 tă vă wpruaobi) Th vo- 

rortvi, mape 1O5EBYISY Tv Gjioy Tp0oxvIj- sfântă Biserică; şi astfel, de câte ori va 

veni ajutor de la Sfântul Gheorghe către 

Sfântul Lerusalim, vor aveă şi părinţii vene- 

ratelor voastre mănăstiri, şi în viaţă şi după 

moarte, pomenire, fericiri şi ier tăciune. Fra- 

udroy nai zori ins * Exxhmatas Exalynjs? 

nai 0brus, Bode brăge! Gotideta ănd Tăy 

“Amtoy Febpytav sis ri Oytoy lepobozhijbe, 

tovot voi oi narâpec tây bperăpy oebaouloy 

povaornptov xai Dibyrec noi redveâras ră uvri- 

W.60vva, Tobe pa%apta.odc 04 Tijy GVȚXLPT;SIY. 

ţilor, întru numele Sfântului Mormânt se 

cârmuwiese toate. bisericile şi toţi săracii 

Asehooi, sis mb ăvopa rob “Ayiob Tâpov w5- acelui Scaun apostolicese şi obştesc al drept- 

fepyâvrat mâoa ol Exxhmoia ai măyrec oi.  eredineioșilor, şi nu e niciun alt venit de- 

nrooi Exelvob rad AR0GToNA0d ai X0LV0d ' cât eleimosina creştinilor, şi toţi creştinii, 

mâv &phoditoy Bpivov, nai dăv eivat mata clerici şi mireni, cari se află în locurile 

XNMo sto6ăma, zapă  Ehemu.oobyn Tv Xpts- . acestea, de pretutindeni î îi ajută după puteri; 

za, mai Bot oi xproravoi, lepoutvot re ne rugăm şi de Sfinţia Voastră, ca mădu- 

ai. Aaimoi, 6nod ebploxovrat sie mode TOTObE 

robrovg măyrore Gondodv sis mb xară dbvapuv” 

nopaxnhoduey xol Thy “Armtoobyrjy cas, e sn 

Tinuta 70b Spatos 705 Xptorod, &nep tori 1] 

"Exo. adrod, vă ovwmnovijoere vai vă 6oy- 

lare cinstite ale trupului lui Hristos, care 

e Biserica lui, să lucraţi împreună şi să 

ajutaţi cu iubire, cu evlavie şi eu bun cuget, 

ca, să păzească Domnul sfintele mănăstiri 

cu frăţească iubire, cu bună înțelegere du- 

doers weră âyăn1js, eră ebhafelac ri ueră hovnieească, cu gospodărie la toate cele de 

înaijs mpoatptcews, iv drapvhdbg 5 Kbpros nevoie, şi pe voi toţi să ne strămute de aici 

măs tac Dyudbv p.OvăG E AȚATNY adehprriy, la prea-înaintată bătrâneţă, cu bună me- 

vă OW6VOLOV TVEDpATLXIjV, pă mobepyrjay eie tanie, cu sfârşit sfânt şi mântuitor, ca să 

mâwra ră ăvapaaia, a îva măvas Dus ajungeţi la, odihna cea fericită și veşnică, 

ueraotijo rây edrad0a, peră p.axporatov Yîjpa<, şi învrednicire şi, în locul năcăjitei vieţi 

uă ua weryatay, uă râhoc ătoy Xa Go- monahiceşti de aice, să mâncaţi şi să beți 

ripLoy, îva arayrijoNte ele rijy BOX apiay XA la masa Domnului Hiistos,. începătorul şi 

gioviay ăvănonoty xi AnGhADatv, 670%, vr TÎj săvârşitorul a toate cele bune,—că a lui 

2vradBa povagirîe zeBhtuptyne Coilc, zofiqre e slava în veci. 

că mivqre îi ij; npantlme rob. de0n6t0» 

Xptoto5, rod pAAI9d mol mehetorod Tăytoy 

zv ady, e ari î| d6a. ete mode olivac.   
(Bibl. Ae. Rom. căpii moderne de doeumente greceşti.) 

CCCXCIII. 

Convorbire între cardinalul [Kolonich), vestitul propagandist pentru Unire, 

şi Mitropolitul de Bălgrad, Atanasie Anghel. 

Amo”, Devpovagio» 2 20. 'Eporpate 705 %xp- Întrebarea cardinalului ŞI răspunsul Mi- 

vă, 27 GmÂnpiote To Mygrpozahito» uă tropolitului cu cei d'impreună cu -el. 

rây oby abrob, 

1701, Psfpovapiob 20. 

"*HXBav oi martpdes sie tb OnÎjt! Toi Ray- 

1701, Fevruarie 20. 

Au venit Paterii la casa lui Kalnoky, îm- 

hex, vali pă răy ăpgov oizr!, m uÂS prennă eu domnul Fiath, şi ne-au chemat, 

tupate, Xa Băââaoay Ey, mponbsy ins ră zoby- :  şiau desfăşurat Înaintea noastră acele puncte 
i 

rovpa Exetva, 6zvd î pop.aizij Eamota Carei. | pe care le cere Biserica Romană. 

1 Ambii, contele Samuil Kalnoky şi Ioan Fiath, iscălese actul din 19 Mart 1701, de întărire peniru 

Atanasie, V. nota 1 la pag. 336.
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Ac. — "Ey zpbzote Epornoe by Mrjzan- 
zohirmv 7i-1Xday sie 7 
„0 ma 2 aa , a Aid ne fMBanev vă iânbuev rhy Biota 
Tăy TOMDApOrIEv0 40 Thy ENA RpOTATOV 

vapătvăNtv, Xa vă Tobe Popioopey Bă a 
devro5ec. pas. 

Adroi my Spâfiavav Move: sin: Ei, 
2 z 3 7 2 dtonoră 05, jiu vă Tâpo Xovmepuătita 

ără răy nohoypovnutvov Baorhta 

- 3 

az ă 

' . dv Zar, 7 : , Boy, — Tov fire rate vrovărâtais 70, 

XEŢovrăs 7o»: nob appteparebtn, vă mais 00%) 

sie răe eipac Tod vapătvăn, vă rais Bă 

sie Tiy coriay vă raic XIDG% Wat vă Tăv 

359%) hate ănă spetpotoviav Edi Tov, XE- 

Tovras: Exeivoc- 6nab. 02 Eetporâvmoev ijcov 

oproparinbs Eto ris pounminis "lxrnoiac. 
lov, —: N ăzoxopto6ij zayrehs And iv 

ăvarohixijy, Xa vă bnotax0ij ic popaizjs 
"Eaxhqotas, wo zăsoy! Ilorprăpxas Vă Wj vi 

wovedm, ore vă robe ăvatâpu, p.0vov Tăy 

[lânay xai răy „xapărvăy. - 
Mov, — Roi mhfoy vă iv Epăj năiav 

ăvaxănoaty pă rby Abdevray ris Bhaxias, 

obre u& răv Mmnrpozodirmy, obre vă pari) 
“papqazinods mahâivovs, mai vă %pariy Gov 

mamtorăonăes, dă vă pi mivezat OxăvăahoV. 
Elov, — Kai vă orei] Exetvoy Tâv Gputa- 

u&voy, 605 6 wapătvăns Îjbehe mode EtopatG, 

cie iv îtăpavl, vă vă eivat xâvrpa rây AIĂ- 

fivoy mai ris owv6âo», xat 6 Bharixas vă 

pijv eivat Gehquarăpns wâvoc 7ob vă Gzopa- 

oil wpioete, d, mb ăia, xopiouara, âixus 

rob Ozoh6ow' xai 600 Gop.pEpay îibede» EO% 
a A v 

- 

ând ei e Move utoă vă măpyj 6 Bhariras 

mai. pucă 6 Bechbyoc,— tă văreivat wriTopas: 

705 povasTapiov, vă ăn ai OXohsiov, vai 

te ăMa “/perătovrat abroi. 

Glov. — Nă puijy sivar Gedmpazăpne 5 Bis- 

mia vă YetpoTovi5%] mam ădes, îwc 66 vă 

pd Tv Xăui). îawpijv 5 wuwvevtvos 105 mag 

În, mai oi gthâoozor, xal vă: eivar Eos 

fnoat E -/povâv eis zhv Îatay, X7i vă etvat 

ăvbzavâpot, dipos pori, os vad eivat 
ăi o Rattorhodaă, 

lov. — Tod zâlowy vă 700 Bidady Tă za 

z0d atragio» 30.000, 2 vă nr 2va av 

spăpi, vă ză Ep vai vă Ep, dăonzhov Ghâ- 

ov ao nazteriătjy tă vă uâfig, zthoaoziay. 

IWoy. — Tăy Bhoziza Bebrapoy vă Tăy “pet- 

potent ay, Gta EnsiyoL God sv Zepi 

van 239 dp zopobv vă eta frf, îm 839 

stat ODVĂTA!E. 

Mzărte. Abrc ns 

  

| 

cardinalul vreă să-i 

l-iu. — Mai întâiu a întrebat pe Mitropo- 
lit de ce a venit la Beciu. El a răspuns 

că: am venit să vedem pe Împăratul, care 

să trăiască întru mulţi ani, şi pe prea-lu- 
minatul cardinal, şi să-i recunoaştem drept 

domni ai noştri. 
Ei l-au luat în râs, zicând: ei spune: stă- 

pâne al mieu, am venit să ieau confirmaţie 
de la, Împăratul, care să trăiască întru mulți 

ani. - 

2. — I-au cerut donațiile lui, spuindu-i că 
acelea cu care a fost făcut arhiereu, să le dea 

în mânile cardinalului, să le arunce în foc să 

ardă, şi să-i dea altele cu hirotonia liii, 

zicând: acela care te-a hirotonisit eră shis- 

matie, în afară de Biserica Romană. 

3. — Să se desfacă desăvârşit de Biserica 

răsăriteană şi să se supuie Bisericii Ro- 

mane, şi mai departe pe Patriarhi să nu-i 

pomenească, nici să-i aducă înainte, cei 

numai pe Papa şi pe cardinal. 
4. — Si mai mult să n'aibă vre-un amestec 

cu Domnul Tevii- Româneşti, nici cu Mitro- 

politul, nici să nu ţie grămătiei calvini, şi 

să ţie numai papistăşi, ca să nu se facă 

scandelă. .. 

5. — Şi să teimeată din acei juraţi, căci 

izgonească în „fară“ 

pentru că e contra ealvinilor şi a Sinodului, 

şi Vlădiea să nu mai aibă voie singura ho- 

tări pricinile sau, din altele, despărțeniile, 

fără Teolog; şi ce folos va veni de la 

: orice; jumătate să iea Vlădica şi jumă- 

tate Teologul,—ca să fie [el) ctitorul mă- 

năstirii, să facă şi şeoală şi orice alta li-ar 

trebui. 

6. — Să n'aibă. voie Vlădica a hirotoniisi 

„pe popi pănă ce nu-i vor face cercetare 

[popei] .juratul cardinalului şi filosofii, şi 

să fie [popa] în vrâstă de pănă la douăzeci 

şi şase de ani, şi să fie neînsuraţi, fără 

nevastă, cum sunt şi papistaşii. 

1. — Îi orânduiese să-i dea banii grâului 

30.000, ca să facă o şcoală: (itavrpâpr?), 

vo aibă, şi să aibă dascăl român şi pa- 

pistaş ca să predeă filosofie. 

8. — Pe Vlădica să-l hirotonisească a 

doua oară, pentru că aceia cari l-au hi- 

rotonisit, nu se poate să fie drepți, căei 

nu sunt aniţi. 

9. — Când va muri Vlădica, să se afle 

trei tineri din Țară, şi să fie buni şeolari, 

1 “Para- Românească. E vorba de juraţii de Scaun, 

335
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1701, 
Maiu (?). 

Qiov. — “Orav ănofăvg 8 Bharinas, vă rob 

ebpedodv rpia. amâia ăno rijv TGăpay, vai vă 
eivat omovăatot ROMĂ, pti6oop0!, vă Tobe 

pEpowv ei rd Mmârti, uzi vă robe Box 461) 
5 xapâwvăhns: zotoe nb robe rpeie ibehev 

etorat ă&orepos, Exeivov îfjede xn dopepsa 

6 vapâwăge. 
lov, — Ilopoyvehia eic zobc nonădec, Gnod 

elvat XeLpoTovIjutvot, vă robe Bebrepogetpora- 

vio, Br 85 eixay edhogiay dim. 
IAlov, — Nă “pvopilovv râv ăpytenioxonoy 

rây nonorăgiâwv dă rpavirepay, e xaboe 

ărapăiis “Îtoy râv xaivov, vă ui dei 

mă Tijy 05v080v. 
IBlov. — "0 Bharizaş vă Ex, Tv rizovăov 

mob e xafâc voi ot XdoL ăpxtepeie ot 0d- 
vânat, 6ob eivat pă rijv 'Eamâmolavy rijv pu- 

uizljy” vă sivat avuâovhăropec Baothruoi. 
Ilfov, — Oi mpuronazătee vă niv va- 

xorovovrat sis ră umăvia, rod Epyovrat And 

oproiate ua Xhhare wpioaie, âvay vă ră 

maipyn 6 Bsohâţog uai 6 Găp-umipeos wa 6 

Bharizac ăzd oa xai 8v Epyuvrat &nd ri 

Ttăpav. 
3 Ay, — Oi xahBivor vă iv Exody Xăuta- 

t 

A 2, vije dovije ăvaxâroaty, bre vă ăvaxatovovrat 
sie uborixaic bnoBeoatci, 

  

filosofi, să-i ducă la Beciu, şi să-i 

teze cardinalul: care dia trei ar fi mai 

vrednic, pe acela îl va face arhiereu cardi- 

naiul. 

ceree- 

10. — Să se dea veste popilor ce sunt 

hirotonisiţi să se hirotonisească a doua oară, 

pentru că n'au avut binecuvântarea ade- 

vărată,. 
11. — Să cunoască pe arhiepiscopul pa- 

pistaşilor ca mai mare, precum de la în- 

ceput eră al calvinilor, să nu lipsească 

din Sinod. | 
12. — Vlădiea să-şi aibă titlul ea şi alţi 

arhierei uniţi, ce sunt cu Biserica Ro- 

mană; să fie sfetnici împărăteşti. 

18. — Protopopii să nu se amestece în 
banii ce vin de la despărţenii şi alte pri- 

cini, ci să-i iea teologul şi var-birăul 

(vâr-bird, birăul, judele cetăţii) şi Vlădiea, 

din ce bani vin din Țară. 
14. — Calvinii să n'aibă amestec de nici, 

un fel, nici să se amestece 

duhovniceşti. 

în lucruri 

(După ms. 605 al Metocului Sfântului Mormânt, în Legrand, Pecucil, ed. 1-a, pp. 39-41, no 13; 

ed. a 2-a, pp. 86-7, no 18.) 

CCCXCIV. 
Calinic al Il-lea, Patriarhul de Constantinopol, către „nobilii, clericii şi toţi 

popii din Ardeal, domni, negustori şi alţi creștini binecuvântaţi din tot Ardealul, 

cari aţi rămas ca fii iubiţi în Hristos, în preasfânta, apostoliceasca şi catolica, 

drept-credincioasa Biserică răsăriteană“, arătând că a aflat prin Mitropolitul Peodosie 

cum că „un oarecare anume Atanasie“, hirotonisit de el, a lepădat ipocrizia şi se 

arată duşman al Bisericii, primind şi răspândind dogme străine, pentru care el 

afuriseşte, cu sinodul, şi cateriseşte pe acel „rău ipocrit Atanasie ori mai curând 

Satanasie“. Iscălesc şi: al Nicomediei Partenie, al Heracleii Neofit, al Chalkedonului 

Gavriil, al Derkonului Nicodim, al Agatopolei Roman, al Proikonesului Mitrofan, 

al Cizicului Gavriil, al Nicosiei Antim, al Euripolei Calinic. 

(Nilles, 7. e., II, pp. 8348-51.) 

1 Pentru aceste negocieri, y. cererile ulterioare ale lui Atanasie, în Nilles, Symbolue ad illustran- 

dam historiam Beclesiae orientalis în terris Coronae S. Stephani, I, Innsbruck 1885, pp. 214-219 şi făgă- 

duielile îbid., pp. 281-7. Actul de confirmare din 12 Mart 1701, îbid., pp. 289-90. Pentru desfăşurarea 

împrejurărilor, orga, Istoria Bisericii, |, pp. 26-9 şi polemica dintre dd. Zenovie Pâelişanu şi Şt. Pop, pri- 

vitoare la a doua hirotonisire a Mitropolitului, în Cultura Creştină din Blaj, anul 1913 şi în Unirea din 

Blaj, pe Ianuar-Februar 1914.



CCCXCV. 

Constantin-Vodă Duca al Moldovei către Dosoftei, Patriarh de lerusalim, 

ca să-l împace cu Constantin- Vodă Brâncoveanu. 

"Ezrorohi, Kovoravrivov» Acu Boe665a ape 
răv Ilarprâpxv “lepocohbuuoy tva negre] 05- 

mos mopă ră AdbEvra Obyxpofhagias Dnăp 
aa 

adT05, 
Ti &viav mat tepăv Betrăv 7îis buerâpa 

Ge.orâras Manaptârnros sshabs donatomevas, 

sbosa nopă rob 5v Tprăât Bz05 îmv zâv 

îperbv Xa Woyowpehse. 
"Axoboavrec miy Gră rd Xoriw Vijpoy ai 

&romaoiavi, întxpăvOmuev” thene vâvotro 5 
Qeds îpiv ai re yprotovbup MaQ' Aonobpefia 

Avem edpiozuevo es ănpay orevoxopiav, 
x odâauddzv Tiv zapăxhijatv Epovtee. 

“H Maxaptârqe 00» âpitet dr. sic zd Neo- 
pr, Grav us EdettOoato pthootăpjo6, Vai us 
2xpărqosy sie riv tepăv adrijs rpinetav, tv 

rate sizora vă “ppt nepi îpv re ADdevrg?, 

ao ră Sie, mai 88v dvrM&ţopev, AL6rt 8y- 

d&pezat vă XavBavâpeba Ex rijs nohoxatpias 

GBev mepi Exeivo» obăeie pnodeinerat A6Y0S. 

[legi 83 râje Evipă ov zarpixâje EnaeNae. 

îv juâv Eyetpioaro 2pory, dmjhboas Gri sv 

xotp 0sher pp, 17 BSher weorreboet r& 

AdBEvrj Obyxpofhagize, ai pda eduefa: 

vb Tăp ape ebmpbodsxros, vâv Tiptpa dw- 

mrjpiae, drav ou tori july aap6dey ma- 

păxhmats apiv oa ris dvâaris xotanobijvat, 

npiv zapavihona vevtobar 1p.ăc 7ij Bhiger. zai 

îmdiae, zpiv obemvbipae xăxei mă vamă” s 

pât, ăe weoure5o epic ai Tip Svekav, 

a pă ănorb/ouey rs xofewvijoeos, edyody- 

zec ci adr "Tonhâcrje vai vă Exopev ver 

văy xai iv OTATov ODTÂ Vpămua cie ATOXpLAtV 

za dthosv zâv ăvavraiov ai d8 Qe6rorat 

zabrrs eb/ai wet! 1juy. 

"lovvio» 2. 

Tîs Duertvas ' MoaapiâT tos 

sis zods optounbe Ev Xpinr anis 
> 

lo Koyoravrivoc Andu Bosâidac. 

  

Scrisoarea lui Constantin Duca, Voevod 
către Patriarhul Ierusalimului ca să mijlo- 

cească el la Domnul Ungrovlahiei pentru 

dânsul. 
Sfânta, dreaptă a Fericirii Voastre prea- 

dumnezeieşti cu evlavie sărutând-o, mă rog 

de Dumnezeul nostru cel închinat în Treime 
pentru toate cele dorite şi de suflet folositore. 

Auzind hotărârea şi gătirea pentru Hotin, 
ne-am amărât: să ni fie Dumnezeu îndu- 
rător nouă şi norodului ereştinese; ne mai 

întristăm încă, afiându-ne în cea mai mare 

strâmtoare, şi de nicăiri având ajutor. 

Fericirea, Ta spui că la Neochori, când 

ne-ai primit cu dragoste şi ne-ai ţinuta sfân- 

ta-ţi masă, n'ai orânduit cumvă să serii 

pentru poi Domnului, şi celelalte, şi nu 

zicem altfel, de oare ce se poate să uităm 

pentru lungimea vremii; deci pentru aceia 

nu mai rămâne vorbă. 
Iar pentru vestea părintească în seris pe 

care ni-ai dat-o în mâni dăunăzi, arătând 

că la timp vei serie şi vei mijloci cu Dom- 
nul 'Ţerii-Româneşti, ne rugăm şi cu stă- 
ruinţă: căci acum e vremea potrivită, acuma 
ziua de mântuire, când nu ni este ajutor 

de nicăirea, decât să ne cufundăm în nevoi, 

decât să ajungem prada tulburării și neîn- 

grijirii, decât să crească şi de aici relele; 

serie, mijloceşte călduros şi pentru noi, ca 

să nu pierdem cârmuirea, cu gând bun către 

Înnălţimea Sa; şi să avem serisoarea-ţi ves- 

tită şi preasfinţită spre răspuns şi vădire 

a celor de nevoie; iar prea-dumnezeieştile 

tale rugăciuni fie cu noi. 

2 lunie. 

Al Fericirii Voastre 

la poruncă, fiu întru Ilristos: 

Jo Constantin Duca Voevod. 

(Bibi. Ac. Rom., copiile domnului M. Gedeon.) 

  

1 Pare în legătură cu fuga boierilor în Vara-Românească pentru a cere ea Domn pe Antioh 

Cantemir; Continuarea lui Miron Costin, p. 45; Neculce, pp. 210-1. 

2 E vorba de vre-o expediţie turcească ce nu se făcu. Pănă în 1113 Hotinul rămase al Moldovei. 

3 'Terii-Românesşti, Brâncoveanu. 

58183, Vul. XIV. 
43 
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1701: 

2 Iunie.
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Constanti- 

nopol, 

1701, 

28 Oetom- 

bre. 

CCCXCVI. 
Calinic al Il-tea; Patriarh de Constantinopol, către Constantin- Vodă Brânco- 

veanu, pentru transmiterea de acesta a „mărturisirii ortodoxe“ către Mitropolitul 

de Filadelfia, ca să-l vadă de este ori ba ortodox. 

-- Kahivxos, Shtp Qec5 ăpytenioxonoc 

Kovoravrtvovnâhens, Neac “Poou:ne, kai olxov- 
meyubs Ilarprăpyne. 

Edoeftarare, Exhapunpârara xai bymârate 

Ad6£vra,xbpre, xbpte lodyvr) Wovoravrive Mra- 

capăuna Boefdda more Obiwpofhayine, viă 

ară myedua Aganmră Xa mepindrre ij 

5y.âv Merprârro, tv ov "Exhap.zpărnra xai 

abs ebxoevot îx ptons Woxiie, nad. ebho- 

obvrec îv Kvpip, abrăy donatâueda, rob na- 

vevonhâyXvob Bed dedpevot vă zijy Gnohabori 

ză mapâv pas &v îmteia, ebroyia, ebmuepia, 66E%] 

za via Xa EXĂpâv, Gparâv e xai dopăTav. 
[pd dhiro» etyapev pățe ri oi "Ex- 

Mowmpârnrt nepi “7o0b Padepeias , nâe 

Exouev vă oreihopev mpbe Exeivoy Tijy uo- 
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"2 Calinic, cu mila lui Dumnezeu arhiepis- 

copul Constantinopolei, Romei celei Nouă, 

şi Patriarh a toată lumea. | 
Prea-evlaviosule, prea-luminate şi prea- 

înălțate Domn, doamne, doamne lo Con- 

stantin Basarab Voevod, a toată Ungrovila- 

hia, fiul duhovnicesc iubit şi prea-dorit al 

Smereniei Noastre, rugându-ne pentru Lu- 

minăţia Ta; iarăş din adâncul inimii, şi 

binecuvântând-O întru Domnul, O îmbră- 

ţişăm, cerând lui Dumnezeu milostivul să 

e afle cea de față: a noastră în sănătate, 

fericire, bună stare, slavă şi biruinţă asupra 

vrăjmaşilor, văzuţi şi nevăzuţi. 

Cu puţin înainte scrisesem Iuminăţiei 

Tale pentru al Filadelfiei, că vom trimete 

aceluia mărturisirea credinţei noastre orto- 

doxe, ca so iscălească, spre a află dacă se 

găseşte în dogmele Bisericii Răsăritului celei 

a toată lumea şi apostolicești, ori ba; care 

mărturisire iată că o trimetem la mânile-Ți 

cele slăvite, ea să i-o trimeţi cu om sigur 

şi bun, ea să i-o ducă acolo; pentru că 

noi îi serisesem mai Winainte altă scrisoare, 

aspră şi plină de mustrări, a cării copie 

am trimes-o Luminăţiei Tale, ca s'o vadă, 

precum şi copiile altor serisori; dar peurmă, 

de când a plecat chir Hrisant, am găsito 

scrisoare a [Mitropolitului] Filadelfiei, pe 

“care ni-o trimesese şi pe care o pierdusem, 

a cării copie iarăș iată că ţi-o trimetem, 

şi-ţi mai trimetem şi copia scrisorii noastre ce 

trimetem acuma | Mitropolitului] Filadelfiei, 

şi veţi vedeă, de ce i-am scris, acuma, 0 

scrisoare de pace (salutare), nu cumră să 

se întoarcă şi să înceteze de la lucrurile 

ce a început; care aceste scrisori ale noastre 

trimeţându-le Luminăţia Ta [Mitropolitu- 

lui] Filadelfiei, îi vei trimete şi copiile seri- 

sorilor împotriva lui, pe care adecă le-am 

scris înainte ca să vadă la ce socotință-l 

avem, şi să-i serii şi Luminăţia Ta cum 

sa întâmplat acolo grămăticul Tău, când 

“au scris astfel de serisori împotriva lui, 

[Mitropolitul] Filadelfiei, şi le-a văzut, şi 

să-i serii să se oprească, şi mărturisirea, 

1 În Veneţia, unde, după tradiţie, Mitropoliţii de Filadelfia erau şefii comunității greceşti. 

2 Notara.
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credinţei ortodoxe s'o iscălească, şi să ni-o 

trimeată iarăş îndărăt, prin Tine, ca s'o 
trecem în condica, Biserieii celei Mari a iui 

Hristos care e în seama noastră. Pe lângă 
acestea, să-i serii încă şi despre celelalte 
lucruri ce-ţi seriem, să facă a se purtă 
cum îi seriem, şi nu altfel, ca să lipsească 
de orice învinuire; iar, de nu va voi să 

iscălească mărturisirea, şi să puie la cale 

şi celelalte, cum îi scriem, e nevoie să în- 

trebuințăm şi noi împotriva lui acele ce 
se cuvin, şi, scriindu-i şi Luminăţia Ta 

astfel, poate să dea Dumnezeu să iea bun 
sfârşit această afacere prin Tine. Iar, cât 
despre "Țara Leşească, ce să spunem, Doamne 
prea-luminate? Aceia sunt cu toţii protir- 
nici ai credinţei noastre ortodoxe; şi vremu- 
vile sunt cum sunt; către cine să seriem 

noi acuma? Ferieciţii Patriarhi de'naintea 

noastră au aruncat luminile unor învăţaţi 
după alţii în acea casă; de am aveă noi 
Mitropolia Chievului în puterea noastră, 
am fi seris [Mitropolitului] din Chiev, şi în 
numele nostru el ar fi săvârşit slujba. Ci 
după acestea poate că Dumnezeu va face; 
şi vom află şi îndemânarea acestei afaceri, 

şi o vom isprăvi şi pe dânsa. Ci, Doamne 
prea-luminate, acuma, precum vedem, eugeţi 

ca un al doilea Patriarh, şi ai prevedere pen- 
tru orice afacere bisericească, şi te îngrijeşti 
de Biserică în multe; pentru eare ne faci 
să bănuim că, de oare ce îndeplineşti şi 
tvebile Domnilor şi ale Patriarhilor, halal 
de Luminăţia Ta, şi de două ori halal, 

bucură-te şi te veseleşte, căci multă răsplată 

te aşteaptă în ceruri pentru ostenelile Tale, 
pentru care, de oare ce te îngrijeşti aşă 
de mult din evlavie, vei luă simbrie ase- 

menea cu a Sfinţilor şi de Dumnezeu vesti- 

torilor Apostoli, ca să ţi se zică şi că eşti 

una cu Apostolii, ca Împăratului celui mare 

Constantin, începătorul ortodoxiei şi al cre- 

dinţei noastre cucernice, ca să te învredni- 

ceşti de cununi ca ale acelora. Acestea 
deocamdată; şi harul Domnului nostra Isus 

[ristos, şi ruga şi binecuvântarea Smereniei 

Noastre fie cu Luminăţia Ta. 1700, Octom- 

vrie 27. 

“- Al Constantinopolei, rugător al I.u- 

minăţiei Tale. 

(Bibl. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

  

1 Orumai, italieneste. 
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1101, 
Novembre. 

CCCXCVII. 

Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Ştefan Râcz, despre rătăcirea lui 

confesională, prin trecerea la Uniţi, sfătuindu-l să se îndrepte. 
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Serisoarea lui Dosoftei de lerusalim către 

Ştefan Râcz, luminând afacerea scrisă mai 

sus. 
1701, Noiemvre. 

Prea-einstite jupâne Ştefan Râcz, Dum- 

nezeu sfântul să te lumineze spre bine. Din 

vremea. punerii pe cruce a Domnului nostru 
Isus Hristos, a început să se propoveduiască 

în toată lumea credinţa ortodoxă, şi au venit 

atâţia eretici, şi Împărați, şi Papi, şi Pa- 

triarhi, şi alţii mulţi, sfinţiţi şi mireni, şi 

mai nainte de dânşii idololatrii erau pro- 
tivnici credinței ortodoxe, şi toţi au tulburat 

pe ortodocși, şi alte multe rele li-au făcut, 

precum spun Martirologiile, şi toţi orto- 
docşii au suferit şi nevoile, şi tulburările, 
şi, pagubele, şi însăş moartea, numai să ţie 

curată şi nestricată credinţa ortodoxă; alt 
rău a adus Duşmanul, Bisericii a toată 

lumea, pe L.atini, cari au plăzmuit şi au 
spus că Papa e vicariul lui Hristos în toată 

lumea, și de aici sa întâmplat de au adus 

în Biserica lui Hristos şi alte multe înoiri, 
pe care le-am scris în scrisoarea de obşte 

ce -am trimes-o într'acolo,—nu toate însă, 
căci sunt foarte multe, ci câtevă; şi, de oare 

ce monarhia Papei este stăpânirea lui Anti- 
hrist, nu prigoneşte alt neam decât al orto- 

doeşilor, aşă încât n'au stricat neamul orto- 
dox idololatrii şi toți ereticii, cât i-au stricat 
şi-i strică Papa, şi următorii lui, pentru că 

Duşmanul e în sălaş chiar: erau fraţi şi 

s'au făcut vânzători papistaşii, ei sunt afară 
de Biserica noastră, aşă încât a Răsăritului 

e drept-credincioasă, a Romei e eretică; şi 

apoi popii frânei, ca să-şi râdă de ortodocşii 

slabi de minte, spun că Biserica e una sin- 
gură. Răul acesta sa întâmplat în multe 

părţi, dar acum, cu voia lui Dumnezeu, a 

ajuns şi acolo, în Ardeal; şi cu adevăr 
avură ortodocşii acolo, în Ardeal, încercări 

din partea calvinilor, dar, pentru că aceia 

spuneau că sunt făţişi dușmani, ortodocşii 

nu se supuneau învăţăturii lor, dar popii 
frânei sunt aceia despre cari spune Sfânta 
Scriptură că „au piele de oaie“ şi spun că 

sunt creştini, dar învăţătura lor e a lui 

Antihrist, şi pe mulţi îi înşeală. De aici 

am învăţat că şi dumneata ai ajuns tovarăș
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cu ei la lucrul înşelării ortodoeşilor, adecă, 
te-ai făcut vânzător şi duşman al adevărului 

şi al ortodoxiei, uneltitor împotriva sfintei 

credinţi şi protivnie lui Isus Hristos, şi pe 
lângă acestea călăuz al duşmanilor crucii 
lui Hristos ca, să amăgeşti pe ortodocşi spre 
peire. Deci, având dragoste pentru căința 
ta, îţi seriem cea de faţă ca să pleci dela 
papistaşi, adecă de la legea cea înoită, şi 
să vii iarăş la sfânta Biserică de care ai 

fost născut şi crescut, şi ţi-a gătit moştenire 

neprihănită și nestricăcioasă în ceruri; şi 

câte le-ai spus pănă acuma împotriva cu- 
cerniciei, să le spui de acum înainte împo- 
triva papistaşilor, şi, pentru sfânta-ţi cre- 

dinţă părintească şi strămoşească, să spui 
toate cele sfinte şi drepte şi adevărate. Şi, 
dacă vei face cum îţi seriem, ne rugăm 
Domnului nostru Isus Hristos să-ţi ierte 
marea greşeală aceia ce ai făcut-o, şi să te 

aşeze în părinteasca şi stră moşeasca ta cinste, 

care e sfânta şi ortodoxa credinţă. lar, dacă, 

vei rămâneă însă statornie în hotărârea ta, 

şi vei vreă să fii papistaş, şi să prigoneşti 
sfânta lui Hristos Biserică a lumii, ca pe 

un duşman al lui Dumnezeu, ca pe un neas- 
cultător de Hristos, ea pe un protivnie de 
păreri al Sfinţilor Apostoli, ea pe un batjo- 
curitor al Sfinţilor Părinţi, ca pe un vân- 
zător al Sfintei Biserici catolice a lui Hristos, 
şi ca pe un vinovat de sufleteasca pierzanie 
a mulţi creştini, şi ca pe un prieten al 
Diavolului, şi ea pe un ajutător, şi gata 

sprijinitor, te afurisim în numele “Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Dal, cel într'o 
fiinţă unul Dumnezeu, şi te declarăm blăs- 

tămat şi neiextat în veacul de acum şi în 
cel viitor, şi pe tine, şi casa ta, şi averea 
ta, şi sufletul tău, şi viaţa ta, le afurisim 
iarăş şi le blăstămăm şi le supunem veş- 
picei anateme; să aibi blăstămurile tutu- 

ror Sfinţilor Părinţi, să aibi afurisenia 

tuturor Sfinţilor Apostoli, partea ta să fie 
cu vânzătorul Iuda şi eu cei ce au pus pe 
cruce pe Domnul, pomenirea ta să piară 

cu sunet, mânia lui lumnezeu să fie pe 
capetele voastre, să aveţi pe Dumnezeu pro- 

tivnic în Ziua Judeţului, şi la urmă Satana 

şi diavolii lui să fie cu voi, căci cunoie 

Domnul. 
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1701, 
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pa”, Noepfpiov, 

| 

| 
1701, Noiemvre. 

(Legrand, 1. c., IV, p. 40 şi urm. din ed. 2-a, no 15.) 

CCCĂXCVIII. 
Dosoftei, Patriarhul de Ierusalim, către Atanasie, Mitropolitul ardelean, 

despre trădarea acestuia faţă de ortodoxie. 
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Gramată de sfătuire a lui Dosoftei al 

Ierusalimului către Atanasie, episcop în 

'Tara- Românească (sic), poate (sic) aplecat 

către Latini. 

1701, Noiemvrie. 

Domnia 'Ta, chir Atanasie, adu-ţi aminte 

că ai venit în Țara-Românească şi ai cerut 

să te faci Mitropolit în părţile acelea, adu-ţi 

aminte cum te-am înțeles că eşti om rău 

şi că inima ta nu eră dreaptă cu Dumne- 

zeu, şi a trecut atâta vreme şi încunjurai 

drumurile, şi apoi eu făgăduielile tale 
şi înfricoşatele-ți jurăminte ne-ai mişeat şi 

pe noi şi pe ceilalţi ce te-au ales arhiereu, 
şi la urma urmelor ai fost hirotonisit cu 

cinste, şi ai fost socotit de toţi mai presus 

decât ţi se cădeă, ai mărturisit înaintea 

îngerilor şi a arhanghelilor și a lui Dum- 
nezeu cela ce e preste toate că vei aveă, 

credinţă în Sfinţii Părinţi şi în Sfânta de 
obşte a lui Dumnezeu Biserică; apoi ai scris 

către preasfinţitul Mitropolit al Ungrovla- 
hiei ce eră să te sfinţească, şi i-ai cerut 

voie să mănânci carne; nouă ni-ai scris 
şi ni-ai cerut voie ca la o singură Ii- 

turghie să hirotoniseşti mai mulţi preoți şi 
mai mulţi diaconi. Apoi a venit aici un 

tânăr şi ni-a spus cum că te-a văzut la 
Viena şi ai liturghisit cu cardinalul și alţi 

popi frânceşti, şi de două ori în acea li- 
turghie frâncească te-ai lepădat de Biserica 

Răsăritului, ceia ce e tot una ca şi cum te-ai 

fi lepădat de sfânta Biserică a toată lumea 
şi apostolicească a lui Hristos; şi ai mărtu- 

visit Biserica Romei, adecă Biserica a o 

parte din lume şi papistăşească, ceia ce în- 
seamnă: shismatică şi eretică. În sfârşit, am 
auzit că te-ai întors în Ardeal, şi erai pe 

carătă cu şase cai şi înaintea ta au aprins 

făclii, că ai strâns pe preoţi şi li-ai făgă- 

duit iertare de dăjdi şi alte lucruri lumești, 
numai să fie uniţi, ceia ce e tot una ca și
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a fi despărțiți de Dumnezeu, uniţi cu Anti- 

hristul Papa, şi astfel te-ai făcut din păstor 

lup, pentru că oile ţi le iei din stâna lui 

Hristos, şi .le răpeşti spre gura Diavolului; 

şi acolo unde se cădeă la vreme de nevoie 

să te arăţi viteaz luptător al sfintei credinţi, 
şi să îimbărbătezi turma şi cu vorba şi cu 
fapta, în tot chipul, ca să fugă de papis- 

taşi, duşmanii Crueii lui Hristos, te-ai făcut 

începător al răutăţii, călăuz al peirii, duş- 
man al Sfinţilor Părinţi, înstrăinat şi apos- 

tat făţiş al Sfintei Biserici a lui Hristos. Și, 

acestea, aflându-le noi, te căinăm şi te plân- 

gem mai mult de cât a plâns Sfântul Pavel 

pe Galatieni şi dumnezeiescul Hrisostom 

pe prietenul său. Teodor; nădăjduind totuș 

şi aşteptând întoarcerea ta la bine, îţi seriem 

cuvintele ce le-a scris Sfântul Pavel către 

Galatieni. E] a spus către Galatieni: „fiilor, 

pe cari iarăş îi plâng pănă ce Hristos va 

luă chip în voi“. Ci eu îţi spun: fiule Ata- 

nasie, pe care iarăş îl plâng pănă ce Hristos 

va luă chip în tine, vină-ţi în simţire, nu te 

'teme de jurămintele ce le-ai făcut la Viena, 
ci teme-te de acelea ce le-ai făcut când te-ai 

hirotonisit arhiereu; nu te teme să părăseşti 

minciuna, ci să te temi ca nu cumvă să şi 

mori afară din adevăr; nu eşti copil mic, 

gândeşte-te că ale L.atinilor sunt înoiri, sunt 
lucruri shismatice, sunt minciuni, sunt înşe- 

lăciune, sunt străine de învăţătura Evanghe- 

liei celei sfinte şi de Sfinții Părinţi. Cată 

la serisoarea de obşte ce am scris-o către 

acele părţi, şi află din ea că papistaşii sunt 

străini de Biserica lui Hristos, şi, de şi spun 

multe dulci şi cu înfăţişare de adevăr, cu 

puterea înţelepciunii lumii acesteia, dar, 

dacă te vei gândi bine, afli că sunt toate 

înoiri, şi toate nepotrivite cu credinţa după 

Apostoli şi Sfinţii Părinţi, şi protivnice Bi- 

sericii lui Hristos, a toată lumea; să nu te 

temi de necinste, ca să fii cinstit în Împă- 

răţia Cerurilor, să nu te temi de patimile 

lumii şi de însăş moartea, ca să te fericeşti 

în Împărăţia lui Hristos. Sfântul Dionisie, 

Patriarh de Alexandria, a scris către Novat, 

care se făcuse începător de erezie, să se 

întoarcă de unde a plecat, adecă la Bise- 

rica ortodoxă, şi să înveţe şi pe aceia pe 

cari i-a rătăcit, să se întoarcă şi ei la Bi- 

serica ortodoxă. l-a mai scris şi aceia că, 

de nu te vor ascultă cei rătăciţi, să se în- 
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1701, 
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chir Atanasie, dacă vei întoarce la Biserica 

ortodoxă pe aceia ce au fost înșelaţi numai 

din pricina ta, foarte bine; iar, de nu, 

mântuie sufletul tău; şi, de vor voi ei 
să rămâie la papistaşi, vor vedeă ei; tu 

sârguieşte-te să vii la starea-ţi cea d'intâiu, 

ca să fii episeop ortodox şi adevărat epis- 
cop, şi să înveţi pe cei ce sunt în orto- 

doxie a rămâneă în ea nestrămutaţi. 

1701, Noiemvre. 
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(Legrand, Recueil, ed. a 2-a, pp. 38-40, no 14.) 

CCCXCIX. 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant Notara, despre durerea ce i-a 

făcut plecarea acestuia şi „cartea latinească“ ce a primit de la el (simplă încer- 

care stilistică în „limba elenică“). 
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(Legrand, Epistolaire, pp. 12-3, no 9.) 
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e Gptopobe, 
Nizshaos Mabpoxopăăroa |. 

CCCC. 
„Calinic al II-lea, Patriarh de Constantinopol, creând stavropighie patriarhală 

mănăstirea lui Constantin-Vodă Brâncoveanu de la Hurezi. 
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, 

Calinie, cu mila lui Dumnezeu arhiepis- 

cop al 'Țarigradului, Noului Râm şi a toată 

lumea, Patriaarhii. - 

Căţi oameni sănt iubitori de pravoslavie 

şi iubitori de Hristos au pururea în inimile 

sale cu ajutoriul lui Dumnezeu dragoste 

sporitoare spre lăcaşurile lui Dumnezeu, 

întru acesta chip ca cum ar fi pătrunşi cu 

dragoste dumnezeiască, cu mare poftă şi cu 

deşteptată inimă arătăndu-și a lor dragoste 

dumnezeiască ce au cătră sfintele lăcașuri 

ale lui Dumnezeu, şi, prin mijlocirea ace- 

lora, cătră Dumnezeu, să silescii cu toată 

inima a să osteni spre acealia, unii din 

temelie zidind şi închinănd lui Dumnezeu 

case dumnezeeşti întru slava şi veacinica 

lui laudă, alţii silindu-se în multe chipuri 

pentru a aceloraş întărire şi nerăsipire a 

strănsorii. Pentru aciasta, avănd poftă ea 

să mai adaogă într'ănsele mai multă pu- 

tință, prin carea putinţă şi ajutor să poată 

sta pururea neclătite şi să se păzească ne- 

părăsite,—că, pentru că lucrurile carele sânt 

mai de jos şi mai slabe, dregăndu-se şi întă- 

rindu-se de cei ce sănt mai înnalţi şi mai 

putincioşi, să întărescii şi să păzescii neclă- 

tite şi nemişeate,— aleargă la cinstea patrier- 

şască şi cu ajutorinţa aceştiia întăresci cum 

să cade sfintele lăcaşuri ale lui Dumnezeu, 

întărindu-le cu cărţi patrierşeşti, adecă ale 

Scaunului nostru apostolese şi a toată lumea. 

Carele cu adevărat cu chip drept şi foarte 

după leage nu lasă a nu ajută aceale lucruri 

ce să fac întru numele lui Dumnezeu. Care 

lucruri, învrednicindu-se acestui bar, eu nu- 

mele patrierşescii şi stavropighişescii pot scă- 

pă de tot fealiul de băntuiale. Căci că aceale 

lucruri protivnice ce să întămplă la unii oa- 

meni, să oprescii din biruinţa celui mai mare, 

carele are putinţă să facă dreptate şi răsplă- 

: Alte asemenea scrisori ale lui „Mavrocurdati, nedatate, în Litzica, Studii si schițe, p. '60 

„i următoare, Cf. şi brogura de critică a d-lui D. Russo, Bucureşti 1914. 
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tire, precum iaste pronia şi chiverniseala a, 

Scaunului celui a toată lumea, fiindă dată de 

de mult, bine şi cu socoteală atastă volnicie 

şi dregătorie prăvilnitască, împreună cu al- 

tele multe, la mărirea şi cinstea patrieşască, 

să facă pritutindinea stauropighii şi să dea 

volnicie [ereştinilor a dărui] cinstitelor mă- 

__măstiri la cei ce trebueseii. Prin carea cinsti- 

tele lăcașuri ale bunelor fapte, căştigănd 

întărire şi întemeiare, să sporescii fără 

de nicio cădeare, înpreună cu faptele bune, 

pănă la sfărșitul veaecilor. 

Pentru aceia dar şi prea-lu minatul şi 

blagocestivul Domnii şi prea-înnălţat stăpă- 

nitor Io Constantin Basarab Voevod, a toată 

Ugrovlahia, prea-iubitul fiiu al Smereniei 

Noastre, carele iaste mărturisit că iaste mai 

înnalt decăt toţi cu inţeleptunea şi cu în- 

tregimea minţii şi cu curata viiață, şi înpo- 

dobit cu tot fealiul de fapte, şi cu bunătatea 

ce are din fire,—pornindu-se de dumneze- 

iască îndemnare, ca cela ce iaste foarte cuvios 

spre Imeruri dumnezeeşti, şi ţiindu-se pu- 

vurea, de poftă dumnezeiască, precum mărtu- 

riseseii faptele ceale bune şi lui Dumnezeu. 

plăcute, carele au făcut Măriia Sa pretu- 

tindenea —, au zidit din temelie sfănta şi 

cinstita mănăstire întru numele sfinţilor. 

marilor Înpăraţi şi întoema cu Apostolii 

Constandin şi Elenii, carea să chiamă Hu- 

rezi, în judeţul Vălcii, carea să află în Tara- 

Rumănească,—avănd şi paraclis într'ănsa, 

întru numele Naşterii prea-sfintei Născă- 

toare de Dumnezeu, iar din afară și bol- 

niţă întru numele Adormirei Născătoarei 

de Dumnezeu, iar în prejur şi schituri, unul 

în numele Naşterii Sfăntului Ioanii Prede- 

tedi, iar altul întru numele Sfinţilor A pos- 

toli, iar al treilea întru numele întăiului 

mucenicii arhidiiaconului Ştefan, iar, afară 

de aceastia, şi metof în chipit de mănăstioară, 

întru cinstea Adormirii Născătoarei de Dum- 

nezeu, carele să chiamă Polovraă, şi o au în- 

podobit bine şi făr de nicio lipsă, şi, înfrum- 

şițăndu-o cu cinstite podoabe, cu cheltuială 

nu puţină, dintru a sa avere, o au săvărșit, şi 

sau făcut ctitor întru slava lui Dumnezeu, 

pentra a sa spăsenie sufletească şi pentru 

veatniea pomenire a lui şi a părinţilor lui, şi 

a tuturor pravoslavnicilor creştini, închinănd 

la dănsa lucruri stăpănitoare şi umblătoare, 

căte sănt de treabă spre întărirea sfintei mă- 

năstiri şi spre chiverniseala părinţilor ce să 

vor osteni şi vor petrece într'ănsa, şi, gătind
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toate căte sănt de treabă de săvărşit dummne- 

zeeştilor besearici ce să zidescii noao din 

temelie, mai pre urmă au socotit, ca isprav- 

nicul cel înţelept de carele serie la Sfănta 
Evanghelie, să facă chiverniseală şi pentru 
întărirea ei, ca să poată sta pururea, ale- 
gănd să o supue la biruinţa patrierşască şi 

să o numere în rănd cu stavropighiile pa- 
trierşeşti. Deci au cerşut de la noi să se dea 
ei nume stauropighişeseii, pentru mai bună 

a ei stare şi întărire, prin mijlocul cărţii 
noastre sighiliod 1, patrierşească. 

Pentru care lucru, noi, cu bună vreare 

priimind poftirea, Măriei Sale, de vreame ce 
să uită spre bun gănd şi plăcut lui Dumne- 
zeu, scriem şi adevărăm cu tot săborul nos- 

tru, după cinstea mărirei patrierşești, şi 
înpreună şi cu prea-sfinţiţii şi prea-cinstiţii 

arhiereii ce să afllă înprejurul nostru, 
întru Duhul Sfăntii iubiții noştri fraţi şi 
împreună-slujitori, ca cea maisus pomenită 

sfânta mănăstire ce să află în Tara-Rumă- 
nească, în judeţul Văleii, carea iaste hramul 
sfinţilor Înpăraţi şi întocma cu apostolii 
Constandin şi Elenii, ce să numeşte Hurezi,— 

cu toate ceale ce sănt închinate la dănsa, 

stătătoare şi umblătoare, şi cu ceale ce s'au 

zis mai sus, adecă cu paraclisul ei, eu bol- 
niţa şi eu schiturile, însă şi cu metoful ei, 

ce iaste în chip de mănăstirioară, carele să, 
chiamă Polovraă, de acum înnainte şi pănă 

la sfărşitul lumii să fie şi să se numească 
şi de toţi să fie cunoscută patrierșască 

stauropighie, în număr şi în rănd cu alte 
stauropighii patrierșeşti; de toţi slobodă, 
nesupusă, făr de dajde, necereată, nebăn- 

tuită, şi neasuprită de niciun feliu de obraz, 

atăta besericescii, căt şi mirenescu. Şi să se 
pomenească într'ănsa numele patriarhului 

celui după pravilă la toate sfintele slujbe 
după obitaiu. Şi niciunul să poată vre 
odată, din toate obrazele, atăta besericeşti, 

căt şi mireneşti, veri boiariu, veri din cei 

supuşi, veri arhiereul ţărăi, nici cu un feliu 

de pricină să fie volnic a călcă atastă sfăntă 
mănăstire, sai să îngreaiaze pre părinţii 
ce străduescii într'ănsa, sau să-i băntuiască, 

au să elătească, au să calce volniciia aceştii 

sf. mănăstiri; ci să fie slobodă. Niei să fie 

datoare a da cevaş cuivă, făr decăt să dea 

la a noastră Mare Besearică a lui Hristos 
de an tară ocă 30, întru semnii de supu- 

BAT -
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nere, după obitaiul stavropighiilor. Aşij- 

dera şi părinţii carii lăcueseii într'ănsa să 

petreacă întru volnicie şi odihnă, măntuiţi 

de tot feliul de silă și de volnicie, de tot 

omul şi obrazul, trăind înpreună cu pace 

şi cu dragoste frăţească, întru cuviinţă şi 

bună toemire, după canoanele vieţii călugă- 

xeşti. Şi, alegerea egumenului lor, să aleagă 

şi să pue din sobor pre carele să va socoti 

că iaste vreadnie, cu știrea şi cu socoteala 

luminatului cititorului ei şi a moştenito- 

rilor ce să vor trage după Măriia Sa. lar, 

cănd va fi vre o treabă de hirotoniseală 

între dănşii, să fie volnici a chiemă ori pre 

carele arhiereu vor vrea, ca să slujaseă în- 

t'ănsa, cu paza poruncilor din pravilă, şi 

să săvărşască hirotoniile lor făr nicio înpro- 

tivire şi opreală. lar cine să va ispiti vre 

odată ca să strice volniciia aceştii mănăstiri, 

şi, nebăgănd în seamă atastă patrierşască, 

cinste şi poruncă asăborului, va găndi să fa- 

că înprotiva acestora ce sau zis, şi va băntui 

atastă mănăstire, şi va vreă a luă; cevaş dela 

dănsa. cu lăcomie şi cu sila,—ori de ce feliu de 

dregătorie om va fi,—să fie afurisit de Dom- 

nul Dumnezeu atotţiitoriul, şi blestemat, Şi 

peertat, şi nedezlegat după moartea lui în 

veaci. Şi partea lui să fie cu vănzătoriul luda, 

şi procopstală:să nu vază în viiața lui, şi să fie 

supt blestemul părinţilor și al săboarălor. 

Şi pentru mai adevărul şi întărirea sau fă- 

cut şi atastă patrierşască şi săbornitască si- 

ghiliodă coajnică (= pe pergament) carte, şi 

s'au dat la atastăstauropighişască mănăstire. 

La anul de la Spăseniia Lumii 1702, 

mesiţa Fevruarie, indietion 10. 

-- Calinic, eu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Tarigradului, Noului Răm, șia 

toată lumea Patriarh. 

Mitropolitul Chesariei Chipriian. 

- Mitropolitul Eracliei Neofit. 

Mitropolitul Chizieului Chiril. 

Mitropolitul Nicomidiei Parthenii. 

Mitropolitul Halchidonii Gawnil. 

Mitropolitul Rodului Constandie. 

Mitropolitul Hiului Ghenadie. 

Mitropolitul Dercului Nicodim. 

Arhiepiscopul Priconisului Mitrofan. 
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(Bibl. Ac. Rom., cădpii greceşti moderne ; după ms. 216 al Patriarhiei de Ierusalim, rezamatul în 

Papadopulos-Kerameus, “Ispocooprerij Bwhobiixn I. p. 346, no 117; traducerea românească în Studii şi, 

documente, LX, p. 5 şi urm. n0 V. — O scrisoare a lui Calinic, fără legătură cu noi, în Hurmuzaki, XII 

pp. 391-2, no 4.) 

  

1 CE, prefața la Studii şi doc., LX, reprodusă şi în Mănăstirea WMurez, Vălenii-de-Munte 1913.— 

Copia pare a fi de însuş Antim Ivireanul.



CCCCI. 

Dosoftei, Patriarh al Ierusalimului, strică scrisorile date de silă lui Şerban- 
Vodă Cantacuzino, pentru întărirea celui d'intâiu testament al Elinei Cantacuzino 

şi stricarea celui de al doilea. 

[În miniatură, semnul Patriarhului din Ierusalim, cu Învierea.] 
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Dosoftei, cu mila lui Dumnezeu Pa- 

triarh al lerusalimului şi a toată Palestina. 

Smerenia Noastră arată prin cea de faţă 
a noastră scrisoare patriarhicească, cum că, 

aflându-ne în Țara Românească în anul 
Mântuirii 1680.... Şi părerea silnică şi 
tiranică şi, mai bine zicând, hotărârea foarte 

necuviincioasă a unor Domni ce fuseseră de 
curând, a ajunsa o răutate ea aceia, încât 
au hotărât că, atunei când un Domn cade 

din Domnie, Domnul ce vine după el iea 
toate averile lui, şi să le ţie spre folosul 
lui, sau să le dea cui i sar păreă lui, să 
le stăpânească şi să culeagă venitul de la 
ele. . . care eră Domn atunci, pentru ca 
zisa împărţeală ce s'a făcut din toate ale 
casei lor atuncea, să rămâie întru toate ne- 

căleată de acum înainte, iar moşiile să se 

împartă din nou, adecă Şerban Voevod să 

nu iea din moşii partea lui, la care moșii 

să fie tovarăş eu unii din fraţii lui, ci să iea 
nuele din ele... Aşă fiind lucrurile, a plecat 

acea răposată Doamnă văduvă Elena pentru 

înehinăciunea dumnezeieseului Mormânt şi 

celorlalte sânte locuri de închinare, şi, în- 

torcându-se, adormi somnul cel de pe urmă 

în casa ei. Şi după aceia, adecă la anul 1686, 

întâmplându-ne noi acolo, ni-au adus prea- 

nobilii boieri, fiii ei, o diată a ei, ca so în- 

tărim, care s'a scris în anul de la Facerea 

Laumii 7190, în luna lui Septemvrie 1, în 

care a orânduit pentru casa ei şi pentru 

copiii ei, cum să-și împartă averea ei şia 

răposatului lor tată, căci, după cum sa 

spus, pe cea d'intâiu împărţeală ce o făcuse, 

pentru pricinile arătate o stricase cu totul 

şi a judecat-o a fi fără putere în tot chi- 

pul,şia pus ca supraveghetor şi cârmuitor şi 

administrator şi epitrop legiuit şi deplin la 

toate în locul ei, între toţi copiii ei, pe prea- 

nobilul şi prea-învăţatul boier Stolnic, dum- 

nealui Constantin, pentru binecurântate şi 

neapărate pricini. Dar, între acestea, aflând 

răposatul Şerban Voevod de la vre-un pârâtor 

despre diată, n'a făcut lucrul ce eră legiuit, 

cu iubire faţă de părinţi şi de fraţi, ei ceia 
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-c6 eră silnic şi cutezător. Căci întâiu a ame: 

ninţat că va face cele mai mari rele unora 

dintre fraţii lui, ca unii ce au diata aceasta. 

Al doilea, a vrut să surgunească pe Prea- 

sfinţitul Mitropolit al Ungrovlahiei chir 

Teodosie, fiindcă eră iscălit ca martur în 

josul diatei. Şi, al treilea, a căutat și a luat 

cu sila, diata în mâna lui. ară noi i-am 

spus să facă Divan de arhierei şi de boieri, 

şi să aducă diata şi să se judece cu fraţii 

lui, făcându-se cercetare legiuită și creşti- 

nească, şi, de se va găsi diata: adevărată, 

să n'o strice, pentru prieinile de nevoie pe 

care le-am spus mai sus; iar, de se va do- 

vedi sau mincinoasă sau îndoielnică, s'o 

strice. Iar acela, fiind om mânios şi silnie, 

poftiă să fie toate după părerea lui; pen; 

tru care a cerut de la Mitropolit, şi i-a şi 

dat serisoarea, şi a luat-o precum i-a fost voia; 

şi tot așă de la duhovnicul, popa Ştefan, şi a 

arătat şi o serisoare a răposatului Dionisie, 

care a fost Patriarh al Constantinopolei, care 

scrisoare spuneă că, mergând la Ierusalim 

răposata Doamnă Elena, a întovărăşit-o 

Preasfinţia Sa pănă la moşia Dobreni, şi 

i-a spus lui acolo că împărţeala pe care a fă- 

cut-o între copiii ei să fie statornică și ne- 

schimbată, şi o a doua să nu se facă. Deci 

a cerut dela noi Şerban Voevod serisori de 

întărire pentru cărțile Mitropolitului, ale 

lui popa Ştefan şi ale lui chir Dionisie; şi, 

văzându-l pe dânsul răsuflând mânie şi ame- 

ninţare împotriva celor de un neam cu dân- 

sul şi împotriva Mitropolitului, lucrând cu 

socoteală i-am dat două serisori așă cum 

a voit el; în eare, neavând ce e de nevoie să 

spunem, am spus multe lucruri din legea 

împărătească, care acolo în Vlahobogdania 

nu e cu putință să se păzească întru toate, 

de oare ce Domnii sunt, cei mai mulţi dintre 

dânşii, silnici şi puternicei, şi o diată după 

legiuita precizie e grea; ci adesea ori şi 

puţini martori sunt de mărturie, şi un du- 

hovnic vrednic de cinste, şi singur se pri- 

meşte spre mărturie, ... şi diatele olografe se 

seriu fără martori şi se întăresc. Astfel deci 

am dat scrisorile noastre pentru nimicirea 

diatei; de oare ce însă pe acea diată au în- 

tărit-o, părându-li-se adevărată, cei doi foşti 

Patriarhi de Constantinopol ce se găsiau în 

țară, Dionisie şi Iacov, şi, fiind şi noi la 

Constantinopol, a fost primită şi întărită 

sinodiceşte, și acea răposată Doamnă Elina 

ni-a spus adesea cele cuprinse în.diată, şi
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mouă şi la alţii mulţi, cum sa arătat mai 
sus, şi, pe lângă acestea, viind noi aice în anul 

acesta, ni-a spus Preasfinţitul Mitropolit că 
acelea ce le scrie diata le-a auzit adesea 

şi din gura Doamnei Elina, care şi fiului 

ei Serban Voevod adese ori i le spuneă şi-l 

îndemnă spre ele şi cu cuvântul şi în scris, 

şi, ceia ce este decăpetenie,că, de oare ce 

Şerban Voevod n'a vrut să se cerceteze diata 
de faţă, a dat a se crede că se temeă de 

adevărul cuprins în diată, pentru care a şi 
ameninţat şi s'a întâmplat a face multe 
rele, pănă ce a luat-o; și, pe lângă acestea, 
am văzut scrisoarea răposatului Patriarh 
“chir Dionisie, serisă în anul 1693, în luna 
lui Iulie, care scrie că, mergând la lerusa- 

lim Doamna Elina, a petrecut-o Preasfinţia 
Sa pănă la moşia Dobreni, unde i-a spus 
ea să fie cea de-a doua a ei împărţeală pen- 
tru averea ei, şi cea d'intâiu, pe carea făcut-o, 

să: fie fără putere; dar, pentru că Șerban 
Voevod a ameninţat să facă multe rele către 
cei de un neam cu dânsul, Preasfinţia Sa 
eu socoteală a seris o carte, şi a dat-olui 

Şerban Voevod, ca şi cum Doamna Elina 
i-ar fi spus să rămâie împărţeala ce a făcut-o 

nestrămutată şi alta să nu mai fie. Pentru 

toate acestea deci, Smerenia Noastră, cu- 

răţind-o de batjocură şi dojană, şi despre- 
ţuind cele făcute împotriva legilor, căci cele 
săvârşite în ascuns şi în întuneree sunt fără 

de lege, şi, mai bine zicând, după Marele 

Vasilie, se chiamă furt şi răpire de cele 

„sfinte,—se dovedeşte că cele două scrisori 

pe care le-am dat lui Şerban Voevod pentru 

întărirea, scrisorilor de atunci ale Mitropo- 

litului, lui popa Stefan şi lui chir Dionisie 

şi pentru nimicirea diatei, să fie fără pu- 

tere, fără înrâurire şi întru nimic socotite, 

în tot chipul, în tot timpul şi la tot județul, 

bisericese şi mirenese; fiind supus afurisa- 

niei nedeslegate şi anatemei veşnice cel ce 

ar voi, fie Domn, fie arhiereu, fie boier, fie 

supus, bisericesc sau mirenese, să le : iea 

acestea, pentru schimbarea sau întărirea ace- 

lora ce sar serie; ci de acum şi în veci 

să fie fără putere şi, cum s'a zis, întru ni- 

mie socotite. Pentru care spre întărirea 

adevărului sa dat această scrisoare a noas- 

tră, la Bucureşti, în anul de la Mântuire 

11702, luna lui Martie. 
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  -- Aooieos, 2hâp Qeod Ilarpiăpyne re + Dosoftei, eu mila lui Dumnezeu Pa- 

ăviag mohewe "leponozhiu, wa mâons Ila- triarh al Terusalimului și a toată Palestina. 

Matorivs. 

(Arhiva 6. Gr. Cantacuzino, traduderea şi în Documentele Cantacuzinilor, pp.141-6, no XII.) 

CCCCII. 
Gavriil, Patriarh de Constantinopol, pentru mănăstirea Sinaii, clădită de 

Mihail Banul Cantacuzino, din care face stavropighie patriarhală. 

Gavriil, cu mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Romei Nouă şi a Toată J.umea 

Patriarh. i 

Nefiind Iuerurile vremilor pururea tocmite şi așezate într'o stare, ci, când 

întrun fel, când înti'altul, iar alte ori schimbându-se şi prefăcându-se, priimind multe 

feluri de primejdii după curgerea vremilor, socotit-au cei cu întreagă înțelepeiune, . ju- 

decând lucrurile, să întemeieze şi să întărească lucrurile lor cele de Dumnezeu şi supt 

adevărată unire să le toemească, şi, mai vârtos, dumnezeieşti şi sfinte fiind lăcaşuri, a 

le aduce supt chiverniseala și stăpânirea Măririi Noastre, adecă sfântului. patriarşese, 

apostolese şi de toată lumea Scaunului, ca să se învredniceze de a lui bună chiverniseală 

şi iubită slobozenie, după al său canonicese obiceiu, care a noastră Biserică cea Mare 

a lui Hristos au câştigat a dărui lor lucruri ea acestea, slobozenia fără nicio dare, ca, 

de toată lumea ferindu-se şi păzindu-se, întru mai multă sporire să adauge,—că, într'altfel, 

neîmbogăţindu-se cu acest fel de chiverniseală şi purtare de grijă, ei supuindu-se supt 

stricăciune, vor cădeă, şi întru nimie vor rămâneă, deci și cei ce au ostenit întru acele 

bune fapte, niciun folos nu vor aveă. 
Drept aceia şi sprea-cinstitul și de tot bunul neam Spătarul-cel-Mare al lumi- 

natei Domnii 'Țerii-Rumăneşti, ehirio Mihail Cantacuzino, al Cumpătării Noastre iubit 

fiu duhovnicesc, întâmpinând pre noi, în Odriiu fiind, ni-au povestit, prin mijlocul so- 

borului, cum că, din dumnezeiască râvnă, au ridicat din temelie, în 'Para-Rumănească, 

pentru spăsenia sufletului dumnealui şi pomenire neîncetată lui, părinţilor dumnealui, o 

sfântă şi cinstită mănăstire ce se numește a Prea-Sfintei Stăpânei Noastre de Dumnezeu 

Născătoarei, în muntele de acolo ce se chiamă Bucegiu, pe margenea râului Prahova, 

pre care și Sinaia au numit-o, bine făcând, îndemnându-se de multă dragoste și cucernicie 

lui ce aveă către sfântul şi de Dumnezeu umblatul muntele Sinai. Şi, poftind a nu fi 

numai zidirea singură, ci şi bine să-i facă ei, şi chivernisirea ei cu înțelepciune socotindu-o, 

grăbindu-se, au întărit-o cu cărți domneşti și cu luminate hrisoave, a prea-luminatului 

şi prea-înnălţatului şi de Dumnezeu temător şi oblăduitorului Domn lo Costandin Basarab 

Voevod a toată Ţara-Rumănească, fiul Cumpătării Noastre, cel dupre Sfântul Duh iubit, — 

purtând grijă pentru această cinstită mănăstire, precum Dumnezeu iubeşte, şi cu multe 

dumnezeieşti daruri şi bogate dăruiele împodobindu-o pre ea, a fi de tot slobodă şi fără de 

nicio dajdie, precum şi luminatele cărţi aceleaşi domneşti cu de-amăruntul scriu; încă 

acest boier, ce s'au zis mai sus, au zidit, precum au zis, şi alt monidrion 1, şi biserică, 

ce se numeşte a Sfinţilor Ierarhi, în București, ce se chiamă Colțea, —iar pentru spăsenia 

sufletului şi de pomenire neîncetată. 

Deci, pentru aceste cinstite mănăstiri au învrednicit şi pre Cumpătarea Noastră a 

1 Mănăstioară.



le dărui pre ele cu câtă cucesnicie s'ar cădeă şi bisericească cinste, iar de către Biserică 

a le adeveri la slobozirea fără de nicio dajdie pănă în veci. Drept aceia, cererea lui 

cu dragoste primind, bună fiind, şi plăcută, şi spre bun gând căutând, seriem cu puterea 
şi cu stăpânirea Duhului Sfânt şi adeverim prin mijlocul soborului, d'impreună cu prea- 
sfinţiţii şi prea-cinstiţii arhierei ce se află cu noi, celor întru Duhul Sfânt iubiţilor fraţi 

şi împreună-slujitori, ca sfânta şi cinstita mănăstire ce sau zis, a Prea-Sfintei Stăpânei 

Noastre de Dumnezeu Născătoarei, ce se chiamă Sinaia, care se află în muntele Bu- 
cegilor, lângă râul Prahovei, precum serie ale ei domneşti şi prea-luminate cărţi, așij- 
derea, şi cealaltă din Bucureşti monidrie şi biserică, a Sfinţilor Celor Trei Ierarhi, care 
sau zidit din temelie, precum sau zis, dela cela ce s'au zis, boierul Marele-Spătar chiriu 
Mihail Cantacuzino, dimpreună cu toate ale lor câştiguri şi moșii câte s'au dat lor, atât 
de moşii stătătoare, cât şi din dobitoace pornitoare, care acum: vor fi, și după aceia cu 
mila lui Dumnezeu se vor face şi se vor adaoge, să fie şi să se numească, şi de către 
toți să se cunoască, slobode, fără dajdie şi nesupuse, şi de către tot obrazul necălcate, 
pănă în vecii vecilor. Nimului nimica să nu fie datoare a da niciun ban mic, nici Mitro- 
politului celui de pe loc, nici alteuivă; destul numai arhiereului celui de pe loe să-l 

pomenească după canonicescul obiceiu, iar alteuivă să nu ceară nici de cum, având tărirea 

şi puterea, şi de către a. noastră Marea lui Hristos Biserică, [după] scrierile cele domnești, 
care sau dat sfintei mănăstiri Sinaia, întru lucrare nemișcată şi neprefăcută. lar cine din- 
tmaceste toate, sau oblăduitor, sau arhiereu, sau boier, sau cu stăpânire, sau alt cinevă, mie 

sau mare, ar îndrăzni, ori în ce fel de chip, să răzvrătească şi să clătească slobozirea cea 

fără de dajdie a sfintelor mănăstiri ce s'au zis mai sus, şi va ispiti pre eleori în ce fel, 
şi le va supără, sau, din cele toate câte scriu cărţile domneşti pentru ele, pănă la o 

simceă, le va călcă, şi va strică cevă şi va păgubi mănăstirile acestea, eu gând lăcomese 

şi cu mână iubitoare de răpire, împotriva lui Dumnezeu luptându-se,—afurisit să fie de 

la Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, şi blestemat, și neiertat, şi întreg după moarte, în 

veci, să fie supt blestemul părinţilor celor soborniceşti, şi vinovat focului celui veșnic. 

Drept aceia, întru adeverinţa acestei sloboziri a sfintelor acestor lăeaşuri, Sau scris şi 

Sau dat lor şi acest patriarșese, sobornicese şi adevărată scrisoare în membrană !, adecă 

în eojnecă, scrisă. 
1702, Octomvriu 18. 

(Iscăliţi:) Gavriil, arhiepiscopul Romei cei Nouă şi a Toată lumea Patriarh» 

împreună cu doisprezece episcopi sobornici. 

(După traducerea în Archiva G. Gr. Cantacuzino, în Studii şi documente, XXI, p. 85 şi urm.) 

CCCCIII. 
Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei către Hrisant, Patriarhul de lerusalim, 

despre alegerea acestuia. 

"Eztorohi, 'Avri6yo05 Kooysrayriyo», preu.6vos | Scrisoarea lui Antioh Constantin, Dom- 
Mohâofhaias, obrpaprtă zpbs zăv Ilorpi- |! nul Moldovei, de heretisire către Patriarhul 

âp'tji “lepocobuuv Xpboayhoy. 
Mazapiorare, Gopbrare vai Gefa0u Tate 

de Ierusalim Irisant. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-res- 

pectate stăpâne şi Patriarh al sfintei cetăţi 
Ierusalimul şi a toată Palestina, doamne, 

doamne IHrisant, al nostru duhovnicesc pă- 
rinte prea-venerat, îndreptându-ne cu evla- 

vie către Fericirea Ta, cu capul plecat 
sărutăm dreapta-Ți cea sfinţită, rugând pe 
Atotţiitorul să o păstreze şi să o păzească 

deozoza vai Narprăpya rîjs aia ziheuws “le- 

proză. sai aă5ts lahatoriyns, zbpte, pbpte 
N pboavfje, îtzere Oh Bară avebua nâătep Gs- 

Faurei bere pay Maza pizza eh aââs 

Tp0310pevuevat, terorii zi veraxi) tiv 

ienây mas Betiăv dozaliueha, Bzouevo 76 
[lacozpâzopos Dnos dracnpij za Brazohăzzat 
  

1 Pergament. 

58183. Vol. XIV. 
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adriy sic răv zarptapărtâv re Opâvov no- 

Moer?) xl torepeontwy. 
Tijy Gâtoevha6i)! abrije Entorohijv 858464- 

pev, fomvos î mepie brie xai Xapăe 

ompsiov mepteiye" Ehbnet piăy dr: Snetâi, &pa- 

xapio6q îv Kopie 6 paxaptoraroc vai drtb- 

caroc Iarprăpys wbp AcaiGeoc, rd Benet)hov 

ris ăxiae "Exxrotae rod îwodâyo» Tăpo», 

c&zooc poorip wEiac vai orbhoc ri "Eu 

ximoias pas” Exâprpev 85 năâhiv Gri Epetvev 
sie rânov rob rpropowaple» Emeivod Xhoc 

posrip Bpotos Exelvp, 6rob “umopei Gps 
vă Goto ră ris "Exxmoiae, Enetâi, vai 1) 

Maxapiorară ns Evas dvouaorăe eivat ele 

ră nâyra nd robe Endehevpâvobs vrac, al 

mortoutvos ănă ră vămană ov. Kbpwoc 88 5 

Bebe vă etvar 6ondec ras În Xapă ari p.âs 

xâpet vă pi Zăpopey Exeîvov 105 pioxapiTto» 

xp Aoaibso tă pevăny Abany râv 0ăvarov. 
Aă ră vovasrrpia, was ic măv xatpby 

rîc Mamaprbrqtâc rme ră etgawev ele GxEbiw 

wa avvâpoufy, ză Bpova. wa mpa, âc vi, EX 

Zwotay, “H Maxaptârne Tre v.6vov, naos ude 

ete 6 xowbde îpuây mariip, nperet Gpotos ai 

adi, Enetâh mat, nafoe pret, eipeobe pin 

mada nd my watpâv Tod woxopito» Tob 

marpic uov' rijy tray edhifetay Oro5 etapev 

cie zăy &v pexapia ri Mier xbp Aocileov, rijv 

adry Exopev xn mpbe abrijy, ai Ehet pe 

27 6 rexvov, odc wolvhe Tarijp TăvTov 

rây pprsrtavây, wat made. de EDpiGXOLYTAL 

1] Maxaprârns 70» etc ude pac brofieoty 1v- 

fepyirns, bre vai 1 Mowaptărijs TIS. 

Adră 8 vijv zapaxaodu-ev, 1] 33 Maxapidrne 

ras Gr păe mapoyyethet, GTEpIopev vă u.âG 

ntore5oy) îj Maxaptârară re ms rd brepe- 

âpnuev ri sie răv Opovov ubrob perâtieoiv 

cj, &merdij mară dvadoyiv xi pă mâoav ed- 

oyov aptow mai ănâpaatv Ejtve, nai dv 8 

mpotevi6r, ăhhos dm tâtnv mhiua, Kbproc 85 

5 Bzbe vă ri Grepehon, nai vă ziy dtarn- 

At, vă gavi Pworip pyac, e Exetvoy Thy 

waxapizv” oi d Xpăvot Tre nohhoi wa eb- 

moesic, 

"0 vide ară mvebpa adr, 

lo: >Avrioyoc Kovoravrivo» Boef6âas. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

    

pe Scaunul Ei patriarhicese, întru mulți 
ani şi statornică. 

Scrisoarea-Ţi cea, vrednică de evlavie am 
primit-o; al cării cuprins ni-a dat prilej 

şi de întristare şi de bucurie; de întristare 

pentru că a răposat întru Domnul prea- 

fericitul şi preasfinţitul Patriarh chir Do- 

softei, temelia sfintei Biserici, a de viaţă 
primitorului Mormânt, un mare luminător 

ca, acela şi stâlp al Bisericii noastre; ci 

ne-am şi bucurat, iarăș, pentru că a rămas 

în locul acelui de trei ori fericit alt lu- 

minător asemenea cu dânsul, car eșiel poate 

să cârmuiască astfel ale Bisericii, căei şi 

Fericirea Ta ești unul care e cu nume 

mare în toate, printre cei aleşi, şi adă- 

pat din apele lui. lar Domnul Dumnezeu 

să-Ți fie într'ajutor; această bucurie ne 

face să nu luăm acea moarte a răposatului 

Dosoftei drept durere mare. 
Pentru mănăstiri, precum pe vremea Fe- 

ricirii Sale le aveam în pază şi pentru 

ajutor, tot astfel şi acum,—să n'ai grijă. 

Fericirea Ta să fii numai ca și părintele 

nostru al amândurora, de oare ce şi, cum 

serii, suntem prieteni vechi, din vremea 

răposatului mieu tată; aceiaș evlavie pe 

care o aveam faţă de răposatul chir Do- 

softei, o avem şi către Pine, şi ne vei aveă 

ca pe un fiu, ca unul ce ești părinte de 

obşte al tuturor creştinilor, şi, precum m'a 

găsit Fericirea Sa, în oricelueru, cârmuitor, 

aşă şi Fericirea 'Ta. 

De: aceasta ne rugăm Ţie; iar Fericirea 

Ta că ni dai de veste, ni pare bine; să ni 

crezi Fericirea Ta că ne-am bucurat peste 

măsură de mutarea Ei în Scaun, pentru 

că prin moştenire şi cu bună judecată şi 

hotărâre sa făcut, şi nu s'a adus altul din 

altă ţară. lar Domnul Dumnezeu să te 

întărească și să te păzească, pentru ca, să te 

arăţi luminător mare, ca acela răposatul; 

iar anii să-Ţi fie mulţi şi fericiţi. 

Fiul Tău duhovnicesc: 

lo Antioh Constantin Voevod. 

  

a i 

1 În copie: &Eroevhafcâs.



CCCCIV. 
Ra Radu Brâncoveanu către Hrisant Notara, despre cuvântarea ce a ţinut la 

Patimile Domnului şi dorința lui de a se da Patriarhului de Ierusalim, adăugind 
daruri pentru amândoi. 

“- Maweporara nai DopbTATE pot Stonora, 
tiv Iawegărgră cas ebhafâc donitonat. 

“H razetvij, po ebhafeta 2E63uxev Eva Xoyov 
sic rd owtijptov mâne zod ănaBoie Tiuâv 
05), 1) â2 ebhafuriaij uob vai edrvbuwoy 
npoaipesic 1 Enpopuvnoe râ LOA piTĂ Tip 
xx GopoTrăzp soz6r) nai Iarorâpyn râs 
avins nâhsoc. "Ay “jtov îi Moxaptârqs rov 
s50 zapoy, îjBeda 27 abronposonus np5- 
vepm ri abrod Maxaprârpit ri razewiy 
npoopopăv. Atari Gus robro» ănezooy, zoh- 
pă vă nerpăto riv Ilawepărară Tre, rapaxa- 
Mois Tmy Ge map” 2u.05 cij abrod Maxap6- 
Art vă TpoopEpy) ră EXăytatov Bâpov. Adropa 
ioa ădeoa ete mb xobrinv: sis rd 05mud ce 
eivat Goa DEhe vă boy 1 paraporăre, 
xoi da Bshe zăhv vă xparij 1) Ilaviepirqe 
coc. A5v păr peptic 10 naxapotăre he 

REpIrtây, Enetdi, xai 1) Entorodi, npbe ri 
adrod Maxaprbcnra eivat rozoutvi). Zajr Xot- 
zăv o5ppopnav dă rijv metpativ noi Găpoc 

ns zis did, vai w&vo nâvrore she Ilayts- 
pornrâc rijs ebhaâsararoc vis ară Tyedua 

“Pâdonhos Mnpaunobăvos. 
Robxobpssr, 14 "Ampriov 1704.   

“+ Preasfinţite şi prea-învăţate stăpâne 
al mieu, sărut cu evlavie dreapta Preasfin- 

ţiei Tale. 

Smerita-mi evlavie a scos o Cuvântare 
la mântuitoarea Patimă a Dumnezeului 
nostru celui fără patimi, iar evlavioasa şi 
recunoscătoarea mea hotărâre a închinat-o 
prea-fericitului și prea-învăţatului domn 
şi Patriarh al sfintei cetăţi. Dacă Fericirea 
Sa ar fi fost aici de faţă, aș fi închinat eu 
însumi Fericirii Sale smeritul prinos. De 
oare ce însă n'am avut parte, cutez să supăr 

pe Preasfinţia Ta, rugând-O ca din partea 
mea să închine prea neînsemnatul dar, din 
parte-mi, Fericirii Sale. Am mai pus fe- 

lurite alte lucruri în cutie; la voia Ta este, 

câte vrei, să le dai Prea-Fericitului, şi câte 

vrei, iarăş, să le păstrezi Preasfinţia Ta. 
Nu seriu eu de-amănuntul Prea-Fericitului, 

căci e de prisos, de oare ce şi epistola către 
Fericirea Sa e tipărită. De alminterea, cer 
iertare pentra supărarea şi greutatea ec-Ti 
dau, şi rămân întru toate al Preasfinţiei 
Tale prea-evlavios fiu sufletesc: 

Radu Brâncoveanu. 
Bucureşti, 14 April 1704. 

(Căpii greceşti în Bibl. Ac. Rom; Legrand, î. e. IV, p. 14, no 10.) 

CCCCV. 
Mihai-Vodă Racoviţă şi Antioh-Vodă Cantemir, Domnii Moldovei, pentru 

mănăstirile Sfântului Mormânt?. 

[păyua Ozo0d Easy 6 Exhaunpâratoe 
Anders Mai Bosicâuc, ăvrov Îp.ây ste 
Mzoyâzviav, dă ră Exstos uovasripia rod 
“Aviob Topo. 

1704. 
Tperâpas Ad- 

2me:5i) 6 ăpos 7ai (ov 

360 Tărzos 705 xopiob Tp.v 'lmscd Xptsroi 

eivat 1 păenp zacâvy 7âv ayioy "Exxhotâv, 
ai dv fisc 6 Bebe vă E ui ov 
“pâzoy Ti Xofepyroawy a5z05, zapă pă ri 

Awhawibăva ră napby Ti) n
 

Vevretas pâna Gri, 
' 

- . = + Na ” + x 

ehsmu.osbvrv zây opfioâ6âwy, ore pal 6i dptot 

"Asdozohot Euilovay Eheruo3dvry, ai sie 26   

Io Antioh Constantin Voevod B9:ki 
AHASCT. POCNOAAP BEMAH AOAAARCKOH. 

Facem ştire cu această carte a Domniei 

Mele tuturor cui se cade a şti, de vreme ce 
sfântul şi de viață dătătoriul Mormântul 
Domnului nostru Isus Ilristos este maica 
a tuturor sfintelor Biserici, n'au vrut dară 

Dumnezeu cu alt mijloc să facă chiverni- 
seala sfintei Biserici, fără cât cu milostenia, 

pravoslavnicilor creştini, pentru că şi sfinţii 
Apostoli strângeau milostenie, şi încă prin 
multe cetăţi şi sate au aşezat orânduită mi- 
lostenie ca să meargă la sfântul Sion: care 

1 V Bianu şi N. Hudoş, BiHliografia românească veche, I, p. 457, no 1415. 

? Traducerea e după un act de la Antioh Cantemir, cu acelaş cuprins însă. 

2 Serie Dosoftei, Patriarhul de Ierusalim. însuş, 

1704, 

14 April. 

1701-1v5 

Iunie. 
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dee md popac ănerartornoay duoptoptvriy 

2emunabvrv vă bravaivn, eie riy dijiay nov, 

fjawa ot ebhoiay vopălev 6 waxâptos 

[oshoc, xoi xabetije oi marâpec xi 2poră- 

ropes Îpâv moi mâyroy râv ebhafov âpdo- 

d6toy, val 2tatpărwe oi ăoiâruot abroxpăropse 

oi rptodhâto Înendves, wa ol. potăptot Ăp- 

avres, pă Gvăpopa âptepopara xai fevodoyein 

mai ă&Xhate peădous Zhenmoobvare noi 70h- 
Mais Exelymy Tv sbhovmusvijv Răvroy Tây 

ptomavây pprpârohv &ripnoay xai Orpe- 

mqoay, sis 88 mod borâpobs robTobe vaLpobs 

mod EXstay oi ăpdo36tor abroxpăropec, bre- 

paontorai p.ăora xai 6op6oi rabrns tis T:6heos 

zijs diac Expnpăroay ol &vrobba, mară at- 

poe ebocteararov AdEvrat, vai mohhei râv ăp- 

jâwooy, pă duptepopara, pă donpa, vai WE 

da. Găpopa etăn mporpătoy, îi bv năvtote 

îwepobrar rây 20vây ră ănâyâponov, %4i %a- 

rafăhhovrat zây aiperirâv î 2niBovhaie, xai 

pohărneta 6 oixos rob Aeob Plan oâos xai 

hoxmpos, 1b Groioy du obros Exet, sivaL 

-voorăy sic Ghmy cv Exnănsiay rob Xprarob,— 

zopa dy.oe ueprnby xatpây, pââvp 7od Tovrjpob 

da66hov, ăâvvărnoev 6 sono zobrac, nai &- 

moutyos ai ră Ev adT& povaaTi,pă Tod “ Anţtov 

Tâpov îj96ăymoay, nai wtvăbveber vă axei 

1 mă rîje marptăoc pâv EXeqpoobyn 70 

“Anio» Tăpov. Tobray 05roc Ex6ynwy, ebăoxia, 

ro navaădov Bz05, 2A0âv &vrad6a 6 poxo- 

proraros lazptăpyme rabie ris ânias rohens 

xai mvebwarăs îjp.6v mariip, nai edpov ră 

wovaaripta rob “Ayiov Tăpav sis peţăny 

&fvvaţiav, mai ăp Boa Epbhatay ră Tpă- 

para Snod eixay, Wpeworoba pe] oxeâdy 

âmv6ăpynra, oa dă dăv Egonat XpEos, Dore- 

podvra râv nparpărovy adrây, Enetăi, ră & 

mobimoay xai mă E5uwooy sie mais GAvăate 

105 rânov, 6obhijdm vă dopdoop ară ră 

Sovarăy ră eipijpăva wovaoriipto. Tod “Asţioo 

Tâpov. "00ey ră păv wovaorijpta 6no05 eivat 

cie ră Bovvă, Matorpurta, Ioynpara xai Tao- 

66, Gnod ctyav wat Egovo ră Tpăară 

zone, wo. păhora ră (d 19 RONĂG Tepto- 

cârepa ănd ămetva 6nod eiyav, 6ray tă pay 

î Maxaptârijs zav, Ezhijpuoe ră per 5n0d 

etyaaty, eiza ră ăpîjxev sis ri) Îperepav &tov- 

giay, waBâs roy 17 2poTiirepa' ametâi, ste 

ză povaotijpia mod sivat eis șă Bovyă oi %a- 

Xopqpot oi popaiot Edoapobrioav ru 8ăy 

civau Bovarăy vă afepyijoowy. Tă 38 nSvre 

  

1 Pasagiul nu e în textul grecesc. 

2 Aceiaş observaţie, fireşte. 

  

  

şi sfântul și fericitul Pavăl o au numit bla- 

goslovenie, şi după aceia moșii şi strămoșii 

noştri şi toţi pravoslavnicii creştini, şi mai 

ales de aceștia prea-fericiţii și samodrăjeţii 

Împărați şi luminaţi Domni şi cinstiţi boieri 

cu multe feliuri de daruri și cu csenodobhii, 

adică: case de primirea streinilor, şi cu alte 

mari milostenii au cinstit şi au slujit acestei 

plagoslovite Mitropolii, care este maica tu- 

turor Biserieilor ereştineşti, iară, în vremile 

ceste de apoi, lipsind acei pravoslavnici 

Împărați, cari erau sprijinitori şi ajutători 

aceştii sfinte cetăţi, acum dară, într'aceste 

vremi, cu vrerea dumnezeească coronindu-se 

luminaţii şi pravoslavnicii Domni în ţara 

noastră a Moldovei, aşijderea şi mulţi din 

cinstiţii boieri, cu dânii, cu bani şi multe 

feliuri de lucruri au miluit, şi cu mijlocul 

aceştiea milostenii pururea se înblânziă acele 

fără credinţe neamuri, şi se biruese viele- 

şugurile ereticilor, şi se păzeşte casa, Dumne- 

zeului lui Iacob întreagă cu toată plinirea 

ei, cum şi pănă aemi se află şi este cunoscut 

în toată Biserica lui Hristos, — aemi dară, 

delao samă de vreme, din zavistia diavolului 

slăbind acest pământ, din tâmplarea oştilor 

şi de alte!, aşă şi într'acest chip şi mănăstirile 

carele sânt închinate la Sfântul Mormânt au 

slăbit, cât se află la cumpănă şi milostenia 

care mergeă din ţara noastră ia Sfântul Mor- 

mânt să lipsească. Şi, aşă fiind, miluit-au 

Dumnezeu de au venit aicea sufletescul pă- 

vintele nostru Preafericitul chir Dosifteiu. 

Patriarhul al sfintei cetăţi a Ierusalimului, la 

Domnia lui Mihai-Vodă?, şi, aflând mănăsti- 

rile Sfântului Mormânt întru mare neputinţă, 

pentru căci, şi câte [au păstrat] bucate și lu- 

ceruri ce au avut, se află în datorie ca aceia, 

cât mau fost în putinţă să se chivernisească, 

şi, iarăşi, câte mănăstiri se află neîndatorite, 

încă se lipsese de bucatele lor, pentru căci au 

vândut din bucate ce au avut şi au dat în ne- 

voile țărei, vrut-au dar Sfinţia Sa, ca să le 

îndrepteză şi să le aşeză după putinţă, aceste 

sfinte mănăstiri a Sfântului Mormânt. Iară, 

pentru mănăstirile ce sânt la munte, Bistriţa, 

Pobrata şi Tazlăul, carele s'au aflat, [eu] lu- 

cerurile ce au avutşi dobitoacele lor, mai multe 

decâteând s'au închinatla Sfinţia Sa Patriar- 

hul, şi, plătind datoriile şi nevoile carele au 

avut, după aceia iar le-au lăsat Sfinţia Sa în-
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1 Schimbări fireşte faţă de actul din 1704. 

  

TM. i: 
BiBLIO! - 

CI RUTATĂ 

DUGUREȘTI 
PNI 

tru stăpânirea noastră, precum au fost şi mai 

înainte; de vreme ce la mănăstirile ce sânt la 

munte călugării greci s'au socotit că nu sânt 

pulincioşi a chivernisi. lară cele cinci mănă- 
stiri carele sântaicea în laşi şi Sfântul G-heor- 

ghie la Galaţi, le-au poprit Sfinţia Sa Pa- 

triarhul ca să seafle supt stăpânirea Sfântu- 

lui Mormânt, precum au fost şi mai 'nainte 

vreme, adecă: Galata, Barnovschi, Sfântul 

Sava, Cetăţuia, Bârnova şi Sfântul Gheor- 
ghie la Galaţi, carele, măcar că datorie nu 

au, iar încă şi în mare lipsă s'au aflat, de 

vreme ce şau vândut bucatele, şi au dat 

la nevoile ţării şi a vremilor carele sânt 
adeverite întru toţi. Pentru aceia rugându-se 

şi nouă că să păzim cinstea care au avut 

strămoşii noștri cătră Sfântul Mormânt, şi 

să aflăm mijlocul ca, să-l îndreptăm şi să-l 

aşezăm, socotit-am dar şi Domnia Mea că 

pofta Preafericitului părintelui nostru Sfin- 

ţiei Sale Patriarhului au fost cu cale şi cu 
bună socoteală; deci așă am primit şi Dom- 
nia Mea precum au legat Domnia Sa Mihai- 

Vodă, înpreună cu preosfinţitul părintele 

nostru Misail Mitropolitul, şi cu toţi epis- 

copii ţărei noastre, şi cu toţi boierii, carii 

au fost cu boierii, şi cu toţi boierii mazili 

de la ţară, aşezat-am şi am întărit într'acesta 

chip: pentru aceste şase mănăstiri carele 

Sau ales a Sfântului Mormânt!, Domnia 

niciodată bani în datorie să nu ceie de la 

egumeni, nici mulţi, nici puţini, macar la 

ce nevoie ar veni pământul nostru, şi mă- 

năstirile acestea şi cu egumenii acestor şase 

mănăstiri să aibă pace. A doua, de vreme 

ce mănăstirile aemti sânt în mare slăbăciune, 

şi înoindu-le Sfinţia Sa şi aducându-le la 

oarece aşezare, să nu aibă a da mai mult 

la Vistierie atunce, fără câts'au aşezat acmu: 

40 ughi Galata într'un an, 40 ughi Bar- 

novsehi întrun an, 60 ughi Sfântul Sava 

întrun an, 6l ughi Cetăţuia întrun an, 

8 ughi Bârnova întrun an, 12 ughi 

Sfeti Gheorghie de la Galaţi?, într'un an. Şi 

aceasta să fie pentru că, de s'ar și mai în- 

mulţi venitul mănăstirilor, şi bucatele lor, 

să nu aibăa luă mai mult la Vistierie fără 

cât precum sânt aşezate, că, luându-se mai 

mult, va aduce mare pagubă Sfântului Mor- 

mânt, şi spre noi şi spre episcopi şi spre 

boierii noştri greu păcat; numai venitul ce 

: Actul lui Antioh dă numai: 40 Galata, 16 Cetăţuia, 8 Bârnova. 
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1 În Legrand: Iloprodm:, 

  

ar fi să margă la Sfântul Mormânt, pentru 

cinstea ţărei noastre, şi pentru vecinica po- 

menire a noastră, şi a părinţilor şi a moşilor 

şi a strămoşilor noştri. A triea, pentru po- 

menitele mănăstiri, şi pentru oameni cari 
sânt vecini a sfintelor mănăstiri, să aibă 

pururea. fiind vecini, ori într'un sat, ori în 

multe sate, fieştecare mănăstire de aceste: 

56 oameni Galata, şi dintr'aceşti sânt mu- 

taţi 16 oameni la Tămăşăni; 4l oameni 

Cetăţuia şi cu Hlincea, 9 oameni Bâr- 

nova, 45 oameni Barnovsehi la Şipote, 19 
oameni tij Barnovschi la Voleineţu, 77 oa- 
meni tij a lui Barnovschi la 'Toporovţi, 

3 oameni a lui Sfetii Gheorghie la Ga- 

laţi, 9 oameni Sfetii Sava?. 
Aflat-am şi pentru aceasta cu cale şi cu 

bună socoteală, aceşti oameni, a acestor 6 

numite mănăstiri, să dea Vistierii de om 

câte doi galbini şi jumătate de om întrun 

an; însă aceşti bani să-i dea de patruori 

pe șferturi, şi mămăstirile iară să dea pe 
şferturi. Aşijderea, aceste sfinte mănăstiri 

având câţiră vecini fugiţi prin multe locuri, 
deci, când vor veni vre unii de aceia, să aibă 

egumenii a-i aduce la Vistierie, şi să le iea 

pecetluituri, şi după aceia să se aşeză la 
satul lor, şi să aibă a, da şi aceia ca şi ceialalți 

oameni câte 2 ughi pol de om într'un an?. 
Şi, osăbit de acestea, începând unii a 

face rău obiceiu de a luă goştini de oi* de 
la aceste sfinte mănăstiri a Sfântului Nor- 
mânt, de care lucru de acmi înainte nici 

într'un chip aceasta să nu mai fie, ci să fie bu- 

catele mănăstirilor în pace de goștini 5, pre- 
cum arată einstitele cărți a luminaţi şi 
a răposaţi Domni ce au fost mai înainte 

de noi. Şi iarăş încă aceste sfinte mănăstiri 

care sânt pomenite mai sus, să aibă a luă 
dela aceşti pomeniţi oameni ai mănăstirilor, 

fără de nicio împotrivire, desătină de stupi 
şi goştină de mascuri şi goștină de oi. Aşij- 

derea, într'aceste pomenite sate a sfintelor 
mănăstiri, niciun fel de globaiei $ sau jude- 
cători să nu între, nici pârcălab, nici alţi oa- 

meni domneşti, nici boiereşti, şi nici să-i ju- 

dece, nici să-i globască, fără numai egumenii 

lor să le fie certători şi judecători, să certe pre 

2 În actul lui Antioh 56, Sf. Sava 43, Volcinet 18, Şipote lipseşte. 

ca Clauză adausă. 

+ „Si desehisă de la albine şi porei“, în 1104. 

5 „Şi desetine“, sbid. 

„Vornici ori pârcălabi“, ibid.
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1 Paragraf adaus. 

  

cei vinovaţi; osebit de se.va întâmplă vro 
greşeală mare, cum de moarte de om sau 

furtişag,care se cuvine a se căută cu Divanul 
domnesc, precum iarăşi arată cărţile acestor 

mai înainte de noi Domni. Așijderea iarăşi, 

dintr'aceste pomenite sate, cai de olac sau 
poilvozi sau alte angării ce ar fi pre altă ţară, 

nimeni să n'aibă a luă, nici a supără, ce să fie 

satele mănăstirilor în pace de toate acestea. 
Pentru acestea pentru toate adeverim dară 
şi făgăduim, și întărim cu toată socoteala şi 

şi sfatul Mitropoliei ţărei şi a episcopilor, şi 

a tuturor boierilor, precum s'au pomenit mai 
sus, precum mănăstirile a Sfântului Mormânt 

aceste câte s'au scris într'al nostru urie, nu- 

mai atâta să aibăa da, şi mănăstirile şi oa- 

menii mănăstirilor, iară nu mai mult decât 

oamenii mănăstiveşti, câte 2 ughi pol de om 
întrun an, şi de împrumutare, şi de goştină, 

şi de desătină să fie pururea de toate în pace, 
şi niciodată. în veci altă dare să nu aibă, nici 
mai mult, nici mai puţin. Şi toate judecăţile 

oamenilor mănăstirești să, fie de la egumeni, 
iară altul nimeni să nu se amestece, nici vor- 

nici, nici pârcălabi, nici podvodari, nici cai 

de olac. De acestea de toate să fie în toate 
vremile în pace. 

Socotit-a.m dară Domnia Mea şi am întărit 
cu acest uric al nostru, să fie cu mari întă- 

rituri şi neclătit de acmi şi pănă în veci. 

Aşişderea şi alţi Domni carii ar fi în urma 
noastră, să n'aibă a strică, nici să afle pricină, 
pentru niscai tâmplăria vremilor,să clătească 
această socoteală, sau să o lepede, ca să nu se 

strice iarăşi mănăstirile a Sfântului Mor- 
mânt, şi va veni pe urmă ruşine şi păcat şi 
blăstăm în pământul nostru. Căci şi noi la 
aceste vremi în multă greutate şi datorii 

ne aflăm, iară încă şi pentru chivirnisala 

sfintelor mănăstiri aşă am legat!. Iară care 
Domn, ar vrt să lepede sau să clătească, ori 
mult, ori puţin, şi iar carii ar sfătui ca să se 

Jepede sau să elătească, ca nişte vrăşmaşi ai 

Sfântului Mormânt, şi într'un tot necreştini, 

şi fără frica lui Dumnezeu, să fie neertaţi şi 

afurisiţi de Tatăl, şi de Fiiul, şi de Duhul 
Sfânt, şi blăstămat de 318 purtători de Dum- 
nezeu părinţi ce au fost în Nicheia, şi îngerul 

lai Dumnezeu să-i gonească pre unii ca aceia 
în toate zilele vieţii lor, şi tot prilejul lor să 
fie ars în foc, şi în cea mai de săvârșit să fie 

anatema, şi trupeşte, şi sufletește, şi partea 
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Iaşi, 

1704, 
12 Septem- 

bre. 

| lorsă fie cu aceia ce au răstignit pre Domnul 

| nostru Isus Histos,în vetnică muncă. Amin! 

j 5 tac, Basaro 7213, meceuă lunie. 

| PTopaa POCNOACTBĂ. 

(L. P.) 

(Iscălit:) Io Antioh Costantin Voevod. 

| Azintie. 

  

(După ms. 605 al Sfântului Mormânt, în Legrand, Epistolaire, pp. 46-50, no 18 din ed. a 2-a; forma 

românească, în Uricariul, II, ed. a 2-a, pp. 100-6; v. anaforaua la data de 12 Septembre 1704.) 

CCCCVI. 
Anaforă a Divanului Moldovei cu privire la mănăstirile închinate Sfântului 

Mormânt. 

    

Cartea clerului şi a boierilor ţărei pentru 6 mănăstiri grecești. 

„Ge Sao MA “Misâil arhiepiscop i Mitropolit suceavschi, i Lavrintie episcop ro-. 

mansehi, i Ghedeon episcop rodayschi, i Varlaam episcop huşsehi, i Antioh Jora Vel 

Logofăt, i Ion Buhuş biv Vel Logofăt, i Iordachi Ruset Vel Dvornie dolnei zămli, i 

Lupul Bogdan Vel Dvornic vișnei zămli, i Pavel Ciocârlan biv Vel Dvornie, i 

Lupul Costachi Hatman i pârcălab suceavschi, i Neculai Costin biv Vel Hatman 

i Manolachi Ruset Vel Postelnie, i Panaiote biv Vel Postelnie, i Dumitrașcu Cuza 

biv Vel Spatar, i Savin Vel Ban, i Dumitrii Mavrodin Vel Păharnie, i Ilie Canta- 

cuzino biv Vel Ceaşnie, i Ion Păladie Vel Vistiernie, i Gheorghie Apostol biv Vel 

Visternie, i Dumitrașco Racoviţă Vel Comis, i Ilie Catargiu biv Vel Comis, îi Ştefan Silion 

Vel Medelnicer, i Dediul biv Vel Medelnicer, i Darie Donici Vel Clucer, i Jon Sturza 

Sărdar, îi Neculai lani Vel Sulger, i Pavăl Rugină Vel Jitnicer, i Ştefan Luca, ftori Vis- 

ternie, î Costantin Costachi tretei Logofăt i BMCH BOAEGH WT ARSP EFO MHACCTHA POCROAAPCKH. 

Facem ştire cu această scrisoare a noastră tuturor cui se cade a şti: De vreme ce sfântul 

şi de viaţă dătătoriul Mormântul Domnului nostru lui Isus Hristos este maica tuturor sfintelor 

biseriei, n'au vrut dar Dumnezeu cu alt mijloc să facă chivernisala sfintei Biserici fără 

cât cu milostenia pravoslavnicilor creştini, pentru că şi sfinții Apostoli strângea”' milostenie, 

şi încă de prin multe cetăţi şi sate au așezat orânduită milostenie ca să meargă la sfântul 

Sion, carii şi sfântul şi fericitul Pavăl au numit-o blagoslovenie, şi după aceia moșii şi 

strămoşii noştri şi toţi pravoslavnicii creştini, şi mai ales de aceşti pre-fericiţi și samo- 

Arăjăţi Împărați şi luminaţi Domni şi cinstiţi boieri, eu multe feliuri de daruri și cu 

csenodohii, adică: case de primire străinilor, şi eu alte mari milostenii au cinstit şi au 

slujit aceştii blagoslovitei Mitropolie, care este maica tuturor Bisericilor cereştineşti, iar, 

în vremile ceste de apoi, lipsindu acei pravoslavniei Împărați cari erau sprijinitori şi 

apărători aceștei sfintei cetăţi, aemi dară într'aceste vremi, cu vrerea dumnezeească co- 

ronindu-se luminaţi şi pravoslavnici Domni într'a noastră ţară a Moldovei, aşijderile şi 

mulţi din cinstiţi boieri cu danii, cu bani şi cu multe feliuri de lucruri au miluit, şi cu 

mijlocul aceştia milostenii pururea se înblânzese acele fără credinţă neamuri, şi se 

biruese vicleşugurile ereticilor, și se păzeşte casa Dumnezeului lui acob întreagă, cu toată 

plinirea, ei, cum şi pănă acmiu se află şi este cunoscută Biserica lui Hristos. Aemă dară, 

de la o samă de vreme, văzând Dumnezeu a o samă de oameni păcate, tămplatu-s'au oști 

în multe vremi în părţile acestea, cât cu greu au fost a se chivernisi lăcuitorii acestui 

pământ din moşiile lor, şi aşă au venit la mare slăbiciune. Aşijderile și mănăstirile 

a Sfântului Mormânt carele se află într'acest pământ, întracestaşi chip depreună au slăbit, 

cât se află la cumpănă, şi milostenia care mergea din ţara noastră la Sfântul Mormânt să 

lipsască, şi, aşă fiind, miluit-au Dumnezeu de au venit aicea sufletescul părintele nostru 

Preafericitul chir Dosiftei, Patriarhul a sfintei cetăţi, Ierusalimului, şi, aflând mănăstirile 

Sfântului Mormânt întru mare neputinţă, pentru căci câte bucate şi lucruri ce au avut (sic) se 

1 În forma din 1804 nu e desvoltată. 
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află în datorie ca aceia, cât nu-i în putinţă să se chivernisească, şi, iarăşi, câte mănăstiri 

se află neîndatorite, încă se lipsese de bucate şi lucruri ce au avut ale lor, pentru că au 

vândut din bucate ce au avut şi au dat în nevoile ţării, vrut-au dară Sfinţia Sa Pa- 

triarhul ca să le îndrepteze şi să le aşeze după putință aceste sfinte mănăstiri a Sfântului 

Mormânt. Iar, pentru mănăstirile ce sânt la munte, Bistriţa, Pobrata, şi Tazlăul, carile 

sau aflat lucrurile ce au avut şi dobitoacele lor, mai multe decât cându s'au închinat la 

Sfinţia Sa Patriarhul, şi plătind datoriile şi nevoile carele au avut, după aceiaşi iară 

le-a lăsat Sfinţia Sa supt stăpânirea luminatului şi milostivului nostru Domn Mihai Racoviţă 

Voevod, ca să aibă toată chivernisala lor din porunca Măriei Sale lui Vodă, precum 

au fost şi mai înainte vreme, de vreme ce părinţii a Sfântului Mormânt carii au fost 

egumeni pe la acele sfinte mănăstiri de la munte, neputând chivirnisi, pentru multe 

pricini a locului, s'au lăsat. Iară cele 5 mănăstiri ce sânt aice în Iaşi şi o mănăstioară 

ce este la Galaţi le-a oprit Sfinţia Sa părintele Patriarhul ca să se afle supt stăpânirea 

Sfântului Mormânt, precum au fost şi mai nainte vreme, adecă Galata, Barnovschi, 

Sfeti Sava, Cetăţuia, Bârnova și Sfeti Gheorghie la Galaţi, carele, macar că datorie nu 

au, iar încăş în mare lipsă se află, de vreme ce şau vândut bucatele, şau dat la 

nevoile 'ţerei şi a vremelor, carii sânt adeverite întru toţi. Pentru aceia rugându-se Pră- 

Fericitul părintele nostru Patriarhul milostivului şi lu minatului nostru Domnu Mihai Racoviţă 

Voevod cum, eu sfatul şi cu socoteala Preaosfinţitului M itropolitul, şi cu toţi episcopii ţerei 

noastre Moldovei, înpreună şi eu toţi boierii, cum cei cu boierie, aşă şi mazilii boieri carii 

sânt la ţeară, ca să păzim cinstea care au avut strămoşii noştri cătrâ Sfântul Mormânt, 

şi să aftăm mijloc ca să le îndreptăm și să le aşezăm, şi, de vreme că, pofta Sfinţiei 

Sale socotind că este cu cale şi eu bună socoteală, Măria Sa Vodă cu dragoste au 

priimit, înpreună şi cu noi cu toţi, adecă cu noi, smeritul Mitropolitul ţerei Moldovei, 

şi cu toţi episcopii, aşijderea şi cu toţi boierii, şi cu acei cu boierie, şi cu acei boieri 

mazili carii sânt la ţeară, socotit-am şi am aşezat şi adeverit, precum se cade şi precum 

place lui Dumnezeu şi cu dreptate, ca să aibă sfintele mănăstiri a Sfântului Mormântu 

cevaşi uşurare, la toate tâmplările vremilor, ori de spre Înpărăţie, ori de spre Domnie, 

doară miluind Dumnezeu să poată veni iarăşi la statul lor cel dintâi. Socotitu-s'au dară şi 

S'au aşezat: pentru aceste pomenite şese mănăstiri, care s'au ales a Sfântului Mormânt, Domnia 

niciodată bani împrumut să nu ceie de la egumenii, nici mulţi, nici puţini, macar la ce 

nevoie ar sosi pământul nostru, şi mănăstirile aceste şi egumenii acestor şese mănăstiri 

să aibă pace. A doua, de vreme ce mănăstirile sânt aemii la mare slăbăciune, şi, în- 

noindu-le Sfinţia Sa, şi aducându-le la oarece aşezare, să nu aibă a da mai multă dare 

la Visterie atuncea fără cât s'au aşezat acmii: 40 ughi Galata, 40 ughi Barnovschi, 

60 ughi Sfeti Sava, 16 ughi Cetăţuia, 50 (=8] ughi Bârnova şi 12 ughi Sfetii Gheorghie 

ot Galaţi, câte într'un an. Și aceasta să fie pentru că, de sar şi mai înmulţi venitul mă- 

năstirilor, şi bucatele lor să nu aibă a luă mai mult la Visterie fără cât precum sau 

aşezat, că, luându-se mai mult, va aduce mare pagubă Sfântului Mormânt, şi spre noi 

greu păcat; ce numai venitul ce ar fi să meargă la Sfântul Mormânt, pentru cinstea ţărei 

noastre, şi pentru vecinică pomenire a noastră, şi a părinţilor, şi a moşilor, şi a stră- 

moşilor noştri. A treia, iarăşi, pentru pomenitele mănăstiri, şi pentru oamenii carii sânt 

vecini a sfintelor mănăstiri, să aibă pururea fiind vecini, ori într'un sat, ori în multe sate, fieşte- 

care mănăstire de aceste: 56 oameni Galata, 4l oameni Cetăţuia şi cu Hlincea, 90 (sic) oameni 

Bârnova, 43 (sic) de oameni Barnovschi la Şipote, 5 (sic) oameni tij Barnovschi la Voleineţu, 

76 (sic) oameni tij Barnovschi la 'Poporouţi, 30 (sic) oameni Sfeti Gheorghie ot Galaţi, 90 (sic) 

oameni Sfeti-Sava. Aflat-am şi pentru aceasta cu cale şi cu bună socoteală, aceşti oameni 

a cestor pomenite 6 mănăstiri să dea Visteriei de om câte 2 ughi pol într'un an, însă acești 

bani să-i dt de & ori pe șferturi, şi mănăstirile iară să dea pe şferturi. Aşijderea, aceste 

sfinte mănăstiri având câţivă vecini fugiţi prin multe locuri, deci, când vor reni vre unii 

de aceia, să aibă egumenii a-i aduce la Visterie şi să le iea pecetluituri, şi după aceia 

să se aşeze la satele lor, şi să aibă a da şi aceia ca şi ceialalți oameni câte 2 ughi pol 

pre an. Şi, osebi de aceste, începând unii a face rău obiceiu de luă goştină de oi de la 

aceste sfinte mănăstiri a Sfântului Mormânt, de care lucru de acmi înainte nici într'un 
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chip această să nu mai fie, ce să fie bucatele sfintelor mănăstiri în pace de goştini și 

de altele, precum arată cinstitele cărţi a răposaţilor Domni. 
Şi, iarăşi, aceste sfinte mănăstiri earile sânt pomenite mai sus, să aibă a luă dela 

aceşti pomeniţi oameni ai mănăstirilor, fără de nicio împotrivire, desătină de stupi şi goştină de 
mascuri şi goştină de oi. Aşijderea, într'atâte pomenite sate a sfintelor mănăstiri, niciun fel de 

globniei sau judecători să nu între, niei vorniei, nici pârcălabi, nici alți oameni domneşti, 
nici boereşti, şi nici: să-i judece, nici să-i globiască, fără numai egumenii lor să le fie 
cercetători (sic) şi judecători, să certe pre cei vinovaţi; osebit de se va întâmplă vr'o moarte 

de. om sau furtişag, care (de) se cuvine a se căută cu Divanul domnesc, precum iarăşi arată 

cărţile acelor de mai nainte Domni luminaţi. Aşijderea iarăşi dintr'aceste pomenite sate, 
cai de olae sau podvozi sau alte angării ce ar fi pre altă ţară, nime să n'aibă a luă, 

nici a supără, ce să fie 'satele mănăstivilor în pace de toate de aceste, urmând şi noii 

aşezături şi adeverinţei luminatului Domnului nostru, fiind cu cale, și mai vârtos s'au 

făcut cu socoteala şi cu sfatul nostru. Aflat-am cu eale pentru aceste mănăstiri care se 
scriu în cinstit uricul Măriei Sale Domnului nostru, aceste numai să dea, şi mănăstirile 

şi oamenii mănăstirilor, iară nu mai mult, decât oamenii mănăstirei câte doi ughi pol de 
om într'un av, şi de împrumutare, şi de goştină, şi de desătină să fie pururea de toate 

în pace, şi niciodată în veci altă dare să nu aibă, nici mai mult, nici mai puţin. Și oamenii 

mănăstirilor mai mult de 2 ughi polsă nu dea. Şi toate judecăţile oamenilor mănăstirești 

să fie dela egumeni, iară altul nime să nu se amestece, nici vornieii, nici pârcălabii, 

niei podvodarii, nici solarii, nici cai de olac,—de aceste de toate să fie în pace în toate 

vremile. Şi încă cu toată voia noastră poftim cum că acest urie cinstit a Măriei Sale 
“lui Vodă să fie deplin întărit, şi iarăşi această scrisoare a noastră să aibă adeverinţă 

de aemii şi pănă în veci, nici arhierei carii ne aflăm aemă, nici alţi cari ar fi după 
altă vreme, aşijderea. şi noi, boierii, carii sântem într'această fericită Domnie a Măriei Sale 

lui: Vodă cu boierie, şi boierii mazili de ţară, şi nici din neamul nostru, nici din feciorii 

noştri, nici din feciorii feciorilor noştri, să n'aibă a strică, nici să afle pricină, din 

tâmplările vremilor,. ca, să clătiască a noastră așezare, că să nu se strice mănăstirile a 
Sfântului Mormânt, și va veni pe urmă ruşine și păcat şi blăstăm spre ţara noastră şi 

spre noi, spre toți, căci şi noi, această dată, în multă greutate şi datorii ne aflăm, 

iară încă şi pentru chivernisiala sfintelor mănăstiri aşă am legat. Iară caridin boieri, ori 

ar vreă să lepede, sau să clătiască, ori mult, ori puţin, şi iarăşi oarecare arhierei sau 

boieri după aceste vremi ar sfătui pe alți Domni pentru acest uric a mănăstirilor a 

Sfântului Mormânt şi pentru această plecată scrisoare a noastră, oricine sar ispiti a 

clăti sau a strică, măcar cine a hi, sau arhierei, sau boieri, sau din neamul nostru, sau din 

feciorii noştrii, ca nişte vrăjmaşi Sfântului Mormânt şi întru tot neereştini și fără frica 

lui Dumnezeu, să fie neertaţi şi afurisiţi de Tatăl și de Fiiul şi de Duhul Sfânt şi blăs- 

tămaţi de 318 purtători de Dumnezeu părinţi ce au fost în Nieheia, şi îngerul lui Dumnezeu 

să-i gonească pe unii ca aceia în toate zilele vieţii lor, și tot prilejul lor să fie ars în 

foc, şi în că mai de săvârşit să fie anafema şi trupeşte şi sufieteşte, şi partea lor să fie 

cu aceia ce au răstignit pre Domnul nostru Isus Hristos, în vecinică muncă, Amin. Inca 

Axintie S rac, kare 7213, Septemyrie 12. 

(Uricariul, TI, ed. a 2-a, pp. 106-14.) 

CCCCVII. 
Hrisant, Patriarh de Ierusalim, întăreşte privilegiile mănăstirii Caşinul. 

[pâna ordâdes mepi rod £y Kaoiyp Scrisoare pecetluită pentru sfânta mă- 

Mohăofhagias îepcd poynornpio» tâvy Ap- |* năstire a Arhanghelilor din Caşinul Mol- 

xaishoy. - - | dovei. 

1704, 'OxroSpio». | 1704, Octomvrie. 
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gramată patriarhicească cum că sfânta mă- 
năstire ce cinsteşte întru numele Sfinţilor 

Arhangheli şi se află la Caşin, pe eare a 

clădit-o răposatul Stefan Gheorghiţă Voe- 
vod, a afierosit-o la Sfântul Mormânt fra- 

tele lui, răposatul Vasile logofătul, și 

Doamna lui, răposata Safta. Dar eră numai 
paraclisul şi puţine chilii afară, şi la mijloc 
eră biserica, cu temelia ei, şi atât, nimie 

alta; iar noi am săvârşit şi biserica şi chi- 

liile cu banii Sfântului Mormânt, socotind 

să aibă vre-un ajutor în destul de la ea 
Sfântul Mormânt. Şi, de oare ce eră lipsită 

cu totul de vite, şi: multe, şi puţine, am 
rugat pe cel ce atunci petreceă drept şi 
cu evlavie, dumnealui răposatul Nicolae Lo- 

gofătul Racoviţă, şi i-am dat satul Roznov, 

în chip de vânzare sau şi de schimb,şiel 

a dat la mănăstire. câtevă vite, care sunt 

scrise în zapisul ce i-am dat. După aceia 
mănăstirea, din nevoile vremii, de două şi 

__de trei ori, a venit la cea mai mare sărăcie, 

şi am ajutat-o, dându-i şi vite şi celelalte 
de nevoie, de la celelalte mănăstiri de acolo 

ale Sfântului Mormânt. lar acum, venind 

din nou aici în Moldova, în zilele prea-cu- 

cernieului şi prea-luminatului Domn, dom- 
nul domn lo Mihail Racoviţă Voevod, am 

găsit zisa mănăstire eu totul pustie de pe 
urma. neorânduielilor şi feluritelor rele ce 

sau întâmplat în locul acela, de la leşi, 
de la '[atari şi de la cârmaitorii cu apu- 

cături rele; şi de la celelalte mănăstiri de 

acolo ale Sfântului Mormânt s'o ajutăm n'am 
putut, căci le-am găsit şi pe acelea toate 
pustiite, şi ne-am rugat de prea-cinstitul şi 
prea-nobilul boier Marele-Vornic dumnea- 

lui Iordachi Ruset, și i-am dat un loc al 

zisei mănăstiri, adecă Buciuleştii, cu toţi 

Rumânii şi cu toată moşia, ca vânzare ori 

ca schimb, şi a dat în locul lui acelei mă- 

năstiri a Caşinului două sute cinzeci de oi 

fătătoare, două sute de stnpi, zece iepe, 

douăzeci de boi, treizeci de vaci fătătoare 

care s'au dat la acea mănăstire, întregi şi 

fără lipsă. Deci mărturiseşte Smerenia Noas- 
tră că acea moşie, adecă Buciuleştii, cu 

toți Rumânii şi cu toată moşia, să fie stă- 

pânire a acelui prea-nobil boier Marele- 

Vornic dumnealui lordachi Ruset, şi s'o 

aibă în stăpânire şi întrebuințare cu totul 

domnia sa şi copiii săi, şi într'un cuvânt 

urmaşii săi, de acum şi pănă în veac; și 

vre-un boier ori supus, sfinţit sau mirean, 

363



364 

1704, 
31 Oetom- 

bre. 

ebyeveorărob ăpyovros Mea-Bopyino» opiov 

Tewpyâuq rod “Povoctzo», %oi vă rd Ex 

xară re Beonoreiav mal Xp1jowv 26 Ghoxhijpob 

1) ebyevela rob mai ră râxva To», xai Grhâc 

o Xmjpovâuot rob, dă rod văv %ai sic răv 

aiva: nai mwăc ăpxov Î ăpy6pavos, iepu- 
usvos î) Aaix6c,  xai Ex utpone zăv TATEpOV 

od Sadijpb&vros povaornpinb Kaoivov, vă 

uăv Em moră ore ele Eaxhmotaarix6y, ubre 
sie moMrixby xpirliptov vă xâum xăulay 2v6X- 

Aqaw, d sie rii edyevelav rov, 7) sic ră, rExva 
mov, 3 sie robe wmpovâuoe mob, âv Baper 

dAbro» ăpoptouod wat ăvaleworoc aimyiov, 

"Emi ăp podea mai Gefaboet dirjvewei 

mie aan rabrne £â60m rd mapdv Tije 

iv Merptorrjtoc Ypăpia. 

"Ey Taste, 4$ă, 'Oxrobpio. 

(Legrand, Î. c., pp. 43-45, no 16.) 

  

ori şi din rândul părinţilor acelei mănăstiri 

a Caşinului, să n'aibă a veni vre-odată niei 

la, judeţ bisericese, nici politicese pentru a 

face vre-o supărare, ori domniei sale, ori 
copiilor lui, ori moștenitorilor lui, supt po- 

vară de afurisanie nedeslegată și de ana- 

temă veşnică. Pentru că spre siguranţă şi 
întărire statornică a acestui schimb s'a dat 

cea, de faţă gramată a Smereniei Noastre. 

Iaşi, 1704, Octomvrie. 

CCCCVIII. 
Doamna Marica, a lui Constantin Brâncoveanu, către Hrisant Notara, 

despre nişte daruri ce-i face şi „moartea răposatului Radu“. 
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)syrov ri) Buerepa Ilowepărnrt [b]noxapusiov, 

meţi by îc Epoouevy 0oYXbp0tv 1ai Gbură- 

Batoy, dr Empene mpd Tie Aaunpije vă re- 
dew6o5y xai zi Duerepa Iaweporari vă zeprz- 

0vây, suzodiov 33 2orăm 'Îpâv npbe role 

io val Î) rod uaxagirov “Paâobhob! avi) 

ve Gzep ode Crjrodpey ovyxbpriatv. "Exouey 

peytoray riv Ewvoay wat Bă md pavridtov: 

wovoy bytetav vă wăe aţa yo 0 Bs6c. 

Meyioras răc sbyaptoriae ăzovâuouev Ti)   

Maria, cu mila lui Dumnezeu Doamnă 

a, toată Ungrovlabhia. 
Preasfinţite şi prea-învăţate Mitropolit al 

Chesareii, chir Hrisant, ne închinăm cu 

evlavie Preasfinţiei Voastre, şi cea de faţă 

a noastră să afle pe Preasfinţia Ta în să- 

nătate, fericire, mulțămire, bucurie şi toată 

plăcerea. Noi, cu mila, lui Dumnezeu şi cu 

sfintele-Ți rugăciuni, suntem sănătoși. 

Am primit cu cea mai mare evlavie vene- 

rabila-i serisoare,trimeasă nouă, din care a- 

Aând sănătatea Preasfinţiei Tale, din tot sufle- 

tul ne-am bucurat şi ne-am învoioşat. Iar cele 

scrise în ea le-am cunoscut bine şi cu de-a- 

mănuntul; în care cu mulţămire ni serii pen- 

tru cămăși (Bnoxapiata) trimese Preasfinției 

"Pale, pentru care să avem iertare şi îngă- 

duință, pentru că trebuia ea înainte de ser- 

bătoare (?) să se săvârşească şi să se trimeată 

Preasfinţiei Tale, ci ni-a fost de împiede- 

care pe lângă altele și moartea răposatului 

Radu; pentuu care încă odată cerem iertare. 

Avem grija. cea mai mare şi pentru mantie; 

numai să ni dea, sănătate Sfântul Dumne- 

zeu. Mulţămim foarte mult Fericirii Tale 

1 Nu e Răducanu Cantacuzino, fiul Stolnicului, mort după 1714. — Radu fiul Mariei tipăriă în 

1706 Cuvântul către Nicolae (Bibl. rom. veche, I, p. 469, no 152).



buertpu Mawaptârmri dă robe yaGavobe rob 

ximpov. Tadra ară ră mapây, ot BE povol 

ris buerepye Mavaptorqros etnoav Be6fey zoh- 
dot ze xal mavebrbwets. Tis bperspuc Ilavre- 

pâruros &s Ovyârnp: 
Mapia Aduva. 

1704, Oxroyfpiov 31. 

(Legrand, 7, e., IV, pp. 14-5, n 11.) 

pentru gavanoasele (borcanele) de (duleeţi 

de) chitru. Acestea deocamdată, şi anii 

Fericirii Tale să fie de la Dumnezeu 

mulţi şi cu totul fericiţi. A Preasfinţiei 

Tale ea o fiică: 

Doamna Maria. 

1704, Octomvrie 31. 

CCCCIĂ. 
Gramata Patriarhului Hrisant de Ierusalim pentru închinarea mănăstirii 

Hadâmbului către Sf. Sava. 

Tpâup.a 6nob tâboauev vă eivat 1th p.o- 

vaoriypt mod Xavrobu:n perâxt rod “Arjio» Lă6fa. 
7 2 

1704, Noeypig. 
Aahapfăver rd zapby tije Îjpâv Merpiârrjros 

pâua.a dr ză povaoript God ottpuaey eie 
* u r € 2 > + zby “Anoy Tâcov 5 poxapirns "loăvyns Xoy- 

robums!, mă Gnotov eva sic Nroyuăpe, EXdv 

2vrod6a 5 Amumrpăonos Bosâiâac Kwvoray- 

mvobzohiris 2, ră Edtaobptoe” ustă rara 2ow- 

veânsav m6heuot, xai 1jhdov sic Thy rânov 
— , R , a 

odrov A&o, Tobpxot, Tatăpu, vai ăpratay 

mă tă rov, ră peNoolă râv, ai ei mt: ăhhO 
e 2 a s pi = ce + 3 

ete, m6oov sic rd pâvasrijpt, 6ooy xai e!s 

nd perogr ai xp ol ăvpozot 700 10% 
3 a 7 PA ) e, * e 

sie ră xopia mov hot 2oxafefrixay, nai ot 

ao. âpaviodijuvy wat deonopniotnsav: vai 

ohm Zâboapev si adră, nb ră âvradba 

2y Preot ebptoxâueva povasri;pra Tod “Ayiow 

Tâgo», ta peprră xai ră &MNă Gvorgeaia 

Să vă rd ăvasrijoouey' pl ăză robe xaxube 

xatpnbe Exafe mâhv ră adră. TEhoc năvroy, 

pi, Govăwevot vă Xăpupey ĂNOY TpOTOV dă 

vă orexstar Exeivn Îj ExRAmola sic Tov TOR0y 

eqe, Qeod ebâoxobvroc, 1ibpowey ebhoţov xai 

ză Euduapev vă eivat p.erOXLov 705 povasTpiob 

mod “Ayiav Xăfâa, Omod ebplonerat 20% eis ră 

Frăatoy, doze pai Td povarijptoy abrb 7 > ] 
cic zb Nrxhpăpe ua riubuevoy E7 Gvâpatt 

rije vewiissos sie bzepayias Beorxob, vai 

d perâyi rod Gano Eer âwet sis d Mortar, 

„oi ză tepi mob Boa Epetway, wi 1) W.oolate 

că
 

zob, ui ci râzat 267 ăy.zehiov, ai ot phhot 

xi oi roze 76 pbhoy, val Îj rola nai 

ză paripia, sai. oi tâzut GRob Epet td 

ei ză ha, vă etvat ei ij? /pljor uzi des- 

zobrob mad pevastrpio» 70 “Anio» 

, Găv vă saw Gziepopeva es rby 

“ Apov Săffa” Ge vai ară pp0 fo) 

  

  

Scrisoare ce âm dat ca să fie mănăstirea 
Hadâmbului metoh la Sfântul Sava. 

1704, Noiemvre. 

Gramata de față a Smereniei Noastre vă- 

deşte că mănăstirea cea închinat-o Sfântului 

Mormânt răposatul loan Hadâmbul, care e 

la, Dealu-Mare, viind acolo Dumitraşcu Voe- 

vod Constantinopolitanul, a prădat-o; după 

aceia Sau întâmplat războaie, şi au venit 

în ţara, aceia Leşi, Turei, Tatari, şi au fu- 

rat vitele ei, albinele ei şi ce alta mai puteă 

să aibă, atât în mănăstire, cât şi în metoh; 

şi încă oamenii ce erau pe moșiile ei, unii 

au fost robiţi, şi alţii sau nimicit şi sau 

împrăștiat; şi adesea i-am dat, de la mă- 

năstirile ce se află aici în laşi ale Sfântului 

Mormânt, unele vite și altele de nevoie ca so 

ridicăm; dar de relele vremuri a păţit iarăş 

tot aş. La urma urmei, neputând să facem 

alt chip ca să se păstreze acea biserică în 

locul ei, cu voia lui Dumnezeu, am găsit că 

e bine şi am făcut să fie metoh al mănăstirii 

Sfântului Sava, care se află aici la Iaşi, 

aşă încât şi mănăstirea, aceia de la Dealu- 

Mare, închinată întru numele Naşterii Prea- 

sfintei Născătoare de Dumnezeu, și metohul 

ei ce-l are aici, la Boteşti, şi lucrurile sfinte 

câte i-au rămas, şi moșiile ei. şi locurile 

de vii, şi morile şi locurile de moară, şi 

pivnițele, şi dughenile, şi locurile ce are aici 

la Iaşi, să fie spre folosul şi supt stăpânirea 

acelei mănăstiri a Sfântului Sava, ca să fie 

afierosite Sfântului Sava; pentru care şi 

hrisoavele şi uricele şi zapisele şi alte hârtii 

ale mănăstirii Dealu-Mare le-am dat la 

Sfântul Sava. Trebuie deci ca egiimenul 

de pe vremi al Sfântului Sava s'o mereme- 

tisească şi s'o păzească, şi să aibă tot- 

1 V. Iorga, Inseriptii, II, pp. 106-7, nle 290-2. 

2 Cantacuzinul, spre deosebire de Cantemir. 

laşi, 

1704, 

Novembre.
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1705. 

xai obpima! xoi Larisa ol Na yapria rod 
povaormplov Nradwăpe, ră EAmoauey etc rdy 
“Apoy Său. "Orperhet 38 5 xară xapobe Îppod- 
wevos mod Aytov Xă6fa vă mă mepauieri ta] wati vă 
mă oxerăly, xai vă Ex) vai mâvroră mia, î 

lepsa, 1 lepoubvayov vă afălm ri Gxohov- 

Diav, mai vă tepovpyi] Tijv 8630uăâu dmat ai. 

die, moi mă rod uovaornplo» 
TOKOVG, 

cr 1 

dhow rob 
7 A z po = * pă 3 râcov Exelvo»s nod eivat &to ele 

iv mââpav, 6aoy %ai, Enelvowc God sivot 286 
ete md Iiăos, 
iobwevoc rob “Avjlo» Xâ6fa vă nohTo%, î 
vă GXAGEM, prize mob, pijre Ghivov, &v Găpet 

&hbTo» ăwpoptouod 1ai 'ăvaBăuaros otoviov. 

vă piy popi) 6 vară xarpobs: 

deauna 'şi vre-un preot sau ieromonah să 
facă slujba, să săvârşeaseă liturghia pe 
săptămână odată și de două ori, şi toate 

locurile mănăstirii, atât acelea, ce sunt afară, 

prin ţară, cât şi acele ce sunt aici, în laşi, 

să nu poată cel de pe vremi egumen al 

Sfântului Sava să le vândă, ori să le schimbe, 

nici mult nici puţin, supt povară de afuri- 

sanie nedeslegată şi de veşnică anatemă. 

Şi, de va urmă așă cevă, să fie neapărat 

“cu ştirea și părerea Patriarhului ce va, fi 
atunci al sfintei cetăţi Ierusalimul, şi nu nu- 

mai cu părerea egumenului. - 

Sa dat în Iaşi, 1704, luna Noiemvre. 
Kai, Ay more rotodrâv mt &xohovTjom, Xpeia 

vă sivat pă rijy etârjow xal vu: rod mară 

xatpode Ilarprăpxov ris ăias n6hews “le- 
poboadiip, wat Ext pă 5.0v9y Tv Yvouijv Tod 

jȚobusvov. 

"E560% &y Lraoiy, aţă, pini Noeufpio.   
(Legrand, Epistolaire, pp. 45-6, no 17.) 

CCCCĂ. 
Patriarhul de Constantinopol, — numind pe Nicolae Mavrocordat Logofăt- 

Mare al Bisericii constantinopolitane, după ce ajunsese Mare-Tălmaciu, întăreşte 

părintelui său Alexandru Exaporitul, fost Mare-Logofăt al Bisericii —, care a cedat 
oficiul fiului — dreptul de a împărţi şi mai departe unele exarhii patriarhale, lu- 

ându-şi veniturile anuale ca exarh?. 

biorpiac xai B6oews 2tapyiv păma rod Nohăn-B6da. 
"Erei, moda păv Ex pepove rije "lmupolac &prhoâwpijdnsay natprapyeril pthozipaiat 

brd zâv xară Xatpode Xpruarodvroy cinonpewxâyv Ilarpiapyâv râ zpojy Meţăhp Aoyo0ăry 

rijs ma” p.ăs rod Xpratod Meydine "Emxhmoiae, r Exhawmporăro, sopurăzp vai ebosfearărw 
Ad0zyrp 2£ ănoppiroy ris mpararăs Bacielac, nopip xp "Aefăvăpo, 5 xară zvebţua 

dara xai mepirodirp Tie p.âv Merprorptoc, EX râv rarpapixây Eapylây, — te 0wv- 
rpexoyri Xai 6ondodvr Orjvexăs hop ai Eprp raic Exxhmotzorinuie ăvăvnate xai ypeiats, 

mowopedei re wat Xprioiup €y m AEţev mai mpărterwy re Yptotovbup Tehobvri Tinponart, xai 

pjsenore Gaheinovru bnepacnitecdar ue? Gone zpobvuias, v Epuporov abroad xadoxaadiay mai 

m66oy EyBeov ris vebparixijs adrod wmrpbe Meădye "Exxâmotae, hhwc re 7pror re zăw, 

xad re năţade, mavroint aperaic xopâbyrt Rai zepipavei ToYp4VovTt, (OTE uEypt TeppăTy Tie 

otxobutvns vopileata — Tepuipery xai țăp ăerpopuvâc etwte rd neptodatov bbos zis "Exxhrjoiac 
ros anrrpiboutvobs sis ăperiv, ai wpeirrovoc Etov brepe oras, mai mins ănovenety adrole 

răc npooijxoboac, xai xupiouăraov rpânove roie âfiore fiec EvribEvar, role OnOGTONX0Is A40- 

Ovneinov 2vrăduaat, rois Tijv tiv amoâfăvat tpavăs Evrehhcnevols, Tode uâvrol pb Tobe 
ădhons %ai dopiaG BhowToDyTas, XĂpLONA Mai 1podonaTăe artic jevoutyow6, Bă Tavrâc, Xa 

pădora, es î 'Exhopnpârne adrob watorirev, 05 uâvoy zây a fjuâc nâvrov 7o0NQ 78 

pătpw brepaveorixe, soia re Xa ebratdevoia, peyahoeposbvy] re Xa. mavrodanuie zpore- 

plipasty, GAMĂ nai moNây râv 7pd îiuây 0bâtv Ehorroy, vai Dzeu Gâheinroe rije Ex- 

xAmjoraorixic ebrațiue ze mai oborăcens, vat” îÎv îjâwdr, cb Be zappaiav Epetv vai eduhetav 
mapă zii Gaoriixij ovala, xăvtoc XA? brâprepov hâţov tâv ErmArotasrinây ănohapbăvety 

1 În Legrand: 

2 V. lorga, Geschichte des osmanischen Reiches, IV, p. 285. 

oz 
Gupeuta.



tepây! endvayxec, —mdpyrijsaro 0 cb mob Meyăhov Anyo6Ezo» oppimov oimerodehâc mpbc rdv 
rapupidraroy btăy abrob, Evăotorarov, EMoiubrazoy vai xoopibrarov Mărav "Eppirvea Tis Xpa- 
ratăc Baarheiac, xhptov xbptov Nix6haoy, tbv asi Mâav Aoyoferno ris rob Xptarod Mean 

"Exximsiac oppaptobevra dp” înv, xai 

abrod "Exhaurporirt, e xai nporepoy. 
TobToV ROTpLapyixâv Efapytv oi Tpeie 

îvaztuatvay at etpmusvat zarpiapyrrai ttapyin rii 
Toorov» pâpty rijv prhorpiny xi Bboy rây arâv 

: înmupobyrec vai EnileGarobvrec, 06 VAĂGG JOIN 
Geoây ăfiwg re vai npezdvros ri) prhevosâzorăzn abtob 'Exhaurpărazi, e ăoxep etpnrat airiac, 
1păpopev ai ămotțasitonev obvodixâc ar. îva at BtohveGetoat marpruppixai stapini etrouv 

xx abc br» ri &tovoiav xai Beonorelay 705 Exhaumnporăto» A5beyrov ££ roppirov Tie 

xparatăc Gacmhetac ăvapatperoc vai ăvaroorăarus 7 pp toîe ris abrod "Exhavzpornroc, 
Xdeav &yoboje Emtorareiv adry 3 otmeluov Enirp6nwv adro5, ai vapnod50at ai vâueodat ră 

sa Eos obrâv Barerampâva îrijoa ăvavrdblimoc ua ăvaprrifodne, e vabdohxbe abrâv 
dtappoc, pmdevos more rohuâvros tvavrimBivat sie robro. “0ey ete Evâettry ămehbân ai ră 

mapdy Îu&repov zarptapyimăv abyoăindv EniBebatoriipiov pupat. | 

pbe!ro, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCCXI. 
Maria Doamna a lui Brâncoveanu către Hrisant de Cesareia, despre gătirile 

pentru nunta fiului ei mai mare. 

Magia, îNfp ec Adyva nâons Obwxpo- 

Gha-pias, 
Naweporare ua Nombrare Turepe te 

Katoapsize mbpte XpboavOs, ri buerepay 
Hawepărnra ăxpi6âe mnpoonbvodpev, 6 83 n 
pios fuîv 'lqo05s Xprorhe 6 Ex IlapdEvov 

“evwnfete mai mi 0x56 zeprrunbijvat Xara- 

detânevos, Bqre xai papioatro ij byertpu 
Iawepirnrt Byteiay, edpoariav, ebroplav xi 

oby ai Voyixij corqpia nâvra ră xaraduta. 

To maviepov pă ris bperepuc Iayep6- 

rac Xowevot 28540quev, 6 vai &rjhwnotbv 

dv rije Duerepac byiela, xXx tă Ev abre 
îvreypaupăva ăxpi6âs Ervopev. Atv piâs ay 

Gâva Gr Î, Swertpa Ilaweporrie vă BEA 7 
may vad mol vă eăerat piy Towra ră 
ăabă xai nâcav sbropiay, GNă robrote d- 
zasty Eu maponahobpey zi bperepav llaye- 

pâcrra îv raic iepaie mpooevyai, Aa ab 

05 vbv vă pi za, Snăp Tpbv zob Bec 
deâuevos. “Îlueic 33 6shopey Ev /peatat 
vă Gwohoţiaonev “păpizas Ti Duete Îla- 
wepâzjz ai vă iv Bonhedoopev 630v 7 
za îuăs. Măs ompetoi Gat vă Srotpatiuaba 

vă mode Yâwons 165 bicd pas" Tei Erot- 
palâpaBa, p.âhoza vai Ecoruos tou&y, Exetâi, 

„mi (56ta ze Beg) ză 105 “fâu Apei?) 
  

1 În ms.: f2gây. 

  
  

Maria, cu mila lui Dumnezeu, Doamnă 

a toată Ungrovlahia. 
Prea-sfinţite şi prea-învăţate al nostru 

Preasfinţite de Cesareia, chir Hrisante, ne 

închinăm cu iubire Preasfinţiei Voastre, 
iar Domnul nostru Isus Hristos cel născut 
din Fecioară şi care a primit a fi tăiata 

opta zi împrejur, să dea şi să hărăzească 

Preasfinţiei Voastre sănătate, voinicie, fe- 

ricire şi, împreună cu mântuirea sufletească, 

toate cele dorite. Preasfinţita, scrisoare a 

Preasfinţiei Voastre am primit-o bucuroşi, 

ceia ce a fost şi semn al sănătăţii voastre, 

şi cele scrise în ea le-am aflat cu dragoste. 
Nu ni seapă din vedere că Preasfinţia Voas- 
tră vrea binele nostru şi se roagă pentru 
toate cele bune nouă și pentru toată feri- 

eirea; dar, pe lângă toate, ne mai rugăm de 

Preasfinţia Voastră ca în sfintele-l rugă- 

ciuni şi de acum înainte să nu înceteze de 

a se rugă şi de acum înainte lui Dumnezeu 

pentru noi în sfintele-l rugăciuni. ar noi 

vom rămâneă datori a fi cu mulţămire faţă 

de Preasfinţia Ta şi să-l slujim cât putem. 

Ni serii să ne gătim pentru nunta fiului 

nostru: noi ne gătim, ba chiar suntem gata, 

de oare ce (slavă Domnului) cele de nevoie 

36 

1705, 
1 lanuar.
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1705, 

Septembre. 

Săv păs. Nstmoby, ârhadi out, xptac xai ră 
hownă mijloc ră Eyouey, xopny dă xară Tv 

tătav wae dv ebpioxopev:-edpefisione dă ab- 

ris, 88 O5howev prog 6nob vă zhmpoow- 

pev răv A6yov ris bwerspae lavtepornros. 
To movreioy 6u.0d moi râs orapbâac Eveyel- 

ptofnuev, mepi &y otăanev Xăpirac rii bperepa 
Hawepărqu. Kai and rod vby zaprrzhodpev 

iv Suerâpay Iawepărnra vă uhy Xsib vă 

wâe vpâpq Bă vă apobpev rîjy byieiay cre. 

Qi 98 ypâvor zois bperepas Iloytepârrros 

etoav 0e6Qev mohoi, navebroăsic re xai 00- 

cipLot, 

el, "lavovăptov &'. 
Magia Aduva.   

pentru nuntă nu ni' lipsesc, adecă pâne, 
mâncare şi celelalte le avem din bielşug, 
dar fată după placul nostru nu aflăm: ci, 

aflându-se aceia, nu vom zăbovi să împli- 
nim vorba Preasfinţiei Tale. Ci am primit 

cutia și stafidele, pentra care mulțămim 
Preasfinţiei Voastre. Şi de pe acum rugăm 

pe Preasfinţia Voastră să nu lipsească a 

ni serie ca să ne bucurăm de sănătatea Ta. 
Iar anii Preasfinţiei “Tale fie de la Dum- 

nezeu mulţi şi prea-ferieiţi şi mântuitori. 

1705, Ianuarie în 7. 
Maria Doamna. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui Manuil Gedeon.) 

CCCCXII. 
Antioh-Vodă Cantemir către Patriarhul Dosoftei, despre imputările neîn- 

dreptăţite ce i se aduc în chestia mănăstirilor Sfântului Mormânt. 

Ayrioyoc Kavrenipne Aooifiew Tarprăpxq: 
Maxaptrare, Gopbrare Xa oeânoulotare 

dtonora x Ilarpiăpya ris diac n6heoc 

“epovoahiu, mai zăons Ilahatorivns, xbpte, 

xbpre AoaiBes, iv bwertpay Maxaptorijra per” 

edhafeias npooavopebovrec, rijy zâvruuoy abrijs 
defrăy owmiwvâe donalbweliu, Geâusvor red 

Kopiov vă rhv Bapohărra tă, ăvooov xai 
măons Enmpelac ăvotEpay. “Hyeic 88 Geta 
GomBeia mai â” ebxâv cris byraivopev. 

Tă zipov abrăc EXăGowev, âv pd xai ră 

papbăvra Evopev Eva mpbe Eva, Ric abră 

pâv vă ămoxpihâuev Evvotavy mpbc Evyotavy 
wat meptodov mpăs nepiodov 'iverat noMvhoia 

sic wâxpos, ăAX £v onvropig âmjhonotoduev 
sai ăroxpivopela sis mb păpua rs" Exetâi 

î) Bwerspa Maxaptârns mhalerat mpe îjuăc 
dă rijy rây piovzormpiov droixnaty, răxa râs 

xâuvoţev peyăhats ăăizte, Xa dv ebxapto- 

reîrat, Gh) Apus &yaptoreizut XEyovrac râs 

zi kăwijoapey, ră ăpavioanev noi ră Epn- 

wâtaţev, ai dv xăpver riv mpEnovoay eb- 

papLoriay. 

“Ag tome sic my d6yov ris Mawapto- 
vize rob. Ti ăpayioubv wat dăiay Exdua- 

p.ev; “Eva 8do popăe robe Eztipaţey peptră Tpo- 

odâa, nai zăhweic ră 86otu,6y ro Entry, 
aa adră uă ră vă păc Eropay văzute, ui) 
mă xăpuia muia 9v expotevi0m] sis ră wo- 

vasriipta. “Hysie 16orjv ăârniav îiGebpoţev 6nod 

Zapauey etc ză povasrijpta zod “Axio» 'Tăpov,   

Antioh Cantemir lui Dosoftei Patriarhul. 

Prea-fericitule, prea-înţeleptule şi prea- 

cuviosule stăpân şi Patriarh al sfintei cetăţi 

Jerusalimul şi a toată Palestina, doamne, 
doamne Dosoftei, îndreptându-ne către Fe- 

ricirea Voastră cu evlavie, sărutăm în ge- 

nunchi prea-cinstita- fi mănă, rugându-ne 
de Domnul să te păstreze sănătos, fără boală 
şi mai presus de orice uneltire. lar noi cu 

ajutorul lui Dumnezeu şi cu ale tale ru- 

găciuni suntem sănătoși. 
Am primit cinstita-ţi scrisoare, prin care 

am cunoscut şi cele serise una câte una, 

La care să răspundem gând la gând și 
frază la frază, se face prea multă polilo- 
ghie, dar pe scurt mărturisim şi răspun- 

dem la scrisoarea Ta; pentru că Fericirea 
Voastră se plânge către noi de cârmu- 

irea mănăstirilor, că facem adecă nedrep- 
tăţi mari, şi nu-Ţi place, dar în cel mai 

înalt grad se face nedreptate spuindu-se 

că Te-am nedreptăţit, că le-am nimicit şi le- 

am distrus, şi nu se dă cuvenita mulţămită. 
Să venim la vorba Fericirii Tale. Ce peire 

şi nedreptate am făcut? Odată ori de două 

ori li-am luat unele venituri, și iarăş s'au 

luat la dajdea lor, şi aceasta pentru că 

ni s'au întâmplat nevoi, dar vre-o altă pa” 

gubă nu li s'a făcut mănăstirilor. Noi atâta 

nedreptate știm că am făcut mănăstirilor 
Sfântului Mormânt. Dăunăzi, la vremea goş-



[lEpvor, eie zăv zarpdy râc “mdotivac, 6od 
3010809 zyrtec, wtapoi 15 4xi mega 78 
apxvrov, dă vă 36005 ră povantipta YX5a- 

Onvay, voi Tpueie Eorătrjpev că my edhiPerav 
rob -Axio» Tâpov vai Bă rhy dpăzr râs 

Maxaptornrâs rac, vai dv ăofioauev vă d- 

60by, d7r05 Exonrav 2oo0rqra îxaviy, Soc Tpia 
nova, ai Exăwauev Evav pân Xa Tă 

somosanev, xi pie ră Etrurobinanev, 
w0vov pă Eva Anţapraaiidy Tă 2oqxonnev 

ăn ră povaotiipia xi ră tâtopionuev ăn 
"GNAOD, kai Efijuav crh ră fjm&repa. 

Kai &MAmy Ext Gâuatay 2xuuaey. IlEpootv, 
Ozod etyav vânat weyăhme xai EGradav 
ră wapria, wat Ertvey 1 6uova obvots, xi 
abis mă exbBepvisonev, wai năvrore ei adtă 
26ondoboxpev e to oinoxbpiot. “Ouoe, ei 

wăv piete ete ară mod ps Wpă'pere Epoev 
etăqotw vă ăâxioonev ră. povaoTiipia, 2ai 

iv Xăraiay dv eueragepiafimwev ete Bavhizv 
tăi pă îjeie 16$pynjaty Tab Bontriob ac, Vă 
etvat xx al p.ăs Vpărpets” wat dă 7obra Gâs 

“pâpowsv obros, dă vă SGynre am vbraie taie 
Dpo'piae. "AN rd Topa x7i Ea 909fjay 1vo- 
rdy or ri) Duerâpa Maxxprârrjtt dr, Enstdi, 
za abroi aporirtepw etyawsy eră ris Ma- 
xapiâe râs rs răs ovine ua oupyoroyias 

vă my mftovrjaw rây pivastmpioy, oi dă 
ebaptoreiofe ăzd hoţo» was, puedo vai 
waxphvâneda, ua mhSav ore Bonjboi, obre 
teo Xax5d B5homev etodat, 'l30d ot XpAov- 

mec, 150d at 1) Maxamârne ns, tdob nai ră 

pavaoripta, nai at Oshere xămsre: Băv Ava 
zoyâuz5a eic wăuplay cuc bzofeow, ua: vă 
vw dap(ire ze ete rade diBouev uâtnow, 
Î nâs robe naporithhopev, Mă sic rijy 
mpoaipesiv robe robe dpivopev. Abrb dv 

Empeney, obre nptnei vă Tb xâuopey Gh 
exerâi, mai 1) Maxapt6Tns TIS and Aţob pas 

3ăv etvat ebyaptorrpâvn, and Topa 7ai. DoTe- 

pov ăs Id nai adrâv rijv Gtoixrjotw «7d 1ăp 

za ris ONigenc gewă zapazpoobvrjy». 'El- 
tebpouev adră Gr civat 705 rio» lahară 

pnvbp.arel, vai dy zăv npăzet Vă "poi TEzatd, 

medi 6 tepehe petălezat vă stat ETapATiie 

că
 &y zatobzoy mai Xhdov abroie 6yniwy, “II 58 

97 
ri) 
1705, Lezraufrinv 6. 

Io Antioh Costantin Voevod. 

e
 adr pe? Tv. "O ară zvebua vrăe 

R e 

N
   

tinei, când s'au ridicat mici şi mari dintre 
boieri ca să dea mănăstirile goştină, noi am 
stăruit, pentru evlavia Sfântului Mormânt 
şi pentru iubirea Fericirii Tale, şi n'am lăsat 
să dea, căci le-a fost lovit să dea o sumă în- 
semnată, pănă la trei pungi; şi am făcut 

un: chip şi le-am scos, şi noi ne-am împo- 
vărat cu paguba, numai cu socoteală de 
le-am scos de la mănăstiri; şi le-am orânduit 

de aiurea, şi au ieșit de la ale noastre. 

Şi am mai făcut o nedreptate. Dăunăzi, 
când aveau nevoi mari şi ieşiseră hârtii, 

şi sa făcut o tulburare ca aceia, iarăş 

le-am chivernisit, şi întru toate le-am ajutat. 

înşine fiind stă pânii. Însă, dacă noi, la acestea 

ce ni scrii, avem ştiinţă a fi nedreptăţit 

mănăstirile, şi am întrebuințat nedreptatea 
pentru slujba mea proprie ori spre câr- 
muirea, casei mele, să fie precum ni și scrii; 
şi de aceia-ţi seriem aşă, ca să ieşiţi «din 

acele bănuieli. Dar de acum înainte să ştii 
Fericirea Ta că, de oare ce şi noi mai 
înainte am avut cu Fericirea Ta învoirile 
şi înțelegerile pentru cârmuirea mănăsti- 
rilor, şi nu eşti mulţămit din partea noastră, 

lăsăm şi ne depărtăm, şi mai departe nu 
voim să fim, nici ajutători, nici vinovaţi de un 
lueru rău. Iată boierii, iată Fericirea Ta, 

iată şi mănăstirile, şi ce vrei, fă: nu ne 
amestecăm în nicio pricină a Fericirii Tale, 
şi să nu crezi că noi li dăm învăţătură, 
ori li dăm de veste, ci-i lăsăm la părerea 
lor. Aceasta nu se cădeă, nici se cadea o 

face noi; dar, de oare ce şi Fericirea Ta nu 

eşti mulţămită de noi, de acum înainte cată 

singur de cârmuirea lor, „căci multa tulbu- 
rave naşte desgustul“. Ştim că acestea sunt 
înştiinţări ale Sfinţiei Sale de la Galata, 
şi nu i se cade a scrie unele ca acestea, 

căci preotul trebuie să fie înfrânat de la 

unele ca acestea şi altele asemenea cu ele. 

Şi rugăciunea Ta cu noi. Fiul Tău după 

suflet, 

1705, Septemvrie 6. 
Io Antioh Costantin Voevod. 

(Legrand, . c., LV, pp. 15-6, no 12; Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lai Manuil Geleon.) 
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Constanti- 

nopol, 

1705, 

Oetomvrie. 

CCCCXIII. 
Gramată patriarhală de înoire a privilegilor mănăstirii Caşinul. 

„ Tpăypa vebrepoy nepi rod tv Kaoiwp rijs 

Mohâohapias: îepod pmovaorijpia» răv "Ap- 

-zamithov drebupwitoy îxreve ră mar abT6, 

i 1705, Oxrofpioo. 
"“H Merprârne. Îjp.âv.dadapbăvev tă. rod 

2Apâvtos adris xatpapytiod Yypăvuarac dr 

mb oeGăaptov povasrijptoy ră ripowevov Er” 

vâpari rây aiov "A pyavithov, %ai %elp.evov 

sic mb Kdotvoy, md G6noioy Exrtoe uăv 6 pa 

xapirqe Abbevrns: Er&pavos. Pewprirtas Bos- 

Gdăus, ptipmoay 3: adră ete zăy” Avytov Tărpov 
1, Adyya adrod paxapiris Xăpra nai 6 aă- 

cătehpos qbrod. Bacietog Mâoe Aoyofierrie, 
ijravy 88 wâvav. 7 mapaxhiioiy val peprxă 

xehhia Eo rod .ovagrmpiov, usa de ijrovy i) 

axata, pă Bawthoy w6vov, noi odâtv Bhho” 

pete dă Ereherhoauey vai rkv ExxĂnoiay, %ai 

oixoăoudicaţevy ai ră mea. Ex Gidpuv uEaz 

sis mb povasript pă ăonpa tod “Aniob Tărpov, 

vowioavrec vă Ex rinore Goiidetav txavijv 
map” abroad 5 “Amos Tăpos. "Enetâi, dă eh- 

pE6%, vă “jzav Dorepuusywv ăzb (a, xai ănă 
nohă ai mb Giga, xoi mp TobTol; pistă 

TadTa Amd Tale “AvănalG T0d MoLpod ănu& 

moi Bic mat rpie Epdacev etc Eoărijv neviavy, 

ai. ză &tombjoapev, napegovrec sic adr vai 

Ca moţ. ha ăvauaia mb mă 8 Mohăo- 

Gata wovaarijpta rod “Avio» Tâpow ră na- 
pehBăv 8ă- Zroc, ămehdâvrec Tjueie conarixâe 

sie MohânGhayiav, Tpremovebovroc od exhay- 
mporâro» Adbăvcov -xopiov "lovim - Meyaijh 

„Roe665a, ebpouev 7b sipripEvov ăytoy p.049- 

mptov. ră raie ăvopaiare, xai nb ră dtd- 

popa waxă. nod Eowweâmnav si Tv TO0y 
îmetvov ămd Aeyove, ânb Tarăpavc, ai and 

ăMaue airiare xai “mheovefizte, -Oyedhy nay- 

nspqț.ov. Ko Xotzăy ăn ră ha. povaotii- 

pia rod “Aviov Tâpov Gnob ebpioxovrat ete 

MohăoGhayiav vă ră Bonbljowpev 8ăv jun 
ptoxpev, nad val. zporijtepa, sretâi, ebpopev 

sai, ară opeâdv map” &hivov Epiima' tonav- 

dăGamev pă ăhAoy Tpâzoy vă Tă GbaTIjSOpEv: 

2dooapev howndy ră ebjevesrăte Ăppovt Bop- 

vize mopiw Lewpyăxy “Poncosre Eva popiw 
zo5 eipmutvo» wovzoriipio», îjrot ră Maov- 

rtonhsort, rpănwp size zwijoiae, size dhayijc” 

dA dmeăi) sivat ovvijBera apyaiz vai nârptos 

105 râzo» Exetvov vă nporipâvrat vai eic tăc 
zohroias vai ăvopăs, 1ai ete răc dhhayăc, 
ot owyeveic rây xapluy at râzay wi. XXV 

XE BăToy, 6 Eţovos rod GraAmpfevroc pua-   

Gramată mai nouă pentru sfânta mă- 

năstire a Arhanghelilor din Caşin, înşirând 

pe larg cele cu privire la dânsa. 
1705, Octomrvre. 

Smerenia Noastră arată prin cea de faţă 

a Ei gramată patriarhală că venerabila mă- 

năstire cinstită întru nu mele Sfinţilor Arhan- 

gheli, şi aşezată la Cașin, pe care a clădit-o 

răposatul Domn Ştefan Gheorghiţă Voevod 
şi au închinat-o la Sfântul Mormânt Doamna 

lui, răposata, Safta, şi fratele lui, Vasile, 
Marele-Logofăt, şi eră numai paraclisul şi 

câtevă chilii afară de mănăstire, iar la mijloc 
biserica, numai cu temelia, şi nimic alta; 

iar noi. am săvârşit şi biserica, şi am clădit 

şi chiliile din temelie înăuntrul mănăstirii, 

cu banii Sfântului Mormânt, socotind să 

aibă oarecare ajutor îndestul de la dânsa 
Sfântul Mormânt. lar, de oare ce sa găsit 

că eră lipsită de vite, multe şi puţine, şi, 

pe lângă acestea, din nevoile vremii odată 
şi de două ori şi de trei ori a ajuns la cea 

mai de pe urmă sărăcie, şi am ajutat-o, 

dându-i şi vite şi altele de nevoie dela mă- 

năstirile din Moldovlahia ale Sfântului Movr-. 

mânt, iar, anul trecut, plecând noi cu trupul 

către Moldovlahia, în Domnia prea-lumi- 
natului Domn domnul lo Mihail Voevod, 

am găsit acea sfântă mănăstire aproape cu 

totul pustie, de pe urma neorânduielelor 
şi a deosebitor rele ce sau întâmplat în 

acel loc de către Leşi, de către 'Tatari, şi 

din alte pricini și lăcomii. Şi de acuma 

m'am mai putut să o ajutăm ca înainte 
de la alte mănăstiri ale Sfântului Mormânt 

ce se află în Moldovlahia, căci le-am găsit 

şi pe acelea aproape pustii; ci ne-am sâr- 
guit să o înălţăm în alt chip, şi am dat 

prea-nobilului boier dumisale Vornieului 
Iordachi Ruset un sat al acelei mănăstiri, 

anume Buciuleştii, ca vânzare ori ca schimb; 

dar, de oare ce este obiceiu vechiv şi stră- 

moşese al locului aceluia a se protimisi şi 

la vânzări şi la cumpărături şi schimburi 

radele, la moşii şi locuri și alte averi, stră- 

nepotul acelui fericit Vasile Logofătul, al 

fratelui etitorului, fericitului Ştefan Voevod, 

dumnealui jupânul Aga Vasile ni s'a arătat 
aici la Constantinopol, în faţa prea-nobi- 

lului și prea-luminatului Domn şi stăpânitor 

a toată Moldovlahia, domnul domn Io Antioh



, , apirob Baotheto» Aoyoftro», a3zhrod rod ' 
1cizopos paxapizo» Erepăvov Boe665a, Xpyov 
Y pă 7 a , - a 7 i Arras xbp Bzaothetos, âvepavioân niv dvd 
&y Kovoravrtvovzâde, îmi mapovola 705 eh- 
oefearărav nai ExMauzporăro» Ad0tyro» vai 
Trteudvos 245p< Mohăofhayias, xoplo», 49plo» 
loăyyov "Avrâxov Kovoravrivov Bos665a, 
Aaf6vrog râre mă debrepov rijv Addevrelay, nai 
etice vă Aâfg rd eipqutvov yopiav Mnov- 
rtovh$or. 1) "Eyetporne ro», sâv dnod Îjroy 
tâtoy xrîjp.a rod paxapirov recdvo» Boefida 
rod weyăhov Geiov adrod noi wriropo rod 
Kaolyob, xai pă că mohhă Gratohorijara 
edptdn ebhoiov vă mporiumdi) nd cv riwto- 
ratoy ăpxovra Bâpyrxov xbptov Leoprtoy “Povo- 
o&zoy “i "Eivrtpârme zov 5 ăpyny "Atac xp 
Baoietoc. 

Rai 94, ntuavrec sie Ptdorov, sic zăv xa- 

Orprobuevov nod Ladară, mveduarinby Ranăv 
35p llatorav, Evrohiv, Ehae ră 4păp.pa Gnob 
3â0oapey dă rd xopiov adrb Mrovrtovhâari 
ro etpnutwp ăpxovrt xvple Leopyiw "Povs- 
GET, vai ude rd Eoretey 256, uni Td Eoyi- 
Gauev, wai EBboauev ră 705 napâvros Vp 
uatoc ră Xogioy md sipriptvov râ eipnveve 

ăpăovr "Aa, dc Făoxev dv abrob eic mb 
wovasrîpi abrh rob Kaciyov, zac eabpru- 
viioapev peră ris "Evriuârros abroad, Gvand- 
sta nevivra xpobara mis Evvas, BraRdota 
pediooa, pâvyyae, BExa popădia, sixoat 66â+4 

rad (oiob xi rprăvra ăyedădate Tis ewac. 
"Azopaiverat oby 1) Merptârac Tuv va ră 
âae6ăv -zopioy Mrovriovători, uă Ghove 
robe “Ponpobyo»s abrod, Xa pă DAY ri. 
pooiay abrod, 4 pă Ga ră mepeâueva 
2vy5ov câv 6ploy adrijs, vă sivat 1rîjp.a tâtoy 
705 Gad pOevroc Xppovros "Ara xbpiab Baat- 
deiov, mai vă zh &yj mari re Beonotelay nai 
-pelav E Ghoxhipo» î, Ebyeve:a zov pi ră 

reava, 705, Nol GTR oi AĂȚpOVĂNOL T0d, And 

mob vby oi ete by alva, Ya Tivăc ĂppovTas 
1, app6uevos, tepou&vos îÎ Aaizos, îi vai EA 
pEpod rây mattpuv rob Gtadijoltvros u.o- 

vasrrjpiov Kaoivov, vă vijv Exp zoră ode eis 
EXRĂMOASTINGV, ora sis 2OMTIRĂV AptTiiptoy 
vă Xp Xăpiay Evo/hrjsty îi es rijy Ebe- 
veiay 705, | sic Tă Teva Tov, 1, 6i6 70 

zhpovâpobs abrab, îv Găpet XXDTOD poptG- 

w0d pal ăvaliiuazos aiwyto). 

be
d "Ezi ăp ăozahsig ai Gefmbasi Cuvere 

ris hai zabrre E56fir ză aapăy Tis, 

av Mecguerz0s “papua, &v Kovoravrtiyiv- 

zidar, „al, "ODzzofpinv,   

Constantin Voevod, care luă atunci pentru 
a doua oară Domnia, şi a cerut să poată 
luă dumnealui acea moşie Buciuleşti, ca 

una ce eră moşie de cumpărătură a răpo- 
satului Ştefan Voevod, străunchiul său şi 

ctitor al Caşinului, şi cu multe judecăţi 
sa găsit cu cale să fie protiimnisit dumnealui 
boierul Aga Vasile faţă de prea-cinstitul 

boier» dumnealui Vornieu] Gheorghe Ruset, 
Şi, deci, trimeţând la Iaşi, la categu- 

menul Galatei, părintele sufletesc chir Paisie, 
- poruncă, el a luat scrisoarea ce am dat 
pentru moşia aceia Buciuleştii acelui boier 

dumnealui Gheorghe Ruset, şi ni-a trimes-o 
aici, şi am rupt-o, şi am dat această scrisoare 

pentru acea moşie zisului jupân Aga, care 
a dat pentru ea mănăstirii aceleia a Caşi- 

nului, precum ne-am învoit cu dumnealui, 
două sute cinzeei de oi fătătoare, două sute 

de stupi de albine, zece postavuri, douăzeci 

de boi de jug și treizeci de vaci fătătoare. 

Deci Smerenia Noastră mărturisește pentru 
ca acea moşie Buciuleştii, eu toți Rumânii 

(sic) ei, şi cu toată stăpânirea lui, şi cu 

toate cele ce se cuprind în hotarele ei, să 
fie stăpânire adevărată a acelui jupân Agă 
dumnealui Vasile, şi s'o aibă dumnealui şi 
copiii dumisale în stăpânire şi spre folo- 

sință cu totul, şi în de obşte moştenitorii 

dumisale, de acum şi pănă ?n veac, și ni- 
meni, stăpânitor sau stăpânit, sfinţit sau 
mirean, sau şi din partea părinţilor acelei 

mănăstiri a Caşinului, să nu aibă a face 
vre-odată, nici la judeţ bisericese, nici la 
judeţ mirenese, vre-o tulburare, sau dumi- 
sale, sau copiilor dumisale, sau clironomilor 
dumisale, supt povara afurisaniei nedesle- 

gate şi a. veşnicei anateme. 
Iar pentru siguranţă şi veşnică întărire 

a acestui schimb s'a dat scrisoarea de faţă 
a Smereniei Noastre, în Constantinopol. 

1705, Octomrrie. 

(După ms. 605 al Sfântului Mormânt, în Legrand, Recueil, ed. a 2-a, pp. 51-3, n 19.) 
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1706, 

Julie. 

CCCCXIV. 
Gramată patriarhală pentru şcoala făcută de Marele-Comis Gheorghe Kas- 

triotul la Kastoria. 

Xridhroy narpiapatby ai Gwvoâtxbv nepi 

rîis cxoMis kactogize tâpuhstons nd Lewp- 
io» Kaorporov, Meyshov Kopicov Bhaxias. 

1706, 'lovhto», 
Lafpuț, Eo Bz05 x. cr. A. 

"Ovros ănootoixâs notpăvosoc Endtov 

Eproy Xa oixetâraroy, rd 05 piăvov dă Ayo 

edanpyedzîs Bonoxahiag ovyegâc Btepefitew. 

mode 86 idiae edyyoposbyns ebivoy vai eb- 

apei) Thy TpOnov Exovrac mphe braxoiy Tâv 

deiov mapatwioeov, mpâs îă noi bnadeigetv 

abrobe mai deyeipetv sie 2vrshi) EvEpyetav râv 

gaby xai Evaptrov mpătewy, XM vai ră 

âmorehobueva Osoppăwoc Borapov map” ebha- 

6&v âvâpăv, râv Ba depuavb&vrav rate Tvebp.a- 

mxaiz einmpijocot, ră ze 6oiwe aproţpopmbevra, 

601 Enppovboeoc mpooăedueva paivovrat, 8- 

woTâv âpod tă ppovridoc, ai neptxparbvstv 

dom dhvapue, păhora âvayxaime ră pi) eie 

wepixijv vai tăiay, AXĂ nphe un0iho» râe 

miva Xa xotvijv Avoiredhodvra xl Gpopâvra 

edepyenixijy ebnoitay mal opederay: ră ăp 

Oră ă&wpartrîje nai bneprepuc Avvăpewe ne- 

paoni(opevă re ai ăvrapBavâneva, be Eni 
srepepyiob xpnzidoc ri 6dow Epeptoptvrv 

Exovra, îv paxpă 705 Yypâvov zaparăoei năvroc 

nepbuact ooleofar ua ârtjvexi) nos xe4r1o- 
Gat zi tătav Bapovăy ai civ Bnaptw. 

"Enetâij rorapobv zpoonyex6m îpiy, kai 

efenoâneda pâna narpiapyinăv ai ăno- 
Pavriuby Tod poxapiotăro» al oopurătov» 

Iorptăpxo» rijs ăporărns n6zoc lepovozhijp. 

xai mâove Tahatorivnc, abpio» Aoa&ov, rod 
2v “Angie Ilvespar ăyaznrad xai neprzolro» 
ădehprd xai ovhherovpod rile ijuâv Merp:6- 
vrac, 6nep vai &v râ isp Xoă%nt rod ab- 

„100 Totpiapxinod ai ămoorodtuod 0pdy» 

aamecrpod sic uvr.ny aiovov, Gtaha6âvov 

o5ros: e 6 tvruudrazoc ăppuv Meyae Kâpu- 
ocs amd Kaotopiac, wbp Leopytoc, 5 VEm &v 
ebay price Anotredhâv Eusioe meţi ij 

ex)aynporărry A dOsvreiav rîe Odyapofhayiac, 
Epphrap abrod ebhafelac nd oixofev xevry- 

Ozie ic cb eră drxatonpatias edapeorijoaL 

Ge, dre wat onă zâv Betov xoi edapyedzâv 

TpOXATĂjȚIp&vos &v etorpiceuy, xi ubotiij 

enunvoia dtevepljeie 65 mvebparoc, 0 Epepuv 

oixovâuos râv Evradha mapepyopăvov vai ă- 

Erematvoc, Evo Breheiv val pooeveyneiv 16 

Kopip Ex rijs adrod neptonoias &pfijv vaiav   

Scrisoare pecetluită patriarhicească şi so- 

bornicească pentru şcoala din Kastoria, 

înălțată de Gheorghe Kastriotul, Mare- 

Comis al 'Ţerii-Româneşti. 

1706, Iulie. 

Gavriil, cu mila lui Dumnezeu ș. e. |. 

E cu adevărat o faptă vrednică de păs- 
torirea apostolicească, şi prea-curenită, nu 

numai prin cuvântul învăţăturii evanghelice 

a ridică necontenit pe aceia cari din a lor 

însăşi bună socotinţă au fire bine îndrep- 

tată şi cuvenită la ascultarea dumnezeieş- 

tilor îndemnuri, şi a-i atrage şi a-i trezi 

spre desăvârşita îndeplinire a faptelor bune 

şi virtuoase, ei şi lucrurile îndeplinite eu 

gând dumnezeiese, pe urmă, de oameni evla- 

vioși, încălziţi de îndemnurile duhovniceşti, 

şi care au adus cuvioase roade, câte se 

par să aibă nevoie de îndemn, să le susţie 

cu îngrijire şi să le întărească pe cât e 

cu putinţă, mai ales, neapărat, cele ce nu 

folosesc şi nu privese la buna-stare îm- 

bielşugată şi la folosul fiecăruia în parte, 

ci la al obştii: căci lucrurile sprijinite pe 
putere vrednică și mai înaltă și ajutate de 

dânsa, avându-și temelia răzimată ca pe 

un stâlp puternic, în lunga desfăşurare a 

toată vremea ajung a se păstră şi a-şi câştigă 

oarecum 0 veșnică păstrare a lor şi ființă. 

De ovare ce deci ni s'a adus înainte, și am 

văzut-o, o scrisoare patriarhicească şi de 

mărturie a prea-fericitului şi prea-învăţa- 

tului Patriarh al prea-sfinţitei cetăţi lerusa- 

limului şi a toată Palestina, domnul Dosof- 

tei, cel întru Duhul Sfânt iubit şi prea-dorit 
frate şi coliturghisitor al Smereniei Noastre, 

care s'a aşternut şi în condica sfântă a a- 

celui Scaun patriarhicese şi apostolicese, 

spre veşnica, pomenire, cuprinzând astfel: 

cum că prea-cinstitul boier Marele-Comis, 
chir Gheorghe din Kastoria, cel ce a folosit 

în stare înaltă aici, pe lângă prea-luminata 

Domnie a Ungroviahiei, împins de acasă 

de pofta înăscută lui a evlaviei pentru a 

mulţămi prin fapte drepte lui Dumnezeu, 

ca unul ce eră și mai d'inainte stăpânit de 

îndemnurile dumnezeieşti şi evanghelice, şi 

trezit de mistica suflare a Duhului, ca un 

cuminte şi vrednice de laudă socotitor al 

celor ce se petrec acolo, a găsit cu cale
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a luă şi a întățişă Domnului din averea, 

lui o dreaptă jertfă şi o parte curată, luân- 
du-se înțeleptește după dreptul Avel, pentru 

ca și el în ziua cercetării să se arăte slugă, 

dreaptă şi curată Domnului, şi deci, din în- 

săş socoteala şi voia lui, eumpănind cu bună- 

voinţă, a afierosit prea-sfinţitului Scaun pa- 

triarhicese al Ierusalimului două mii şese 

sute cinzeei de lei bătuţi după învoială prin 

viu graiu făcută înainte, pentru alcătuirea 
unui lucru de folos obştese și plăcut lui 
Dumnezeu, creşterea cu evlavie şi înain- 

tarea turmei creştineşti de acolo; care 

învoială s'a făcut în acest ehip statornic, şi cu 

neclintite jurăminte s'a întărit, aşă încât, 
din cele două mii şese sute cincizeci de lei 

ce s'au afierosit, să deă Scaunul patriarhi- 

cese al Ierusalimului dobândă pe fiecare 
an câte şese lei de fiecare sută, socotindu-se 

laolaltă o sută șeizeci de lei; și s'a orân- 

duit prin cercetare amănunţită a se da aces- 

tea din venitul metohului Sfântului Mor- 

mânt, adecă al bisericii Sfântului Gheorghe, 

ce se află la Neochorion, eare este la strâm- 

toarea Propontidei; pentru cari bani cu 

părerea, de obşte a iubitorului de Hristos 
rufet al blănarilor trei archonţi dintre dânşii, 

aleşi, sau așezat să fie epitropi şi păzitori 

ai acestui fericit locaş, ca să se gândească 

eu îngrijire necontenită şi să iea pe an, 

adecă în ziua de Sfântul Gheorghe, acele 

o sută şeizeci de lei de la cine va fi atunci 

egumen al metohului; pe care să le tri- 

meată sigur și fără primejdie în mânile 

celui ce va sta atunci cu îngrijire pa- 

triarhicească la Sfântul Mormânt, trebuind 
ca şi acela, după ce va luă banii, ori cu 

vre-o poliţă, ori şi cu vre-un alt chip vrednic 

de încredere, din cei ce vin de aici acolo 

pentru evlavie şi închinare, să trimeată în 

schimb acelor epitropi o seamă curată şi 

o ştiinţă pentru luarea şi darea acelor bani. 

lar, dacă, din vre-o întâmplare de nenoro- 

cire, pentru tulburările vremilor, i s'ar în- 

tâmplă acelui metoh, peste aşteptări, fe- 

rească Dumnezeu, şi cele o sută şeizeci de lei 

nu s'ar da din venitul lui epitropilor, cum 
sa lăsat să fie, atunei skeuophylaxul Scau- 

nului patriarhicese de acolo, al Ierusalimu- 

lui, să răspundă şi să dea acele o sută, şei- 

zeci de lei către epitropul patriarhicese care 

va fi atunci; iar acesta, luându-i în mâna 
lui, să-i dea şi să-i împartă cu îngrijire de 

aproape la părţile orânduite și la nevoi ca 
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acestea de folos, și cu cea mai mare îngrijire 

şi pază, ea nu cumvă din lipsă de grijă să 

urmeze o împuţinare şi scădere acelui lueru 

dumnezeiesc; trebuie deci a se da întâiu 

din acei trei sute de lei unui psalt dintre 
cântăreţi leafa pe un an, ca să cânte Dom- 
nului în sfântul Ierusalim, când va fi des- 

chisă poarta primitorului de viaţă Mormânt, 
iar, când va fi închisă poarta, adecă a sfintei 

nvieri, să cânte atunci în biserica Sfântu- 

lui lacov, în fiecare Duminecă şi serbătoare 

domnească, obișnuitele slujbe bisericeşti; şi 
pe lângă aceasta să înveţe după nevoie ace- 
laş psalt pe părinţii acelui Scaun, iero- 
monahi şi ierodiaconi şi călugări, şi pe 
copiii mireni ai creştinilor ortodocşi, pe 
cari-i vor orândui la el, cu alegerea şi aşe- 
zarea patriarhicească, iar prea-fericitul Pa- 
triarh ce va fi atunci în Scaun, sau locţii- 
torul său, aceştia toţi să înveţe cântările, 
adecă Anastasimatariul, Checragariul, cele 
trei Liturghii, un Polieleu, „toată suflarea 
să laude“, o doxologhie mare şi o „oprire“, 
precum şi canoanele şi iroparele ce se cântă 

în litaniile sfintei Învieri; iar cel ce vrea 

să înveţe mai mult decât acestea, cântările 
preoțești sau alte feluri, fie elerie, fie mi- 

rean, unul ca acela să plătească din banii, 
lui, şi aşă să înveţe. Şi încă acelaş locţii- 
tor al Scaunului să dea unuia din evlavio- 

şii ereştini alţi douăzeci delei,şi acela să 
înveţe pe copiii creştinilor din sfânta cetate 

a lerusalimului slovele obișnuite ale limbii 

greceşti şi ale limbii Arabilor. Pe lângă. 
acestea, să plătească şi alţi douăzeci de 
lei la doi preoţi cari trebuie să-și aibă 

totdeanna locuinţa lor statornică la bi- 
serica din Gaza, ca să înveţe și aceia pe 
copiii creştinilor earte, greceşte şi arăbeşte; 

de asemenea şi alți douăzeci de lei preo- 

tului ce se va află în Rama, care se zice 
şi Ramleh, ca să înveţe de la el copiii creş- 
tinilor şi acolo carte obişnuită, grecește şi 

arăbește. Şi alţi douăzeci de lei preoţilor 

ce sunt la Taip, ca să înveţe şi aceia pe copiii 
creştinilor, în acelaș chip, carte de obşte. Încă 
şi alţi douăzeci de lei să se dea unui das- 
căl la Pezală, ca să înveţe şi acolo pe copiii 

creştinilor carte sfântă, greceşte şi arăbeşte. 

lar cei trei sute de lei rămaşi să se dea, 
preoţilo» ce se află la Karak, adecă la prea- 
sfinţita Mitropolie a Petrei în Arabia, ori 

unul, de va fi să fie, ori doi, ca să înveţe 

şi acolo pe copiii creştinilor grecește şi
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arăbeşte pentru a începe de aiei încolo 
prin învățătura literelor a -procopsi după 

cuviinţă creștinească copiii eredincioşilor, 

şi a înaintă către creşterea îmbunătăţirii. 

Acestea toate deci fiind astfel orânduite 
şi tipărite pentru folosul de obşte al turinei 

creştineşti de aice, şi la Smerenia Noastră 

făcându-se cerere pentru mai deplină trăi- 

nicie și întărire acestor lucruri, primind cu 
plăcere această, cerere, ca foarte iubitoare 

de Dumnezeu şi în stare să ajute foarte 
mult pentru sufleteasea mântuire a eredin- 

cioşilor, seriem şi facem cunoscut şi întărim 

duhovniceşte toate acestea ce s'au însemnat 

nai sus cu de-amănuntul, cu părerea de obşte 

a prâa-sfinţiţilor arhierei ai noştri şi prea- 
cinstiţi, prea-iubiţi fraţi ai noştri întru Duhul 
Sfânt şi coliturghisitori, ea să aibă putere 
neprefăcută, neschimbată şi neîntreruptă, în 

tot veacul, trebuind, după datoria lor, ea 
acei ce au primit această cârmuire, prea-feri- 
citul Patriarh de Ierusalim ce va fi pe vre- 

muri, şi epitropul lui deacolo, să se gândească 
şi să îngrijească de statorniea, îndeplinire 
şi păstrare a acestui lucru prea-dumnezeiese; 
tot aşă şi boierii de pe vremuri, staroştii 

dintâiu ai rufetului (breslei) blănarilor să 

aibă supravegherea celor trei epitropi din 
vufetul lor, ca să nu lipsească niciodată 
vre unul din trei, ci, dacă vre-odată unul 

dintre ei ori se va retrage, ori va şi muri, 
să puie în loc pe un altul, şi să îndepli- 

nească acel număr de trei, cu dumnezeiască 

râvnă şi necontenită prevedere şi îngrijire 
şi sârguința cea mai mare de a luă cele 
o sută şeizeci de lei de dobândă pe an de 

la egumenul acelui metoh, şi să-i trimeată 

sigur acelui epitrop patriarhicese, şi acela 

să le împartă la locurile unde s'au orân- 

duit, pentru ca nu cumvă, iscându-se, din 

neîngrijire, vre-o piedecă, un astfel de lucru 

plăcut lui Dumnezeu să remâie nefăcut. 

Şi atunci cei ce vor prieinui mai întâiu 

această zăbavă şi oprire a faptei se vor 

pedepsi mult în ziua aceia de frică şi de 

spaimă, şi vor răspunde fără greş, ea nişte 

îngrijitori fără hărnicie şi fără folos. Deci, 
spre arătare şi asigurare şi pază necăicată 

a tuturor acestora ce sau scris, sa dat 

cea de faţă a noastră patriarhicească seri- 

soare sinodicească de întărire. 
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1106, 

27 August. 
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În anul Mântairii 1706, luna lui Iulie, 

indicţia a L4-a. 
Al Heraecleii și Rodostului Neofit. 

Al Chalkedonului Costandie. 

Al laninei Climent. 

Al Chizicului Chiril. 

Al Brusei Chiril. 

Al Dristrei Atanasie. 

Al Nicomediei Partenie. 

Al Ieoniului Antim. 

Al Derkonului Nicodim. pe
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CCCCXV. 
Scrisoare patriarhală aşezând un egumen la metohul din Ismail al Sf. 

Mormânt. 

[păpupo. Gnoxaraozariby Îjrovpăvuv sie Tă 

2v lop.amimp- werâytov rod “Aviav Tâpov. 
1706, Abyoborov 27. 
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xatpâv, moi vă eivat Xai aĂGV. 

Teraproy. '0 Mqrponohre Eat 6205 noip- 
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ue mi elvor, wat vă mă ypăne ete apti, 

vă mb 8vOvpiâoar, Stă vă pik ăAnouovijons vai 
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Năparoy. llapovrovy 7iyây Yepoyzoy Xpr-   

Carte care aşează egumen la metohul 

din Ismail al Sfântului Mormânt. 

1706, August 27. 

Pe Sfinţia Ta, părintele sufletese chir 

Atanasie, te trimetem la Ismail, ca egumen 

la mănăstire, nu din altă pricină, dar pen- 

tru că eşti om curat, şi caută so păzeşti 

şi să nu ne rușinezi. 

[Întâiu.] Să te păzeşti a nu face cume- 

trii; la casele mirenilor fără nevoie duhov- 

nicească să nu mergi; în chilia ta băieţi 

supuşi bănuielii să nu ai, şi de acum înainte 

aşă să faci. , 

Al doilea. Părinţii sau deprins în egu- 

menii să stăpânească aşă cum vor, şi Sfân- 

tului Mormânt să nu-i dea nimie; şi voim 

ca, Sfinţia 'Ta să scoţi venitul acelui metoh 

la maidan; din el îţi îngăduim să ai-0 

parte, şi în fiecare an să dai Crucii venitul 

ce se va întâmplă. 

Al treilea. Patriarhul are a luă în fie- 

care an de la metoh zece ocale de icre, şi 

să le trimeţi în fiece an la vreme, şi să 

fie şi bune. 

Al patrulea. Mitropolitul are a luă câte 

cevă pe an, şi să întrebi să afli ce e, şi 

să serii aceasta pe hârtie, ca să-ţi aduci 

aminte, ca să nu uiţi, şi să dai mai mult, 

şi să se facă obiceiu rău. 

AL cincilea. Fiind de faţă unii bătrâni 

de ispravă dintre epitropi, să-ţi facă pro-
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egumenul două catastişe ale lucrurilor mă- 

năstirii, adecă ale biserieii, ale chiliei, ale 

bucătăriei şi a tuturor celorlalte, în care 

catastişe să vă iscăliţi şi Sfinţia Ta, şi pro- 

egumenul, şi unii dintre epitropi, şi unul 

să-l ţii acolo Sfinţiia Ta, şi altul să mi-l 

aducă proegumenul, aici. 

Al şeselea. Să iei şi hârtiile bisericii şi 

ale viei ce a cumpărat-o proegumenul, şi 

ale casei, şi să le aibi în pază bună. 

Al şeptelea. Te jurăm pe Domnul nostru 
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Isus Hristos carne să nu mănânci, nici pu- 

țină. nici când. = 

Al optulea. Să păzeşti postul Lunii după 

datina mănăstirii. 

Al noulea. Miercurea şi Vinerea să pă- 

zeşti postul sec, iar, şi dacă nu poţi, să 

arăţi măcar lumii că-l păzeşti. 

În sfârşit, pe Mitropolitul locului, dacă 

va face o mie de lucruri bune, să nu-l 

lauzi, dacă va face o mie de lucruri rele, 

să nu- -] osândeşti; să nu-i porţi numele în 

gură, ca să o duci paşnic, 

Dacă Mitropolitul îţi va arătă vre-odată 

vre-o scrisoare patriarhicească şi-ţi va cere 

să dai mai mult decât cele zece oeale de 

de icre, ori îţi va pretinde cevă morun, 

să nu dai nimie mai mult, nici alteevă; 

dacă te-ar 

vină aici. 

Şi încă acolo la Ismail nu vine slujitor 

să ceară pentru Sfântul Mormânt, şi sâr- 

guieşte-te, dacă poţi să faci vre-o milos- 

tenie, să avem ştiinţă, să-ţi trimetem seri- 

sori să faci ce poţi. Şi Domnul cu tine! 

sili încă, închide metohul şi 

Din Constantinopol, 1706, August 27. 

CCCCXVI. 
Antioh-Vodă Cantemir către Hrisant, Patriarh de 

greutăţile băneşti ale țerii. 

2 Mavaptorare, 6210pi ora? 

Biozora vai Narpâpya 7 

=pa poahi p. 4 25% Daha ast Vie tipe, 1 

re Xpboavfz. TpEzepe 35 pază Tvebua pâet zt- 

e afias 

pacogipâstase, 2 zi, 7 specăgay Mazar 7 46t0- 

cvhAfâG 2pGGXȚOpENmev6, TOVANTAG ui 

58183. Vol. XIV. 

Constantinopol, despre 

Prea-fericite, prea-venerate şi pvea-înţe- 

lepte stăpâne și Patriarh al sfintei cetăţi 

Jerusalimului şi a toată Palestina, chirie chir 

[risant, al nostru după suflet părinte prea- 

iubitor, îndreptându-mă către Fericirea Ta 

cu evlavia cuvenită, în genunchi şi cu frun- 

48 
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1701. 
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Io Antioh Costantin Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

tea, plecată sărutăm dreapta-ţi cea. vrednică 

de toată cinstea, rugându-ne Domnului să 

te ţie sănătos şi cu zile îndelungate în siare 

senină. Am primit două din serisorile-Ți, 
pentru care 'Ți-am aflat din ele cu de-amă- 

nuntul cugetul; arăţi în ele că, în cele către 
lucrurile ce mi-ai seris, eră în chip prietenese 

şi ca un sfat, şi nu trebuiă să ne supărăm. 

Să mă crezi, stăpâne al mieu, noi n'am fă- 

cut nimie vrednic de pedeapsă faţă de mă- 

năstirile Sfântului Mormânt, nici nu facem, 

ci, din potrivă, le și ajutăm mult; scopul și 

cearta Fericirii Tale e pentru împrumuturile 

cedau: [i-am spus-o şi mai nainte adesea cum 

că la acele împrumuturi ce 'Te supără (vezi 

chipul şi află cu ce 'chiverniseală dau), une ori 
când ţara are nevoi multe şi se cer mulţi 

bani, se ieau unii bani de la egumeni ca 
să slujească: trebile astfel, venind sorocul 
şferturilor, îi ieau (banii) acolo; pentru 

aceia Te rog pe Fericirea Ta |a-mi spune] 

ce pagubă oare se face că se dau câtevă 
zile mai nainte? E tot una; dar, când ne 

împrumutăm, şi luăm, li dăm acei bani 

înapoi. Acum în urmă am luat dela egu- 

menul de Galata o pungă de bani; aceia 

e treabă a mea particulară, şi o plătim. 

Preasfinţite, ce sa petrecut pănă acum, să 

se isprăvească, şi, dacă Ţi-ai îngreuiat inima, 

puţin asupră-mi, iartă-mă, şi roagă-te să 
se împrăștie seandelele, şi noi vom fi iarăş 
ca mai nainte, şi Fericirea Ta iarăş către 

noi ca un părinte faţă de fiu, și mă vei 
iertă, şi, ca să nu mai fie îndoială, mă rog 

prin scrisoare, şi să înceteze toate; iar anii 

fic-Ţi fericiţi. 
Octomvrie în 17. 
Fiu după suflet al Tău: 

“10 Antioh Costantin Voevod. 

CCCCĂVII. 
Constantin Duca-Vodă către Hrisant, felicitându-l pentru alegerea ca Pa- 

triarh de lerusalim. 

"Emarodij Rovoravtivo» Andza Bos66da | 

mpăc Xpboavov, ebaptorobvros &xi ri za- 

1! Eră mazil. 

Scrisoarea lui Constantin Duca Voevod 

către Hrisant, mulţămindu-i pentru pa-
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedcon.) 

  

triarhiceasea bunăvoință şi cerând-o şi în 
viitor. | 

Sărutând cu evlavie prea-respectata dreap- 
tă a Fericirii Voastre, mulţămese foarte 
mult pentru părinteasea-ţi iubire şi cealaltă 
îngrijire ce păzeşti şi ai arătat adesea faţă 
de noi, cari-ţi suntem cu totul îndatoriţi. 

Domnul Dumnezeu să ehibzuiască după do- 
rințţa Ta bun dus şi întors. Sfânta cetate 

Ierusalimul se bucură primind pe adevă- 
ratul ei păstor, iar, din potrivă, se întris- 

teară însăşi Constantinopolea, lipsită de 
lumina “Ta, şi mai ales noi, cei ră- 

maşi fără altă mângâiere de acum îna- 

inte; pentru care iarăș mă rog de Dum- 

nezeu însuş să te păstreze sănătos, bucuros 

şi în zile îndelungate, şi să ne învredni- 

cească, prin prea-sfintele Tale rugăciuni să 

slujim şi noi Sfântului Mormânt şi po- 
runcilor voastre la vremea cuvenită. 

lar rugăciunile Tale fie cu noi! 
I.a poruncile tale ca un fiu 

Io Constantin Duca Vocvod. 

CCCCĂ VIII. 

Altă scrisoare patriarhală pentru biserica stavropighială din Ismail. 

Fpâu.pa mpăe mode îv re "lopamhiwp Entrp6- 

movs 7od "Aşiob Tâwov, nepi Boirjoeue Tijs E 

xetos Exxnsias rob w0586p0b Mvijuazos” 46. 
1707. 
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îv Mata rimore m” Exeiva, God etvat ele mb 
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mo, xai cica vă erat &z abrod” nai îv 
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Scrisoare patriarhală către epitropii din 

Ismail ai Sfântului Mormânt, pentru câr- 

muivea: bisericii de acolo a Primitoarei de 

viaţă Pomeniri; 1707. 

După obişnuitele rugăciuni.— Întâiu să 

scrieţi în două catastişe candelele bisericii, 

odoarele, cărţile şi orice alta e de folos, 

şi ale chiliei egumenului, şi ale bucătăriei, 

şi ale chelăriei, arămurile, fierăriile şi ori- 

ce alta; şi unul să-l aibă egumenul, is- 

călit de dumneavoastră, şi altul să-l aveţi 

dumneavoastră, iscălit de egumen, pentru 

ca, dacă se va schimbă egumenul, lipsind 

cevă din acelea ce sunt în catastih, întâiu 

să-l puie la loc, şi apoi să iasă de acolo; 

şi, dacă ar face cevă nou egumenul, bi- 

sericii, san ar închină cinevă, să-l scrieţi în 

catastih, ca să rămâie cinste şi pomenire, 

şi a egumenului, şi a celui ce va închină. 

Al doilea, egumenul să aibă sărăcustele, 

şi, de sar întâmplă şi alte sărindare miei, 

părţile, liturghiile, rugăciunile, cântările de 

la mort, pomenirile, colivele şi ce eleimosivă 

se poate strânge pentru mănăstire şi pentru 

1 07.
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pavrăpta pi pă, 1ăc pei?ac, râs hetovpylae, 

ră ebyEhata, ră odrivă râv dvnoxâvroy, ră 

pwrp.6ovva, ră x6hhv6a, mai e! mi &eruocb- 

vry Îpmopet vă obyăty tă 7 povaorijpt %ai. 

îă mbv “Astoy Tăgov, xai ăxcumj ăXda Grod 

oby oi ptomavai ovvierav vă diâuvy eic 

zby Emirăptov, sic raic Etowodâymoete, moi ei 

ze ovvălovrat ănă ră vapătia, mai Xa 

2henuoabvoc napă râv ăpdoăctuv, adră do 

vă ră moipvym 6 “fprobuevoc, xai vă GTEhAY 

mai rd papi rod Iarprăpxod. Tă 8 dă, 

Inovv ră Xorpa 6nod palovavrat dă 1 Xdăt, 

za Goa ăonpa neptooebovvy md wnpla 6nob 

oâpyowv ot xporiayai sie Tij Exximolav, vă 

eivar sic ră yEpta Tie 'Evriuornrâc ou, xai, 

âv Bănrovrai mtves xprortavoi sie rijv abijv 

mic Exxhnolac, xal Exowy ovvidetay vă ăldovv 
minore, wo Emetvo Î] "Evriporme cas vă ră 

maipvere' mol ăx6um ră voixia ăn ontjtta, 

amd ăpaoriipta, ămb poateta, vă ră molp- 
vere î) 'Evup.6rre cae. Kati, 3y dretepeon rivăc 

ăehpbe sic ri Exxmolay î onîrt, î) Ep- 

vaotijpi, 3 pomati, vă mb Ypăpere Enâvn Gas 

eie fa and răy "Evrwpârră cae, îjowy eis 

Onotov edpire ebhowţov pă XOLviV G0S "VOUTjV. 
Ko ră dfoâa God vă yEvoby sie Thy Wovre- 

EeMy dă vă mă vpăvere vă mă xâuwere 1) 

"Eyrwârrjs cas. "Ay sic ri Exahnotay, 7 ele 

răy ptobuevov vă bi) păderă more rizote, 

dă vă ui mă nădopev daây wat pă ră Ep- 

aripa nod ră îxăoapev ăărma. Kati, dry 

idire zâc wăvtva onijri, Î) ăpvaorijpt, î pa- 

ati 8tv oopuptpet vă md Ey 5 “Aso Tăpsc, 

ov 6nod răya Gxohov0i) rinore &vavti6rns 

3) tuia, bueis oi Emirponor vă pulivere xi 

robe Aotnode vepovrac 705 woyaNă, Xa Vă 

mb vowodoţire, xo uă x0tvhy 1vopirjy vă tă 

movie, vai vă naipvere 1) "Evrtpârns cas Tă 

donpa. "Enea, sie ri Exximatay, y Xo40) 

xepamiăr, îi ho rimore ypstăterat pepep.trt, 

vă ză văuvere 1] "Evupiârae cae, wa &yt O
 

îprobuevoc' Money xadaporepoy: ăv 05 6 

Îobuevoc vă ere, rinore dă 7 avtobpl 

mov, ds md pretor, Exeivoe amd AGO» Tow 

si 58 Exetvo ră Gyawata, Vă ră pretvera 

1) "Evmipbrme oas" vai, si zi Xonpa nepto0eb- 

Goby, vă ră orEhvere sic Te pă 1păuuară 

cae xăde ypivov 705 “Aviov Leopyio». Kai 

îmewây Gad ăptepvonv simare ete rijy Sr- 

xAqolav ră ovâp.ara vă ră sppățere vă pyrj- 

povebonvrat sic zi Exxhnoiav, Gui Vă tă 

orâhvere xal eie ljpăc vă ză nEpnouey eie 

ciy “lepooozip., vă urp.ovebovrar nai Evei, 

Kai rd wm Gnod ăopaoev 6 wp Aedv-   

Sfântul Mormânt, şi încă altele ce au obi- 

ceiu creştinii să dea la epitaf, la, spove- 

danii şi ce se strânge de la corăbii, şi alte 

eleimosine de la drept-eredincioşi, acelea 

toate să le iea egumenul, şi să trimeată 

şi ierele pentru Patriarh. Iar untdelemnul, 

adecă banii ce se strâng pentru untdelemn, 

şi câţi bani prisosese de la făcliile ce le adue 

creştinii la biserică, să fie în mânile du mnea- 

voastră, şi, dacă se îngroapă niscaivă creştini 

în curtea bisericii, şi au obiceiul de dau 

cevă, .şi aceia s'o luaţi dumneavoastră, şi 

încă şi chiriile de la case, de la prăvălii, 

de la magazii, să le luaţi dumneavoastră. 

Şi, dacă vre-un frate ar închină biserieii 

ori o casă, ori o prăvălie, ori o magazie, 

so scrieţi asupra cui veţi crede dintre dum- 

neavoastră, adecă pe care-l veţi găsi bun, cu 

părerea voastră de obşte. Şi cheltuielile 

ce se vor face la muteveli, ca să o scrieţi 

să faceţi dumneavoastră. Dar asupra bi- 

servicii sau asupra egumenului să n'o 

scrieţi vre-odată, ea să nu pățim ca, şi. ca 

prăvăliile pe care le-am pierdut fără drep- 

tate. Şi, când veţi vedeă că o casă ori 

prăvălie ori magazie nu foloseşte să o aibă 

Sfântul Mormânt, căci poate s'ar iscă vre-o 

duşmănie sau pagubă, voi, epitropii, să 

strângeţi şi pe ceilalţi bătrâni din mahală, 

şi să vorbiţi împreună, şi cu părere de obşte 

să o vindeţi, şi să luaţi dumneavoastră 

banii. Apoi, la biserică, dacă se va strică 

ori cărămida, ori va fi nevoie de orice me- 

vemet, să-l faceţi dumneavoastră, şi nu egu- 

menul; spunem mai curat: dacă egumenul 

va voi să facă cevă pentru huzurul lui, 

so facă el pe seama lui, iar, dacă acelea. 

sunt de nevoie, faceţi-le dumneavoastră; şi, 

dacă prisosese cevă bani, trimeteţi-i la noi 

cu scrisorile voastre, în fiecare an, de Sfântul 

Gheorghe. Şi numele celor ce închină cevă 

bisericii să le scrieţi, ca să se pomenească 

în biserică, dar să le trimeteţi şi la noi, 

ca, să le trimetem la Ierusalim, spre a se 

pomeni şi acolo. Şi via ce a cumpărat-o 

chir Leontie, să o vindeţi şi să luaţi banii 

dumneavoastră. Asemenea şi [actele:] hoge- 

turile şi alte temesuturi și porunci şi buiu- 

ruldiuri ale bisericii, ale chiliilor, ale pră- 

văliilor şi ale magaziilor, să le aveţi pe 

toate dumneavoastră în mânile dumnea- 

voastră. Si, când Dumnezeu va chemă în 

Împărăţia Sa pe cinevă din dumneavoastră, 

epitropii în viaţa să voteze pe un om de



moc, vă ră movhijdere mai vă măpere ră X0- 

pa i) PEvruudrne oas. "Axăyn xai ră orlerta 

wi AXA Teweoobrig. Xal Bptouobe ai Tov- 

movpria râs Exxhmoiae, rây xehlov, Tv 

2pyaornpiov, xai zăv pzateiuv, vă ră E-Jere 

Sha 1 "Evrwp6rqs cae ele petpăc Gas. Kai, 

drav 6 Bebe npooxatourwvă ănd ri "Evrt- 

porqră cae sic ri Gxarhetav za, ot Lâvreg 

îmizponot vă Wrppibovy rwvă piiotuoy Xyfpo- 

mov Gră Enirponov ei rby r6noy Tod ănofa- 

vâyroc, %ai eiza vă păc vpăpo»w stânotv vă 

rod oredvonev xat piper Ezirponiniv. "ore 

zapaxahobuev, Ei vă nâwere, î6 d.nopioeos, 

ai &notoc îjrobuevoc 88 rd Grâpân, de deib 

m abdrod, nai Epyerat hoc. 

(Legrand, Î. e., pp. 65-17, n* 22.) 

treabă ea epitrop în locul răposatului, şi 

apoi să ni dea deştire în scris, casă trime- 

tem şi carte de epitropie. Cum vă rugăm, 

aşă să faceţi, după hotărâre, şi eare egumen 

n'ar voi, să plece de acolo, şi să vie altul. 

  

CCCCXIX. 
Antioh-Vodă Cantemir către Patriarhul Hrisant de Ierusalim, cu mulţămiri 

pentru condoleanţele arăiate la moartea Doamnei. 

"Easrohh "Avruâgoo Kavreipn Bosâ65a 

mpbe Xpboavbov, eipaprorabyroc ni roic 0Dh- 

orrpempinte rod larprăpuon îtă 105 i ptep.5- 

vos (sic). 
Maxaptorate, optat Wai Geonpofhare 863- 

nora xoi Narotăpya tie diac nOoS “lepabom- 

Mu. oi măoe Iadatoriviic, xbpte, 'Xbpts 

XpbonvGe, fjusrepe 05 4ară 2vedy.a nătep no- 

Dewdrare, mi buztEpa (PLĂOOTOPIOTĂTI, AȚĂTA 

per atâods &novpouey Tp05p1j3t%, ăonal.svot 

mi îepăv ris dettâw' deâpevot rob orprobisy- 

oc âv js cod dos e dpuaivova usi 

eb(by.oâoa. 

Ti ctpiav adrijs thăGopev &ntorohiv Xa 

ijuâv Eperijy, Bay ârrâs rijv apăvy Mabâvres, 

Dzepebx aptotobuây Ti) Maxapiorqri 2qs: Tp- 

mov uâv Ori Evopey Tă meţi Tic Dyieiac, deb- 

repov 8 Gu, Ge marip %ai mazpixăe toc, 

păc GVĂADRĂTAL, VAL Îagopote Tponote ă- 

vațaitev pac vă pi hwzâmechev xată tă 

păţebos ris ăperpw hbzs 6zod aiwyndine 

păc to6ân. 

Atozoră up pazaptorare, Ehojtâlanev re 

vă ov rd zâboc ăvoROtop0y Bune Evopi- 

oayev îi 6 Bebe edhbs cie mb mâdos 8idet 

pai Td Cpt: TV ozapovijy, Mo, Grob 

îjzav ăztozenzoy. Tv Ehatâav ps sic "Estoy 

Z/0uew, 4i ăv Rote praapoBopbvras azi ho- 

zâvzâc wac hehe îvânyau. bo) Fi] ua pia 

pac, sic 7 vă eî/aprOTâpEv ză vouă Tob 

aa vă Eumpsivopey expapiotoc zic tă Gerd 

205, vas nai 1, Manapiietic 75 Wâs d tare 

ve pivet, 

  

  

Scrisoarea lui Antioh Voevod Cantemir 

către Hrisant, mulţămind de condoleanţele 

Patriarhului pentru Domn (sic= Doamnă). 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi de Dum- 

nezeu păzite stăpâne şi Patriarh al sfintei 

cetăţi Ierusalimul şi a toată Palestina, 

doamne, doamne Hrisante şi al nostru după 

suflet părinte prea-dorit, îndreptăm cu re- 

verenţă şi iubire adâncă închinăciunea, 

noastră către “ine, sărutând sfânta- Ti 

dreaptă şi rugându-ne de Dumnezeul cel 

întrupat pentru noi ca să fii sănătos şi 

bucuros. 

Am primit cinstita-Ţi serisoare şi nouă 

dorită, p.nteu care luând îndoită bucurie, 

mulţă mim foarte mult. Fericirii 'Vale: întâiu 

pentru că am cunoscut cele cu privire la 

sănătatea “Ta, şi, al doilea, pentru că, fiind 

ca un părinte şi prieten al tatălui mieu, 

plângi împreună cu noi, şi în felurite chi- 

puri ni faci silă să nu ne întristăm după 

mărimea nemăsuratei dureri care ni-a căzut 

pe neaşteptate. 

Stăpâne al mieu prea-ferieit, socotiam 

că suferinţa e de neîndurat; ci am cunoscut 

că Dumnezeu pentru durere dă anume şi 

leacul: adecă răbdarea, care nu eră de 

crezut. Avem nădejdea noastră în EI, şi 

prin îndurare şi întristare doar ni-ar împu- 

ternici inima, ca să mulţămim numelui Său 

şi să rămânem cu mulțămire la voinţa Lui, 

după cum şi Fericirea Ta ni-0 arăţi. 

3831 

1707-8, 
l-iu Februar.
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Constanti- 

nopol, 

1707, 

25 Februar. 

TyopiGouay- Get Ex râv Euhnuăroy was, 

d0&a re obros ebBouljoavri, XEyovrăc ra abră 
Tăhwy XaTă tă dvOponivov, Awmâneole, 2vo- 
„)obueobe, ovhhoți(6pevot ză neporarixă rob 

mădove. Dyopiţouev Gr al, Xopie vă iv 
ăvamăonuey, E6 iiac mpoatptoewe, xabo 

xi pc mb părere, ele rate ebnpoodsrate 

zpooevyaie nai Mrayeiate rs vă pvaoveberar 
napă ris Mavazprornrâs Te, xal napaxahă 

vă iv Exere eic rijv piu oxs, Gri Exelvij 

1) poxapirie eiye ebhxfâc mpbe riv Moxza- 

BLOTA TA Tae. 

Ko mohhdate ete nohăs râv bnodeoswv 
eiyev ăwepluvoc mpbs păc, măNhoy 8ă ua 

dă md oovoiwsotov voi epovrite. we marip 

nvevuatiu66, sonoră wv, bnepebyaploră rţi 

Maxaprărar adrîs: vvopito rd zp60vuov rîc 

dțărne. AP ard mi vă einâuev; "Euuevoţev 
zi) Govij cas, xai o0Byi ăMhov. Fpăgua 31- 

Norurdy zic drois abrije ai “ây mobervije 

Dytetac vă Egouey: oi dă ppbvor rije ofje Ma- 
xapiârnroc etmoav Beddey măumohor' ai 88 
pat abrijs ebyai etpoav ue” înv năvroy. 

Gefpovapiov ui, 

Tioe moră mnvedua adrie mal ele robe 6- 

pioiupbe zpodvp6raroc. 

"lo. "Avrioyoc Bosfdâac. 

(Bibl. Ace. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

Ştim că, după păcatele noastre, slavă cui 
a hotărât așă, vorbind iarăş ca un om, ne 

întristăm, ne tulburăm, cugetând la împre- 

jurările suferinţei. Ştim că, fără a 'Le fi 
silit, din însăş a Ta aplecare, precum îmi 

şi serii, va fi pomenită în bine-primitele- 

Ți rugăciuni şi slujbe de către Fericirea 

Ta, și Te rog să o ai în amintire, pentru 

că ea, răposata, a avut evlavie față de 
Fericirea Ta. 

Precum adesea la multe lucruri ai fost 

fără grijă către noi, şi mai -ales pentru 

nuntă, şi te gândeşti ca un părinte duhov- 
nicese, stăpâne, mulţămese mult Fericirii 

Tale: cunosc aplecarea-ţi iubitoare. Pentru 

aceia ce să spunem? Rămânem la sfatul 
Tău, şi atât. Să avem scrisoare care să 

vădească buna Ta sănătate, dorită şi nouă; 
iar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

cât de mulţi; şi sfintele-Ţi rugăciuni fie 
cu noi cu toţi. 

Fevruarie 1. 

Fiu duhovnicesc al Tău şi la poruncă 
prea-gătit. 

lo Antioh Voevod. 

CCCCXĂX. 
Alexandru Mavrocordat către cei de la Sfântul Mormânt, despre recoman- 

darea lui Hrisant ca Patriarh al Ierusalimului de înaintașul' său Dosoftei şi despre 
datoria lor de a-l primi și ascultă. 

"AMavăpoc Mabpoxopăiros zoie “Anorarpiraie. 

Ilavepărarot ăpyiepeie oi broxelpevt! ră ănoarohxâ nacptapyixi Bpive râv “lepoco- 
Abpuoy oi oi dornei zavoatorarat îepopâvaxor xai doorarot povayoi, tiv îjpâv “lepârnra 

Xatperă wi ăomătouat, Kbproc 6 Bebe dapvădrrar buâc 2v bieia ua ebruepia Gryjvexet. 

Tă zapăv eivat rpâroy piăy vă 6bowuev răv. 2pooIjrovta Duiv Xatpertaţuy, xai Gebrepov 

vă povepbomuev mpbe buăc, dv xadă ua -vă Ejpăbapev ua mpârepov îv ovyrouig, Gri, Emerdi] 

5 paxaprbraroc Ilorpăpăme mp “lepooohbuuy xbp Acaifeoc îmhijpwoe zh xotvăy yptoc xai 
ămedtpu.moev ele râs aimviac râv dtmaioy p.ovăc, enpobibâstm pă otv vâuy năvrov râv 
&vradda pBoăitoy xptortavâv vai ra iepăc abvâdov roy dpylepewv eic adrăy tby AT0aro- 
Aăy Opăvov rod Ilarprapxeto» zâv “lepocohbuuv & xdp Xpboav0oc, ăvras vijatov Bpupa ris 
"Buximoiac cîjs îv “lepocohbuute, rai măow buây vvopiuos xot pazruevoc. Bic rob Goto» 

rmăy mpobiGaouby îjrovy obubneos wo 1 vu Tod îv paxapia ij Aitet vevouvov dotdiuob 

Iarprâpxov xdp Aoatfto», nds 3y davbăver bye mer? îjtebpere xahă mâc Î] vu) 70 

sic măv vây poxapratov xbp Xpboavdov Exhve măâvrore, dă val mpăc Tpâe mohhănie 7d 
Zeye, wai, Eyde 705 Oavăro» evâpevoc, îv ij npoypaeston dofiiam noi tdi petpi 2voopa- 

+o0etoy zăy paxaptotaroy dp Xpoavdov 897» îădoyâv ro». Tobrov dotzdy Ti 1vbu, E 

âp.zvevobetoy, zapă r0â "Aio» Ilvebuazoc, ovvamweoăone vai tije îepăe owyă30v, Epwy3 vouiuwe 

xi Xavovuâe 1] perăfisac eic răv amoorohzbv narptapytiby Bpovov râv “lepocohbumy 705 

paxaptorăro» Iarptăgpov xopio» Xpooăydo» pă zpezov 1jowpov vai sipnyixiv, Xopie vă Gno- 
dovdroq xăupia Crjuia.



Kai Aownăy bshere E rhy adry ăyâmny vai ebvotav xi edhaferay ei 'viv Maxa- 
prârmră mov, xadăe ua eic by pb abrod Ilarprâpyrv udp Aosihzov, zby wat flztov abrob, ai 
Bshere ovuopovity, adrod tie 'Exximolac xi râv ptozavây, pohărzovres vai pe UNIO 

măv obydsouov ris mvebparixie ăvăzne nai riv wptorozapăsoroy Eiplivnv %4i Gvuay 7 
Gzotov wavâvovree mol Îmeie, behomev xapii, îmetâi, vai %youev ebhăbaav sis rhy Looâdyov 

Tăpoy xai eis Gha ră 2v “lepnvonhip, oefăouta mpoorvipara, wa ăyazoduev rijv cip» 

xo6Epymotwy, mai Tiv ăvevoginoiav adrâv, xai 83v heimopey ăxă ziv Bbvarijv 05vEpoiiy. 
| "Ac Exo 88 ziptov dp.0v păun Gjhwrinbv zavrbe ypevbdove, Ert dă vai măe ebyăe buy, 

ua ot xp6voL Îuv etrioav nhhoi za ăyadoi. Tis Duâv “lepârmros sis robe Gptap.obc. 

1107, Gefpovarion» 25. 
"AMStavâpoc Mavpoxopăroe. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Gedeon.) 

” CCCCXXI. 
Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Neofit Notara, despre felul cum, 

după voia lui Dosoftei de Ierusalim, a fost aşezat ca Patriarh Hrisant şi despre 

datoria lui Neofit de a rămânea ca locţiitor al fratelui său. | | 

"A)stavâpoc Mavpoxopăăros Neovbrw" Norăpy. 

Navoobrare vai hoyiorare Ezitpone rây celui &v ri dia nâhet 'lepovonăij. 2pos- 

ovmudzoy, tu 83 mpoophtarare, rijy Gijy lavoarârijra Aatper ai aanătopar. Kăptos 5 

Bec Sarqpotm adriiy Ev preia xai ebmpepia rjvexei, 

“Eripopa mai zpăcepov xowăs rois abrot my Dăvatoy rod &v poxapia zi) Alis dorăip.o» 

Iarprăgrgo» “lepoochbpoy dp AcaiBtov, 7od Bela» re, x. rhv mpoâtaopv sie Thy aibrăy GRos- 

notaăy Opsyov to uaxaptorăro» mai copodoytorăro» Ilarpiâppod 2dp Xp»oăvyflo», rob ddehpod 

me mai văv ada vpăpo Gr 6 mpofibaoybe ris abrod Maxaptâriros Eptve vOpip.os 10 NA- 

vonxăe, ai pă vouny 705 waxapiro» Ilarprăppov x5p Aoardtov, vale Epovepuse Ti VOT 

nod mal EX GTâparoc Gvopztoey eis zăv zavaibraroy cixobpevndv IlarpiâpA1jv Tă 2pO60R0v 

ră aetâpevoy mov matprapytuby Opâvov rv “lepooohbpov. Tă abră mai eis rob Xoyob pac 

2â%hooey, &Mhă mai eie rijy Grabinrjy rad dă râv meptoratixv Thy Vov WAX [LOTATOY 1dp 

Xpboavbov z5fhov ă3oxâv rob. Kai horzăy xotvij wow ris owixpornbelorie 5nd rod “Ayiov 

Ilvebuaroc tvrad6a îepâc ovvâov, owvatvobvroy vai Îjpidv, Extve, Bzob ehdoxnwros, 1] uerăzors 

rod uoxaptorăro» Tlorptăpao» mp XpooâwBo» sis zăy dybratoy 0pâvoy rây “leposohbumy vă 

rp6nov etprjyix6y, popie vă ăxoNovÂTiom, xăpuia 2vogĂrjats 2apiă 1ivoe 3 pia. Kai Ex robrw 

imovres ăBotăsapev măv Bey, God Entovenrerat tobe Glow TOROVE. Rai 1) llavoodras sov, 

îv madă îjtebpo mos năâvrote tlijrer wi Eypapev sie Tăv dsiuvA5toy 2pony 'lepoaohbuoy xbp 

AcoiGecy vă ri psraxtvijog ăză ij Entoraciay abrijy Tij Enueponinic, vai dîv ră Eatepev 

1 Mawapiârns 05, Gym 5tă Thy poe adry ări 4 enhaferav mai ebneilaav 0tv avtE- 

Negev, GA 238yero tva Ey abriy rw epovtân uni mă băpoc 7iie ăzoraaiae, 4ai. hotzy %ai 

nopa Bă rijv ăxăzny mod vdy paxaptorine» larprăpaob, Tod adehpod Trjs, E. 08 ai tă ip 

ijperâpay, Gz0d diuzodyev ră ătijpuov rod “Ayio» Tâzev, ani Epopey ebhădzay sis abră ră 

ânpa apodnovipara, Bee Bnowspij abris rii Entoraciuc zip epowiăa, dă vă vpiverar ai 

apszovoa Xofâpyrots ete ză abref: uzi, Ep/optyo» Gb Qeq etc iv dia» zâhwv “epoca. 

05 vb paxapiorăt» Narpăg/5» “lepooohbuoy 4p Npoâyfo», Băhe tr îreivo 6z0d iflee 

avi, edhoţov dvaperatd. Bai dotzăy ds EA 7ij îzazaciav abrijv wi epovida îs Tis %apov- 

tac ris abtob. Manaptârqjtoe. 

a >
 

a 

7 , i may city gizie e circ So) 20) 
"As Ep 08 ziutav adrije “păun poză val TE 65 /Y aDTijs, MS 0 [pat €:1,91%9 20) 

ai ăpaBai. Tije cîs Ilavoatiraros is 7056 Gptsp.os. 

1107, bzfpovapio» 25. 
A?invâpos Mavpozopătos „SS170p0sS p0 40051705, 

(Bibl. Ac. Rum., copiile d-lui Manuil Gedeon.) 
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1707, 

25 Yebruar.
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1707, 

19 Mart. 

1707, 
21 April. 

CCCCĂXII. 
Şerban Cantacuzino, Marele-Logofăt, către Hrisant de lerusalim, despre 

alegerea lui ca Patriarh în locul răposatului Dosoftei. 

TG povaptorăre, Goputăte re vai A0- 

punorăre llarprăpxm Tis Giias nohws “le- 

povsaăiu, vai năons llahatorivns, xbpip, xp 

Xpuoâvdw, ră Ev Xproră ot marpi neptro- 

Vize, rijv per evhoafeiac 2pooubyna: vauilu 
xai donăloua riv cebaopiay abriz Gefrăy. 

Td ripuov mai Gefăapuny abrijs vpăuua, E 

Mafov nai iv aâvadiv abrie byreiav xăpry, 

Gpuoe TeptoGoTEpay japăy ua. edppo6bv pas 
Zâwoe ră dflawa rob marptapyinod 0p6vo», 

6mod Bei yâpurt wat Gonbeta rd dr6havoev 

1] 2 Maxapiârns, 2ai wow Xapă Eptvev, xai 
ânavres 2âbcapev ebyaproriav ră Be, 605 

Zrbye rd mpăvpa rotabras ovi, ăv xahă 

vai vă Shoridnuev mat dă ddvy Dăvaroy Tod 

vaxaprorăra» Aooibto» Ilarprăpyib, vrac 

DONMĂS BAG TATIIP, VI pă Wară Qehy dyă- 

mijy ebproxâuevoc mpbe năvras pus” Erstâi] 

Cr) îjrov ră 05hnjuuz 155 Gecd, ri vă wăpauev; 

shomev Eye xai rijv Maxaptorjra Gov ele 

roy rânoy abroad. Ari xal î) Moxapârrjs 60» 
pihoe madatbe za dimOqvbe xi yadi wi 

oopbraroc, nai Baie mais xâpats Eye, vai 

îă moro 0fhopev rijv Eye zapropiav ete 

rdy rânov zo0b paxaplorărav Acoisov, 
Oi fpsrepot vixaxol: Gbliwroc wai vioi nai 

0vyarâpec, vaupoi nat vbiipat moves eb- 
hafsie mpoox»vody rijv Mavxapiârnră 005 xai 

ăomălovrat iv cefaopiav abrîjs Betrâv. Mă 

vă Eyopev rdv “Avtov Tâmpov sie dz vai 
ebhăferav, îp Ghnjs was ovi Bobhot 05)opev 

sioGa: rod “Ayiov Tâpov ut rijy nară 0bva- 

pty wae Bobheiw. Tadra uăv xară m nophv' 
1) 88 ed xoi ebhoyia rije Sie Maxaptrrjroc 

et eră zâvtov Îjpy, £v Bio novri. "Avi. 

Tis Sic Maxaprornroe 
vară mvedua vide ai Bobhoc 

SepBăvoc 5 Msyac Aoyobscne. 

1707, Maprig 19. 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 

învățatului Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 

rusalimul şi a toată Palestina, domnului 

domn Hrisant, celui întru Hristos al mieu 

părinte prea-dorit, mă închin cu evlavie 

şi sărut sfiaţita-Ţi dreaptă. 
Cinstita, şi venerata-Ţi scrisoare am pri- 

mit-0, şi m'am bucurat de buna-ţi sănătate, 

dar mai fhare bucurie şi mulţămire ni-a 

dat vrednicia Scaunului patriarhicese pe 
care cu harul şi ajutorul lui Dumnezeu 

ai luat-o Fericirea Ta, şi a fost bucurie 

obştească, şi toţi am dat mulțămită lui Dum- 

nezeu că s'a întâmplat o astfel de alegere; 

deşi ne-am şi scârbit și pentru moartea prea- 

fericitului Dosoftei Patriarhul, fiindu-ni 

vechiu părinte şi aflându-se cu iubire după 
Dumnezeu faţă de toţi; dar, de oare ce aşă 

a fost voia lui Dumnezeu, ce să facem? 
Te vom aveă şi pe Fericirea Ta în locul 

lui. Pentru că şi Fericirea Ta eşti prieten 

vechiu și adevărat şi bun şi prea-înţelept, 

“şi ai toate harurile, şi de aceia Le vom 
aveă ca mângâiere în locul prea-fericitului 
Dosoftei. 

Ai noştri de casă: soţia şi fiii şi fetele, 

ginerii şi nurorile, toţi cu evlavie se în- 

chină Fericirii Tale şi-i sărută venerata 

dreaptă. Pentru că avem Sfântul Mormânt 

în iubire şi evlavie, în toată viața vom fi 
servi ai Sfântului Mormânt, eu toată slujba, 

după puterea noastră. Acestea deocamdată, 
şi rugăciunea, şi binecuvântarea Ferieirii 

Tale fie cu noi cu toţi, în viaţa întreagă. 

Amin. 
Al Fericirii Tale 

sufletesc fiu şi slugă: 
| Serban, Marele- Logofăt. 

1707, Martie în 19. 

CCCCĂXIIL. 
Antioh-Vodă Cantemir al Moldovei către Hrisant, Patriarh de Ierusalim, 

despre afacerea mănăstirilor și neînțelegerile sale cu Vodă Brâncoveanu. 

Moxapiorare, soprare vai dotare d£6- 

nora xi Tarptăpya vie miac mbhews ls- 

povoadiju. Xa 2ăons IlaXatorivqs, xbpte wbpte 

X pboavye, îjutrepe 8 vară zvebpa zărep Tau 

eihrare, iv Maxaprărrjra Tre, ebhafe 2p0- 

oxvopebânevos, Tijv Tiuiay adrije Bsttăv aby 

Prea - fericite, prea- înțelepte şi prea- 

sfinţite doamne şi Patriarh al sfintei 

cetăţi Ierusalimul şi a toată  Pales- 
tina, doamne doamne Hrisant, al nostru 

duhovnicese părinte prea-iubit, către Fe- 

ricirea Ta cu evlavie îndreptându-ne, să-



tâ Xprorie ăvtar ăozatâpeta, Beâuevac rod 
Kogioo vă rijv dtapvhărr] maybe zovpob 
Gbyavriparoe nai vă zijv ao vă Eop- 

rdom ai vă mavavopio darpâs Ti 

Compopoy "Avăaraaty nai Epâros xl ste -496- 

von noMhoba. 02y dâmioauev zijv Maxaptârn- 
ra. Tije sie mă 26 piăc Evpaev, Gore nară ră 

“pănă rs onexpidmuev, ră Gnaiov mal 
E ouey. Mic Ep page râre 1) Mawapiârnc adrîe 

nâe adr mob mEpvonev nb ră wovaarii- 
pa Baverxă vă EGrovobvrav, mai juete, 

Qedq mă pvboxet, Xauuiav (popăv, Gray 'ypstac- 

dâpev, 8îvrb pvobpeoGev: zpvopev, nai zâhrv 

ză didouev' 2€ ăvărane sivat, mai măhv ui rb 
âCrpuzotiv robe ră mepvoby: vă bo 5 Bebe 

vă piăy ră wpstaodâuey mhtov' Xaveva Xaxbv 

zap” p.ăv ră piovaorijpra Băv Exobv" vă Gori- 
Ojog 6 Bece, xadâc puhărrovrat Ene Topa, 
vă peivovy mai mb rod vby. Măc vpăget 1) 
Maxapiorază rs nâs elvat npb0vp.oc ete Gri 

„ai ăv miv zapaxodtoouev vă pwâc ebpe0i; 

ză ownbv, adră etvat ră tljrmuă pas: ads 
wâe ăganodoevy 6 notwds natijp Tip, 6 Ev 
paxapia rîj Ade mp Aooideoc, ro'obras xai 
1) Maxaprârară. ne 6uoine 83 wat XATă Tijy 
duăBeow 6mod eiye zphs Tdv panapitny Tây 2a- 
repa pac ămapahănres wa mpbe 1jpăc. Meră 

rada, îjtebpovras nâc vai eră rod dăehpobd 
pas Baoapăfa-B6da ri Eyere' prhiate, xadâe 
xai etc jwâc, napanahoduey ăviows tai ps- 

schafijsowy 2y0pa: ai dafohai xai ei ră 

îbo up vă ebpiomerat 1 Manaptorntă sis 
wArarponi râv oxavăădov ai râvy EyOpâvy 

was, napadiâovrac mijiy ăiGeray xai totve- 
pâwovrac pavepâe ră Vebpuara Tâv XAXObp- 

1wy, tva pi) Bbvarat xavăvac Wbyphs AGŢoc 

vă uâe oxavâahoy ai pEvmuzv xai îjpeic 
np66vu.ot sic ră 2poorâ pată rs: rotobr(p 68 

z& rpono ăSvvarodv mai oi îy0poi. Eic abraic 

mais “Îutpote ptosbouey sic Tijy Gaothtnijv 

apostațiv dev zapaxahoduey vă ps eb- 

7084 vă redebowpev râvy abdzvrăâwy pas 
zijy npooraviv!: abriy d: eiva: 1) thziâa pac, 
pă zi Coriferav zob Beob vă vevij ră Ent- 
no6oduzvoy. Oro 38 xară ză zaphy, vai 1) 
edi, xai 1, ebhovia abrâs pe Tipihv. Oi 68 
“pivot ras zohhoi xal ebrb;eic. ” 

"Azpthiiov 21. 

“Proc vară zvebua abrije 4ai sic rade Gptou0bs : 

Io Antioh Costantin Voevod. 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  
  

rutăm cinstita-ţi dreaptă cu „Hristos a 
înviat“, rugându-ne Domnului să te pă- 
zească de orice întâmplare rea şi să te în- 
vrednicească a serbă şi a prăznui strălucit 
aducătoarea de viață. Înviere şi în acest 

an şi întru mulţi ani. N'am nedreptăţit pe 
Fericirea ta în felul cum mi-ai scris Fe- 
ricirea, Ta, căci am răspuns după serisoa- 
vea-Ţi; pe care o şi avem. Ni-ai scris 
Fericirea Ta că aceia ce luăm de la 
mănăstiri ca împrumut să înlătur, şi noi, 

Dumnezeu ştie, câte odată, când avem ne- 
voie, nu tăgăduim că luăm, şi iarăş dăm 

îndărăt, de nevoie, şi iarăş le ieuu fără vre-o 
pagubă -a lor; să dea Dumnezeu să nu mai 
avem nevoie; vre-un rău de la noi nu au 

mănăstirile; să ajute Dumnezeu că așă cum 
se păstrează pănă acum să se păstreze și 
de acum înainte. Ni serii Fericirea Ta că 
eşti gata, la orice te-am rugă, să ne ceree- 
tezi; de altfel aceasta e cererea noastră; 
după cum ne-a iubit părintele nostru al 
amândurora, cel întru fericită săvârşire dom- 
nul Dosoftei, aşă şi Fericirea 'Ta, precum 
aveă aplecare către fericitul nostru părinte, 
tot aşă şi către noi. După aceia, ştiind cum 
că şi cu fratele nostru Basarab-Vodă aveţi 

prietenie, ca şi cu noi, ne rugăm ca doar 

să se iea de la mijloc dușmăniile şi pârile, 
şi în amândouă laturile să se afle Fericirea 

Ta, ca o răsturnare a scandelelor şi a duş- 

manilor noştri, arătând adevărul şi vădind 
făţiş minciunile făcătorilor de rele, ca să 

nu poată orice vorbă reă să ne tulbure; 
şi rămânem şi noi gata la poruncile tale: 

în acest chip rămân fără putere şi duşmă- 
niile. În aceste zile chiar, plecăm la po- 
runea împărătească; pentru care cerem să 

te rogi să săvârşim orânduiala domnilor 

noştri; aceasta, e şi nădejdea noastră, cu 

ajutorul lui Dumnezeu să .se facă aceia 
ce se doreşte. Aşă e acum, şi rugăciunea 
şi binecuvântarea-Ți fie cu noi. lar anii 
să-ţi fie mulţi şi fericiţi. 

Aprilie 21. 
Fiul sufletesc al Tău şi gata la porunei: 
lo Antioh Costantin Voevod, 

  

1 „ară la anul, de primăvară, venit-au poruncă de la Poartă la Antioh-YVodă să meargă să lucreze 

la Tighinea; deci îndată Sau rădicat cu toată boierimea gi eu salahori şi s'au dus la Tighinea“; Neculce, 

p. 287. Pentru certele cu Brâncoveanu, ibid., p. 28t și urm. i 

58183, Vol. XIV. 49 
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I-iu kulie. 

CCCCXĂIV. 
Constantin- Vodă Brâncoveanu către soborul Ierusalimului, pentru alegerea 

Patriarhului Hrisant. 

«- Plodvwms Kovoravzivoz Bacoapăfac Boc- 

Bovăas, Adb&vrns doric Oiprpohayize. 

+ oweporaror at BeopthEoratoL - pot 

ăpytepeie, oi bmoxsiuevot 50. dporăr Opâve 

zâv “lepocohbuoy, ravegbrato xai aideary.- 

caro Spot ăpyipavăpteat rod abrob driotăzon 

Op5vov, rporoobyyehoi 're xi oxenopbhanes, 

1X6rjţo5ievot, zporjobuevol, Eunhijorăpyat, &- 
prpEprat xl WavaxGl - nâyroy tâv Bow xoi 

22 tepâv xai cefaopioy povăioTipiov, Tito 

răzn ai Gia Gbvatic,. iv 7ipooijtoboay sh- 

hăferay "Xa TPOGKBYISIV ănovnojei răaty 

buiv wa etânatv 3tBopey die 2hăâouey rd xol- 

Văy BV pă, Mă evoplozyey răc bnEp 

ijpdv ebxăs cae wat Goa npbs eb/aptotiay 

dă răc %ară Xapobs Bombele Xa avvâpouds 

We ebyetnâe wc ămoidere”. ele 'răe Onoias 

noi 6: Bebe vă câs ritoboij. To: ne mpbe 

roie Xhhote Eydonte nds € 2Eaperog Măi. dă 

zi 'vbv obvăpouijv mod. Ex ipapev” 0 ATE- 

arest dâdoyos 205 nbtob Giova» To 

cprapyrxGd Opoyov 16. lepnooMpo.. 6 2 

Xptere îjp.âvy narhp wat. larptăpy is po 

prorarog: 15p Xpboavlos, pai ed eode: drtp 

adrob ol Dăp uâv, xai dirooyeofe: Dore 

Srorarţiyv vai ebneidaav. ua. năoay ebhăfeay 

sie riv Moxoptârnra Tov, Enatvetăv Eprov xai 

pronavi:6y, adry simeiy nai Qzoprhze xp 

vere, ai ră Epăpnmev x7i îjueie ară TONĂ: 

cre xoi măp tor ză npeno ai e5hoyoy nai 

Simatov vă vivezat, dart -1) Maxăpiârne 'zod 

3âv npotâr ie rhv narprăpyeriiv Afiay abrijy 

Embarixâs, GXA& vopiipae- xai tă ris 0bpac, 

boâv &nob sivat Bpeuu.a r05 abrob. ăytorăTo» 

0pâvo», ani Exoniaoe, xi îp64Byoev cie ip 

Sobhevoty ro» 'adrod ze ATA NY boy. 

Toto zpofhezovrec al Typste be ebhoţov vai 

Bizatoy, obyapriisauev Bi oi rai imapăia, a ac 

u€d) zod adrod Opăvy», xi npâpzyol, xi ebho- 

ijrba 6 Bebe 6 nporaizos, God eb6uqae vă 

467 Eheoe ij bnâbeate xară ză Binatoy Xa xaTă 

zăv n60ov pac, ani Eheryav o Etoflev Eni6ă- 

za, vai măca 8văeyoutvn zepioraa!e. Bsfara 

eic ră Eprov ad16, Gzob Erpetev Ec eiprt- 

e mai zapiepos, Beta nai pâvn vedate 1j70lv] 

moi ăi ANN: Etă robro pai măVres pas ai 

-aiponev ui ăxpaMâpela ai ebhoyodp.sy sb- 

-apiaros răv Tpovorjrijy Bedw. Kahby 1jrov 

AX6] (râpor me ahobpev) vă Behe Ci 

îmsivos 6 dsiuvmoras ubp Aootdsoc, 5 uâras   

lo Constantin Basarab Voevod, Domn a 

“toată Ungrovlahia. 
-- Preasfinţiţi şi de Dumnezeu . prea- iubiţi 

sfinţi arhierei, cari sunteţi supuşi prea-sfinţi- 

tului Seaun al Ierusalimului, prea-evlarioși 
şi veneraţi sfinţi arhimandriţi ai aceluiaș 

prea-sfinţit Scaun, protosingheli și skeuo- 
phylaci, categumeni, proegameni, eclesiarhi, 

parohi şi călugări ai tuturor mănăstirilor 

sfinte şi venerate din lăuntru şi din afară, 

prea-einstită şi sfântă adunare, cuvenita evla- 

vie şi închinare v'o aducem vouă tuturora, și 

vă dăm ştire cum că am primit scrisoarea 
voastră de obşte şi am aflat rugăciunile 

voastre pentru noi și câte ni le daţi prin 
rugăciuni ca mulțămire pentru ajutoarele 

şi sprijinirile noastredupă vremuri,—la care 
să vă asculte Dumnezeu! Cum că, pe lângă 

altele, v'aţi bucurat toţi cu deosebire și 
pentru ajutorul de acuma ce am făcut şi sa 

aşezat urmaş al acelui preasfinţit Scaun pa- 

triarhicese al Lerusalimului cel Întru Hristos 

părinte al nostru şi Patriarh, prea-fericitul 

chir Hrisant, şi vă rugaţi pentru el şi pentru 

noi, şi făgăduiţi cu toţii supunere şi ascultare 

şi toată evlavia către Fericirea Sa, lucru 

vrednie de laudă şi ereştinese, deci şi iubitor 

de Dumnezeu faceţi, şi ne-am bucurat și 

noi mult: căci aşă e cuviineios şi bine şi 

drept a se face, că Fericirea Sa nu sa 

vidieat' la vrednicia patriarhicească prin 

năvălire, ci. legiuit şi pe poarta cea, mare, 

ea unul ce este crescut de însuș acest prea- 

sfinţit Scaun, şi a lucrat, şi s'a ostenit întru 

slujba lui din cea mai fragedă vrâstă. 

Aceasta privind-o şi noi ca un lucru 

bun şi drept, am ajutat din tot sufletul şi 

din toată inima, ca membri ai acelui Seaun 

şi luptători pentru el, şi slavă Domnului 

începătorul a toate, care a binevoit să aibă 

milă propunerea după dreptate şi după do- 

rinţa mea, şi au lipsit năvălitori din afară 

şi toată tulburarea ce se puteă aşteptă. De 

sigur că întru acest lucru, care s'a petrecut 

astfel pașnic şi fără tulburare, a fost numai 

îndemnul dumnezeiesc, şi nu altcevă: de 

aceia şi noi toţi ne bucurăm şi ne veselim 

şi mulţămim recunoscători lui Dumnezeu 

cel cu grijă. Ar fi fost (vorbind omeneşte) 

bine să mai fi trăit cel de veşnică amin-



Qosrijp zic "Eurhmotac was" dA, Onetti Ext 
roy rd BE)mpa mod Beob vă era A dand ră 
mpooxatpa sie mă alowa, evo rd 6ob- 

Mă ro» mă Gov, e îv o0bpavy, vai eri 

mic îs” umore 88 | Bela ro» zpăvota vă 
ebâoxijom nai sic ră Etije eis robrov rhv tv 
Xpror nartpa xai Ilarprăgxnv paxapto- 
ratuy %dp Xpboaylov bpteiav, ebpuoriav, Cw- 

îv wanpătov mai mâony 2byoţutv, AGO» 

me xoi Eno», Ono5 vă GtampE eis ri 

dtlav adry, 1ai vă Bovidij vă Giiom 

ai va Tov Tăy Srarov abrob Gpovov 
xi ră du.mtorevtlăv adr Aopexdy Toiuylov, Tă 

=
 

&notov xai EAniGomsv vă Tod rd AStOIŢ; abrăe 

6 Kopros, Gri eivat bnoxeipevov mexoopitjp Ev 

pă măoav ăperiv xai Tpadeqe, iv Grotay 

pă rd Vă Tiy Ghenoyev xai Îjsie ăpxhdev 

hâu.movGay, eic Tăv favrăv mob, wi Tdy GA 

misapev, 13 my ăvanodpev, mai sic TepuG- 

Gârspov BEhouev Exreivet rijy zepi abrăv dp 

my pas, dă vă ăzohanfâvopey nai răs 

uaxapio»s rob ebxăs vai ebhoiae. 

>R-răpquev Xoinăy vatră zo0Nhă tă ri, sia 

veboet pierăsorv abrod Xa aâlav, gh 5ăv 

2yâpquev mai Ghuidrepov, dati Tây etâop.ey 

mai bpdohp.opavâc zapavețovâra dm Xa 

apă 36, TOb OROLOL Î) Mowaptâr ie Ex prvey 

ebhoov mpâzov vă EX zpde ră 1jpere 2, 

vă dtorxijom ră 2vradba ebpoxâpevya e TO: 

ai, Grea povaori,ptă, Enstra, ps? 0d nod, 

vă EXOm nai xp Dus, vă Găs ATO0XADOI 

x vă câs oorpapi Tvebwarixâbe” 7ă Ozot0y 

„ai modra, ud xi ră ANA, d Bee vă 

705 rd A$t06%. 

"Eyăgnpev ăxâp, ua &ă ri etânatw &z0d 

wâg difere mos ărehetbdr] Î dabpa rod “Ayiod 

Safina, ie dctay Beod. Lăc diâcpev ai 1 

peic etâmow vă Gwrt/apie, e vai. £d6 

ărehabm în 6ăfpoy 1 Exxhmsia 7od peta- 

ou 4pr»poc xai TpOTatGP6p0% “Asţiob Lewpyio», 

fate, ămb Boas Ermhmaiac xai p.aVaSTijpta. 

ebpionovtat sic Thy TOR pac, styat val eb- 

po /oparega, 17 Syrhorepa, za A0ytorE a. 

Azv Etwdebfigoav dus vai ei abTijy Ga 

zepa map dom mal sic Tăy "ATtoy. Lâay 

adrâfr. 10 pios Bebs uiâvov vă sivat edzp03- 

îsazos sie ri zpooropăy Erata, Xa Botj 

Bîc sie ră Extyetpipata 705, Tă Bpb6 Th 
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205 “Asţiov Lewpyiov, Ext apoi TOD APA 
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tire chir Dosoftei, marele luminător al 

Bisericii noastre; dar, pentru că aşă a fost 

voia lui Dumnezeu să se strămute de la 

cele trecătoare la cele veşnice, facă-se voia 

Imi cea sfântă, precum în cer şi pe pământ; 

binevoiască Pronia Lui dumnezeiască a da 

şi de acum înainte acestui întru Hristos pă- 

rinte şi Patriarh, preafericitul chir Hrisant, 

sănătate, stare bună, viață îndelungată şi 

toată puterea, de graiu şi de fapte, care-i 

teebuie la acea demnitate, şi să poate câr- 

mui şi păstori preasfinţitul lui Seaun şi 

turma, sufletească încredinţată Lui, ceia ce 

nădăjduimsă-l învrednicească Domnul, pen- 

tru că e împodobit cu toată virtutea: şi cu- 

văția, pe care pentru că o vedem şi noi 

de la: început strălucind în el, şi l-am iubit, 

şi-l iîibim, şi vom întinde şi mai mult iu- 

'birea noastră pentru, el, pentru a primi şi 

fericitele lui. rugăciuni şi binecuvântări. 

De altfel ne-am bucurat mult pentru 

strămutarea lui cu voia lui Dumnezeu şi 

pentru demnitate, dar nu ne-am bucurat 

mai puţin nici de aceia că l-am văzut cu 

ochii noştri viind acum şi la noi, a căruia 

Fericire a găsit cu cale să vie întâiu în 

părţile noastre, ca să cârmuiască metohu- 

“vile. şi: sfintele mănăstiri ce se află aici, 

apoi, după puţin, - să vie şi la-voi, să vă 

găsească şi să se bueure en voi duhovni- 

“ceşte; decare şi de aceasta, cum şi de altele, 

Dumnezeu să-l învrednicească. 

Ne-am bucurat încă şi de ştirea ce ni-aţi 

dat cum că sa isprăvit lavra Sfântului 

Sava, întru slava lui Dumnezeu. Și noi vă 

dăm ştire, câ să vă bucuraţi în schimb, cum 

că şi aici s'a isprăvit din temelii biserica 

marelui mucenic și purtătorului de biruinţă 

Sfântului Gheorghe, care, din câte biserici 

şi mănăstiri se află în locul nostru, este şi 

mai largă, şi mai înaltă, şi mai împodo- 

pită. Nu s'au cheltuit însă şi pentru dânsa 

mai puţin decât pentru Sfântul Sava de 

acolo. Numai sfântul Dumnezeu să fie pri- 

mitor pentru prinosul fiecăruia şi ajutător 

la întreprinderile lui ce prirese binele. A 

urmat cu strălucire şi sfinţirea acestei bi- 

seriei a Sfântului (ăheorghe, fiind de faţă 

prea-fericitul părinte şi Patriarh chir Hri- 

sant şi mulţi arhierei şi preoţi, şi popor 

creştin, în ziua sfinţilor şi de Dumnezeu 

vestitorilor Apostoli, când am primit şi 

amintita scrisoare ciastită a voastră, şi 

am mulțămit cu toţii şi pentru aceasta lui 
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11707, 

August. 

rây dpiuy nai Geoxnpbxov “Amoorâhny, God 

îhăGouev şa tiv fdeioav ripiav ue Ento- 
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woxaptoratoy, nai ră ayiac mo exxAnolac, 

râs rs îvradBa mai abrâb, nai răc dmavTa- 

05, Gră vă Botălerat xai vă buvijrat Ev ab- 

raic rd Dnepăitov Tob Gyouua. 
Tadra ele stâmow vai AnOWptaw Tapa- 

madodutv oae 88 măvrac, o Tipa vai tepă 

avvădevatg, zale Es rod vbv îpâpqre ed- 
âuevo zphe Bedv 5nip jud, obro ua eic 

md 3Eije, oc nappnolav Exovrec, dă ri do- 
Beioav Dpiiv 86 abrod păpiv, vă pEpeale ed- 

uevot bnEp Îpibv, aa tv Ochopev heibn uzi 

pete vă opovritouev mphs Goijdevay mai ab- 

Enoty râvy vrabda peroyiov ai ăiwy oac 

wovaornpiov” Xa măhv at &yroi cac ebyal 

pe Îuv. 
Yids bpuâv îv Xploră 

"lo. Kovoravrivoc Mnoocapăp.nac Bosfovăas. 

1707, 'lovhiov 1. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

Damnezeu, care ni-a făcut bucurie; al căruia 

har numai, prin sfintele noastre rugăciuni, 

să păzească, și pe obştescul prea-fericit pă- 

vinte întru Hristos, şi sfintele lui biserici, 

cele de aici şi acolo şi de pretutindenea, 

ca să, se slăvească şi să se cânte în ele 

prea-sfinţitul lui nume. 
Acestea spre ştiinţă şi răspuns; şi ne ru- 

găm de voi de toţi, einstit şi sfânt sobor, 
ca, precum şi pănă acuma aţi fost rugători 
către Dumnezeu pentru noi, astfel şi de 

acuma, arătându-ne ca de faţă, cu harul 

dat vouă de la el, să vă rugaţi tot aşă pentru 

noi, şi nu vom lipsi nici noi să ne gândim 

la, ajutorul şi creşterea metoaşelor de acolo 

şi a sfintelor voastre mănăstiri; şi iarăş 

sfintele voastre rugăciuni cu noi. 

Fiul vostru întru Hristos 
1o Constantin Basarab Voevod. 

1707, l-iu Iulie. 

CCCCXXV. 
Gramată patriarhală pentru mănăstirea Sfântului Gheorghe din Bucureşti. 

Tpăpgua swpuMâdee mepi rod Ev Bovxob- 
peoricp vaod rod “Ayiov Pewpyiov, ăvaxatwo- 

O&vroc md 705 îjyeu6voc Obyxpofhayiac Kov- 

oravrivov Baooapăfa, xai dvijxoyroc eie ră 

werâxtov 705 "Ayiov Tăpcv. 
1707, Abrobdar. 

Xpboavbioc, EXEp eo Ilarprăpy ne re âyiac 

noheoc "epovoahiu xai zăons Ilahororivns. 
Toy ăabâv Epruv dvraborepa zâvroc eioiv 

do xowwopehtorepa vai Dabieorăpav Thy .AD- 

otrtderav roic ăvâponoie Xâpijieiv nEpwxe' 
roabdra BE moppăywvotvy dvra ră AO 0eocs- 

Geiac mat prhayd6ov zpotcewe mpăs Tă .0vov 

ăadăv xai ăaBonotby Gpov âzaduvbuoc ăva- 
pepâpeva* ră Tov Beby drjhovâri ăpămăv vai 

redetwriv îvlioc mhovrobvra, 6 801 dvroc 

md abdrodaov ăadey, âv ob ră nora pe- 
roginc mohhbverai re ai ăyadbverat: ătb 

„oi &xizpbo0ev xâvroc riBeoda: xai dă ripâje 

dr. mhelorme ăyerv ară năvra „XOYOV Otpel- 
hopev zabdra, pijui ră zphe Bsăv ăropâvra, 

xi mâat rpănzoie s sixde îuerătietwy, bnepe- 
motveiv ze ai weyalbvety abră re Wai Tobs 

z007wy pyărac, vai ovworăv dipa val Ge-   

Scrisoare pecetluită pentru biserica, din 

Bucureşti a Sfântului Gheorghe, Înoită de 

Domnul Ţării-Româneşti Constantin Basa- 

rab şi legată de metohul Sfântului Mormânt. 
1707, August. 

Hrisant, cu mila lui Dumnezeu Patriarh 

al sfintei cetăţi Ierusalimul și a toată 

Palestina. 

Dintre lucrurile bune sunt mai bune în de 

obşte câte sunt de obştese folosși dau un mai 

bogat folos oamenilor; şi astfel se întâmplă 

a fi cele ce se aduc ca prinos, cu adevărat 

şi pentru nume bun, din aplecare evla- 

vioasă şi iubitoare de bine, numai pentru 
un scop bun şi făcător de bine; adecă ace- 
lea ce îmbogăţese dumnezeieşte pe Dum- 
nezeu începătorul şi săvârşitorul, care e de 
fapt binele cu bunătate de la sine, prin 

care toate, împărtăşindu-se, se împodobese 

şi se îmbunătăţese; pentru care şi trebuie 
ca mai presus, în de obşte, să le punem şi 

să le aducem cu cât mai multă cinste întru 

toate, adecă lucrurile ce privesc pe Dum- 

nezeu, şi în toate chipurile, cum se cade,
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Gip Bianpârrouev sic â6tav Beod, pape 
motiv asx6ucda; 
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să le slujim şi să le lăudăm peste toată 
măsura şi să le mărim pe ele şi pe făptui- 

torii lor, şi să le înălțăm şi să le întărim 
cât putem. Căci ce poate fi mai dumnezeiesc 
decât lucrurile ce se fac întru numele lui 

Dumnezeu, când suntem învăţaţi în seris 
pentru toate, cu totul, câte le facem în 
viață spre slava lui Dumnezeu? 

Dintre aceste îndreptări prea-dumnezeieşti 
nu cred să aibă loc mai mic, ca să nu zic că 

are loc mai mare, a se osteni cinevă pentru 
du mnezeieştile lăcaşuri, a le înălţă, a le clădi 

şi a le orândui, adecă sfintele biserici şi 

sfintele adăposturi şi a î le dărui lui Dum- 

nezeu pentru slava și mărirea lui, şi a aduce 

prinos lui Dumnezeu cele de la Dumnezeu 

purcese, cu mulțămită, şi cu această pildă 

frumoaă a aţâţă pe mulţi către râvna 

aprinsă dumnezeiască, 

Deci şi cele cu iubire de Dumnezeu fă- 

cute şi cu mărinimie îndreptate, în felurite 

prilejuri şi vremi, de prea-înălţatul şi prea- 

luminatul, prea evlaviosul şi de Hristos 

prea-iubitorul Domn şi stăpânitor a toată 

Ungrovlahia, domnul domn lo Constantin 

Basarab Voevod, care sunt prea-multe şi 

mari, nu se poate spune câte prilejuri de 

cuvântări au dat celor tari în cuvânt, şi 

rost de laude celor ce vor să încunune fără 

invidie şi cu iubire de adevăr prea-strălu- 

cita şi încunjurata de haruri frunte a lui 

cu laurii veşnici ai binecuvântărilor; care 

îndreptări strălucite şi vrednice de pomenire 

a le înşiră pe rând n'avem de gând astăzi, 

ci, luând în cercetare, fără deosebire, unul 

din cele multe ale lui, despre care ni eşi 

vorba, să trecem cu vederea pe celelalte, ca 

unele ce de acasă şi-au căpătat lauda şi 

strălucesc mai mult decât soarele. 

Deci această sfântă biserică a marelui 

mucenic purtătorul de biruinţă şi făcătorul 

de minuni Gheorghe, adecă metohul din 

Bucureşti al sfântului şi de viaţă primi- 

torului Mormânt, învechindu-se de multă 

trecere a timpului, care toate le strică, şi 

îmbătrânind, ca să zic aşă, ajunsese în ruină, 

şi amenință să cadă la pământ; deci acel 

de Dumnezeu păzit şi prea-blând Domn, 

domnul Io Constantin Basarab Voevod, hră- 

nind în el râvnă dumnezeiască şi pentru cele 

dumnezeieşti credinţă şi dumnezeiască evla- 

vie, nu s'a răbdat să vadă uriciunea şi stri- 

căciunea acelei dumnezeieşti biserici, ci, 

mişcat de Duhul dumnezeiesc, ca odată Bese- 
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leil acela, care a făcut cortul orânduit, din 

averea lui şi cea părintească, prea-bogate, 

a ridicat din temelii şi a clădit acest sfânt 

lăcaş și această dumnezeiască biserică a ma- 

relui mucenic Gheorghe, adecă metohul din 

Bucureşti a preasfinţitului şi apostolicescu- 

lui Scaun ce e în seama noastră; prea-mare, 

prea-frumos, strălucitor de lumini, plin de 

lumina torţelor şi lumânărilor, podit cu 

marmure, minune şi bucurie la văzut şi la 

auzit, şi întru toată slăvit şi prea-lăudat, 

împodobindu-l şi gătindu-l ea de nuntă cu 

icoane strălucite şi felurite, elădind mai 

înainte chiliile din jurul sfintei biserici, la 

aceasta ostenindu-se şi lucrând împreună 

cu Luminăţia Sa, întru zidirea chiliilor, şi al 

nostru Domn şistăpân şi dumnezeiesc neuitat 

Patriarh al sfintei cetăţi Terusalimul și a 

toată Palestina, domnul domn Dosoftei, cu 

vorba, cu fapta şi eu cheltuiala averii. Căei, 

văzând şi cercetând binevoitor şi cuminte 

Înălţimea Sa schimbările ce se adue de vreme 

lucrurilor omeneşti, şi întoarcerea lor adesea 

împotrivă, a îngrijit în chip vrednic delaudă 

de aceasta, cum nici nu se poate altfel. Căsi, 

puind treizeci de mii de ducați la; Zecea 

Sfântului: Marcu, adecă a prea-luminatei 

Republici a Veneţienilor, le-a dăruit pentru 

totdeauna, nedespărțit, acelui metoh al nos- 

tru, al sfântului marelui mucenic Gheorghe, 

orânduind şi hotărând toată dobânda acelor 

treizeci de mii de ducați, eare dobândă la 

un loc ajunge suma de nouă sute de ducați 

şi opt sute zece lei, ca să se dea nesmintit 

şi fără îndoială acelui metoh al nostru, 

şi să-i iea egumenul ce va fi pe vremuri 

acolo şi să-i împartă, cu ştirea şi porunca 

noastră și a celor ce după mine vor păstori 

ca Patriarhi, în atâtea părţi câte sunt orân- 

duite prin prea-luminatul hrisov domnescal 

Seninătăţii Sale: adecă la, cei trei parohi 

câte: treizeci de lei, şi la un psalt o sută 

de lei, şi la doi ierodiaconi câte douăzeci 

şi cinci de lei, şi la un pălămar douăzeci, 

şi încă şi la doi dascăli ce se vor află în 

şcoala domnească ce sa clădit în metohul 

nostru din Bucureşti al Sfântului Sava (a 

cărui biserică şi ea sa clădit din temelii 

şi s'a zidit eu mărinimie de Înălţimea Sa) 

să li dea trei sute de lei; luând, adecă, 

dascălul de ştiinţele filosofice două sute, cel 

de enciclopedie o sută. Cari dascăli, ce 

ştinţi şi în ce chip trebuie să predea şi 

să înveţe pe. ascultători se va orândui
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vetae, îi “îerepa Merprârne EvoTepyoavevij 

ai dopâvoc ănodetapâvi, Eninbpoi oi a- 

nătrerat Grow Ejoat Td p6vip0v, XX Aperă- 

Beray, wa âdoeroroy, ai Evepysiodat, xai 

donpărreadat 1odra Grapanatijtos Xa Ana- 

perpetplitoc sie aia Thy Ghuzawa, xi 

wqdeie roy Tâvroy TOĂW1SY Ermozisat wat 

ăvarpEat 1) perazorijoat ră Totadra, Z 

Epoo ră &peranoiijrov xai. AW.eTĂTpERT0v 0 

moi Gbpiatar. "Av ij sie 7o40v, nheoveţi 

A Nm vaza vxâpevoc, EpREGm sis rotvgărovy 

6ipadpov hvoiac, îi păhhov eizeiv doefeize, 

zac 0=hijog xxxofobhos voi ăvatibe varpâbat 

aa Brarbeipai st răv dtoptolizvruv Dn rod 

adzonp0d 705 prbâvroc Geoztode Epro», enui 

705 bmhorăto», ebosbeorăto» 17 thOApLo- 

cuv AdOfvro» za Tmeu.0vos, X0piod, pilon 

"loâyob Kovoravtivob Bacoapiba Bo=563a, 

=
:
 Goezerioat păpos Ti TOY /piypuătov TOD 76405 

z0d ămoatehoutvo» En Tie TbEras, îi Ghuc 

ee ozoruay vai tfhuoty zovrpăvy EX ris 

atpoziis vai 0DT/b0z0S Tv T0t0bTOV A- 

)ov, Gaotoc âv at, 6 soto toc, atze [large 

zis tac 26heos “lepovoahip, î, Erăpob 4Nl- 

pars, ele Abbăvrrs, etze dpAtepsbs, ctre ăp-   

printr'a noastră gramată patriarhicească, 

ce se va face prin chibzuirea de obște 

cu cei ce cunosc aceste lucruri, pentru 

felul de viaţă şi călăuzirea acestei înalte 

şcoli domneşti, începând adecă sorocul luării 

de plată, pentru dascăli, la anul Mântuirii 

o mie şepte sute opt, l-iu ale lunii Sep- 

temvre; iar al parobilor la o mie şepte sute 

şepte, l-iu ale lunii Septemvre; iar banii 

ce vor fi rămas din acea dobândă să se 

dea sfântului şi de viaţă primitorului Mor- 

mânt şi să rămâie acolo. Şi trebuie ca acei 

trei parohi. ai sfintei şi dumnezeieştii bi- 

seriei a Sfântului Gheorghe, îndestulându- 

se cu acea leafă şi cu celelalte venituri ce 

Sar întâmplă din afară, să nu poarte în 

biserică dise împreună cu dânșii, ci, în 

locul aceluia, să poarte împrejur discul 

săracilor şi să împartă eleimosina adunată 

acelor săraci, pentru ca nu cumvă, intrând 

în biserică, să facă tulburare în - slujbele 

sfinte şi dumnezeieştile cântări. 

Aceste lucruri deci, care au fost orân- 

duite şi aşezate bine şi în chip plăcut lui 

Dumnezeu de Seninătatea Sa pentru obş- 

tescul folos.al ortodocşilor și pentru veş- 

nica pomenire şi sufletescul folos al Seni- 

nătăţii Sale și a toată seminţia lui prea- 

luminată şi prea-vestită, întărindu-le şi 

primindu-le cu plăcere Smerenia Noastră, 

“ confiumă şi aşează, ca să aibă trăinieie şi 

nesehimbare şi nezguduire, şi să lucreze şi 

să săvârşească aceste lucruri chiar aşă ŞI 

neprefăcut în tot veacul, şi nimeni din toţi 

să nu îndrăznească a zgudui sau a întoarce 

sau a schimbă unele ca acestea, ci să aibă 

neschimbare şi neprefacere, cum s'a şi orân- 

duit. lar dacă vre unul, biruit de lăcomie 

sau altă răutate, ar cădeă la o asttel de 

prăpastie a fărădelegii sau, mai curând, 

a lipsei de evlavie; şi ar voi cu gând rău 

şi fără ruşine să întoarcă şi să strice ceva 

din cele orânduite de către făcătorul acelui 

lueru iubitor de Dumnezeu, adecă: prea- 

înălţatul, prea-cucernicul şi prea-iubiţorul 

de Ilristos Domn şi stăpânitor, domnul domn 

“To Constantin Basarab Voerod, ori să iea 

pentru sine vre-o parte dia suma depozitului 

destinat de la Zecea sau, oricum, ar veni 

la gândul şi hotărârea rea de întoarcere şi 

tulburare a unor lueruri bune ca acestea, 

oricare ar. fi acela, ori Patriarh al sfintei 

cetăţi lerusalimului, sau al altei părţi, ori 

Domn, ori arhiereu, ori boier, ori cleric, 
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X0V, Sire teppvec, sire ainde, Xai 1otivas 

oby ăi răteac wi Babipod, we pavhent- 

panhoraroc, me ahroxarăxpiroc, be Geoprotic, 
vai napă ăsty avâpozoi An6oToprac, %ni 
rây axdâv GapOopebe voi niGOmos val ma 

pogapâxrae, poptoptvos. et napă 175 Gp0- 

ovotov xai dâwmtperov Tpiăâoc, rob Eve ri 

pboet Becd, usi xarnpautvos %al Gow yopijtos 
vai Xivroc ueră Băvarov” ai merpat, mă EDAA 
xai 6 oiânpoc îvdijcovrar, abrie 6 obâauâ, 

wat et rop.ravialog, npovouiioete Ti dEn- 

pav mad Lreli za rijv &xovrv r6d 'lobda, 

mai ei orâvwy mai rpeuuv Eni ic oc 6 

Râiv' ră npăypara al ol O%oL QBTOD Eli) 

say. sie sGohgfipenaw uni apavtop6v, Kat npo- 

xoziy 05 uinorE td, Ejov mai râs ăpăe 

râiv &ijlov tpraxaotov BExă” Rai uta Deoppov 

mantpov râv îv Nizaia voi râv hotrâv driwy 

69v65wy, 
“Odev eis Grqvexi). iv &opădetav vai eh- 

07203) newudrra. ănehbOr vai ră napăv ij 

uărepov rarptapytii.v Bebatorixăy [păpupual. 

"Ey Tepyoisre, at”, pri abY0boTe. 

«- "O “lepooohbpov Iarprăpy ns Xpbaavdoc 

ămopatvâpeba. 

(Legrand, î. e, pp. 73-6, no 25.) 

  

ori laic, şi de orice altă treaptă ar fi, ea un 

prea-ticălos, ca un osândit de sine însuş, ca 

un vrăjmaş al lui Dumnezeu şi urât de toţi 

oamenii şi stricător al celor bune şi mineiu- 

nos şi încălcător, să fie afurisit de Treimea 
cea de o fiinţă şi nedespărţită, unul în fire 

Dumnezen, şi afurisit şi neiertat şi nedes- 
legat după moarte: pietrele, lemnele şi fierul 

se vor desface, iar el nu, şi să fie winflat, 

să moștenească lepra lui Gheezi şi fu- 

nia lui luda, şi să fie gemând şi tremu- 

rând pe păimânt ca, şi Cain; lucrurile şi 

ostenelile lui să fie spre peire şi nimicire, 
şi să nu vadă niciodată înaintare, având 

şi blăstămurile celor trei sute optsprezece 

Părinţi purtători de Dumnezeu de la Ni- 
cheia şi de la celelalte sfinte sinoade. 

Deci, spre statornica siguranță şi păs- 

trarea, bine întemeiată, sa dat şi cea de 

faţă, gramată a noastră patriarhicească de 

asigurare. 
În Târgovişte, 1707, în luna lui August. 

+ Al Ierusalimului Patriarh Hrisant, 

mărturisim. 

  

CCCCXXVI. 
Rânduiala dascălilor de la Sfântu-Sava din Bucureşti. 

Ieţi rây &râaoxidov rîe Ev Bovxonpeoriqp 

oodhe mai ri Exaoroc adrâv baie â- 

Băoxew. 
1707, Adroba[rov). 

AMdoxahot ris oxohije Forooav rpeie, ET 

ebosfelg mat "yproroic îjdeot oeuvvuouevot' 

"Ov 5 uâv zpâroc GrânoxEru xară Tăâtv tabra: 
a! Xomiaiy, 6 înroptiiv, V! Thy pbarxiy ă- 

xpâuarwy, 8! md mepi 0dpavod, e! Th mepi 4e- 

vâoews xai pdopâc, d! ră magi boxe, (! vai 

rehenratov TV WeTagvoKI;Y. 
Ilput uâv 850 Erfhta Epuirpvevtro, riv Ao- 

xy mod xi md mept 0bpavod, îj Tv 0w- 

orxijv xoi rd nepi boxîe, Î riiv fqtoprxiiv xai 

riv weracvotxijy, 08 role abroie undnraic 
- . o A - * 2 „e ” 

Ampărepa, Mă roic wăv redetorspoic ră biWn- 

Aârapy, roic 8% redea ră frrova* 0b Yăp 
drăata. roic obno ri motiv, BieGeXBodatv 

Axpâaoty Tă weragvatăă, GA ot ij zbori 
peredvrec, Exelvo'c Th neţi evtozuc vai 

eBopăâs Epunveboe, xai axodobfuc xată ră 

âbo râv uadrrov vădoste apasat wai ră 

pa 6ru.ara.   

Pentru dascălii şcolii din Bucureşti şi 
ce învățătură trebuie să dea fiecare. 

170%, August. 

Dascălii şcolii să fie trei, deosebiți prin 
cucernicie şi bune năravuri; dintre cari 

cel d'intâiu să înveţe după rânduială acestea: 
1) logica; 2) retorica; 3) fizica; 4) despre 

cer; 5) despre naștere şi peire; 6) despre 

suflet şi 7) şi eea din urmă despre meta- 
fizică. 

- Dimineaţa, să se tălmăcească două cărţi, 
logica, împreună şi cu lecţia despre cer, ori 

fizica, şi cea despre suflet, ori retorica şi 

metafizica, dar nu aceloraşi ucenici amân- 
dovă, ei celor mai înaintați cele mai înalte, 

iar celor mai neisprăviţi cele mai de jos; 

căci nu va predă celor ce n'au ieşit încă 
din fizică lucrurile metafizice, ci acei cari 

învaţă şi fizica, acelora li va tălmăci despre 

naştere şi peire, şi aşă mai departe în cele 

două clase ale ucenicilor va predă şi ştiinţele. 

Iar după amiazi, celor ce intră la logică, 

să li facă şi deprinderi la propoziţii şi la
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mer” Extuedetac, 
Todc 8 mepi. ră erhooooiră Evaoyohob- 

p&vove xehentro Eravodtbere xai brayopeb- 

cete râvy tofivâv pabnyărov oteiv, Xai ta 
Mâyeabo ăvrihtyovrac %ai Entnoutvove răe 

mpoGaNhoutvas bx? ddiwy i Dr Tod Xa 

Ooprjzod ăvrbioer tă ovhhojtouby Xa 8v- 

6vu:qpărov. 
“O  6ebrepae ăonaoc 5ho xi abrbe 

Epumvevtre untiuara zoie pariat poi, 
âpyâpevoc dd râv A5iov rod "loonpăro»s' 
ue” de răc rpawpdiac Eorpoxhtode vai Ră- 
puzi5ov &Săter stra dâyove rob NaluryGnvob” 
imera oriyobe rod ahrod" peră ât rpbrove 
răc Ewvesio» Emorohăc, xi zăv mei Baot- 

Meine adrod Xâyov usi Enopăvos tă ru Îliw- 

dăpo» xai reevraiov robs Anyooflăvove A6ya»s, 

avyănrov ăsi ră ebhjnrârepa Trois Getvortpule 

xară rv râv paânrovrov &bvapuv, 

Meră 5 peonpplav Grâmoizo 7 mepi 

ovvrăteue rod xdp "Ahetăvâpo» Mabpoxop- 

dărov ueră napaderyuărov tă Beparoypapiac 

îvredeorepae vai dtopobro ră 0euara. Li- 

vtodo 58 vai ăvămgvoots mb robrovy: a/, nb 

1âv Entorohâv 165 'Anoorâhow pe? îc ănd 

rod Sevocâvroc, sira ăzd rob IIhovrăpy0%, 

mi medevratov ăzb rod Bovxvăidov, dpX6- 

wevos hai, rod 6' eră ri S»prhi poat 
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38183. Vol, XIV. 
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shemele silogistice, şi mai aies pentru afla- 

rea terminului mediu, şi pentru încercările 

dialectice şi sofistice. lar celor ce întră la 

retorică să li se dea paradigme retorice, şi 

să le îndrepte cu îngrijire. 

lar celor ce se îndeletnicese cu lucrurile 

filosofice să li se poruncească a face repetiţii 

şi dictăvi ale ştințelor răsăritene, şi să 

dialogheze, vorbind unul împotriva celui- 

lalt şi deslegând antitezele, propuse între 

sine ori de învăţători, prin silogisme şi 

entimeme. 

Al doilea dascăl _să tălmăcească şi el 

două ştiinţe ucenicilor dimineaţa, începând 

de la. Cuvântările lui Isoerate; apoi va 

predă tragediile lui Sofocle şi Euripide; 

mai pe urmă Cuvântările [Sfântului Gri- 

gorie din) Nazianza şi stihurile aceluiaș; 

după acestea Epistolele lui Sinesie şi Cu- 

vântarea lui despre Împărăţie; şi după 

aceia cântecele lui Pindar şi la urmă 

Cuvântările lui Demostene, cuprinzând tot- 

deauna cele mai uşoare cu cele mai grele, 

după puterea ucenicilor. 

lar după amiază să predea lucrarea, des- 

pre sintaxă a dumisale Alexandru Mavro- 

cordat cu paradogme pentru teme mai 

simple, şi să îndrepte temele. Să se facă, 

şi cetire din acestea: 1) din E pistoliile 

Apostolului, apoi din Xenofont, pe urmă 

din Plutarh şi în sfârşit din Pucidid, înce- 

pând adecă al doilea după împlinirea, celui 

dintâiu în felurite timpuri; să se încerce 

şi la Poetică acei din clasa aceasta, şi, 

când vo» fi străbătut acestea toate, atunci 

să se întoarcă la cea d'intâiu. 

Al treilea dascăl să tălmăcească dimi- 

neaţa aceste științe pe rând, câte două: 

Gnomele (Cugetările) lui Hrisolora şi ale 

lui Caton, ale lui Fochilide, ale lui Pita- 

gora, miturile lui Esop, laudele lui Agapet, 

canoanele celor douăsprezece sărbători, epis 

toliile lui Simokates şi ale lui Homer, şi 

îndreptând şi pe copiii începători la ale 

gramaticei şi învățând ortografia pentru 

accente şi concordări. 

lar după amiază tehnica gramaticei şi 

teme la fiecare fel de vorbe, după gra- 

matica lui L.askaris, dar fâră significaţiile 

şi abstracţiile de acolo, şi cuvintele ce se 

aduc la feluritele chipuri ale sintaxei, după 

50 
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Târgovişte, 

1707, 

9 Septem- 

vrie. 

adrây omp.ăoiac (7ndro yăp rob Gavrepav &- 

Baoxădo» Epyov tort) Gh xai abră zadra 

ră st50 1ây [nuâroy, e za Tâoav rijy 
pamuaritiv, &v Grhij harp abrole Ewat= 

BE50w xai perappălwy rapadiădrw. raie pa 
draw, Gore apă râv maisoy wostobat 

ude, xi biij w0vov Gvagivbonestar. Litotu 

52 vai văvosic &nb rod lepod Ebayyshio» 

"OoetdovaL 

33 ol parai ănoorujfilewv. ră tanrăv pdf 

xdi rây Ilpăţeov pEypr rehobe. 

para Xa Ti robrov zapăppuotiy sis niv 

vhârrav părea xat Gropâodoat ră vi) opdăc 

dedat 
1odro,. năvra peră *ai. Tâv Et6by ră fiu 

map adry vevpanuuâva:. mal, Ora 
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(Legrand, Ie. pp. 79-81, no 26.) a 

  

deosebitele însemnări. ale lor (căci aceasta, 

e treaba celui de al doilea dascăl); dar şi 

aceste chipuri: toate ale cuvintelor, precum 

şi toată gramatica, 'să li se expuie în aplă, 
şi tălmăeind să li se predea ucenicilor, aşă 

încât să se înţeleagă bine de copii, şi nu 

numai să se cetească. Și să se. facă şi ce- 

tive din Sfânta Evanghelie şi din Faptele 
Apostolilor pănă la sfârşit. Ci trebuie ca 

ucenicii să 'puie în scris ştiinţele lor, şi pa- 

rafraza acestora s'o serie în limba, de obşte, 
şi să se îndrepte cele ce nuwi:vor fi fost 
scrise bine de dânşii, şi, când-vor străbate 
acestea toate, şi eu chipurite“cuvintelor: 

pentru teme, atunci să se treacă i la a doua 

clasă. E e a e 

Şi. aceasta să se- înseinns, + că dascălii de: 

mai sus trebuie să dea două zile pe săptă- 

mână vacanţă şi odihnă ucenicilor, adecă 
Joia, şi: Dumineca; şi să dea lecţii numai 
&inei zile, adecă: Luni, Marţi, 

Vineri. şi Sâmbătă. 

Miercuri, 

ECCCXXVII.. 
Constantin- Vodă Brâncoveanu. dă veniturile lacului Greaca şcolii celei 

nouă de la Sfântul-Sava din Bucureșii. 

X pnoâfuoh-oy rob bmdorărob  Adăvrub 

Ooyăpofhaziac, xopiov 'loayo» Bovoravriyo 
Baocapiba Bosâ6âa, 8ă rd oyoheinv rd vâov 

Ozod Ejuvev sis Bovnovpeartov, 

1707, Xenrewfpiuv 9.. 
Poăwns Rovoravrivec Baosapobac,  2hâp 

Bod Boe66das AdOtvrre re nai îjreuâv zăoms 
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Hrisov al prea-înălțatului Domn al Un- 
grovlahiei, domnul Io Constantin Basarab 

Voevod, pentru şcoala cea nouă ce s'a fă- 
cut la Bucureşti, o 

| 1707, Septemvrie 9. 

Io Constantin Basarab, cu mila lui Dum- 
nezeu Domn şi stăpân a toată țara Un- 

grovlahilor. Seriind Domnia Mea, vă arată 

vouă, celor ce staţi supt puterea noastră, 

vameşilor de la Greaca, acei de acum şi 

acei din viitor, că, mişeat de bun gând şi 
de dumnezeiască râvnă, ne-am hotărât a 

întemeiă o şcoală înaltă de obşte, pentru şeo- 

lari localnici şi străini, în Bucureşti, politia 

Domniei Noastre, în venerabila mănăstire 

a Sfântului Sava, care e metoh alsfântu- 

lui marelui mucenic Gheorghie; iar şcoala 

am rânduit-o a se cârmui prin îngrijirea, 
celui după vremi arhimandrit al venera- 

bilei mănăstiri a purtătorului de biruinţă 
Gheorghe. Şi, ca să aibă vre-un mijloc de 

traiu ucenicii străini şi cei lipsiţi de aju- 

tor, am socotit că trebuie să-i miluim de 

la vama de aici, a Greacăi, cu 50 de lei
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pe an. Pentru care trebuie a se da acei 

cinzeci de lei neapărat şi nelipsit cât va 

dăinui şcoala, în fiecare an, pentru hrana 

ucenicilor, cum înşine am spus arhiman- 

dritului de la Sf. Gheorghe; căci leafa 

dascălilor am orânduit-o din amândouă 

părţile. De asemenea-Ţi porunceşte Domnia 

Noastră şi Preasfinţiei Tale, sfinţite cate- 

gumen al Sfântului Gheorghe, oricare ai 

fi, ca pe fiecare an să cei şi să iei în vremea 

orânduită şi cei cinzeei de lei de mai sus, 

dăruiţi de noi ucenicilor, pentru hrană, 

de la vameşii Greacăi; şi să te gândeşti 

cum se cuvine, şi să te îngrijeşti Sfinţia 

"Pa de acea şcoală, şi să nu cheltuieşti fără 

socoteală acei bani, şi să-i împarţi cu bună 

rânduială ucenicilor celor ce învaţă şi sunt 

orânduiţi dintre străini şi săraci, ea şi în 

alte locuri şi aşezări; căci pentru sufle- 

tescul folos şi amintirea nestinsă a noastră 

după viaţa de aici, şi a părinţilor noştri 

ce au răposat mai înainte, s'a întărit a- 

ceastă dumnezeiască faptă. Drept aceia şi 

acela, pe care după Domnia Noastră îl va 

alege Domnul Dumnezeu a stăpâni şi a 

domni această ţară, îl însăreinăm a îm- 

puternici şi a întări această neînsemnată, 

milă orânduită de noi pentru săracii uce- 

nici, care şi, mişeat de îndemnul lui Dum- 

nezeu, să facă vre-un adaus, pentru ca să 

aibă după el şi îndreptările şi milele lui 

puterea, statornicia şi cinstea, și sufletul 

lui să se învrednicească de fericirea de veci. 

Întărim dar această scrisoare cu boierii 

sfetnici şi credincioşi ai Divanului Domniei 

mele, dumnealui Constantin Ştirbei Ma- 

rele-Ban, şi dumnealui Serban Cantacu- 

zino Marele-Vornie, şi dumnealui Şerban 

Dragomirescu Marele-l.ogofăt, şi dumnea- 

lui Toma Cantacuzino Marele-Spătar, și 

dumnealui Serban Bujoreanu Marele-YV is- 

tier, şi dumnealui Radul Golescul Marele- 

Clucer, şi dumnealui Stefan Cantacuzino 

Marele-Pustelnic, şi dumnealui Șerban Ma- 

sele-Stolnie, şi dumnealui lenachi Văcăres- 

cul Marele-Păharnic, şi dumnealui Panu Po- 

pescul M arele-Comis, şi dumnealui Gheorghe 

Marele- Clucer, şi dumnealui Constantin 

Corbeanu Marele-Pitar, şi Barbul Brăiloiu 

al doilea logofăt, care a fost şi îngrijitorul 

serisorii de faţă. 

Si s'a seris în al zecelea an al Domniei
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6 Decembre. 

mtpae AbBevriac, sis Twpyââvorov, nohrelay 

od Opvovrîc Xa” ju. Tpenovias!, tă yeipa 

Mugahă ponuarixod, viob Xrăvob hoollerov, 

mod îx Twpyrobboro». 

Kară rd fos” Eroc, Xenreupiob 0. 

(Legrand, 1. c., pp. 79-81, no 26.) 

noastre, în Târgovişte, politia Scaunului 

Domniei Noastre, prin mâna lui Mihail 

grămătieul, fiul lui Stan logofătul, din 

Târgovişte. 
În anul 7216, Septemvrie în 9. 

CCCCXĂ VIII. 

„Hrisov al lui Mihai Racoviţă, Domnul Moldovei, prin care dă Sfântului 

Mormânt 250 de lei pe an din venitul Vămii celei Mari. 

Xpvoifovhhov Onid Exawev 0 EXhayTpOTa- 

arog noi prhdyptoros Abbăvrqje Moxâohapiae 

Mega “Pomofirtae Bosf6dac, day îpeie 

âmihBouev &ie Pidorov Ilarptăpyre, dă vă 

Aauăwp mb na” Eroc 6 “Aytoc Tăgoc tden- 

poobwv &nd mb pâya Găna, BoxGta nevijyrt, 

Tp6oud. 

1707, Aexenpio» 6. 
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cspov d oi îv waxapia rfj dijfet abroxpăro- 

pee, Buotheie, xai Exhaurpâratot Abdsvrat ai 

ziro Ăpyovzec motxidote yapiounot qi Ee- 

voBoysiate, mavodanoie re dpote Eripnoav 

xai Brobprnoay ri via rabTm Mirpozsher, 

ie ori maoây rw dpdoditov "EnxAmatâv 

virqp. Tavbv 08, &v roic soyărote robrote 

aotpoie, Ewhernăvrov robtov mâv ebseiâv 6a- 

oâov, râv ăvrâmarăpov pui vai Bondâv 

ic duias rabrme noheoc, Vip Delg orep- 

Găvrec îxowzpirarot ua opboofirazov Ab- 

Băvrau dv ri) na? fjpiăc tape rîje MoNdofias, 

vai pă vai zhetorot ră rtptorărev dpy6vTov, 

peră re dopo, Vpriuâtoy ze Xa TOVTOĂA TGV 

Japizov îEnoay adriv, âv y ră re rây 

Îvooefâv miBaooebovzat pda, Xa Tă Tv 

aiperinây xarabăhoyrat vgavijpraza, %oi, 

5 otroc rod Ben 'laxf ooynpeirar zovri 

adzob re zinponar, oiăzov xai tort e 

  

1.T£oo, în Legrand. 
o 

  

Hrisov ce a făcut prea-luminatul şi de 

Hristos iubitorul Domn al Moldovei Mihail 

Racoviţă Voevod, când noi am venit ca 
Patriarh la laşi, ca să iea pe an Sfântul 

Mormânt eleimosină de la Vama cea Mare 

două sute şi cinzeei de lei. 

1707, Dechemvrie în 6. 

De oare ce preasfinţitul şi de viaţă dătă- 

torul Mormânt al Domnului nostru Isus Hris- 

tos este mamă a tuturor sfintelor Biseriei, 

Dumnezeu a binevoit ea, sfintele-i Biserici să 

nu se îngrijească altfel decât prin milele ereş- 

tinilor ortodocşi; căci şi dumnezeieştii A pos- 

toli strângeau eleimosine, dar şi din destule 

oraşe şi sate s'a orânduit a se trimete elei- 

mosine la Sfântul Sion, pe care şi fericitul 

Pavel le numeşte binecuvântare. Iar după 

aceia părinţii şi bunicii noştri şi toată rân- 

duiala celor credincioşi, şi mai ales răpo- 

saţii întru fericire autocraţi, Împărați şi 

prea-luminaţi Domni şi cinstiţi boieri cu 

felurite daruri şi ospătării şi cu danii de 

de tot felul au cinstit această sfântă Mi- 

tropolie, care este mama tuturor Biserici- 

lor ortodoxe, şi i s'au închinat ei. Acum 

însă, în aceste vremi de pe urmă, lipsind 

aceşti cucernici Împărați, adecă ajutătorii 

şi sprijinitorii acestui sfânt oraş, cei cu 

voia lui Dumnezeu încununaţi prea-stră- 

luciţi şi prea-ortodoeşi Domni în ţara 

aceasta a noastră a Moldovei, ba încă şi 

foarte mulţi dintre prea-cinstiţii boieri, cu 

daruri, bani şi felurite haruri au miluit-o, 

prin care şi seminţiile păgânilor se vor 

birui şi meşteşugirile ereticilor se vor răs- 

turnă şi casa Dumnezeului lui Iacov se va 

păstră cu toată turma ei, aşa cum este şi 

se cunoaşte în toate Biserica lui Hristos.
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Deci de destulă vreme, cu conluerarea 

celui Rău, căzând războaie şi alte multe 
tulburări, ţara noastră a căzut în grea ne- 
norocire. Şi, prin tulburările ei, milele în- 

chinate Sfântului Mormânt atâta s'au împu- 
ţinat, încât sunt şi aproape de nimicire, 
şi încă şi cele trimese de ţară acolo. Acestea 

deci fiind aşă, a binevoit Damnszeu să vie 

aici părintele nostru duhovnicese chir Hri- 
sant, Patriarhul sfintei cetăţi a lerusalimu- 
lui, deşi şi noi, acuma, bătuţi de multe nevoi 

şi datorii, dar totuş neîmpărtăşit nu l-am 
lăsat pe Fericirea Sa de cele ce ni se vin 

nouă pentru chiverniseala sfântului şi de 
viaţă dătătorului Mormântal Domnului Nos- 
tru Isus Ilristos; ci şi pe an am orânduit 

a i se da Fericirii Sale din Vama cea Mare 

de la noi ca eleimosină cinzeci de lei pe 

lângă cei două sute, ca sprijin şi ajutor 

al Sfântului şi de viaţă dătătorului Mor- 

mânt al Domnului Nostru Isus Hristos. Deci 

orânduim ca în vremea noastră prea-feri- 

citul Patriarh să aibă a cere şi a luă, prin 

egumenii mănăstirilor de aici ale Fericirii 

Sale, banii de mai sus de la vameșii cei 

mari, pentru nevoia, cum am spus, a Sfân- 

tului Mormânt, și veşnica pomenire a noas- 

tră a tuturor şi a răposaţilor noştri pă- 

rinţi, şi, ori de va fi în seama Domniei 

Vame, ori vândută, să dea neapărat suma 

aceia de bani acelor egumeni. lar prea- 

fericitul Patriarh, cu cei de pe lângă dânsul 

Părinţi de la Sfântul Mormânt, trebuie 

să ne pomenească pe noi şi pe cei ce ne-au 

născut pe noi, și apoi pe toţi creştinii 

drept-eredincioşi (căci am orânduit Mor- 

mântului dătător de viaţă al Domnului 

acea milă neschimbată şi nestricată) în 
sfintele lor slujbe şi liturghii, pentru înăl- 

țarea şi întărirea acestei ţeri. lar pe care 

Domnul Dumnezeu după noi îl va alege 

să fie Domn şi îngrijitor al acestei prea- 

evlavioase ţeri, ori ar fi din rudele noas- 

tre, ori nu, ne rugăm cu glas cald canu 

numai să nu lipsească de tot această prea- 

dumnezeiască Patriarhie de mila de mai 

sus, care ar fi atunci dintre evlavioşii 

Domni, ei să dea toată suma orânduită de 

noi fără lipsă şi neapărat. lar, dacă vre 

unul din Domni ar voi mai bine a face 
vre-un adaus acestei mile orânduite de noi 

pentru folosul lui sufletesc şi iertarea pă-
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(Legrană, 1. c., IV, pp. 61-71 no 24.) 

  
  

catelor, urmând celor orânduite de noi, 

cum şi noi altor Domni bine-credincioși, 

pe acel Domn iubitor de Hristos să-l eins- 
tească, şi l)umnezeu cel lăudat în Treime, 

să-l miluiască şi să-i crească Domnia în 

stare senină, iar în veacul ee va veni să 

moştenească viaţa veşnică pe care Domuul 

a gătit-o acelora ce-l iubese pe Dânsul. 

Iar, dacă vre unul n'ar cinsti, nici n'ar 

întări, ba încă o ar despreţui, ori ar sfătui 

s'o sfarme pe aceasta, adecă mila, unuia, ea 

aceluia, (ca răzvrătit împotriva primitorului 

de viață Mormânt) să-i fie zilele vieţii lui 

puţine, și să fie supus anatemei, afurisit, 

neiertat 'de Dumnezeu atoateţiitorul, şi 

de sfinţii trei sute şi optsprezece Părinţi 

purtători de Dumnezeu de la Nicheia şi 

din celelalte Sfinte Sinoade, nedeslegat după 

moarte şi umflat, să capete lepra lui Gheezi, 

să fie suspinând şi tremurând toate zilele 

vieţii lui şi în curând și pe dânsul să-l 

înghită pământul ca pe Datan şi pe Avi- 

ron; să aibă lăcaş cu vânzătorul luda şi 

cu necredinciosul Arie şi cu Ludeii cei cari 

au strigat asupra lui Hristos: iea-l, iea-l, 

răstigneşte-l. 

Şi întărim acest hrisov împreună cu 

preasfinţitul Mitropolit al Moldovei chir 

Samuil şi cu de Dumnezeu preariubitorul 

episcop de Roman Lavrintie şi eu Ghedeon 

episcopul de Rădăuţi şi cu Varlaam epis- 

copul de Huşi și cu toți credincioşii boieri 

ai Divanului .Domniei Noastre. 

Acestea le mărturiseşte Domnia Noastră, 

la anul 7216, Dechemvrie 6. 

CCCCXXIX. 

Zosima, arhiepiscop de Ohrida, hotăreşte cu privire la şcoala din mănăstirea 

“Muzevicu, de la Kastoria, înălțată din averea lui Gheorghe Castriotul, Marele-Comis. 

Zocipăc, ENE Qzo0b ăpyteniorozoc ij "lovorirzviis, Amd, Aaxiae Meâireppaviac, 

“Prnevotac, Ipaâahias, Aapdavias, Mooias 

"Di pi 
ă madă ai dyrwe ățadă rotabrije edudiprjse phosws, 

Eavră Emauwysioar, ahhă vai zoie rabra Bubnodat 77 Sai 

ze dvorâpus vai TV NozOy. 

1708. 
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rii roabone wa. ebpmuiac ăewwijaro» mpoteva wiveodat. "Auther zor roi âdEns alovio» xai 

mode &peyonăvors rais ăperaie Santos Xp xaraxoapeiv ai zis &vbeyovâvne nmistas &y- 

rE/sodat ris îm aperi robe Xvâpas owvalobone Goe dă rs rotabrne doxioews ete 

medetârara ds viăv re EnayB&vrec perasorizoi xi Erâpots rad ahod vivovrat, îva val der 

rây Ezaivoy ăttodăor, rij re nad nphe Thy ăperijv oixetrrjei xai m zohhode Ex Tod /sipovos 

ele nb 6EArov ămavăme raic re dă Xâyoy .aporpozeiv xi napadiiypaaiy oineiote” peraduu- 

z&oy oby ră wahă mode Edy A6p. ua xosloe (ij aiponpăvobs, xi wăhora Tobe Em ebosfela 

o Boppzoy pOărnri oewwbvontvove, wat oreddetv, Goov 7d Eptutâv, TpOnov dvabăsewy 

îmutijrety, Oewpobe me ăxpifeic piveoda rây dvruy xoi roic fstote 

î Eyotev rob ăxpov Tv Emperâv, rod felo» mpi zhiozov îjuâv, tpiusafa vară zi ăvoboav 

noi. âvporote dbvapty, obnep obăortady XNho edfatovborepăv re vai paxaptrepov 05 pijy 

dă moi tă Oabuaroc Xyetv det mai mepi mood moteiolat robe ebvopâvoe re EXovras ai 

mod mă prhăvâporov za xotvovxby “xexemuevone vai npbe Th GuOpnhov ovynadic, vai viijv 

xi. Sonăvate îdias robe oimeione! tic niorewe xi Gucd6tobe: apeheiy Enatjopsvobs mai [56- 

pitewy ză 307 adrâv uzi ci robrov ătâvotav weranhărrey mpbe ră ră dtovra 0povsiv vai Toi 

Derorepore ăpapâros îmi6ăhhaty, avvepyeiv re ai Gbupa/siy 7oic rotobtotg Tăv EVOWO TpOR0Y 

sic oboraatwy noi tauoviy, eborăerăv re uzi 

ră felia Emtâdococ, js răe wprjridas Mai 

ăpyiv wareăXovro. 

Aoțote Tâv V0dv TpOGevEyetv | 3 

abeau ris wotwopehode waăcaorăceos, xai Eni 

„mode Gepsdhove oi ebyvbpavec uai Beortheie rijv 

79y prpă pthowpioroy, pthontoov x0i tthedet p6voy ete Gazehâv 6 EnupavEoraros 

mai mepidotoc ăppov Mâyac Koutooc ris îxapmporărijs AbBevriac Obynposhagizs XDpoc 

Feoptoc Kasrprbrrje, ai ei vobv ăvadaGây ri 2opârry Bvorwpiay rod Eve Tipo Tâv e1)- 

ceGây pptoriivâv tai păMGTI TâV TaTplotâv adrod râv îv 1 whipart rije kmoropias răe 

giwioeg moobu&yoy Xa iv zavredi, buvooty 10. AZGRTIa TV ady, Ole RpOTepov Tă 

ijtrepov pbhov îjvber, îiv Baoxavia Tod &hâcropte nai ropawwxi) Entaparela, %pip.X5tw pis oi5ev 

5 Bec, Ehezvâc Onsory, Gore pă pâvoy ooparixijs veseos ua eănabeiac ănotuypăvet, Ghhă 

e 8, ră wsiptorov, nai Gpăfeay voosiv o ămetpiay râv Betov papixâv hoţi, mâv eis 

corpptay 61p1obyrov, 17 Tă ăvo pâv ppoveiv, zâv 88 vrjivov xarappoveiv ÎBA0xĂvTOv, TăvD 

nsrporat zijy xapătav vai Beto Ilveopart xevivijra, e more BeocheiA Exeivoc 6 Banpâotas vai 

oopăe ăpyirEnruay Tie obpavoppijto» xai rzoypapnbelors Gxtvîl<, ai. Si, Bovhijy Ed=zo dativ 

mai Geomi) avarijozobat Edy Bee oxohijy 20 ppovtorijptov Ex ră matdebeotiai vai. dăoxso- 

a ră mov pprortayây zatdia, Tis abtod marpidos adi) mai în râv REpiă, ră tepă tije 

"Eazdrgtae păppara, îva pi d GBvohGv âpbmrot rorpăroa 7âv 6oa, ebosftory ăvlzet, dtopt- 

Găpevoc 7v re rob dtdaGxdhov sai zpurooyâho» ptodăy zi râv wamzevoptvwy natâioy xai 

pădoTa Tây Revia TONY d otenpăatov Tpds peptijv zepidadpiw zai zapaubliav 7âv 

mpbs rd Civ ăvawaniov EX To „am &roe Bamâpov.rovy ăonpuy î. Edero îv ză depoutvuj TEEza 

mic 10 "Every Aptotoxpati ac, oră vy mepihrbiw. îs Garătene Tis abrod "yăotâzrroc. 

"Eroăvn 38 ij re abrob ebmavela vai Tv rânoc edfieroc ai pp.ddros sie unbiăpnatv 

xai sbotaaw rod îrohrpsvros Ppoyrtoznpiob xai rob GâaGxăhab votat) 6 £v Tva TIS 

brepamgias înv Beoroxov Tîjs xxhoopivrji Movtefirow. “0ev, e rnd rotota» Epţo» Snaiwvetoi 

ze wat Ozocobe. Bniippovzo, AOL) Xa Govoâtxi) VVop AI OVŢAATAVe GEL 1, Meriti Tp.â 

pâgei mai ăzozalvezat, petă Tv mepi abrijy tepoTrătov Mojepozohrâv wi Beopiheorâăro» Ezto- 

x6zoy, tâv Ev “Ai Llvebpart gaz Îjp.6v ăfehpâv vai Gohhetonpr6v vai EvTtp.OTĂTAV 

Mpiry, ebhafeorăray tepioy sai 7prisiuov ăp/6roy Tis arporăras Mnzponsheos Kasropiac, 

fa mb Bvadmjetiiv c/ohsioy, vb zijy Rît vai hora hafhv bad rob pjbevros Evdotorăro» 

asi peyahozpenearito» 4p/0Y30$, Meyăhov Konico» 7îjs Zaha portarii Abfzvriac Op poa 
, 

iaz, 15pi05 1Dpl0d Tzopiie» Kaorpbrov, :viod pară Bvdpra dpaztod xi zeptzobit0» Tp.v, 

A * A z . hi =f pm" fe af ; 

E7q Tip Gboraatv ai Gvapoviy Vpazaty Xa fcaprecrărry îv Th Drbzion tepi Ya GeaGpi 

” 

* 

t 
pori, TS nzpațiac Tv Bernoron Movtefinov” oozitus vai & profe 70 re he 

ani apotospăhob pal. Th GU EIUI T0Y pa0nT&v 050% zapt pesta abzois ăpeiotov Wa v0- 

zvw50y 4aTă 2? usiidai zi îppopăvii Ea TI AEV; arosonpasias zv "Evetây. vai 25 

ca îi, acd "Ryâctâzas duarârret ai dopite, Epoat 7 oeahăs 47. fcfatoy 40 dpeTăTps- 

ao nâp! TEA aiva, dai pBeis 109 RĂTOV proza, dy ze vb 40 TO ELoEREttA 

- i, Gy £ ia & i î > obiv =0bBey. rox PPR 

jeVmS0pEvv, size TV EA TIS EFAp/lAS Kaszopiac, eize ăhhobiv zofiey, s0ApiiGti ATA 
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1708, 
6 Ianuar. 

vepâuevoc, duxosiou aa Barapitar rd pposcarijptoy rodro, 4 oxăvăzha 17 Evoghijoate ară 
mpoorpivat xaxoBobhos, î) mă ăpyostvqv "Eyzriqdav unda Bozbav ui tmhMărrew, î 7 

oyoheiov Ex 705 Gwoptof&vros râno» petotziaat, hY Ep rd wăpos val Tv Gtomnviy drqvexe 

wa0ămep mapă ris abrod Mejahonpezetas 8wnpi001. 
“Oc % âv avsviabel mai abâmdeia otorpriatobwevoc XIVijO Ti GXivăahoy WATă T05 

pwpopehode nai Geaptoro» zobro» Epyov rod ppovroriplo» vai mori ri mapă ră droptodâvra 

oi dvarayBvra mapă ris mbrod "Evăotărnroc 15 xotij Viiop ua avvoâtxij ănopăoet Six 

pofivra, Gmotoc zic torty 5 râbbrac, ispouâvopos î haixâe, abyqevije rijs abtod "Evdoâraroc 

î. E&voc, &ypoptoc Î 8 dhodamic, ăpoptouevos et ăn 0s0d bpio» novronpirapos, %1 

xarmponsvoc, %7i ăovyyopnros wai ăinroc pară Băvarov' at năzpat za 5 ctărjnos Aoijoovrar, 

adrăe dă obăauds, oi et orâymv xi rpeuov Eni 7îs me 0 Kâiv, xnpovobijoor ri XEzpav 

zod ist xai ziv âvp6vtv rob 'lobâa" că mpăruara ua oi măno adtod sijoay eic £605f)pevatv 

mai ăpanapdy, xi mponomiy od pi dor, po wat răs &păc râv riov rpranoaioov dExa ai 

îxr Beopâpoy martpoy râv Ev Nixzia xai râv hotnây drjioy o»vddwy. 

“Obey mai is rijy meţi robrob dopădeay &nehbâm ua rd mapby ÎjErepoy GvyodtXhv 

“păun oi xarsorpdm îv râ îepă xhârpu ris xx îs piorărne âpytentonorijs ”Axptdăv, 

&y Eret corpi „ab. 
“O "Ayprâăv Zoowâc Befaoi Gr !o0v sori 7 npororbng. 

“0 î Mooyondhsoe, Koprtăc ai Sehzopâpo» "lodoap, 6 ai Gyteypăbas, febatoi 

Gr. icov tori 1 proton, 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui M. Gedeon.) 
  

CCCCXXX. 

Ruxanda Mavrocordat către Hrisant, Patriarh de Ierusalim, pentru liberarea 

fiului ei Alexandru, care a venit la Bucureşti şi în puţine zile va fi la Adrianopol. 

Momuptbbrare, Gporare nai ooporare larprăpya ris diac zobdews lepovoxhijp. xi 

măsqe Ilodatariviie, îmi 28 &v Xptoră oeâuopubrare mărep ai sEonora, 

- Tv werâpav Maxaptârra ebhaGâc mpooxovâ xai Tijy praxapiay adrîje Bstrăv onă- 

Copat. Aeonăvm rod mavroâbvăpov Beod tva Bapuhărry abrijv Avocoy, eăâvuov, bipră xi 

poxpăâav pară wat roy homnâv ras 4xradupioy, ob 1â Del cheer Gră rije ueotrelas Tv pana- 

piov.rqe ebyâv Bpaivouey. Tod napăvroc î) aizia, peră ij Xpenortxijy pet ebhafeiac 2p09- 

mbyqstv, eva vă pavepbow ri) buertpa Mawapârart &rt ri) 8 Tod TpExOvros zidbopey, 8 

pbfevexây mpds îjâc paupăroy, riv Xaponotăy ăwyeiay ri Ba ră 2y Xptoră nvenpa- 

zuxbv brie zenvov, 5 cihraroc pot bibs 6 "Adstavâpoc, fsiac owvavrthapufavobone svâpous, 

Mafoy rijy 2hevBepiav ro», jABe zi) 28 rob napehhâvrac eis rd Bobxobptart” ui auprbădNaboa 

33 de 1) bperpa Mowaptârne, e narijp &v Kwpip prhâsropybraros, BEhe ovyapi pe? Tu 

xară modă es riv evoutvmy abtod GmohbTpoaiwy, dăv Ehea vă ră pavepbsun Ti Dperspr 

Maxapirari vai dr thaito (xaBoc xai Ex rob idiov rob păuţuatoc mhmpotpopobpat) sic Ghivas. 

îjuspas vă rob ăzodabouwuev 3 sic tiv "Aâptavobnoh'v, xi 6 Beăe 6 Giroc 3 ebyâv abrij 

drpiov vă pă Gtroo vă my dzoabomuev Dptaivovra ză Gropuibzepoy. "AMO tt Vă Gfjpetosw 

7îj dpertpa Maxapibenjri xară ră mapăv 88 Exo. llapazaho zi Duerspavy Maxaptâriza vă pă 

ăttbs răe zip rây tepâv abrs 1paupitoy xai ptagioy TpoGtaypătoy, Oc Arhorixây Tije 

îperorărns Oteiac adris, weră val ră naxapiav xi div adres ebxây. Tă 35 Erq abris 

etjoav Gecbev năpnoda ai navevry3, xai at pvăpiat xal ai Geozereie abrije eb/ai us 

Ep,ud năvtote. 
Tis Owerspac Maxaptârnroc 

x 

e ie robe Gpiou.Gbs 

*Potivâpa Manporopâăra. 

1708, “Iavovapiov» 6. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.)
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CCCCĂXXI. 
Ruxanda Mavrocordat către Patriarhul de Ierusalim Hrisant, despre sosirea 108, 

fiului ei lângă dânsa şi gândul Patriarhului de a veni „în părţile Filipopolei:. 18 Ianuar, 

Moxaptorare, âmârare uzi coporare [larptăpya îs ămiae mâhewe 'lepovoxhip. ai 
none Ilahatorivne, Emot 88 îv Xptorg oefâmoutbrare nărep xai 0tozora. 

+ Ti “Tuerepov Maxaptornra ebhafe npooxwvă, wi ziv panapiav adrijs dsfiay 
ăonătopat. Asoutyn rob mavroâvvyăuv 0505 tva, Eapuhicr abriv ăvooov, ărporoy, Xhvnov, 
Bă, paxpobiny per” Enwyiac năvroy rây ăgadov xuraBopinv, ob zâ Bei îNter, 3” ebyâv diov 
ris Maxaprâcnrâs rs, bpaivo vai îi, Sefdoțutov pănă ris Ehafoy, 88 0b uavhăvonaa ij 
votiv, uri â2 Nav Every abrie bytetay, Exăpijy moară mohhă, “Ynepenyaptoră mi “Yperspa 

Moxaptârnrt, mob ovyxaiperai per îu0d 8ră ry Eprgouiby rod vicd "Ahetăvâpov, Gone ebhafc 

npooxbyă Tv “Yperepay Maxapiormra wa ăonăterat riv cefuopinv abrie detiav. 
abrije ebyai vă zv Zvânvauvovy mpbs rijy reheiav xxMhrâpevorwy, Enetâij um, dâbvaroe 
ebpioxerat. Împetoi Er î) "Tperepa Maxapârre dr wshder vă ăzoânufjom 2păe ră ufpn ris 
Pihanoondhene, nai 6 ăoe Bebe vă xazevo5iovj mi Maxapiârara zic îv etplirm, Bors vă 
păe ao vă idobpey xai mb ăvyevdd.cv rs xai vă rijy ămohabowuev îv răpei, abs Entfv- 
poduey. llapaxahd rijy “Yperepav Mavapirita Eos 7600v vă vii wăc borepij 7âv cefuoulov 
adrijc pawpăruoy eie didnaw re ăyatie abris butetac, îmoi 83 May treci" at 93 Bat 
ua GeomerGeis abrîs ebyai sioav we” po, ai 

Ai TAVEDToȚI). 

At opta 

a , , ră Er ris Movapiraroe rs Tăuzoha 

Tis “Yperepac Mozapi6rtiros 
ste Tobe BpL3.0be 

“Potsvâpa Manpoxopăărn. 
1708, 'lavovapiov 18. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCCXXXII. 

Act de îngăduire patriarhală pentru strămutarea la Mitropolia Ungrovlahiei 198, 

  

a lui Antim. episcop de Râmnic. | începutul lui 
. Februar. 

"Eu5oorwe mepi verzuie 700 ObyypoGha- Îngăduire pentru strămutarea Mitropo- 
„tac. litului Ungrovlahiei. 

"Emet5i) tăter ua yăpirt tab zavrenânro» De oare ce cu mila şi harul lui Dumnezeu, 

ao mpovoijtod Tâv Ghoy Becd robe otazas cel ce vede şi cunoaşte de mai nainte toate, 

z1e amiae 705 Beod "Eyxinoiae Grâzery Exdn- am fost sortiţi să urmăm în conducerea 

pp, &cedâuevov Zori Tpiv wpovtriletv sfintei lui Dumnezeu Biserici, avem datoria 
pes îs lepăc râv ănavrayod ariuy “a de a ne gândi necontenit la buna orân- 

xMiotâv ebraţize vai. varaorăozue” Toic re duire şi aşezare a sfintelor Biserici de pre- 

jăp ăhote Grhâc varămiey 1 ăpuodiav tutindeni; căci, de spre altele, e folositor şi 

2vetvat răâiv ppijotpăy re wat Ezatvoduevoy, vrednic de laudă să fie o rânduială potri- 

dvapepâvros 58 zi "Exzhroiay rabrr, xadw- vită între ele, dar şi, fireşte, Biserica se 

patteada Enăvavusc roy, oia ij Bsă- impodobeşte cu aceasta, fiind şi un lucru 

psotov ăua robro vai coripioSEorarov, Ti plăcut lui Dumnezeu şi foarte mântuitor, 

sd ăădeos Ev colesta Get uij vabtorautvuv care nu e cu putință să se păstrezealtfel 

îv xaic Ezoota:ud "Erxhroiais 2pOGWzV 16 decât așezându-se în Bisericile din fiecare 

tuavâvy 43. dfiov îvmeztorebfiat hoptx?s ari loc teţe destoinice şi vrednice de a li se 

vs oinavauiav vasă Beăv 17: Gtotzroty. Kot- - îmeredinţă grija unei turme sufleteşti după 

wmBăvroc oby tv Kopip Ăprt 705 tepurăzeb Dumnezeu şi cârmuirea ei. Deci, adormind 

Mjcpozohizo» Obpipofha/ias 15p [Bew3oaic) întru Domnul dăunăzi preasfinţitul Mitro- 

pai es zăc zioios povăs pesaosăveos, rai zis i  polit al Ungrovlahiei, chir (Teodosie) şi 

58183. Vol. XIV. 51
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xporărne Mmrpondhewe rabrris dia 2posta- 

atac ăpytepartwis aradepbeione, ăvayxalov 

iv ăvonepdtroe xoi tă, răgobe AROXITAOTA- 

Gia. 2v adrij Erepoy ăpytepta vai motpsva 

ei dtstavoțiy cormpbân 705 ua Exetyr]y 

Xoyenod Xptotovbuov nhmpop.aroc, e oi iepoi 

ol Beto xavovec Braxehebovat, pindeuiay %i- 

dai mapotuiav xoi Erapyiay dtapăvew Eni 

waxpăv Ey Grepijoet mvedparixije Xa TOLpav- 

mxjc nepwahțene. "Authe: npoeuredeotietoây 

îv re Xa Îwâs rarplapyiu. Ravosntp Vo 

rod &ytob &vâdtov uevalowăpropoc Lewpyiav 

Vipoy xAvovuâY, ÎmerEpă  RATpLapXXĂ) Tp0- 

pori, wat ădeia, drd cije zepi 1jpăs râv 

owyaâsheoy dpytepăwv oby6dov, Eteheym xai 

mpoexţidn Tâv ĂNoy dpuodorepoe 6 eo: 

)toratoc ănioxonoc “Popylnov, nbpAvbuuoc, 

mod ăvaetacda ri dpytepariniv %ai. 7ot- 

povatxiv 2pooraciay rîjs abrij Marpondhewc, 

îre riuunc noi Bsooefijc Ov vip, vai d.per aie 

âvxabome ri ăpateparinij Big exoavirju&- 

vos, 5” onep, xai xotvij ExhaYi) 705 re Ex» 

Maunporărov, biqhorărov, prenoz605, pe- 

rxhozpenode xai ă6tavăorov AdGâvro» xai 

inreu.6voc, 1»plov,xbpio» "lodyvob Rovoravriyo) 

Bacapăfa Boeâââa, măone Obrpobhayiac, 

mod mată mvedpa bob ăYarmtob, wat Obi 

mapovstatăyeoy ri adrob "ixhap.mpoTnrt voi 

rây paxaplorăzoy Xa ȚLOTĂTEY Narptapyâvy 

"Adetavâpelac, dp Lepaoiuov, wait “lepoGohb- 

wow, xp Xpooâvbov, rây îv “Ante Ilvebuari 

âganijrăy ădehpâv Îjpuâv moi ohĂeTo»prâv, 

ai mod xară rânovy ebayobs mhijpob, leparixod 

me val &pyovrin0d, wat rad hotnob mavtrbe 

ptotaybu0b TANpOLATOS Tijs Geoppovpiijzob 

made rtăpac, mpocexhijj & abrăs vb10s 

Smotiypoe ndp "Avbipoc, mată Tij TORtxi)v 

avyijdetay, îj vevâwiotat, sic Tijy Totpavrixijv 

îmoraotay ri adris rabie Mmrpon6hews. 

Tobrov âpty îi Merptâcre Îjp.âv, You xowi 

cic meşi abriyv îepăc 7âv ăpyteptwy owy6ă0v 

ai brepriuov, râv &v “Avi [lvebpart da 

mrâv adeheâv Tipv Xa ovhhezowpiy, ră 

mod mopovroc EXB6GEWG IpăuuaTos &tâwaty 

Xderav roîc Evdtmodot, re vy Epov, Ti) 

îx)apzporâz Abdevreia Obywpofha-pLae lepu- 

răzote pplapedor at Beorprheorăroie ERLOX6- 
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mutându-se la veşnicele lăcaşuri, și această 

preasfântă Mitropolie fiind lăsată fără în- 

grijire arhierească, eră de nevoie ca fără 

zăbavă şi în pripă să se aşeze în ea alt 

arhiereu şi păstor pentru conducerea mân- 

tuitoare a turmei duhovniceşti creştine ce 

se află în ea, precum poruneese canoanele 

sfinte şi dumnezeiești, ca adecă nicio paro- 

hie şi eparhie să nu rămâie mult timp 

în lipsă de mângâiere duhovnicească şi 

păstorească. Săvârşindu-se deci în prea- 

venerata biserică patriarhicească a noastră, 

a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe: 

voturile canonice, cu a noastră patriar- 

hicească îndemnare şi învoire de către sino- 

dul confraţilor arhierei din jurul nostru, 

sa ales şi s'a deosebit din alţii ca mai po- 

trivit prea-iubitorul de Dumnezeu episcop 

de Râmnic chir Antim, ca să primească 

prezidarea arhierească şi păstorească a aces- 

tei Mitropolii, ea unul ce e un bărbat de 

cinste şi evlavios, şi împodobit eu virtuțile 

ce se potrivese cu vrednicia arhierească, 

pentru care s'a, declarat, și cu alegerea ob- 

ştească a prea-luminatului, prea-înălţatului, 

iubitorului de evlavie, măreţului şi vredai- 

cului de admiraţie Domn şi stăpân, domnul 

domn Io Constantin Basarab Voevod a toată 

Ungrovlahia, cel după suflet fiu iubit, şi 

stând lângă Luminăţia Sa și prea-ferieiţii 

şi prea-sfinţiţii Patriarhi: al Alexandriei, 

chir Gherasim, şi al Ierusalimului, chir 

Hrisant, cei întru Duhul Sfânt iubiţi fraţi 

ai noştri şi coliturghisitori, şi a clerului 

cucernie al locului aceluia, preoți şi boieri, 

şi a celeilalte turme creștine întregi a de 

Dumnezeu păzitei ţerii aceleia, acest ales 

chir Antim însuş, după obiceiul. locului, 

cum s'a socotit, la stăpânirea păstorească 

a Mitropoliei aceleia. Drept aceia, Sme- 

renia Noastră, cu părerea de obşte a Si- 

nodului Sfânt de Arhierei prea-cinstiţi din 

jurul Său, a celor întru Duhul Sfânt . 

iubiţi fraţi ai noştri şi coliturghisitori, dă 

voie, prin cea de faţă scrisoare de îngăduire, 

celor acum aflători acolo, în prea-luminata 

Domnie a Ungrovlahiei, preasfinţiţi arhierei 

şi de Dumnezeu mult iubitori episcopi, celor 

întru Duhul Sfânt iubiţi frați şi colitur- 

ghisitori, să săvârşească strămutarea de la 

episcopia Râmnicului a acelui de Dumnezeu 

prea-iubitor ales Mitropolit chir Antim la 

Scaunul preasfintei Mitropolii a Ungro- 

vlahiei, după rânduiala, bisericească. Pentru
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care, spre dovadă, sa dat şi cea de faţă a 

noastră îngăduire patriarhicească în Sinod. 

CCCCXX XIII. 
Grigoraşcu Ghica, fiul Ruxandei Mavrocordat, către Patriarhul de Ierusalim, 

despre stăruinţile lui pentru Sfântul Mormânt, naşterea unui fiu şi despre legăturile 

lui cu „prea-înălţatul Domn“. 
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+-  Prea-fericite, prea-sfinţite şi prea- 

înțelepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusali- 

mului şi a toată Palestina, iar mie întru 

Hristos prea-venerat părinte și stăpân, Fe- 

ricirii Voastre cu evlavie mă închin şi 

sărut fericita-Ţi dreaptă. Sfintele seri- 

sori ale Fericirii Tale le-am primit, din 

care aflând cea mie prea-dorită sănătate 

a Ta, amslăvit pe Dumnezeu. Grijaşi gândul 

Sfântului Mormânt le am şi le socot mai 

presus de toate trebile lumii acesteia, şi nă- 

dăjduiese să-ţi serie proegumenul Fericirii 

“Tale. Afacerea Armenilor e în stare foarte 

bună, căci şi arzul ce au căpătat împotriva 

noastră, e luat şi bine păzit de prea-slă- 

vitul Reis-Efendi; dar, mai la urmă, neluând 

ei poruncă, ce nevoie să o căutăm noi, 

cari avem atâtea seneduri? Clădirea Sfân- 

tului Mormânt sa isprăvit, şi Dumnezeu 

Sfântul să dea bună cârmuire! La Il ale 

acestei luni, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi 

cu rugăciunile sfinţilor 'Tăi, s'a uşurat şi fina 

Fericirii Tale, şi cu norocul ei am căpătat 

un fiu, şi te rog să faci rugăciuni pentru e] 

ca pentru fiul Tăusufletese. Cu prea-înălţatul 

Domn am prins dragoste şi prietenie; în- 

ceputurile prieteniei sunt bune, — de-ar da 

Dumnezeu Sfântul, şi prin rugăciunile Tale, 

ca bun să fie şi sfârşitul! Trebile călugă- 

rilor dacă aş voi să le arăt Fericirii Tale, 

ar trebui să am voie şi răgaz măcar trei 

zile, de şi sunt sigur că alţii, cari au voie, 

le-au şi scris; ci numai atâta-Ţi scriu că, 

cu rugăciunea şi mijlocirea întregului Sinod, 

şi cu porunca domnilor cari să trăiască 

întru mulţi ani, ea a unora ce au stăpânirea, 

cu scop bun şi curat m'am amestecat Şi 

am luat parte, şi desigur începutul e bun 

şi lăudat de toţi, iar sfârşitul, din pricina 

unor anume oameni răi, rece şi pierzător. Şi
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CCCCXXXIV. 
Chiprian, Patriarh de Constantinopol, întăreşte diata Vornicului Şerban 

Cantacuzino. 
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Chiprian din Cesareia,. 
Întărirea diatei, făcută supt Patriarhul 

Chiprian. | 
Chiprian, cu mila lui Dumnezeu Patriarh 

al Constantinopolei, Romei celei Nouă, şi 

a toată lumea. 
“+ Preasfinţite Mitropolit al Ungrovlahiei, 

prea-cinstit şi exarh al Plaiurilor, întru 

Duhul Sfânt iubite frate şi coliturghisitor, 

şi prea-cuvioşi egumeni ai sfintelor și vene- 

ratelor mănăstiri de aici, prea-evlavioși 
preoţi, şi harnici boieri, fii întru Domnul 

iubiţi ai Smereniei Noastre, har vă fie şi 

pace de la Dumnezeu, şi rugăciune şi laudă 

şi iertare de la noi. În patru feluri înţe- 
lepeiunea, se poate vedeă: căci e, întâiu, un 

lucru cuminte a câştigă cevă,; al doilea, a 

şti să păstrezi ce ai câştigat, — căci, după 

spusa Înţeleptuiui, adesea i se pare celui cu- 

minte cuminţenie a păzi cele bune, decât 

să se piardă de mâna lacomă a cuivă, — 

dar şi, altreilea, şi a creşte cele bune, iar, al 

patrulea, şi a se folosi de dânsele dppă cuvi- 

inţă. Şi, aceasta fiind aşă, trebuie ca acel care 

a făcut saua câștigat cevă să aibă grija luceru- 

lui făcut, pentru pază şi păstrare; iar o astfel 

de pază şi păstrare se face mai bine dacă vom 

supune luerul acela. ce-l vom câștigă supra- 

vegherii unuia mai mare şi mai sfânt, ca să-l 

păzească. De oare ce deci şi prea-cinstitul şi 

prea-nobilul între boieri Marele-Vornic al 

prea-luminatei Domniia Ungrovlahiei, dum- 

nealui Serban Cantacuzino, cel după suflet 

fiu iubita] Smereniei Noastre, mişcat de însăş 

a lui înţelepciune, şi voind să orânduiască 

lucrurile sale într'o diată iscălită de mâna 

lui și cu mărturii, şi să aşeze lucrurile lui, 

adecă, cele părintești, strămoșești şi cele de 

la el însuş câştigate, mişcătoare şi nemişcă-
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toare, adecă: vii, moşii şi celelalte toate, 
pentru a se face după încetarea lui din 

viaţă, după însăș a lui părere şi voinţă, ca 

unul ce nu are copii şi moștenitori, s'a rugat 

şi a învrednicit pe Smerenia Noastră a întări 
şi împuternici diata lui eu gramata noastră 
patriarhicească şi sinodicească, pentru a fi 
adecă fnatărite şi necălcate după sfârşitul 
său câte s'au orânduit în diata lui. De aceia 
Smerenia Noastră, după obiceiul şi dreptul 

vredniciei şi măririi patriarhiceşti, având 

ca datorie nepărăsită a întări şi a asigură 
cele făcute de cei de Dumnezeu cinstitori 
şi iubitori de virtute hărbaţi, bine şi cu 
evlavie şi împărtăşite de rost drept, a primit 

cu plăcere şi această cerere a acestui iubitor 
de Fristos boier, ca una ce e vrednică de 
laudă, şi nouă ni-a fost vestită, şi ţintește 
un scop bun. Şi deci, seriind prin cea de 

faţă, arată în sobor, împreună cu preasfin- 

țiţii arhierei şi prea-einstiţi din jurul nos- 
tru, cei întru Duhul Sfânt iubiţi ai noştri 

fraţi şi coliturghisitori, ca acea diată a 
acelui prea-nobil şi de Dumnezeu iubitor 

boier Şerban Cantacuzino, care e dreapta 
şi legiuita lui voință, — căci oricine după 
legile dumnezeiești şi sfinte are voie și 
îngăduinţă să orânduiască în privința lu- 
cerurilor sale aşă cum voieşte,—şi cele aşe- 

zate şi orânduite în ea de către dânsul cu 
privire la lucrurile şi stăpânirile lui, mișcă- 

toare şi nemişcătoare, vii, moşii şi celelalte 

toate, sau strămoşeşti ale lui, sau după tată 

şi mamă, sau de el câştigate, să aibă pu- 
tere după săvârşirea lui, rămânând întărite 

şi necăleate cu totul. lar cari ar îndrăzni 

după săvârşirea acelui boier să se împotri- 

vească diatei lui, şi celor în ea aşezate şi 

orânduite de dânsul, şi să arunce mână 

lacomă şi să iea cevă din ale lui, ori altfel 

a zpudui şi a strică lucrurile orânduite în 

diată, făcându-şi în orice chip uneltirea, de 

orice tagmă ar fi, şi de orice treaptă, unul 

ca acela să fie afurisit de Dumnezeu Dom- 

nul atotţiitorul, şi afurisit şi neiertat, şi 

nedeslegat după moarte, şi supus blăstă- 

murilor părinteşti şi sinodiceşti, şi părtaş 

al focului gheenei. Deci spre mărturie s'a 

făcut şi cea de faţă scrisoare de întărire 

sinodicească, şi s'a dat aceluiaș boier, spre 

siguranţă statornică. 1708, în luna lui 

Martie, indicţia l-a. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

| CCCCXXXV. 
Testament al ctitorului pentru şcoala din Kastoria, la biserica Maicei 

Domnului „Mozeviku“, a lui Gheorghe Kastriotul, Comis muntean, arătând ce 

venit i-a creat din depozitul său de. la.Zecca din Veneţia, adăugind că a dat co- 

munităţii greceşti a Sfântului Gheorghe din acest oraş 20:/, galbeni venit pe an, 

răsplată pentru culegerea anuală a dobânzii zisului capital, adăugind şi programul 

şcolii, menită a da preoţi pentru acele locuri (asămănător cu programul şcolii 

înalte dela Sf. Sava. din Bucureşti). Ca martori figurează: „Smeritul Mitropolit 

al Ungrovlahiei Antim ; fostul de Adrianopol Climent; al lerapolei Maxim Marâs (?), 

al Nisei Mitrofan, al Pogonianei Eftimie, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Ştefan 

Cantacuzino, Marcu Porphyropulos Cipriotul, dascălul şcolii domneşti din Bucureşti 

şi de filosofie“. a 

Tpâppa srpMâdec marptapărrăv ai ovvoâtxăv mepi tije îy Kaoropia yo. 

| 1708, Maprio» 20. 

Tă adă 057 păvav svworăv pi, ăhhă xai ed” dogs înipehetac rodra meplemety Xa Rept- 

rădzetv rijy mai rs 2 det adry povp.ârroc ai ăgpodstae zăv 2văvrarpănov ppovrilery. “O0ey mai 

tepăv ExxhjotasiiXăy OX0hIV, zi Gnotav mpb wp6vov rij 10b Qeod Gonbela ovvâarrica eic rii 

îuiy marpida Kaorogiay &v-rîj Exxhqaia ij Smepaiac Geonoiwie 1jpây Beorânov xi Genizap- 

Bzvn» Mapiac, îs Enovop.alopevns to MoteGizc», rabrnv Govhâpevoc orepeoat Ey povubrart 

Gvmpvexei n 1âv &y pot îjhEmoev 6 mhovatbtupuc 0ebe, 2vansdrjxa ete rijv atexav rijs biqhorărns 

âpuoroxpariat tâv “Everâv, sie mb xotvv âmhadi, Tod “Aiov Mâpxc» 0joanpophăntov, sic âbo 

noodrnjzac, Bovuăra ătxă pthddas xai Enrandota îvevimovra dbo ai ypoosra â&xa, mpbe tpla 

ră &narăy Tăy ypâvov, vai Erepav Roobrnta TĂI cic ri abriv ztenav, Gowxăra bo Xidâae 

oi rptaxbata rptăxovra îdo, mpbs âbo ră Exarăy my Xpâvov' oounocovusvwv răvroy ănaprilovrat 

ete rîjv Ptenav 705 “Aria Măpuow Suwnăca jiădec dexarpeie xal Exozăy sinoat rEooapa val ypoosta 

Bear Grotoy 6 râxoc ivero ăvă Exaaroy Eros ovxâra, rptaxdota EGdopijxovra x0i p166v” ră 

mă Onoiov ddoopov, Edtbptoa pă TijV EZITPOTIATY 4.05 drativ ri, âpdoă6tp hăehzbrrt zod Ev 

“Byeriate neyalouăprpoc “Avpiav ewpyiod ăvă Exaotov ros Govxâra so. wi pLOăy T0i6 

îmurpozore, vu, Exo Tv opovriăo, uni Entoraaiav Tod hapbăvery md vis rbexac Unav ră 

mpostpmusvov dâpopoy, Îjirot ră rptaubata E6Boumovra Îjptob Bovnăra, noi Boxpare!y adrobs, 

dă mby mănov vai ză itoda zic rtânac, ră etxoot vai wtoy Bowăra” ră 23 evanoheupflevra 

rpaxdota nevrrixovra dowăra, tă îtd00p5y, âptepă ri npoetpruewvg lepă ExxhmoLzaTtxi) Sy0h3, 

7ij îv Kaoropia, ămep Eperw ppev robe Entrponow nEyzely adră peră wa mpounsiac eic 

etpac mod re vară Watpby' Gpylepee Kaorogine ai râv rdaondhov ai Entrponwy Tîje adriie 

tepăe oo, îv Entderrrxâvy poppărov, Ya pară 2016 ăopahstac, mape rd zapeytoba 

dewânc tos nahâe map îpu0d daraydetot npoobzotc. "BE dv torw utodăc ze por danie 

âvă Enaorev Ezoc Bonmăra îndotxova, 1 dă debrepup dtânorăhp dowăta reooapănavra” ete 

ze 8do morsia Ază robe 2hGreotepuve pot ovyyevete Cand vă Gnovâă(o»w sic rijv abrijv OXGhIV, 

2ndorp âvă duvmâra etxoot' mpoctrt xai sis ăha dExa peavă nroă zatăia, 6265 vă ORab- 
Î 

atu zăhw ete rijv adrijv oxohiv, Exăore ăvă dovrăra dexanevte. Tă Goia adră zatâia,



bă hd * A 7 = , x 2 A * 1 2 A A 

ito md ză 3bo ris owrvevelae wow, mă neve vă eat ptoa ăn md ăorpov, 7ă d ăNa 

măwe md ră yopia rc abrije Exappiac, Â notes TOabTIS, va yprparatv tepsie xai 

tepodtăvavot ape aboraatwv xai ănidoowv sâiv Ex) nov rod Beod oa. 85 roby PavotY ATPOROTTA 

ete iv pă6rjow râv tepâv vpapuătoy, ră TondTa, XIV) VOI 700 TE sară xatpbv pyteptwe Kac- 

roptac ai cv rwyâvzuv Stâzoxadoy xi Tv Exit p6Toy vije tepâs ooîs, EXFAndiirooay zijs dtopto- 

getorje toorpopiac, nai âvr” adrâv Erepa ebpa?) avrixabiorooav' pă robrote vă Xaufbăyr, nai 6 ară 

„atpăv zawepbraros Mmrponohrme Kaaropiac îtă ră Grmatohâynua Tis zvoptac ris abrij 

"Exxdoize ăvă Exaorov Eros Bowxăro, dea, Îva, Ev) 1 “Bamhmeta xi 1 

foijBeâv rima mai zepiOnpw zâv xară xaipby aoxâdov. Ipoceri âwpito xai role noi xată 

xatpăv Enirpânote tije abrîc dyize Mjcpondheos Kaoropias diăoodat ua Eroc Exarăpwp AVTâY 

âvă Bowâra dea, Bnoe Exeo. riăv Ezioxeiy ai opovriăz Tije tepăc oyohâe sie măba abrije 

meptoraaty 45 Xpelay, 1â0nv dtă rijy opovida râv ămd "Eyeriac 2pyontvov Xpripeătoy, 00 

oi cls ră REpIOTATINĂ TV RATĂ WApube aMenahiiov obpfefujadzuv” ră 08 mepurreboyra 

Sovuăra Bea vă pvhărrovrat dă ppeloy xi ăvaxatvioubv Tv Toteloy xai Tnoy vai Ti 

zamdaotas rije abrie, erpi, lepăs oxoMic. "Eoro 88 îi ăpyii Tis Miyeoc rob TOX0) Tie Tp0- 

epri.Evje nucârritoc ăn Ti Rporijv Tod lonătov prjvăc 205 napâvroc pi Erove. “Il Ge zhmpoui 

năyruv Zoro nd ri ăpăiv rod 'lavobapio» pinvăe rob îpyoptvov ab! Erowe” Enetâi, xai fos 

rdre Ey năvrac BMIpopEvobe 2 petpăc p.ob. Îlpbe zobro!e GvariBepat îv Bop ebplonovrat Ex 

zije owevelac pod. ăErot vă vivovtat dgoradot rîe abrîs oxoîe, prâeis ăMoc &tro ă5etav 

rod ocerepilew xai dpărreotat rijv îmoraaiay rabrry. "Er o! ze ară Xatpăv îtSăoxahol 

îpeidobat mai. îveyovrat, EEo md ră dofexa npoetprpiva matiia 6nod etvat doptopeva sie 

riy Loorpogioy,: boa ha. xai îv EX0ootw eie iv onavăăv râv tepv vpappătov vă onavâătust 

ai abră. ăpuiobi ai ăonâirue ve» rtvbs TpOo&Geuc, 
x 

Ilgbe robrore dtopile xol tă podipara vară ăvopa: A, "Ozrângov  Gemâmpov B, 

Woriptov L!, “Opohântov ăzd rile ăpyîie rob peouwoxzixeb mai pă Sha ră Et wăoob peypt 

nai nod pixpod ănoteinyov' A, ie md iepbv Băpohomtev tăs pete ettonpyias” md pDoTtiptov 

105 Ganriop.o toc, T0d Tăp.0b, 165 ebyehaio», ri Gxohavdlav prupob ze vai pieyăho» ANtaop.0d, 

zi ăxohovâlav rây redveorov, tepropăvay re nai AoixV” E, ză dx pEpn rod XO70» rile 

“papp.arexiije pă rpeic zarirăc, Xpvsohopâv, Kărova za Porohiâny, xai Ev hore patiby sdy 

ri) ăvayaaia rexvoNoTiA. 

Ilpăc zobrote, EpXGuswwy 7 yprp.âray mb îi Texas rob “Astov Mâpwow, G70iaS 

wovedoc ai dy et vă iverat 1, Bvavouiă robrov ăp.mpootev rod xară xotpoy Gpptepeus 47. 

rây înupănov 10 dvdacaihoy ai xy Gdeza îppisov vabrjrv, îva n nu. Gabrrj pereptopbs 

me mai Bors Ev 7 usa. 

„ABrr, moi rotabrn, Eariv 1 dpi Guăzatie, răv Gnotay za Bobhowat vă sivat dâLGEL075$ 

o ăperărpenzoc, Aperaxivijt0S za ănapeyyeipritoc sie aiva Thy Ghuzavra, “Onows 5, 

aia. îi mheoveţia vxmpevoc, zodpijoet dtacahzboat xi ăvarpedat TabTry 405 Tiiy dacat d 

riy Goi, î Bhoc perabaheiv zi Tv îpevpauutvav, Gzotos dv et 6 rotobroc, tepnpâvos 

dans, ovyyevije î Evoc, EyEro Tv navrenânrijv Bey nohăptuy, Ai 2ăGa€ zăe GpENRĂG 

Îvvăpete Gyrrarroptvac abră, xai zaic narpraie ăpaie pai cd atovip ăvafepazt Foto DR6Â06. 

“Ene âmd Xprozod „abi/, Mapriov %. 

Meyac-Kâuzooc Peopytos 6 Kaorporis, tăia petpi pă xoi Entleată, ri) e vasta 

RE0T,U/4V0V. 

*0 mazare Mrponohiene Obyapoiha/iae "Avâtp.oc Enrbefatoi. 

“O aporjv 'Adpravaozheos Kits, pps. 

"0 “lepan6heoc. Măttpoc Mapăc, păptoe. 

“0 Nosons Mjcporâvns păptos. 

“O Noyowavic Eoopuos pâprws. 
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Kovoravivos Kavrarontinyds Erâhwnos pp. 

Sziravos Ravezrobbrjybs Meas-lloszihunos, wăprw. 

-- “0 îs âv Bowxopeatie abfieyzis oyohis 12: 7iis mooozias âdăorahos Măgaos 

5 Rbaproc Nlopzopozonhos, pidprw. 

(Legrand, Recucil, pp. 11-80, n%28.) 
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Bucureşti, 

1708, 
20 Mart. 

CCCCXXĂVI. 

Altă orânduială a lui Gheorghe Comisul pentru şcoala din Iastoria. 

Tponpa poe marprapyrmdv ua awvoârxdv mepi tis &v Kaoropia Gxohije. 

1708, Mapriov 20. 

Ti pară wat Boot rây Epoy, du uăv rije Xyoev xphbe ovupayiac ai feloe 

rohoopiac măsi mob dijhov nabiorarat, tote mie Gelac mpovoize 85 ehoefâs ăvreyoptvotc, 

xămsibsv ră Tusrepa ăpapâruc me xai edâ66haoc oixovop.obueva pd hoviou neniGTe»udat. 

yopis ăp âwob 08 âbvaode morsiv zt, mb mopronây prjat hojtov moara 88 vai Tiv dumoyEnwe 

oovăpouiv zapp ăvâponoy xai Evupawiav ămavaivovrat: &hNă Bacepăvroe rabrmy Entinrodoty 

sic obotaaty Sabrây moi dunvenî) miiv dopădetav xai rodro ob râde tb Detoy obrooi noc 

dtevepyetodar mbâ6xmoev, &XAă Xomon$ wpsizrov oi zije Beapyrnâe xmBewovae Enafip, Gnuc 
înha8i oi ăvpuonor, Bei Eninvoia nwvobuevor, xoi râv madâv xal Wwyooborov ăpaorai re xai 

ovprpăxropec patvâuevot, râs xaradhijdo» wiofohpiae înifohot vivovrar. 'Apshe roi mabrbs 

mohhâne mapstouxhâv ai mară vodv ăvahauBăvov oăz mpbe îpă rod Qeod mohhăc re val 

payoae tprhoriuias ai dwpeds, Bv pazoy odtod tdeoc, xai dceihwy ebperăâoroc 1ois ypiibobar 

eivat, xal votvovinâe E râv Gov 1jdet0rjv ăzalăv, moi ră rod 0aod 3v adrâv re Oz mpocțăperv, 

(Are otxovâuoy, GAY od plov Tâv Bedfiev fjuiv dopnbevrov rwpxavâyrov), iidmy deiv lepăy 

oxohiv avarioaoda râv rije iperepac abhije Betov padmuărzov îv ri 2pij morpidi Kaoropiq, 

îmi mg &edoxeofiar wait vavdăvety antoli robe râv ehoefâv natăac ră roic xptortavois AVIASYTA 

matdebuara, 6nwe pi novrăzasty ănepot tarelor ăyrec, îjv vai mpb Xpâvov ovvâornoa, Belo 

ovyăpoet. “Ilva 88 ză Beorprăte robri Eprtov bâviuev et mai peră riv &uiv ănofiwaty ăei dtautvow 
20umy 2v vi T(Sua râs bimhatânme ăproroxporeiac râv "Everâv is 850 zocărprac Bovxăra dExa 

juuădas ua Enraxdoa Evevijxovra bo vai vpootra dExa, npbe Tpia tă Exarby 7ăv xpâvov' xai 

frepa, adie Sowxâra 3bo piuădac vai rpiondota 'rptâmavra 30, zpăs 8bo ră Exarăy ar” Eros” 

Gv ănâymov 6 râxoc mtvarat vă wa? Exmarov Eroc Gowrăra rpraxdata £60opiijxovra mai îjutob” 

ep Brdpopov riv rpbnw Ap teţăyeodat vai Eaveneafat zoic re Gtâaoxăote val zoic G:5%0- 

xouăvote p.onrais re Bahrpbstone iepăe oxohi,c, dopioaney ăv rij Exeioe "peţovia put ip? 

arăta mai Eroteţoet. ep 05 fagpov Ada) wabiormu! Enrpânove vai tdiove oixoxbpiove 

ode miptorârov nai mepipaveorărove ăpyovrac vai EnitpOnow Tije apdaâdto» ddepărrtoc 

rod 2v “Everiaie veyahapăprwpos “Agiov Teopio», îmi co mapadaybăvev adră ete yeipac abrâv 

mapă ris Ttexac, &v ri fnrij npolecuia, îjro nd Tic 2pOTIE 705 "lovătov umvăs Tod &veorâroc 

ab! tron, ani dvamăynew abrb ăopadâs âv oixelov “papuizoy 8 ri) Kaoropia, ste xeipa 

mod vară watpăy zaveporăto» Mwrponohiro» îi; mopowiac rabrne, ai râv Enirponoy rile 

îmetoe iepăc oyohiie, mai râv ârdaoxăhov, î) mapaâidovrec Exeivo ză vipopovy eie yeipae Tâv îy 

“Everiate ăpuvobpâvov zpaţp.atedrây mwp6y, î) Xăhav ăfrod6ov npooânoy tă ypaupăruy pEy- 

mov ve rod re ăpyteptos aa Brânoxăhoy xai EntTpânoy râs adrîs oX0i)s” Stawporodvrec 7pâ5Toy 

ot frqdEvrec enirponot 705. &y “Everiate uevahopăptopos “Ayiov Lewpyio» ăvă măv Eroc Ex 700 dta- 

Arjedevroc ăawâpav dzăp rod x6rov adry nai râv tEdâuv rii T(exac Govxăra sixvat %ai Îjpob. 

"Exhuzapă oby rods Enurpânove ri âpivâdto» ădshpocrjtos rod “Ayio» Leopytov, dn, 

2vorepwduevoL Tijv DT Ep.ob vevosdiav EniTpoziv, Exo zi ozovăijv xai opovrida mod hapfbdvetv 

cenoloe E cijc Ttexac ră rprandata 6dou-ljtovra xi îjpao» Sovnăra, ză dăpopov, rai anoarehdev 

adrb îv ri) Knoropia, xab” v 8jj cva rponov ăvodev etgncat pot, dtaxparabvteș 2E abrob ră (3v 

âc einov aisiac) Bovxăra etxoat vai îmtav. Ilpbe robrore, store uehijostev o! îy Kaoropig Enirporot 

moi &ăăoxzho ri ris oyohi Eniânow, râte oi Enirponot ob “Ayisv Lewpyiov, Ge Xotvwvoi 

mod Gsiov Ego», Era rrErooav abrode &tă Tpapyâtoy, îya. ui, aie Gaxozi ovi îv Te ptoo 

ob 5 cop ăp ai abroie Dedbey 6 plofăc ăzomeioerai ăuptmovo»uăvoic meţi 70) TOLODTOI 

Bzaptaro» Epyow otâauev ăp xai Iladhav eoreboavra ij mvenpaztzi)y wat 0bpâvtoy porelay, 

ăzodlâv (3ic) 68 ăpeboavra rais Tob avebaroc apăstare” d 6 adtdvmv Bebe Exarepole răv 

îmi6adhovra ănoricet proc. “Odev nai ele riv zepi robTov5 ăijloar» vai Oimyexî dozăhatav, 

î&vero 1ai rd Tap6y WO0D ETITpOTIXĂV Vp, 43 eneâvfn zoic eb'jevsorătote x7i ReplPaveotăToI; 

ăpovat nai Eninpozots rîjs dpO0ă6tov ădehcornroc rob îv “Everia:e pevahopâpropos “Aiov Leopiiob. 

“Era and Xporod „aj, Maprip vi.



Mejac Koptooc Tebpitoc 6 Kaorptorije iia yetpi ypăgo ai Entfefată, ri ze vroia 
oopayiă breoru.avov. 

"O ranewăe Mmrpoxohirne Obinpobhariac 

"Avâunoc ămt6eGatoi, 
“+ “O zpony "Adpravovrâhews Kiriume păp- 

K ovoravrivoc Kavraxovlmvbe  SroAyrnos, 
| 

| 

| 
1w6. | 

i 
| 
| 

p.âpTos. 

Srecavoc Koavraxobtrvbs  MEyas-lloorE)- 
VIXOG, Wăproe. 

T “O 'lepanchene Măfnoc Mapăc wăproc, 
--. “O Nbooris Mrrporâvns p.âprvr. 
îi “O Ilozowavie E5Obutoc udproe. 

-- “O zije 2v Bovxovpeariw adfevrixijs oX0- 
Mie Gvdăoxahos rîs qihooogias Măpxos 6 
Kozptos Iopropâzovhoc, păprws. 

(Legrand, Pecueil, pp 80-1, no 29.) 

CCCCXXXVII. 

Anghel Summakios, din Zante, către Patriarhul Hrisant Notara, despre le- 
găturile sale cu Patriarhul răposal, Dosoftei, arătând ce cărţi, din cele tipărite în 

Principate, i-a trimes lui ca unui apărălor al Bisericii răsăritene (Topo "Aşănns şi 
Tâuos Karaoavhe, operele lui Nectarie, lui Simion de Tesalonic, lui Maxim Pelo- 

ponesianul, lui Sevastos Chimenitul, lui Meletie Sirigul), cerând şi ce alta a mai 
ieşit şi adăugind salutările fiului său, doctorul Constantin, care a cunoscut pe 

Hrisant la Padova, când învăţă dreptul la Papadopulos. 

” Amppehoc Xovppăntoe Xpboavlip Norapg. 
Maxapibrare, oocorare xai BeunpiGhmre dtonota, Iarpiâpya Tie diac nihews “le- 

povsadip. vai năors IlaXatorivas ătenpentorare, em co» rd Evleuy oxljvos tije rptoohiag 

poyîjs Smaivoy wat zăone Enmpelac bn&prepov. 

Tb nohvâpbhdzov mie Sie Moxaptărmros ăvapa, în0d, pevadepovoc unpbrronoa, 

âdevăie iun uâypi nepăânov riv mpoetiace pă xotviiv rEptiv sie by porarey râs rob 

Kvpiov mâdeoc Bpâvov, î fozep Îjtoc pvortnăc Erei dtarotioy, zăs râv eboebobvrov Woyăc 

aie papuapbyaic vie ocpiac vai perâv, Enapaivrce 7 &uc, âe âvdhov nrotby vai mată nvebua 

viăy rod îv poxapia 7îj itet dempworo» oc» Geto», zb ueyadwvâpod, Aso, AoaidEnv, rob 

notă paxaptorărob Tperepu» narpâc, vărter ao tă vpappătuv 7 otbac po» sic rijy Tăvoup6v 

ov Woyiy, Betdrare Sonora, napaxohâvas vă xaradeybij zabriy po» rijy razetvijy rile 

edhofeiac îmidertiy, îiv Ey mpie rd baepbghev rcd diâparee vai tiv ăvw Tv povopioy 

oov xâptv vai vă pă ebhovioi Btagvhăzeenoa îtă pipe es riv xatbhorov 7âvy eboebâv 

S0bhoy, xară iv ebuevi rob pawaptorăzu» ou» Geicv mpoaipeatv, âră vă Eyw mai ete ză pâpr] 

radra my Ex 646ove cefâpevov vai xară îbvapty wipwxa tâv Bavpaorâvy ou pereţi p.ătov. 

A Btopae vă uă mule pă ăvrentorohtzby ehonrtrăv vpâppa mai tă roy Notzy 

&Ghtoy, &ncd pă zip toyârnv to» imtorohiy 6 fimjdeie ăeipwmoroc zarip Et (ov wav Eraţe, 

mană mi zepihuv rije adric, Gano cic Gebaiwatv zije npi6 pă TvevpartuÎ]6 T0v AȚăRT,6 TEuzo, 

îi îx mohhod Vân înedeitaro zăvra, râv a potonoGevroy b6hiwy peraneuVăusvos sic daitvrevoty 

îs pbodito» ădmjdelac, ămtotăpevec pe fva râv ămpaupvâv maidwv rije Gvarohije 1jâv 

"Exxomotas. Tă Goa fhia pod Ezepszv 6 zptoikftos vip eva Î) Aărn, i Karaari, 7d 

z0d Nezrapivv, rob Eopev Beocahcvirns, rod Matinov Ilehonoynaisb rb xasă Kagpvogihov, 

d mod Sefaorod wait rod Meheziov Svpirov xară aiptceuy. Tă 3 ăha Goa ebpiorvrat, 2pbs 

vivaaty 705 Geico trjAwrod, Bihet pă murogj Î] Beworărm oc» ai zohboozos 4/Tj .p'yteptwv 

mpoxpite, pă zăv ziutoy vpapp.arorontoriv wbptov Mio), săv 6 aiparâs pu» Esâdehzovy, tă 

vă usyabraca xăvzadba ză meptfireây ao» dvop.a ei nepinoli,oty ris Cpfisâdtav Tpâv nioreas, 

ami eis Bctav rod îv Tpiăâ: cps map Îiv bpvonpevo» Beod, ob mb Xzatpov Eher Btatrpj60t 

sic ebrypecrâtuv Etây zeptoâce tb BeocefEorazoy Ani TpO0HWVI,T0Y 009 2p6GURUY. Tis Lis 

Mazaptoznzos dobhos pirpăs 4 mată myzbua vid, 
"Aspiehos Sovpupâxtoc. 

"Azd Paxbv0ov, vară zb 1708 Eros, îv uri "Azpiiip LA. 
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Zante, 

1705, 

14 April.



410. 

Bucureşti, 

1108, 

l-iu Maiu. 

    

e 

Thy mpooxovei edafic ai 6 vide po» KRawsravrivoc dorropoc, Oro ah Thy E- 

văproev eie tb Iarâftoy mai E0xby.asey, Grav Evei 

rad sowpob. llarmăonobho». 

(Legrand, o. e., IV, pp. 26-7, n 20.) 

î Zomobâate ră TV V6Uuwy eis 6ruoxauhtav 

  

CCCCXXXVIIL. 
a Nouă diâtă a Comisului Gheorghe Kastriotul. 

Tewpyio» z0d Kaorpubrov, tâpvrob rîje €v 

Kaoropia oo, afine sytâtov. 

1708, Mato» 1. 

Qebe yeio0w mavrbc Epy wa A0Y0v. 

"Ezetâi, xoi ră năvra, paTatârjs (%ată răy 

copby "Baxqoaoriv) Î) re avâponivrj OG 

Ampoc boc ri, pATatOTu,tt &nat onetânym, dă 

nic mapafăceos ris rod Qe0d tvroMije, dv 

îi mai. rod mapudelou» -EE6pLoroc "Eve ua 

nic mporepw ăbdavaciac Exnrotos, dpiiv 0 Ev 

Fprăăt Bpvobpevos ee _sornpias dâode Uns- 

certe. vai rpono xafp ode dei ele ră ăpxaiov 

ăfiopa EnavazţEyetv pi adavărav. ăcârie xoi 

poxapiaș Îjeecoe & îmropeiv, peuwvioBar masi) 

rây toyărovy, tva ui) âpaprijowpev (aară rijv 

nod Sewăy coțiav), xai cb pâvov dobeveiate 

npoonahaliayrec, 

Acâvrec, Survenâe pi Expeherây rd dodevie 

vai Emiwmpov îs Îmerpoc (boeme, ai ră 

20? ypâc Xptora EEotnovapietv, eră râv 1fjăe 

moda, AbourEhetay (sic). 
“O0ev xăȚ6, ăipozoe &y xai pbopă Ono- 

neluevoc . ai măv Băvarov 'doay one Tp0o- 

doxy ae heat Ttovea, brie Et Gv wa 

bac 9 ptize Epuy tăe ţpevas, îifoohi, dry 

darătaofa: „di Enpăpoc Bopioaodar zăuă 

măvra, xvIjră zai ăxivijra, riv rpozwp Amăaâ 

cra 6jvae pară ziy Euiiv azobiwoty. 

Ilpârov, rotyapoby deppi dxi EX)Rapă 

my Ey “Tprăăr Dp.vobp.Evov Qeăv Gros evirat 

Tec îm îpsi To âuaprodg, vai râ ansipe 

abtod îNter zeiţa ră: mos 

dvoptâv. Eira oizcâp, at OIZOpT8v 2apă nâv- 

Toy -Tây  apboditov LpLOTtAvĂy > GI /OpAY 

văr. măi șoie ze Enrotndot pot Xai Tole 

pf PReouwperec 28 be mtorde 8obhoe dopat 

750 Brhorărp) wot: AdBevzov xot Tprep.6voc, 

e. zapă rii abtod Vad âeneoe mpxdeie val 

î “un Bapâ ovet?ort “adr Gobheboas, 9» yo 

Try Ep.6Y 

pijoni “po ei si ară 26 dvoiac, e ăvfipo- 

nos,  apnoeponoa Î) Ecpada, ua. de Brnatdratoc 

ai npbs Râyrae onpnabiic, xai 

zbăjy. ănofloov vă sol xai vă'=darhdrr 

peră e 

my îi ctye mi mpăc 8pă ebepyertxijy etă- 

votay ui sie tobe Euobe owyjeveie, ua va, 

TpOGTATIIGA cis Tă 2vepwrjBiivat rijv 2apodoây 

pot Gabi &e 76 Bnrărto. 

&N)ă moi îv pieia, Btare= 

  

Plan al diatei lui Gheorghe Kastriotul, 

întemeietorul școlii din Kastoria, 

| 1708, Maiu l-iu. 

De oare ce toate sunt deşertăciune (după 

înțeleptul Eelesiast) şi toată firea omenească, 

a fost supusă odată deşertăciunii, pentru 

călearea poruncii lui Dumnezeu, prin care 

a fost şi izgonit omul din Raiu, şi a căzut din 

nemurirea, de la început, Dumnezeu cel lău- 

dat în "Treime ni-a arătat căile mântuirii 

şi mijloacele prin care trebuie să se întoarcă 

la vechea vrednicie, şi a căpătă slavă veş- 

nică şi fericită. sălăşluire, adecă să-ţi aduci 

aminte de cele de pe urmă, ca să nu greşim 

(după înţelepeiunea lui Sirah), şi nu numai 

luptându-ne cu boala, dar şi petrecând în 

sănătate trebuie să ne gândim necontenit 

la slăbiciunea şi felul întâmplător al firii 

Ep şi să economisim cele bune din noi 

i, după plecarea de aici, folosul (sic). 

"Deci şi eu, fiind om şi supus peirii şi 

„așteptând din clipă în clipă moartea ce vine 

ca un lotru, sănătos încă şi nevătămat şi 

cu iminţile întregi, am vrut să așez şi să 

orânduiese în seris toate ale mele, mişcătoare 

şi nemişcătoare, în ce. chip adecă să se câr- 

muiască după săvârşirea mea din viaţă. 

Deci mai întâiu cu toată căldura sufletului 

rog pe Dumnezeu cel lăudat în 'Treime ca 

să fie îndurător cu mine păcătosul și cu 

mila lui ne:fârşită să şteargă mulţimea fără- 

delegilor mele. Pe lângă aceasta cer iertare 

de la toţi drept-eredincioşii creştini, iertând 

și eu tuturor greşiţilor miei şi celor ce nu 

mi-au greşit. Mai ales însă ca un şerb ere- 

dincios mă rog de prea-înălţatul mieu Domn 

şi stăpân, ea unul ce am fost cinstit de 

Înălţimea Sa şi cu o curată conștiință i-am 

slujit, să-mi ierte dacă am greşit cevă din 

neştiinţă, ca un om, sau n'am nemerit, şi; 

ca unul ce e prea-drept și faţă de toţi milos; 

şi după moartea mea să păstreze şi să pă- 

zească buna voinţă ce o aveă şi faţă de mine 

"şi față de cei de un neam eu mine; şi să 

se îngrijească a se pune în Imerare această 

diată a mea, cum eu orânduiese. 

Mai întâiu voiese,—şi. celelalte.



Ilpâtov 6nbhopat, — 10 ră Ec. 
A5rq toriv Îi îi, dead, mai ară Ti 

cuv Gobimoty meyovviz, îiv xoi Gobhopat eivat 

me ua pâvety XLăGetOtov, ATapățpazrav Xa. 

ăveniBobhevzov 2apă navrbe 2pOoGOTOV* doric 
53 zoduiiom âvarpâvat îl xwhboaL mphs rd 
dvavepBivar ră îuă zpăypara, e avortpu 

dvefpmv, 5 rotobros, 6noiae 3v sim răteos 

3. 6x0wo5, owrievic î &svoe, ExEro my zay- 

renănrrjy Qedv 2v î.tpa xpioewc nohsptov, xai 

măoas răs ăpyednăe Bovăpets Gvrirarrousvac, 

m re altwvip zvpi Eoro Drdâtxos. 

abr!, Matov a. 
_Tebpproc 5 Kaorprbrme xi notă Meas- 

Koâproce i8ig Xetpi vpăpco nai Eniefată, ij 

ze ywmoia opparţiăi bneotp.avov. 

(Legrand, Recueil, pp. 81-2, n0 29.) 

  

Aceasta e diata mea, și făcută după a 

mea, voie, pe care o voiese să şi rămâie 

nestricată, neschimbată şi neuneltită de cine- 

vă; iar cine ar îndrăzni so strice ori să 

împiedece de a se împărţi lucrurile mele 

cum am orânduit mai sus, unul ca acela, 

din orice rang şi de orice treaptă ar fi, 

de un neam ori străin, să aibă vrăjmaş pe 

Dumnezeu care vede toate, în ziua jude- 

ţului, şi protivnice toate puterile îngereşti, 

şi să fie supus focului veşnie. 

1708, Maiu 1. 

Gheorghe Kastriotul, ce am fost odată 

şi Mare-Comis, cu însăş mâna mea scriu şi 

întăresc, şi eu pecetea mea chiar am în-: 

semnat. 

  

CCCCXXXIX 
Constantin-Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant, despre o convor- 

bire teologică a acestuia cu un Turc, 

Sfântu- Gheorghe din București, 

Sava de acolo, despre nunta fiului 

Dece. 

+ Maxoptorare xoi drurare 260n0ta, ri; 

Mamwapiârmră 90» ebhabâc npoGrwvobvteș, d6- 

matâpeBa. riy âmiay abrije deftăy. 

- Ado rms mipta wat înv imiOopnră, mă 

păv amd Amp.a0xob, Noenfpiv» 23, verpap- 

w&voy, ză 08 âmd rii diac miheos, Aexeu- 

Epio» 924 “perrpanuutvav, EMifouev, wat, and 

ră 8bo mms vvopioovrec Tijv Dpeiny rs ai 

abrb rabdro md Gettbv xutevbâtov ete rby dr 

azoy re Bpivw, petăhoc E/ăpripev pă Gsv 

pas rd orijrt Xa ij ooppăvetav, wi ebho- 

“fjoamev at tdo6ăoapev 7by zpovowriiv Qecv, 

cd ri tomes vai ară ră bo, îipo»y 

od pă răy bptetav re ai uă mb giotov 71,6 

zmentov at ut ij vad ARGĂaDAY 750 

întov Bpâvov mai rod zotwpyio» stie. Hbppâv- 

Opev hozây, Mavapibraze AEozora, sic 7ijv 

ahijy zabraj strat ai dedustia mod Beci 

zapopoios vă wăs Yapozori Xa sic 7ă Ya 

betie uă ziy etâmow răs buetas vai e p0o- 

nas «rs, tă ovvexy cefaouiuy ij, vai ele 

zdy apoolproa uatpby pă ddr Exupajriiv 

e ERIGTpDîS Ti, Eb00Hdvcee vai 

am xai 

zgb edrad04, God vă Goypap6âpsy vai 

Te ptOGâTspuv. 
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Tă ăză Aaunorod ziutby cs să Erpet- 

piomp.ev sis săs 19 z05 "lawyovapirv” 
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despre ştirile din lerusalim, slujba de la 

tipografia şi biblioteca ce sunt să se facă la Sf. 

Ştelan şi a lui Iordachi beizadea Cantacuzino. 

Cu Dumnezeu. 

-- Prea-fericite şi preasfinţite doamne, pe 

Fericirea Ta cu evlavie salutând-o, sărutăm 

sfinţita-l dreaptă. | 

-- Două serisori cinstite ale Tale şi nouă 

dorite, una scrisă din Damase, la 23 Noiem- 

vrie, iar alta din sfânta cetate, la 24 De- 

chemvre, le-am primit, şi, din acele două 

cunoscând sănătatea 'Ta şi această fericită, 

călătorie la Scaunul Tău cel preasfânt, 

m'am bucurat mult cu toată casa şi înru- 

direa noastră, şi am lăudat şi am slăvit 

pe Dumnezeu în Pronia sa, care te-a ţinut 

sănătos şi în acestea două, adecă în sănă- 

tatea "Ta, şi în fericita-Ţi călătorie şi buna 

ajungere la sfântul Scaun şi la turma Ta. 

Ne-am bucurat, deci, prea-fericite Doamne, 

de această ştire bună, şi ne rugăm de Dum: 

nezeu aşijderea să ne bucure şi de acum 

înainte cu vestea sănătăţii Tale şi bunei 

stări, prin necontenitele-Ți venerate (ru- 

găciuni], şi la vremea cuvenită cu altă 

ştire dorită despre întoarcerea Ta, aştep- 

tând ca iarăş să vii cu cale bună într” 

acoace, ca să ne bucurăm împreună încă 

mai mult. 

Serisoarea-Ți cinstită din Damasc am 

avut-o în mână la 19 anuar; cea din sfânta 

cetate la l-iu ale lunii. Scrisorile noastre, 

MT. 

1709, 

4 Februar,
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mic amin m6hews ic riv | rod napâvric, 

"Edd pac păânpara, e palvarat, Ev etyay 
num mpopbdoer ei 88 ijueie Evpăbauey xai 
vară Tv Aexeuptoy Xa xară rby "layvyodă- 

ptoy, mal 8ăv auuptBăhdouev oc Topa vă pijy 

zii Evyetpindm xăv mb zpâroy, nai zepi Tv! 
cry vă îxvoproe xoi mnepi rây doa râre 

2onpstbfmoav, bre năyrec pac ady Qsg mai 
Se dyiov cris xy vai briaivoev wat Gra- 

fănavres rod donriov pas, up vai pe- 

ădot, Wa Gwieveie, voi Tv 2poGxovobey 

ai iv Beftăv re edhabâc donalbustă. 

Xaipouev 6mod pile. Or. 6 Ghe râs 

daGăosws ebpe al miuoic ai neptnotijoetG 

pwemtorăvoy, Xa ebhovobuev ai Gt rodro 

mdy Kbprov, zăv Ăptotov zpovovriy xai otxa- 

vâuov ras noi ne ua 76, dă ptoo» ebpe 

îdaonăhona, za E5opiadr, Xa map” abrây 
ăpimna mai ănâapwpa, Îjțov»v 76, nod EmhaGav 

5 Bebe rdv vporov, nai ne ete răy abrăy 
ter vă xn wa Tv rehevralay xpiolv 5 

Kbptoc îm.âv 'imoods Xptoric, we dtarpavoi 

ră Rovpăvtoy, xai abrb wah6y, 6Sorata ov, 
xoi e ătrâmtorov, &s rd veradid 1 Maza- 

ptârc ov. Evvătowev wa &mb robro râs 

potmxăv Exev î Moxaptârne ob dfev xai 
av GEO mâvrore vă uavdâvm Exsiva, 6nod 
dv Erwye vă îtebpn, uzi vadă xâuet 6205 

2mipehsirat vă wavâdvp xară măvra Xatpăy 

xai rânov” dr 6sGota, Or wet maveic Go 

xodăv sivat* dv Tie rbyodv %ai AMA Tap6- 

pota, ăs ră Grete vai mpăs Tipăs vă ră 

ebpuowev. 
Td nâc ris Erpetav Eţ05a meptoo6tepa 

âmd airiac mov &roorarây 'Apăfwy, îs năve, 
dEsnota wow, sic rd %ah6v, 04v, 276 Diteie 

sai &6habeie împfăcere sie ri dyiav n6htV, 
ai de ăorpa 5 Bebe Bâhe edăoxijoe. To 

zâe E mai ad mopapiate Erpetav abrătt, ah 
ătiipaat ai. ă6hafeie deobmoay o! Xprotia- 

voi Wat ră povacTrfpia, Xai robro ebâoxia 

Qzo0d stiva, val Xunores wai eie ră cEle tot- 

adry xarănraotv sipryiiv vă axodupev! 
Xatpapev ai Bă mb cewzhav rod "Aşa Tă- 

po» ai dă rd novfodrhoy ris dxiae Tpa- 

nttne ne xawozotodyrat, kai Eotw xai dtă 

modro 56ta eie by Bey: vai, Xy TpSy0wy mai 

itosa nâhv, 6 Bebe oixovouos, Onob sis 80 

rob wivovrat. "Ax Xaipowev xai dă 7ijy 

Geiay uooraoiav, 665 Apt ptooev 1) Maxa- 

pios so» 7â vie eg bnip Tp.â xară 

miy Koproxiv ră mpb ie Xptotod ev 

vioeos, xai ebyaprorobuev uzi TpoGXVobduey 

my Maxaptâryta Gab, God pată nyra 4 păy 

    

după cât se pare, nu sosiseră încă, iar, 

dacă noi am scris şi în Dechemvrie și în 

Ianuar, nu ne îndoim ca pănă acum să nu 
Ti se fi dat măcar cea d'intâiu şi că ştii 

şi despre noi înșine şi despre câte san 

arătat atunei că noi toţi cu Dumnezeu şi 
prin sfintele-Ţi rugăciuni suntem sănătoşi, 

toţi ai casei noastre, mici şi mari, şi ru- 

dele, şi ne închinăm '[ie şi-ţi sărutăm cu 

evlavie dreapta. 
Ne bucurăm că spui cum că în toată 

calea, ai găsit şi cinstiri, şi bune primiri 

de la meghistani, şi lăudăm şi pentru a- 

aceasta pe Domnul, prea-bunul îngrijitor 
şi ajutător al Tău; şi cum că în cale ai 

afat dascăli şi ai învăţat de la ei lucruri 

ce nu sau spus, şi ascunse, adecă: în ce 
chip a făcut Dumnezeu pe om şi are să-i 

facă Domnul nostru Isus Hristos şi judecata 
cea din urmă, cum lămureşte Coranul, şi 

acesta e bun, Doamne, şi vrednic de crezare, 

— împărtăşeşte-o (?) Fericirea Ta. Culegem 

şi de aici că, ori pe unde treci Fericirea 

Ta, totdeauna eşti aplecat să înveţi cele 

ce nu sa întâmplat să le știi, şi bine faci 

că te gândeşti să înveţi în tot timpul şi lo- 
cul; căci de sigur că orice învaţă omul, 
tot bine e; de ţi se mai întâmplă și altele 

ca acestea, arată-ni-le şi nouă, să le știm. 

Cum că ţi-au venit cheltuieli mai mari 

din pricina apostaţilor arabi, să fie, Doamne, 

spre bine, de oare ce, odată ce ai sosit să- 

nătos şi nevătămat în sfânta cetate, Dum- 

nezeu va, îngriji şi de bani. Cum că și lupte 

lăuntrice au fost pe acolo, dar că s'au păs- 
trat fără vătămare şi pagubă Creștinii şi mă- 

năstirile, şi aceasta e socotinţa lui Dumnezeu, 
—şi să dea Domnul ca şi de acum înainte să 

auzim de o stare paşnică asemenea cu aceasta! 

Ne bucurăm şi pentru biserica Sfântului 
Mormânt şi pentru coperemântul sfintei Mese 

cum că se înoiesc, şi slavă Domnului şi 

pentru aceasta; şi, dacă şi curg cheltuielile 

iarăș, Dumnezeu se îngrijește, căci spre lauda 

lui se fac. Încă ne bucurăm şi pentru slujba, 

dumnezeiască ce ai făcut-o Fericirea Ta 
lui Dumnezeu sfântul pentru noi în Du- 
mineca d'inaintea Nașterii lui Hristos, şi 

mulţămim şi ne închinăm Fericirii Tale, care 
în tot timpul şi locul nu uiţi să ne po- 
meneşti şi să ne sprijini eu sfintele-Ţi ru- 

găciuni şi cereri către Dumnezeu. Am făcut 

şi noi liturghie aici în ziua sfintei Întrări 

în biserică, în lăcaşul Marelui Mucenic



wat r6noy dăy hei vă pâc uvrioveby) xi 
vă mâc broorupiim uă râs âiae ris ebxăs 

xai devjoete răe ete Bady. "EhstrobpyjOmuev 
xai ete Edd ară ri Îutpav vie ăyias 
Taazavrijs sis ri ExxAroiav rod peţaho- 

wăpropos Lewpyiov, wat Edotăoapev răv Bey. 

Hoxâtm eie Exeivav rijv Geiav uvorayoyiav 
5 ăpytepebe was brâp ris amias mai zohw- 

xpovicv Stawovijs ris is Maxaptârjros, 

Ti etâmow 6mob păs 6ide nâe tobyru- 
„ev £06 pă răvabrov Ilavteporarov pas dă 
vă Ev Wară răv OX0n6y Tips Eva Onîrt n$- 

rptvoy && rvnoypapiay wat win GGXodrxr] 
eie riv meptoyiv rod “Aniov Xă6Ba, ri Ex- 
vopicapev mal  wâc Exmhovâvm ră xahy 
abră Epyoy, ai GEGata îs rotoâroy Ehouev 
ovyepyijoet vă Mâfy, sie ră rehoc rov; dtă rd 
&noioy xoi 6 ăpytepebs pas wăs sine 206 

fshovv stoâevdi foc xidta ypoota povaxă. 
Aozora wow: rodro rb EpXOţevov 1ahoxaipi 
î2v eva wbdoc vă Gpyli0p, Eotovras xai, 
xadâs ijtebpere, Î) curia rob Gayarixob Ep 

nădtos rd mepaoutvov tepoc rijv Gobhevoty 
ozob npâxe'rat sie mây “Antov Xă66ay xai eis 

mb oxoheioy, xai, Eos ob abri, 1 Bobheia ă2y 

redetwdij, ris roroypapiac mai. Grota 
dv hunopei vă &pytvij5q' povagă 1 abri 
pă răy watpâv ris, mob Beob âtd6vroc Smtetay, 

ăpymvă nai Xaubăvev ră 2poGîjtoy TEXoS Kară 

răy 260oy rs. 

Topa ris âidopev wat rabrqy tijv stâmoiv 

râs mnâhv oby Be nai 8 ebyây re E9- 
Băoayev xai eis robe ăpove rob viod pac 
soi mveopatinod rje biod, Srepăvov!, ci Gnoiot 
oby vă ăpgmvicovy sic râs 13 rod zpEgovros 
„a vă ăGovv mb owonobpevov rEhos ri 20 
od abroad. Ilpds 88 rijv Koptaxiyv ris "Azo- 
pă Eye vă arevavw0ij xai 6 Leopyăzns diăs 
Yepfăv-Boâa, 6 atădehpoe was, vei Gz0b eb- 
pioxerat, uă zijy 6wvazepa rod Leopyâwn, iod 

”Avrooyio> “Pwoctrov Bosf6yâa2, Lb Gzotoy rodro 
obvotatatoy, ăv nahă xai 6 Gapbe ris avy- 

mevetac vă ză unodit, Bune 1) ebhonia mai 
1) o»ipopnats eis zb vă eg păc Thdev amd 
zdy Iavapozaroy Dixovpev6y, ai sis iv 
ecu.moiay ebpionetat 1, on vă pezafii. Ms 
2zapenăhsce vai Tpăs 0 ESăâehzos Was vă 
azeidopev vă rdy orezaybGuey, ai Erie 05- 
Aouev Gaohovdice, x novtes EA uEoubs pas 

zăv 2adehzov was Bopăy5. Kai âv ăpzorepa 
  

Gheorghe, şi am lăudat pe Dumnezeu. A 
făcut rugăciune la această sfântă slujbă 
arhiereul nostru pentru sfânta şi îndelun- 

gata, păstrare a Ferieirii Tale. 
Ştirea ce ni dai cum că ai vorbit acolo cu 

Preasfinţitul nostru (sic) acela, ca să se facă 

după gândul Tău o casă de piatră pentru 
tipografie şi o bibliotecă în cuprinsul Sfân- 

tului Sava, am aflat-o, şi ni-a părut bine 
pentru această bună faptă, şi neapărat că 
pentru un lucru ca acesta vom lucră şi 
noi să-şi iea săvârşirea; pentru care şi ar- 
hiereul nostru ni-a spus că se vor cheltui 
pănă la o mie de lei numai. Primăvara 
aceasta ce vine, nu e chip, Doamne, să se 

înceapă, de oare ce, precum știi, pricina 

ciumei a oprit vara trecută slujba ce mai 
este la Sfântul Sava şi la şcoală, şi, pănă 
ce slujba aceasta nu se va isprăvi, nu se 
poate începe cu tipografia şi biblioteca; 

dar şi aceia la vremea ei, Dumnezeu dând 

sănătate, va începe şi-şi va luă săvârşitul, 
cum se cuvine după dorinţa Ta, 

Acuma-Ți dăm şi acea știre cum că, ia- 
răş, cu Dumnezeu şi cu ale Tale rugăciuni, 

am ajuns şi la nunta fiului nostru şi fiu 
sufletesc al Tău, Ştefan, care va să înceapă 
la 13 ale lunii şi să-şi iea săvârşitul, după 
chibzuială, la 20. Iar în Duminecă Lăsatului 
de Sec se va cunună şi Iordachi, fiul lui 
Şerban-Vodă, vărul mieu, acolo unde seaflă, 
cu fiica lui lordachi, fiul lui Antonie Ruset 

Voevod. Care nuntă, de şi o opreşte treapta 
de rudenie, dar binecuvântarea şi iertăciunea 
pentru rudele noastre a venit de la Prea- 
sfinţitul Ecumenic, şi fata se găteşte să 
meargă. Ne-a rugat şi pe noi vărul nostru să 
trimetem să-l cununăm, şi aşă vom urmă, 

trimeţând din partea noastră pe vărul 
nostru Toma. Şi, deci, pentru amândouă 

aceste căsătorii suntem siguri că vei bine- 
voi Fericirea Ta şi te vei rugă şi vei bine- 
cuvântă părinteşte legăturile. Ci şi noi şi 

1 Cu Balaga, fica lui ilie Cantacuzino din Moldova (v. Radu Greceanu, ed. Şt. Grecianu, p. 269). 

1 V. Iorga, Brasovul şi Românii, pp. 8, 233-4. 

3 Cantacuzino. V. Socotelile Braşorului, în „Analele Academiei Române“, XXI, pp. 259-60. 
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1709, 

3 Iunie. 

dowmby ră a»vormtara, abră etueodev GEGatot 

me BE ră ap Îi Maxaptorne rîje xai 

Bshe s5x0j uni edhoyijo ră ovvahhăpara 

norprrăc. MP Ghov rodro, Xa. pete ai oi mepi 

„vă ovvottata peră rây oiueiy pus TAVTOY 

zapaxahoâuev riy Maxaptbrara 06» vă robe 

sdym9Ţ na. vă mobs ebhoYIjag, Xară Td 7a- 

spy es tdloua, vă ovlijooby 7 vă eb- 

Boxipiljcovy pă Xahijy dăm ai Sdvotay 

moi riv mpbs Bedy ebapsornatw. 
£ A > 2 a 2 A » x 

Nea măp'odevbs pâpode dîv Eouey Mara 

md mapby vă ri obuetbooev, xai owâtopev 

de ănb rby uerăho» pewâva ai Gapby, 60 eie 

ra pp rabro, Enece, vă eivat ră &pu6âtov. “Orav 
Ge Z 2 2 * » 

Guos uiGouev, BEhopev vpăter zpoc stânotwy. 

Ti 83 oefaorbv ars "pâna mai TĂNv 

zapanahoduey vă ui pâe hei, &nod vă p.âc 

apozoti, uă ri stă:,otv rije deloc ms al 

pă. măe Glac wa matpiide TIE ebyăs, ai- 

mec mai etmoav Înv Ev Gip mavri. 

Tic She Maxapibrros vibe Nară Bvd. | 

voi Bhos sie robe Bprouobe 
"lo Kovoravrivos Bos665ac. 

1709, enpobagio» &. 
(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui NM. Gedeon.) 

  

cei ce faa căsătoria, cu cei din casa noastră 

toţi, ne rugăm de Fericirea Ta 'să te rogi 

pentru ei și să-i binecuvintezi, după obi- 

ceiul părintese ce ai, să trăiască împreună 

şi să petreacă în bună iubire şi unire de 

gânduri şi mulțămită către Dumnezeu. 

Ştiri din nici o parte n'avem să-Ti vestim 

acuma, şi aflăm că piedeca vine din iarna cea 

mare şi grea ce a căzut în aceste părți. Ci, 

când vom află, Ţi le vom serie spre ştiinţă. 

lar venerata-Ti scrisoare din nou ne 

rugăm să nu ni lipsească, spre a ne bucură 

cu ştirea sănătăţii Tale şi cu sfintele şi 

părinteştile-Ţi rugăciuni, care să ni şi fie 

în viaţa toată. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi cu 

totul la porunci 
Io Constantin Voevod. 

1709, Fevruarie 4. 

  

CCCCXL. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant, despre starea sa şi a familiei, 

cu salutări de la soţie, copii şi fraţi, precum şi de la „dumnealui unchiul (6eice), 

„Celebi“:, şi pentru „fratele“ lui Hrisant. 

Maxapwrare, &pbrare wat coporate Ilarprâpya Tîjs ântae m6hewe “lepovoahiu. xai 

năoms Iladatorivns, zărep GeGaGuL Tare, 

Tiv “Yperâpav Geoppobpnrov Moxaptârara 2po0xw6 nod iv diav abrije dettăv dona- 

owa mai. dEopot mod &v Tpiâdt dăapăroe duvovpâvo» 205 6nos tarnprjo abrijy ăvos6v, 

ărpurov, Xhvrov, p.oxpoâtov xai navrie âyapod ău.troyov, weră durjvexobe edâatpovize, Tb îepbv 

adrijc pâna ebhafâs donnoduevoc Zafoy răc vine ee ebyăs 23570 ua bnepebyaptoră 

zije mepi 2 uwvelac” ebyaptorâ dă wo vă mă meuphevra' Tijy xarăgraoty 1ây ndrcd zpay- 

păroy rây Gyxâvroy ari) ri 25rspi 6 too covij nhatbtepov 6 Gowbraros xdp Xpr'otâpopoc, 

vai, dv madă piăe tdooe AD7Ijy d &âuăxonoy Tv Anoirioewv xai ră TONĂ itoâa 6nobd 1ho- 

7 + i = = . z = + x A y d a 

XobOpoay wat ăxoXovlaiv adrod, dune ză zapiropodpat zhmporoprbeie riiv ăabiy abrije 

2 A 7 £ s 7 z a z 1 7 2 = ? A 

Spstav, ziy măvrov dperorâpav, xai Or! Yewalp 70 Ppovijpatt Xat ăxp ovvscet EtowaNile ză 

* . 4 - s . = = e e 7 A 7 

îvoyepi), 600y eivat âovatdy, Xa „oGepvă ri abrâd mob Xprorob ăyiay "Exogoiay pă 0să- 

peoroy ai. Banpaciay ătoixraty. Japanaâ rbv zaviraboy Bzdy vă wâs do vă ăzoMaboauev 

S ” £ 7 - * x A, ? ? În e a fie, A * Lă . 

ziv “Tpertpay Maxaptâcnra ebăauoydoav ai Vă ăpybuefa răc ăiac abrîje ebyâs vai eboyias 

my mepi abriv lepăy Gpilpropty xai WĂNGTA dy TAVOGLUBTATOY Xai aideotubrarov abis Găsh- 

RR , , Ă - A USR , _ 

p6y, rhy cefaoniav pot xepaNTiy, ebhafâc zpnosţopebo, ai îv Xptoră dondbovat, xai TA paXANO 

vă Exo râs diac abTâv eh/âc. “II grhzâra ot obibioc peră 70 rEnvoy mac Xa TV PLĂTĂTOV 

ădehpâv donăCovrat Tijy iepăy adrije d=âtăv, poios vai 5 ăp/ov stoc 6 Tishaoie. Nă Epo 

măvwote riy rii râv îepâv abrîs apoorappdtoy eră 29 Tv ăgtoy adr ebyâv o! dt 

„pâvor ris “Ypertpac 0eoepoSpiito» Mamapi6rajroc etjoay 2ăuzoat ai erw/eic. 

Tis “Yperâpac Bzoopovwpijrob Manapuornroc îv Xptoră vioe vai Ghe ete robe 6pLau.nbs 

1709, lowyiov 3. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

Nixshaos Mabpoxopăăros, 

 



CCCCXLI. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant de Ierusalim, despre felicitarile 

la nuntă ce i-a prezintat acesta, şi pentru darurile trimese cu acest prilej, adăugind 

complimentele soţiei şi socrului !. a 

Maxapibrare, copbrare ai abrare larprăpya rije atita TOheos “lepovozhiu xai 

măsnc Tladatorive, nârep ceâxoytTare. 

Tijv “Yperepay 6eoppobprrov Maxaptârara. ebhafâe zpooxvă, xai rijv ceâăoutov abri)e 

defiay ăomătouat, moi âsouat mob îv Tpăă. bpvowptvov Gecd iuâv vă Geagohărry) adry 

ăvocov, &56vpov, bită, panpăbrov, Xa. măone Envpelac Dmeprepav, peră Grrjvenabs ebăatpoviae. 

Tb cefdoptov vpâpua râs “Yperepae Maxapiârnros peră tije mpoorjxobons ebhafetac donab6- 

uevoc EhaGoy, ai, Tv Eperorărijy pot adrie îmtetav pay, Buwvove ewpaptornpiode AVS 

meupa 7 ooţovri xai darnpsdvrt adrijv Be. "Bryvov 83 mai 26 abrod ri Eneivetay (sic). vai 

narpixiv adr? mphe vă răni, mepi Tie odăănore Sâioraoa, pă rijv Gnoiay, e wa Tâvra, 

dv mabera vă Emebyerat rbv Bodhoy rme dă robe ebredeie VâWons 4400, oi OxoioL Epă VRay 

Mou porepot, 
e „€ M r Pi “Y 2 A Da 2, + , + X pă y 

îm î Maxapbrns î| “Tpertpa zobe Eripinoe pă tipa 47 RATpIApĂLAA dâpa. "Av 

idea mpenâvroc vă ebyaptoriiow ri) “Yuertpa Mowaprârnrt, Îideha 6Efata rii fapbvo d rod 

mhijBove roy Xâvoy: Todro p.ovov ehăve vă tebpy, dr pă Eye. bzoypzov, xoi. pă ră despe 

rije xahoxojabiac adr DTTjn00v sie TĂGOV 7 je mpootavtiy, al eie dei ebyaprorodvta. Ila.pa- 

za riy “Tuerepav Maxaptârara vă țijy ănoâhoj Ti ăpeheia pov ră zâc dv tijy pata 

xai mpurirepa, ari dv îjBeha ebisfobuevoc vă mpoottow eis râs noMăc 16 epovridas Xa 

ziv tăi ob ăBoheoyiay, âv %2hă xi vă elpat fac me pă Eye eie ebvotav' Tis 

Bedua. vă ijy botepnd& tă ij ăgadie abrie Bvadecenc, GXAĂ vă yo năvrote riiv Ttpijy 

nâv oefaouiwy arie Eniraypăroy. O 58 jpâvo rîje “Ypezăpas Maxaprârnros  et1,Gav Be6dev 

maunbNhoL XA TayevToyeie. “H obhq cms mai wi obuâioe eră rob Evetpuorărov nevdepob 

po» peră zoMije cms aiânbe ăozitovrar riv waxapiay abis Bettăy, . 

Tic “Yperepac MaxapLârros 

ide îv Xptor mai Goe sis tobe 6ptou56 
"loăvyms Manpoxop5iros. 

1109, "lovviov 4. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

CCCCXLII. 
Actul patriarhal pentru Şcoala cea Mare din Constantinopol, clădită de 

Alexandru Mavrocordat Exaporitul, arătând suma de susținere şi sfatul de arhierei 

însărcinat cu supravegherea, adăugindu-se că „îngrijitor şi supraveghetor va fi şi 

se va cunoaşte cel mai insemnat şi mai în vază din slăvitul şi cu faimă bună 

neam al Luminăţiei Sale“, cu sarcina de a face să se culeagă şi să se dea uce- 

nicilor cele plătite de Biserica cea Mare pe an din dobânda, ce sa statornicit 

împreună, de 375 de lei“. 

“looy zazptăpptxob GDvoÂzod GHiMd0 '1păpyatoc mepi rob îv Kovoravrtvobzohet 

Gpohetab 209 EMITĂ 11pâupATnv, 

Ilohbzpoza păv Dzăp/onst 17 a0hoetdi) ăv mois dpfoâdtote '/prortavois ză €pa rs 

masă Bey apere, aai aa 6 Dede ebyevâe ămotpesat, ai ăzvâlâwatv Erate tă Ezăfia 

ăpa (sic) vai zobe utotobs. ADNă ai Enatseiy ză zutabra vai ponapilety îzelhopev, anodoi 

ăvza măane dk, Gorap 07, se xai ceara, aphs 68 me 47 O»wotdy ahTă Zăs Tp6R0ts 

zau covnyopetv adroie dt baie, 47 zpovias ăâtoby Enipeheiais Ghate Tpbs GhGTAGty GL 

zi îauovip atăztotzor Tot ai "ăp 36 rpoap exabteofjae zsgore ză 4ahă Ai DDOAGRTELV, 

-oorăszt zaig apbe abră Gnovânic vai Ezaivors, ani abierat val zhatverat ai apatbverat XA 

Dzepzhton păhov BErjonpâvote hâto!s aposenetaipetat, ZOO Te ovyxponotăc Breţeipet na 

Chris 769 vadă 7) zepi cabra ppevoia hai TeptRoltjstS. Tây 4xdây Bad XX. ă0» 

ozeprepobvros, doc sâw Xa siporegă Te aci pepe ovra, Vai 0 E zawot Rod zobtuy 17i 

Ab 

1109, 

4 lunie 

Conatanti- 

nopol, 

11709, 

Novembre.
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ră Gpabeia ăvâotârepă re voi. bmhorepa. Ti mzatdelay 68 ai omovâiy Tv vypaţudrov Tiny 
zop” Îuiv ăadâv eiva ră zpârov, xafănep xai 6 ueyac &v deohoţia Lprâptoc păoxet: xotvâc, 

oipar, măat ăvomohoveiobar, wat u:mdsis ăv tEzpvoc &votzo, popii xai văp sort wdowoc ai 

mehetărme voie. “Oooy 88 op obpazoc Dnepeget, ei Gobist 66, zai vobe abrie rs Woyilc, 
rocodrov Xa mâv Xhhov Xa 2v rp ueră obuaroc Tds Gip md ris matdsiac vai pabijbeos 

s0âopnrov Dnăpueita Xpîua, Îrie tai u6vq râv Xerudroy abăvaroc: 3 ai uanăpros ăviponos 
îc ebpe aopiav ai, Ovqrbe &c, oide ppâymatw ră iepov ema Xâjtoy, dv by xai neptonabâaatov 

Epyov mavri ed ppovodvr 1) ris ooqizc wehtri, te Xai ERixTpoG vEnpirat râyroc, Xa ăvOponots 

Aovixois Ex phosws 0b0!V AvaŢAAtOTAtOV OS GDUTĂNPOTINĂV NA TEdetoTINdy Tie XATĂ PbOLW 

ua X6ţov abrâv depyelav, v je a. Xvpunss ttomorododa Oe ară rd ovarhy zEporev: 

05 Evexa robe re Avrimotovutvobs Ta5TIS, Tds Te Gvyqvopobvras ari) xi ris GvoTă0sws TAbTIS 

ppovritovras ăâtov Epbmepev râv ăhov epaipewy xai ExBerălety ăyav obx ănerxâc., 'ANă wa 
doa oi rîjs oopias adroi Epuorai, Geoppivwe wtvobmevat, wprheprodotw ete Enidootwy rabras 
xmdepoviac Or. mhetorne aâtoby xai xară mâyra watpby ai Tpânoy meplezety xi Getpevoebetv 

xară Xpsoc, &s bmp mâv ăâhoţâv me 25i xpnătpubrepov euxipue 7odr ară xpivovrec ot ăvă 
eîpac Enetmuptvor râvy nvevparinâv ic "Exxhroiae oldxoy mpoltocat xai Bvvăpeow Gate 

varateiyeodat popa ay. 

"Ene: zovyapodv mai 6 îxhapunporaros woi ooporaroc Abfsvrns 2 anoppitov Tîjs 
xparaăc Baaetac xai Meyas Aoyobârns rs wa” ijpâs rod Xpiorod Megane "Exximoiac, 

xbptoc 'AMâtavâpos Mavpoxopăăroc, 6 nară Xprory vide darts mai nepimdyros tije Tjp.âv 

Merprâraroc, zpbs roic Xho adtob waropiuaat, âv y ypnoweboy etvero hop wa Epro 

ro Îmertpop vtvet, xal ob mb whGos ij oixovpâvnv măoav Entâpaue, varijțiaiouăvon dvroc 

motidotG Xa mavrodanois Tporepiiuas Xa binois abxiwaat, pbost xi rby) dijnovdev 

xexoopmu5vov, bare xotvăy ăvapaydăv ăyhăiopa ali ăpehos avaywopilesdar xpriparibor, xxdopâv 
modhods râv prhevosfây ypromavâv Epeow pâv xai mpodnuiav mexrmutvove sie Eniurmow Tis 

ftepăorov mardstas uzi onovdis râv vpaţpăroy, Evfeia, 88 uni ănopia râv mpbs rd (ij 

ăvayaatov nietoutvoos xai 3voyepaivovras, Evo âv Evpbroy xai îu.ptdoowpovy adtod uxhoxayadiay 
xi îv Eoyne n6Bov 2yxăpătoy war” Evdeov lijhov ete npoxorijv xai Behrioaty mad oixeis» v&vobc, 

pm: zâv proxpioroy ai uorisroy abrod Xpromavăvy, mapapbbijsai ze xai Voxayoțijsat Tijy 

robruy Eyeray xai Bvoyeperay, xai îi, naptdoxe ri) xa% ijuâc rod Xprorod Meyăg 'ExxAnoia 

Ap Baveiov îbo prhădas ai mevraxâota rây ypooluy peră ovunepoyrutyo Gtapâpov ră 

dexa mpbs Ey6exatutov Tdy Xpâvoy, dptepboac rada rij 2puxorij nai Emtddost 1ây peroutvoy 
omovăij; wai natdeias' dimep xai mapaabâvres sie ovvăua pic mapevpeletory ieporătote 

o»yadeheotc 1in6v ăpytepebat, Gedoxauev sie Gaxobtpa xpEr) tije na? îjpâs mod Xptorob MeyăAns 
"Exxâmotac xai ăxphărauev îs îvoxî)s Exeboy, DRoo/6pevot Thpoby ănapatrijres Tă onuzepuo- 

viu&vov robruy Eăpopov mar Eroe vă rpraxâora mpbe role Eddowiijvra măvre Onhovort 
“pootoe, mepi bv Gterătaro î) pthevoefijs adrod 'Exhaumpârns ânâiâoobat mb &ăpopov robro 

rây 85o xră3oy Xa nevranoolwy vpoclovy, rovrâori ră rptaxdata E6douiinovra Eyre Ypâota 

roic omovăătovot padmrais ăvă etnos râv vpoolwy Exăctp mat” Eroc, îjrot vă diaxdata TâY 

ăonpuy xară pijva, Exxerpti6weva robrote ete ăvayxaiay adry oorpoziay re xai zepidahrv 

îp' olc mponontorăc xai poorăras 17 Govmy6povs dwpioaro eivat rade AT Aatpod6 Vpija- 
rilovrac rsocapas ieporăzo»e în ris 6udâoc râv xx îjăc Epxpirov o»vadehpâv ăpytepsov, 
răv “Hpaxheiac, răv Kotixoo, mâv Nixourjdziae vai mhv Xahxnâ6voc' 2ps robrole 68 val Gaby 

robrore Entrmpuriv Snăpyewv în ră dă ppoyridos Eyetw rod Bavsueodat voi ănodidcodat zoic 

wabmjrenoutvote xar Eros ră 375 păora, Xa âv etprrat dtoptauâv, vă et4oatv Exdotwp pata, 
2rmoioc, rijy îmtonudrepov moi zepipavtotapov toiXăvavta 5 Tod mepipiiuob v&vos ris abrob 

"Exapirprqros. 
“Er 53 Gero Gr. oi ăzohabovres 755 Bomdfmaroc robrov, e etprrat, &peihodatw 

Smooysoda ui, zapattioacâa râs onovdăe adrăv Xa rijy npoxozijy zepi ză uabruara pEypt 

răhone vai îmixrlceoe măyroy ră âvaxraloy padrpărov zpbs 85 e ui peranmâdy ele Erepows 

meptonaop.ode, sivat 38 e ahmdâc îvăeeic z05 Gondiuaroc vai ui banperobvrac Stpp zii 

mposbzw, fepopevp 1 mocuixă, ExhEyeohai me ăet robe oeuvortpine xi aAtvaborEpobe 47. 

pă, weoizeias Xpouevobe, GNĂă 7 tâig Entrajdetorar! vai ăpa6i însasi zspi răc Sntosijae 
mpobiGatousyoe. Kăvrebev îtimoe ziy ju Merpioznra, peră vai vie mepi abrij 'epăs Tâv



o»vadepâv Gu:qybpewe, xaxrnopohoBijvar zhv Brăratiy abroad rabrny vai EzGefarobijat ui 

dă tpăunaroc Exxhnarxorixod Gbvodiod stythdtbâobe, ob ij Afiwaty, Ezatveriy 1 AzoduXijc 
ăfiav oboay, e ps Enidooty rad Devâopti:ov photos Tie Tv vpabpâtov Gas XA 
matdsias ris xi âyyi6so» copia 4pnstuebovoay, vai priv Xa Tijy Evâetoy TO TpDOPOTVT0V 
wadioeuwc xai npoxorije „Evexa Oepuneboooay voi Tie robtoy Gehrhose Wa TEhatOrijroc 

mopalrtoy royXâvovoay 2poGrvâs noi peră 20% ebenuiae 2ai Eptouiov &zudeGăuevot ypăopev 

oi ămopatyâueda 7vâu xowfj ovvoâwxi, peră mâv mepi năs iepurătov Mrrponohrây xi 
bnepriuov râv îv “Aip Ilvebuar ăyarnrov ădehpâv mat ovhharovprâv, tva 1 Gahrjebetoa 

âăratie rob ExhauTporâribd al GotoTăTo» 28 ănobirov rîe xparatăe Boatheiae Ep ră po 

vai mijv toydy GLă mavrbe Guerăzroroy wat ănapărpenrov, &pethâvrov Înv re Xa rây xată 

xatpobe aixovpevxâv Ilarprapxâv, ură voi ri tepâc Tâv obvadehcây ăpyteptov 6yinihpios, 
zhmpo5v în râv etocânpâtov rhc xa6” îpâe rod Xprorod Meyăhne "Bxrjoiac, râv etputyuv 
2.500 ypociuv ză ovunzpovmutvov var Eros dpopov vă rpraxdota EGO nOVTI TEvTe Tv 

pooioy ăzapatrirwe, owtontyon et nai âau&vovros 705 xepahaio» rw atv ĂGTpoy GARĂ pO) 

pai ăzapxuetoto», mal na Exsivrjv mponoztorai ua npoorărat, e Grethjmrat, bnăpymotv si 

doptofisvres râooapec leporarot Zyupirot râv ovvaâehpâv ăpyleptwy, ovvepyobvrec za ppovricovrec 

râs xaP Eroc Exnhmpboeoc 1 rpraxooiuv npbe Trois SGăopijuovra, mâvre “ipooiuy rob Gbune- 

povutvov tapâpo» râv 2.500 pociwy. Îlpbe zobrote xai Gbv robrote ERITOp ATI, Xa DpOSTĂTIS 

ct ze ai pvoounrat 6 imomubrepue ai. nempatorepoc îx rod îvâdţo» mai ebxheobs 16y0ve 

zic adrod "Exhaumnpărnroc, varorâuevos d” Emepehetae vai ppoviăa Ey ăraraza bots ete 

md Btaveu=o0a. wi âvadidoodat mois uadnraie ră minpobueva apă sis Menâhne "Ex 

zar Eroe Yăpw rod ovunerovnpâvo» dvazâpov 375 pociny, wa? dv npreipijtat dtuptâu.dv, îa 

Coorpozia xot ăvavvai raba ppeim ai pirjăaie moră Topijs0t ovp/boat ai &aosion! 7 

îv câ mapâvr veypannăva. “Oe 8 abrâv măvrov xivobueyos î05)mij Onuoâtnoe Ava pevea 

ză axhâe vai feaorhe rabra duzaybivra vai ănopavbăvra, 6 rotodtos, 6zoias âv en rătews 

3
 

= = =
 

=
 a 

D
N
 

R
e
 

„ai &notov 6a6usd, be rije rod vâvoe peheias ăvarperme vai rob xzhad EmiGouhâs Te ai 

Găoxavoc, ăpopiopâvos em, wat ră sc. 

“Odey, sie Zyâertry nai âuavenij dopâhetav, ned) xai ră zapăy TjpErepo RarprapAiXv 

Gvvoâxby avpiuâdee îv peufpăvate Emefatoriptov “păpua, voraotpubiv za îv ră tepe Ti, 

a pâe rod Xptotod Meyăhne "Exroize noir, Ev Eret oorapio paie, vai Noes.fpiw, 

ivĂwartovos Tpirns. 

(Legrand, IV, pp. 33-7, no 25.) 

CCCCXLIII. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul de Alexandria, Gherasim, despre 

numirea sa în Moldova şi plecarea apropiată într'acolo. 

Nusâhace Mavporopăăros 70 paxvapiotăze | 

Nazpăpăm "Aetavăgeiac, ropip Lepaoiuw. 

“Oz gihov rij Yuereoa Mavaptoriit ră pub” 

îpâs sidăva to” ăuptyvogbuey, re hau 

Nicolae Mavrocordat prea-fericitului Pa- 

tviarh de Alexandria, chir Gherasim. 

Pentru că ştim bine că-ţi place Fericirii 

Tale a şti cele de pe la noi, ca unii ceam 

încercat adesea, prin strălucite dovezi, iubi- 

rea şi grija-Ti de noi, află deei, părinte prea- 

respectate, că, la 6 ale lunii acesteia, Împă- 

ratul nostru ni-a dat stăpânirea V lahiei celei 

debe zijv “Tzeuoviay zis peilovos Aarias, Tijs mai mari, adecăa Moldovlahiei, după ce prin 

Mohofha pis 270%, Tpiv îvepapicato, Î- 

2poic rerunpiots rd zepi Tip.ăe thdoropiay 

adric 40 2povonttabv RoNhânte nesetpautyol. 

“lof. Gijra, nârep oefnoptorae, Ori, pară ri 
uzi mob îveatâros vlv6s, O tuerepos Basi-. 

rugăciunile noastre smerite am cerut-o, pen- 
tru neorânduiala lucrurilor de acolo şi alte 

"mu puţine prieini vrednice de socoteală, Ast- 
| fel deci a voit Pronia dumnezeiască să ne 

arunce în mulţimea de mii de griji şi să ne 

puie la cârmuirea atâtor oameni. Ne gătim 
deci de drum, şi în curând rom porni. Dar ne, 

mapais emis feiosot zapatsonuevote abrijy îtă 

ze zi mopadhiay ty EX Zpojpătoy XA 
3 ăhac od 6hizas ătiphga»s aizizs, 05- 

- mos Xp Eee zij Gaia Ilpovoiq Euiaheiy Tuăs 
ăi ubpioy epovilov 47 7u00b7oy dvfipb- 
muy Extozioat dotata, Ilapaonevalinefia   
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1109, 

20 XNoem- 

vrie.



418 

1109, 
28 Novem- 

bre. 

. 3 2 . % E: 5 . 

riv Exdqpiav, nai 860y obnw d46- 
6805. "AM edyâv 7 bpertpov 

ză mt Xpitovev, Gros 
metpaBâuev 705 Qe05l, xai 

roiyoy Ec 
peba îs 

theo xai ebuevob. 
abrg ovvătEnovri 

zi âpylv ebudetay, GX 65% oâoţiav Îpây 
adroic npocățopev. Aabupn Eni pijatorov 1 

“Tperspa Maxaptârnc. 

1709, Noeufpiov 20. 

(Legrand, o. e. IV, p. 33, no 24.) 

CCCCXLIV. 
Atanasie Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Moldovei 

folosim de rugăciunile voastre ca să încercăm 

pe Dumnezeu cu îndurare şi: bunăvoință 

şi, urmându-l pe EI, să luăm cârmuirea cu 

slavă, şi nu cu batjocură. Trăiască întru 
mulţi ani Fericivea Voastră!. o 

1709, Noiemvre 20.: 

; Ghedeon, 

despre hirotonisirea lui fără învoirea patriarhală. 
2 

"ABavaciov rob nb "Adpravobrbdeoc &- 

devgoc 1 Mohâofiac, e wopie 2xâdozos 

marptapytxâjs xetporovndevrt, oi vobfeoia, rod 

mâe Get mohrebeodat, ” 

 ABavaoroc, 2&p Qeod apytenioronoc Kov- 

ocaveivovnâhsue, Nsac “Pouine, Xa Oixovpe- 

vwbe llorprăpăme. 

- “leporate Mprporodira Mohâofiac, bnEp- 

mine xai Etapye Ilharnvov, 3 “Arie Iivebpart 

ărannră &ăshză 4. avhstrovpr€, Xp Tesewy, 

xâpis em so» ră leporrjrt mai stiva &rb 

Be05. Ară Tie Rapobos TATBLApALXIIS 0DY0- 

mis Entorohăe 850 Tivă TApLOTĂVONE : ră 

uây Tv mpooijxovta, EXeTYOV urtOtuevoL rod 

zcAuajb&vroc nări) ăroniuatoc, îjrte, phhoboa 

npofifaofiivat ai perozedivar eri rijy îrptu- 

rârnv Mepănohwy rabray MoNâofiac, 05% E- 

ppâvroev, ore uijy 2070067 Ghos înrijsat 

AGetay apă, mie a je 705 

Xprarod Mey&hne "Exhmolae, wa TSTEpav 

zanpiaptrii Exdooty, 6 vevâpuarat, vai dă 

ăvredGev, 

robro mpooiet O EXevxoc, ai păMOTA Wa 

post 1adâe eic ră sfijc își 10 pvhdrTety 

ămapatătos Tod Ex aArjotaoTtnobe Geow.obc 

„oi Bpone. wooxsro hornby dri, perdio xai 

brad „mi oe&nouio» brăpyovroc DnEp i 

3ăo îv ij lepă EXXÂGAoTINi) Waraotăoat 

zây &pâcâstoy yproriavâv rod Beto» 7â dyrt 

ai Beoâopitov zîjc &pytepoobyne d&bparoș, 

împethova: ară yp5os ănapairirov oi ele 

zodto zpooxxNobpuevol, mai riw/siv TOdTov z- 

ptepăvot, aroyâtecfat peră rodie Tis E- 

Mafatae ai weţăhe Te 2pocoyîls âzoe 

mpoyopiisn 5 zpofiâaapăe aâv NATĂ TV 

axx)motaattrăv Beopofleoiay xi rîjy Tv îs păv 

zavâvoy tai Getov vopov Boxshenoty” Tar 

voi ăp 7 TpOT "1tVOevot etol ze Xa "= 

ÎI 
1 În Legrand: fistov. 

  

A lui Atanasie de Adrianopol mustrare 

către al Moldovei, că fără voia, patriarhală 

a fost hirotonisit, şi sfat cum trebuie să 

se conducă.  - 

Atanasie, cu mila lui Dumnezeu arhi- 

episcop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

+ Preasfinţite Mitropolit al Moldovei; 

preacinstite şi exarh al plaiurilor, întru 

Duhul Sfânt frate iubit şi coliturghisitor, 

chir Ghedeon, har fie Sfinţiei Tale și pace 

de la Dumnezeu. Prin această epistolă 

patriarhicească, sinodicească înfățişăm două 

luesuri: pe de o parte dând la iveală: mus- 

trarea cuvenită pentru necuviinţa, ce ai 

îndrăznit, căci, având a fi înaintat şi stră- 

mutat la această preasfinţită Mitropolie a 

Moldovei, nu te-ai gândit, nici ai socotit 

_de cuviinţă de loc să cei voie de aici, de 

la Marea-Biserică a lui Hristos, care e în 

seama noastră, şi deslegarea noastră patriar- 

hicească, aşa cum „a fost obiceiul, şi pentru 

aceia, se cuvine mustrarea, şi mai ales ca 

să bagi bine de seamă de acum înainte 

să păzeşti necălcate legile și hotarele bi- 

sericeşti. Să se ştie de altfel că, fiinţând 

în sfânta orânduială bisericească a creşti- 

nilor ortodocşi mai presus de oricare altul 

marele şi înaltul şi venerăbilul grad, cu . 

adevărat dumnezeiesc şi de Dumnezeu dă- 

ruit, al arhieriei, trebuie după neapărată 

datorie cei de au fost chemaţi la acesta şi 

cari au dorit să-l capete, să se gândească, 

cu multă evlavie şi mare grijă, ca: înain- 

tarea lor să se facă după toată leginirea, 

bisericească şi porunca sfintelor 'canoane 

şi a legilor dumnezeiești; căci, ajungând



vooxovrat e ăia vânupor ai mavovixol 
mpoosrărat xi vioto tije 2vfob cabrns ăp- 

wteparixie ăflac" Xa vân napabhEnovyrec 
Tiv xavovxijv Găratiy, 1 brorbroaiwv, vai 
Taparipnaiy, oi ăyriranrodvtec, ai Gvti- 
rpărroyrec, ai Ay bnebOvvot ivoyrat 

îs abroxarănpirot. “Exaoroc xai Țăp Ex zâv 
idluov Eprrov A Botaobroezar îi aioywvbijoerar, 
6 EXXAMOLaoTINăe Vâuoc tpavonolây ănopal- 

verat: md yăp u&rpoy tie ăvraroddocwe ubră 

îxeivo apă re Qetots xai &vOpuzivore vents 
rd u$rpoy râv merpovptvmv tori, voi 6 pă 

miura moi. deântaapsva Epralowevoc Epya, nai 

iv xavovirijv xai Exxânotaorixijy feop.oGeciay 
ebhafobuevoc, &nep mai tepupEvote păhoYy 
roy XhAov âpetherar, xarădivjdov vai dpu.6- 

ov Mera măv waolây: o 88 rodvavrioy 
dieorpannâva vai ăniBovra Trois EXNĂNAG- 

moic Bpote re wai vay6oty 207 us Tă Ent- 

rmdebuara, &zijiiu.6e tort vai ăvebâvvoc, 
6u.6rpor6v re xai Guosifâ) rijv looverpiav X&t6e 
tort AoxwGăvetv rîc ăvranodooewe. Kai rabro. 

păv epi Tod £XEpyoo, 
Tb 95 Erepiv tort BmhozotijoaL Ti vevo- 

uâyqv ăBbwoty adris nai GVIXEpISY, ÎjTte 

robrov îjrohobOrjce rbv zpăzov. Aodeions văp 
mopă mis wparatăc Bacineiac, Qeob the 

voi ebBoxia, rod sopăc Wa GDuttepovrus 
ră măvra  cimovoundvroa i Gtefăvovroc, 

mie vară rijy adr6: Exhaumporătiv TCă- 
pay tfovoiac wa îenoviac ră vdy Exo" 

mporărp, &vâotorăre, brjhotărp ai sd- 

cefeorăzp Adv xoi Trey, peahonpe- 
meorătp ai râ Byrt ăttayăorp Xopip xopiep 

low Nenchio Mavprmopâăzp BoeGâvăg 

nă&one Mohăofioc, re rară mvedpa vlâ dpa- 

mar xi neprnodlro rije Tv Merptorijtoc, 
2peoirevoev 1, prevasfijc adtob "Enhapnporas, 

ai. îjelwev fmăc, Î” EpuobToy abrod xxho- 

uăngabiay mai CXODĂTTITA, /pIiSTIv re xal 6t- 
horipu.ova âăBeaiy %ai mpovipeaty Dzăp zi) 

cop/oproene abrije 1ai ădwbczws apbe î 
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e, aia pthevozâije vai DASApraros, stâijp.oy 

ze vai Goz6c, %ai ris 4ati ipâs rob Xpis7od 

Meyâhne "Erxâmoias pâhoc efaiperoy, vai 

Rd 10 uărpo Tây XNĂWy Dzepavesrr ros 

vă ză îvnerdra IT TOhstdi, RpoTepi- 

paza ui odata, îpy vai mol vai 

ebhafobuevos zi» rxhmoraoririjy ebraţiav vai 

pavovtzii ăapidevay, Gzobâiy xi 2polouiay 

dscte, zaporpbvov îjpâs vb atozij aapentieiy 

a eis mă Etijs 7b zotorov, Ghhă pai 6tă 

“(patos EXXĂIGIABTIAGD GIVOĂUAGĂ AA72G- 

sahioat, 05 zis, să ăugiiev tvopcâaendovca 

  

în acest chip, sunt şi se cunosea fi în 
adevăr leginiţi şi canonici îngrijitori şi 

drepţi ai acestei dumnezeieşti trepte a ar- 
hieriei; căci altfel, despreţuind orânduirea 

canonică, sau îndreptarea şi paza, şi îm- 

potrivindu-se, şi lucrând împotrivă, cu drep- 
tate se fac supuşi [pedepsei], ca unii ce 

înşii s'au osândit. Căci fiecine din înseşi 
faptele lui ori se va slăvi ori se va ruşină, 
spune limpede legea bisericească: că mă- 
sura răsplătirii e după legile dumnezeeşti 

şi omeneşti întoemai ca măsura faptelor, 
şi cel ce face lucruri cinstite şi lăudate, 
şi se poartă cu evlavie faţă de legiuirea, 
canonicească şi bisericească, ceia ce se şi 

cuvine celor sfinţiţi mai mult decât celor- 
lalţi, va luă răsplată corespunzătoare şi 
potrivită; iar cel ce, din potrivă, va face 

lucruri deosebite şi in disonanţă cu legile 
şi canoanele bisericeşti, ca vrednic de mus- 

trare şi rătăcit, e vrednice să-şi iea aceiaş 

măsură, de acelaș fel şi de aceiaş înfăţişare, 
în răsplătire. Şi aceasta pentru mustrare. 

Jar cellalt [scop a scrisorii] este să vădim 
scutirea de vină şi iertarea ta, care a urmat 

în acest chip. Căci, dându-se de puternica 
Împărăţie, cu mila şi voia lui Dumnezeu, cel 
ce înţelept şi cu foloscârmuieşte și îndreaptă, 
toate, grija şi Domnia acelei prea-lu minate 

ţeri celui de acum prea-luminat, prea-slăvit şi 
prea-cucernie Domn şi stăpânitor, prea-mă- 
rețului şi cu adevărat vrednicului de admi- 
raţie domnului domn Io Nicolae Mavrocor- 
dat Voevod a toată Moldova, sufletescul fiu 

iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre, a 
mijlocit Luminăţia Sa cea plină de evlavie 
şi ne-a rugat pe noi, prin înăscuta lui 
bunătate şi seninătate, o bună şi compă- 

timitoare aplecare şi hotărâre cu privire la 
iertarea şi curățirea de vinovăţie a ta; şi, 

pe lângă aceasta, ca un iubitor de evlavie 
şi iubitor de Hristos, ştiutor şi înţelept, şi 

mădular ales al Bisericii celei Mari a lui 
Hristos, care e în sama noastră, și cu mult 
mai mult decât alţii ridicat pentru cele 
înăseute lui de multe feluri talente şi mândre 

însuşiri, iubind şi dorind şi privind cu evla- 
vie buna rânduială bisericească şi paza de 

aproape a canoanelor, a arătat sârguinţă 
şi grăbire, îndemnându-ne pe Noi ea şi de 

acum înainte să nu trecem supt tăcere 

asemenea lucru, ci şi prin gramată bise- 
ricească sinodicească să întărim, cum se 

cuvine, cele dintru început hotărâte și ca- 
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1709, 

31 Decem- 

vre. 

ai vavowofevra nb re 16 Geoctzruvy "AToo- 

z6hoy xai râv per Evelvove ăyiwy uni Beo'p6- 

povy nazăpuv 8v ri) lepariij 17 ExxAmoLaOriXi) 

xaraorăoet. ?Av6P îy liy EvBotov al s5Tp60- 

Bexzov vecusiav al ătiootv rîjs pthenoz60bs 

adrob "Ex)ouinprijroc 2po6rvâs ănodsGăuevot 

A0TEVebOAuEv, RAPA 6VT5c 0dTĂ, VVOuM LO) 

ovvyoâixi) rijc nspi îjuâc 7âv owvadehrâvy p- 

eptoy &uqbpewe, rii adowotv nai owyX0- 

pnaty. “Odev wat Ge owywvonry' abrij deâo- 

moree wo ădwooavrec, ebdbs îv &pXij rîe 

ăroorodic ăranqrăy abrij ddshpby ai Gbh- 

Xewrovpy6v, vpăpouev, Gnep 120 Erepov TpOn5 

căx dv adrij ebyepâc &niohodtimoe. Tobrovy 

oby obrwc 2yâvroy, npbe mb Xăpirac abriy 

(05) răs rbxoboac Gohoyeiv Ti euevoefei 

adrod 'Exhounpărnri, npoceytro 1ahâs Gnoc 

moderat sic mb tije ebrâxroe noi Enal- 

verăc ua feaptaruc, xară ză lepdv tije dp- 

epoobys Enărieuz, poMârrov vai Ti) 

mpooljrovoay id mal ebhdfstov mpbe Tij 

mvabuazinijv adr wrtepa Xa edepyerda, 

Xa îp.ăs md Xprorod Meyăhry "Eaxhrjoiav. 

"Amshb0q 88, vară ră Exxhoaotiăv 20ac, 

Di 1 vevaytop.£v) rpătie Tie var pBTIjV 

ăpptepareiac, fe ua mâwnerat 61 poe 

adriy, îiv mai mapahatodsa, tă tppwriăoe 

2yăro notpaiverv ză BesBev adrij &wntoreoăv 

hopxby mod Xptorod moiuwov &v 6otârari wa 

txat06dy7, 6 eboyyehabe zotpijy X7 RDOG- 

râcre, dă Bis mohverobe zi GoTIpIWÂIE. 

“H 88 rod Qacd yăpie voi ebyij xai ebhoiia 

rc uâv Merprâraroc em peră ris oîjs 'le- 

pOT1rac. 

98, Noepâpio» m.     

nonisite de către Apostolii cei închinători 
de Dumnezeu şi de cei după dânșii sfinţi 

şi de Dumnezeu purtători părinţi în rân- 

duiala sfântă şi bisericească. Pentru care 

primind cu plăcere mijlocirea slăvită şi 
vrednică de bunăvoință şi rugăciunea Lu- 

minăţiei Sale celei iubitoare de evlavie, 

ne-am învoit, dându-ţi, cu părerea de obşte 

sinodicească a soborului arhiereilor confraţi 

ce sunt în jurul nostru, scutirea de vino- 

văţie şi iertarea. Deci şi spre iertare dându- 

ţi-o, şi hotărându-ţi scutirea de vinovăţie, te 

recunoaştem încă de la începutul misiunii 

ca frate iubit şi coliturghisitor ceia ce 

în alt chip nu ţi-ar fi urmat uşor. Acestea 

deci fiind astfel, pe lângă datoria ta de 

a mulțămi cum se cuvine iubitorului de 

cucernicie Luminăţiei Sale, caută bine 

să te porţi de acuma cu bună socoteală 

şi în chip vrednic de laudă şi plăcut lui 

Dumnezeu, după chemarea cea sfântă a 

avhieriei, păzind şi respeetul cuvenit şi 

evlavia către maica ta duhovnicească şi a 

ta binefăcătoare, Marea Biserică a lui Hris- 

tos, care e în sama, noastră. Şi a ieşit, 

după obiceiul bisericesc, şi legiuita încu- 

viinţare a Arhieriei tale, care ţi se şi tri- 

mete, pe care luând-o, să aibi grija de a 

păstori cea de la Dumnezeu încredințată 

ţie turmă duhovnicească a lui Hristos în 

cuvioşie și dreptate, ca păstor după Evan- 

ghelie şi îngrijitor, întru mulţi ani și cu 

mântuire. lar harul lui Dumnezeu şi rugă- 

ciunea şi binecuvântarea Smereniei Noastre 

fie cu Sfinţia Ta! 
1709, Noiemvrie 28. 

(M. Gedeon, Ilarprapytxai dtarătec, I, pp. 1317-40.) 

CCCCXLYV. 
Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre drumul său grăbit spre 

Balcani, greutăţile din cale şi nerăbdarea Moldovenilor. 

Nexhasc Mavponâpăaroc r& ât6asudhp 

xdp "lao. 

Toic 63crmopodorw Eteor pi vpârpety' si 8 

aa plate uepipvate nepiototyitotwyro, ai 

ncăro îxavbv ămoorbonodar rijy atoziiy. "ANY 

ieste mai 0ăy âvbavrec vară Yetpăptoy pay, 

za moMhâv wpovritoyres, Tanti 00 Tijy 

întorodiy Drmpiopebxauey, îva ui Drd Tod 

zpăc Îppăs cidrpon, Th Tpayd Tie Gpas da- 

yoovpăyn, ă6vpij nai ăoxăg. Meppt îi t- 

Inufptas îj ze pub zodhi, al ră Vb/oe ob   

Nicolae Mavrocordat către dascălul chir 

Iacov. 

Celor ce călătoresc li e iertat să nu scrie, 

iar celor ee sunt Încunjuraţi de mii de griji, 

şi aceasta li e de ajuns ca să-şi îndreptă- 

țească, tăcerea. Dar noi, şi pornind la drum - 

pe vreme de iarnă, şi de multe având grijă, 

ţi-am făcut această scrisoare, pentru ca nu 

cumvă, gândindu-te la asprimea vremii, să 

te desnădăjduieşti şi să te superi şi să 

scapeţi din iubire către noi. Deci pănă



ij ze val Tabs zepi Tue 

55 mpdoo, păpts ră Kgpeir- 

ovi, 0b pâvov “privea OTTNĂAATO, GĂNă xi 
Îiob mois dxriot arqaato XA Capii) 

dy mapsoxeoley. 05d3ăv 1jrzov Guws Dpo- 

poweda măvy Xetuâva mai Gros Brofadobpev 

mhv Aîwovy Momitâua0a* 602v poxporipote orad- 
uoic my zopelay Gtavbouev. "ANă vai ră Ex 
MoMdafiac mad 05dv rara Ypăupara 

zic “Îpertpac mapoavotac Tv ypijlovra 

Zxetoe moi npăvuara, KAI j0vovod Tv 7 

Dnljnoovy Ec rod Aovobb=zwc ovppzdoav Tăs 
das peră zohhâs zpolouiac rijv Tjuetâpav 

Ărputwv meputvev pxolv. "ppooo. 
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la, Silivri eră zăpadă multă şi frig peste 
măsură, aşă încât am dus-o.greu şi noi și 

cei de pe lângă noi; iar de aici înainte, 
slavă Domnului, nu numai că am scăpat 
de zăpadă, ci și razele soarelui s'au aprins 
şi ni-au gătit privelişte de primăvară. "Lotuş 
ţinem samă de iarnă şi ne gândim cum să 

trecem Balcanul; pentru care facem calea 
cu popasuri mai lungi. Dar şi serisorile din 
Moldova ce ne-au întâmpinat pe drum arată 

că lucrurile de acolo cer neapărat prezenţa 
noastră acolo, şi aproape toţi locuitorii, re- 
vârsându-se la țărmurile Dunării, se zice 
că aşteaptă cu multă nerăbdare sosirea 

noastră. Să trăieşti! 

CCCCXLVI. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea-i în 

Moldova şi căldura cu care l-a primit ţara, despoiată de Mihai- Vodă Racoviţă. 

Nishaoc Movpoxopăăroc Xpuoâvp No- 

TAU 
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Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 
Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată Palestina, părinte prea-respectat întru 

Hristos, ne îndreptăm cu evlavie spre Fe- 

vicirea 'Ta şi sărutăm cu dragoste sfințita- 

Ţi dreaptă, rugându-ne de atotputernicul 

Dumnezeu să te păzească în preasfinţitu- 

Ți Scaun patriarhicese în pace şi sănătate 

netulburată și bucurie întru mulţi ani. 

De oare ce, cu voia lui Dumnezeu şi cu 

ascultatele-Ţi rugăciuni, la 25 ale lunii am 

ajuns la Scaunul nostru domnesc, n'am lipsit 

a serie către Fericirea Voastră, arătându- 

'Ți călătoria, noastră bună, de şi încă pe cale 

am încercat multă suferinţă, pede o parte 

pentru îngustimea şi asprimea vremii, pe 

de alta pentru grijile şi încurcăturile ce au 

urmat de când am plecat spre Galaţi; căci 

clerici şi mireni, boieri şi sărmani, bărbaţi 

şi femei, mă rog: toată vrâsta, ai ieșit îna- 

intea noastră, arătând dureros și plângând 

nedreptăţile şi despoierile ce li-a făcut dug- 

manul sărmanilor, Mihai-Vodă. Şi am găsit 

ţara în multă mişelie şi mai-mai pe moarte; 

numai Dumnezeu cel nesfârşit de bun, cu 

mila-l fără margeni, cu sfintele-I rugăciuni 

şi călduroasele-l aseultări în privinţa noas- 

tră, să ne întărească pentru cârmuire. 

Ne rugăm şi de Reverenţa Voastră ca, 

având ştiinţa aprinsei evlavii şi a prea- 

sincerei iubiri fieşti ce arem către Dânsa 

gi că suntem cu cea mai mare bunăvoință 
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(Legrand, o. e., IV, p. 38, no 27.) 

  

în cele ce se cade faţă de Prea-Sfântul Mor- 

mânt, ea să ni serii Însăţi adesea cu hotă- 

râre părintească, vestindu-ni sănătatea-Ţi 

cea mult dorită de noi şi orice alta ar fi 
vrednic de auzit. Acestea deocamdată, iar 

anii Feriecirii Voastre fie de la Dumnezeu 

buni şi mulţi, și ascultatele-Ți rugăciuni 

fie cu noi. 
Al Fericirii Voastre fiu 

şi eu totul la poruncă. 

1710, Ianuarie în 28. 

Io Nicolae Voevod. 

întru Hristos 

CCCCĂXLVII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarh de Ierusalim, despre 

întrarea sa la laşi şi întâmpinarea de Brâncoveânu, prin Afenduli, scriitorul Cro- 

nicei lui Carol al XII-lea. 

-- Mavaptbrare, ăyibrare 10 G0pbTATe 
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pie îvpâbaney zpbe riy "Exhapzporqra 70%, 
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-- Prea-ferieite, preasfinţite şi prea-în- 

țelepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusa- 
limului şi a. toată Palestia, părinte al mieu 
întru Hristos prea-venerabil, ne închinăm 

cu evlavie Fericirii Voastre şi sărutăm 
sfinţita-Ţi dreaptă, rugându-ne de atotpu- 

ternicul Dumnezeu să te păzească în prea- 
sfinţitul tău Scaun în pace şi necontenită 
sănătate, cu îndelungare de viaţă. 

Cu toate ca si cu câtevă zile înainteam 

seris Fericirii Voastre, vestindu-Ți plecarea, 
noastră la Iaşi, dar şi acum, primindu-ți 

scrisoarea, n'am lipsit a serie şi a da cu 
evlavie cuvenita închinare. Am primit şi 

rugăciunea-Ți din inimă, prin care prea- 

bunul Dumnezeu să ne întărească pentru o 

bună cârmuire. Spui că prea-doritul nostru 

părinte Basarab Voevod Ţi-a seris că are 

de gând a trimete boierii săi întru în- 
tâmpinarea noastră. Lângă Galaţi am afiat 
pe unul Afenduli din Terapia, nepot al 

lui Antonie grămăticul, pe care-l ştii Fe- 

ricirea Ta. Noi, şi din Galaţi, şi de când 

am venit la laşi, odată şi de două ori 

şi de trei ori am scris Luminăţiei Sale, 
şi acum am trimes pe boierul nostru prea- 

cinstitul Mare- Vameş chirigi Hurmuzi 

[= Hurmuzachi], ca unul ce e casnie al 

nostru și credincios, şi, întrun cuvânt, 

avem inimă curată, şi dorim întărirea, şi 

păstrarea prieteniei dintre noi, şi fără ză-
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ua Bhwe sie robe Gptouobe 

lo Nwdinos Boz665ac.   

bavă îndeplinim din tot sufletul cele ce se 
cuvin păcii. Să dea Dumnezeu ca și din 
partea Luminăţiei Sale să se facă tot aşă, 
cum prin mai multe scrisori ni-a făgăduit. 
Ne-am bucurat mult pentru buna îngri- 
jire ce a arătat-o către Tine prea-strălu- 
citul Muftiu: trebuie să aibă socoteala lui. 
Ni pare rău că eşti cuprins de slăbiciune, 

şi te rugăm să te îngrijeşti de sănătate, şi 

să avem totdeauna cinstea sfinţitelor Tale 
rugăciuni şi a părinteştilor porunci. Şi anii 
Fericirii Tale fie de la Dumnezeu cât de 
mulţi şi prea-fericiţi. Şi rugăciunile Tale 

cele ascultate de Dumnezeu fie cu noi! 
1710, Fevruarie 9. 

Al Feriecirii Tale întru Hristos lin și cu 

totul la porunci 

Io Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Gedeon; Legrand, o. c., IV, p. 39, no 28.) 
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1 La Legrand: vf. 

  

Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitările 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, felieitându-l de sărbătorile Paştilor. 

1710, Martie 9. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Lerusalimului și a 

toată Palestina, întru Hristos părinte prea- 

venerat, ne îndreptăm cu evlavie către Feri- 

cirea Voastră şi sărutăm sfinţita-Ţidreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 

te păzească în preasfinţitul Tău Seaun 

patriarhicese întru sănătate necontenită şi 

bună voie netulburată, ani mulţi. 

Sfinţita-Ți serisoare, ca răspuns la scrisoa- 

rea noastră, am primit-o, din care aflând să- 

nătatea-Ţi bună, nouă prea-dorită, am ridi- 

cat slavă lui Dumnezeu care Te păzeşte. Am 

primit şi sfintele şi de Dumnezeu ascultatele 

Tale rugăciuni, şi mulţămim Fericirii Voas- 

tre pentru iubirea şi dragostea-Ţi părintească 

față de noi. Dar, de oarece ni-am pus de 

gând a primi neîncetat sfintele-Ti rugă- 

ciuni, şi pentru că se apropie veneratele 

serhători ale mântuitoarelor patimi ale 

Domnului Hristos şi ale slăvitei Lui Învieri, 
n'am lipsit şi cu cea de faţă să ne îndreptăm 

423 
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din inimă către “Pine, rugându-ne de însuş 

Mântuitorul Hristos să învrednicească pe 

Fericirea, Voastră a petrece sfintele și ve- 

neratele-l Patimi cu mulţămire sufletească 

şi bucurie, şi să serbeze aducătoarea-l de 

lumină Înviere cu strălucire şi cu bine. Să 

avem oricând cinstea sfinţitelor Tale seri- 

sori şi a poruncilor “Tale părintești. Iar 

anii Fericirii Tale să fie de la Dumnezeu 

cât de mulţi şi fericiţi, şi ascultatele-Ți 

rugăciuni fie şi cu noi. 
1710, Martie 9. 

Al Fericirii Voastre fiu 

şi cu totul la poruncă 

întru Hristos 

Io Nicolae Voevod. 

CCCCXLIX. 
Constantin-Vodă Duca, Domn mazil al Moldovei, către Patriarhul Hrisant, 

mulțămind pentru ştiri privitoare la fiul Şerban. 

"Emorohi Rovoravtivob Aobya Bosf6oa 

mphe Xpboavdov, ebyaptotobvroc tă, răc meţi. 

mod viod mod Sepâăyab nhTporopiac. 
1710, Mapriov 10. 
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Scrisoarea lui Constantin Duca Voerod 

către Hrisant, mulțămind pentru ştirile 

despre fiul Şerban. 

“ 1710, Martie în 10. 

Primind respectata-Ţi serisoare cu toată 

cinstea şi bucuria, am mulţămit lui Dum- 

pezeu care Te păzeşte, de care, cu toată 

casa, ne rugăm zi şi noapte să Te păstreze în 

toată viaţa mai presus de toată uneltirea 

duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi. Am cunoscut 

şi câte ni le serii, ca; să ni faei bucurie, 

şi pentru toate ne mărturisim recunoscători, 

ci mai ales pentru cele despre fiul nostru 

Şerban, pe care Domnul Dumnezeu prin 

dumnezeieştile-Ţi rugăciuni să-l ţie sănătos, 

înaintând în tot binele, şi să ne învredni- 

cească și pe noi, cu învoirea şi socotinţa 

şi a părintelui nostru și bunicului său, să-l 

vedem cât de curând. Pentru care medicul 

Pantaleon mai ales, aflându-se acolea, ni-a 

spus că fiul mieu a primit poruncă de la 

Domn să ni trimeată cevă de cheltuială 

înainte de cele patruzeci de zile, și că a 

avut grijă; dar alta nu mai ştim. Eufrosina 

cu toţi copiii ei se închină şi-Ți sărută 

sfânta, dreaptă şi mulţămeşte, căci a primit 

1 Constantin-Vodă Brâncoveanu, care-i eră bunic lui Şerban prin mama acestuia, Domnița Maria. 

Hrisant eră, se pare, la Bucureşti în acest moment. 

2 A doua soție a lucăi.
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Elis robe Gpropobe Tre muie 

"lu. Kovoravrivoc Acbnue BosG5eas. 
(Legrand, Recueil, pp. 81-8, no 32.) 

cu evlavie rugăciunile şi binecuvântările 
Fericirii Voastre, care să fie şi cu noi în 

toată, viaţa. 1710, Martie 10. 
Pentru cuvântul: „şerb“, iată că l-am 

scos, iar, pentru „copil“, mă rog să înceteze 

cearta, căci nu se poate scoate, că înseamnă 
legătura fiască; iar Fericirea Ta primeşte 

însemnarea, ce voiești. 
Copilul Tău la poruncă: 

Io Constantin Duca Voevod. 

CCCCL. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre veştile ce i-a 

trimes acesta cu privire la „scandelele“ din Ierusalim şi alte afaceri, vorbind de 

fratele său şi de capuchehaiaua Dumitrachi luliand. | 

Moxapirare, dpibrare xai oopârare Ila- 

rptăgya ris ăiize nohewe “lepoboahip, 20 

mâons Iladororivne, îv Xptoră pot nărep ce- 
Goomorare, my “Yuertpav MaxaptâTnra us 

ebinfatue mposavopebouey, not Thy tepăv ad- 

ris detizv ăozalâuefa, depevor Tod 2avTo- 

învăpo» Qeod ba Thy Brapbharr ie my 

ânporarov narptapyixbv abrijs Opovov îv ei- 

pia nai dâmoeiore bytsi, weră ua pofd- 

ros. 
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eipipixliv. Megi 3% ris bnoficeoe abrile Dzăp 

ie voi Boo trei map îpâv 1 Moxaptă- 

me abris, Eye mpăty BOT, pat pă my 

ămpav TG obveoty “p.nopei vă oroasfi) rijy 

xar&oragty 705 Xatp0d, %ai vadoe Ti o- 

aioe 6 Bebe 0fhe. mâne. “O zaupihrarie 

pas ăBeheis ua. 6 Xp pice Arp 

pâxne Plohayhe ămd âvvariiy Gvâpovijy d8y 
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vă zip rd Epov ete Exfastw ady.” As 

Exouey Râvrore Thy Tip T6Y iepdv abis 

“paunătoy Vai TATA rposrauitoy,. Oi 

Zppâvo ss Vuerepas Morapietjtos stjoav 

Becfey mâna 1 Tavedopeie, 47. at 

Gzozerfeis 2b/ai us? Tv. 
1710, Magrio» 29. 

5 Manapibzrjzos bibs Ev Xptote 

75055 Gptapis 
"lup. Nindhaos Bozf65as. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Gedaon.) 
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Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată Palestina, părintele mieu prea-vene- 

rat întru Hristos, ne îndreptăm cu evlavie 

către Fericirea Voastră, şi sărutăm cins- 

tita-Ți dreaptă, rugându-ne de atotputer- 

nicul Dumnezeu să 'Te păstreze în preasfin- 

ţitu-Ţi Scaun în pace şi netulburată sănătate, 

întru mulţi ani. 

Am primit sfinţita-Ţi scrisoare şi am 

trimes slavă lui Dumnezeu Mântuitorul pen- 

tru sănătatea-Ți cea bună, prea-dorită mie; 

am primit şi sfintele-Ţi rugăciuni de Dum- 

nezeu ascultate. Ci ne-am întristat de scan- 

delele ce sau întâmplat în sfânta cetate a 

Ierusalimului; să dea Dumnezeu o stare 

pașnică! Şi în afacerea aceia în care cei 

şi sfat de la noi Fericirea fa, ai practică 

multă şi cu înalta-Ţi prieepere poţi să so- 

coteşti starea timpului, şi cum te va lumină 

Dumnezeu vei face. Prea-iubitul mieu frate, 

(= loan] şi dumnealui Dumitrachi luliand 

cât li va fi puterea nu vor lipsi să ajute, de 

oare ce au asnpră-li o astfel de recomandaţie, 

şi acum din nou li vom scrie. Atotputer- 

nicul Dumnezeu să ducă lucrul la bun ca- 

păt! Să avem în de obşte cinstea sfintelor 

"Tale serisori şi a părinteştilor porunci. lar 

anii Fericirii Voastre să fie de la Dumne- 

zeu cât de mulţi şi cu totul fericiţi, şi ru- 

găciunile-Ți ascultate de Dumnezeu cu noi. 

1710, Martie 29. 

AL Fericirii Voastre fiu întru Hristos 

şi cu totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 
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29 Mart.
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1710, 

9 Maiu, 

CCCCLI. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre mănăstirile 

Sfântului Mormânt în Moldova, şi mai ales despre Galata şi Barnovschi, şi despre 

călătoria Doamnei Pulheria. 
Nindhaoc Mavporopâăros Xpwoâvtwy N6- 

Trapa. | 
Maxaptbrare, ăbrare xal copiate Ila- 

rpiăpya ris ălac mâheos 'leponoziiu, mai 

măonc IlaMatorivne, îv Xptor mdrep oefao- 
piorare, riv “Tperâpay Moxaptârnra per” 

edhabeiae mposoţopăvonev ua zijy lepăv ab- 

mic Betiăv donatăuedu, Bedwevo Tod nayro- 

î»văâpov Beod vă riv Braphărra sic rdv 

&mubraroy marptapyimby adrije Opovoy îv si- 
piy moi Smvexet yet wa ebnuepia, eră 

paKpOBLOTI Troc. 
_“Tă fepby abrije “păupa 2XăGouev ai Epă- 
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Maxaprârare. 
“Opiter 88 Gr oi Gowbrăro “ÎjfobpevoL TO 
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rprapxtadv adrije Opovov vai âtă Tijv oii 

edădGerav mai stânpivî Ev Xprorâ viixiv d- 
vănmy 6mod pepopey ete riy “Tpertpav Maxs- 

ptâmra, stw.acev. zayrore. npoondrarav 2pbe 

îmioxețiwv râv cefaouinoy abrijs uovaorrjpiov: 
ue mot oi mobuevot arie, 6 re ladară, 

za 6 Ilowpy6Goxn, eivat Ghmârvă Xvâpec ă&ot 

edhaBeiac, noi ros Exomev eis Tv ebvotây pas. 
Royaptorobuey ri) “Ywerspg Moxaptârnri 

$nod Ghopbyus oyyaiperat xai Enebyerat tă 

7 odv Qeq warevââroy ris ijuerepue ptTărIs 

Ilovixepiac. “O navâyadoc se vă uâc from 

vă zepăoopev loijv eiprvxijv pă WAY %b- 

Gepvnaw. Tlapaxadobpev 88 vă Exouev Gbvs- 
sorepov 7 lepby adrijs păr, pă Tijy 

înprediav rije bperorăris îjpiv abris byttiae 

di mây îepâv adrije biv dr 1) păv 2p0- 

feyei iv “papăy, ai 25 ăvoxowbilonat râs 

zoMăe uepipvac wo opovridae. Tabra vară 

mb mapăv oi 88 pivot zijc “Yperepae Maxa- 

piormros stmoav ba60ev nâwzohhot ua zaved- 

Toxeie. 

Tis “Tuarăpuc Moxaptrmtoc vide îv Xpto- 

m voi Boc eis 7056 6ptowobs. 

1710, Mat 9. 
"Iu. Nixshgoc Bos66dac.   

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată, Palestina, întru Hristos părinte prea- 

venerat, ne îndreptăm cu evlavie către Fe- 

ricirea Voastră şi sărută m sfinţia-Ţi dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să Te păzească în preasfinţitu-Ti Scaun 

patriarhicese în pace şi statornică sănătate 

şi bună stare, cu viaţă îndelungată. 
Sfinţita-Ți serisoare am luat-o şi ne-am 

bucurat pentru buna şi prea-dorita-Ți să- 

nătate; am primit şi cele din inimă rugă- 

ciuni ale Tale şi mulțămim Fericirii Voastre. 

Ni arăţi că prea-cuvioșii egumeni ai 

sfintelor mănăstiri de acolo Îţi scriu și ni 

mwlţămese pentru grija ce ai faţă de dânşii 

pentru care noi, după datoria ce o avem 

faţă, de preasfinţitul Tău Scaun şi pentru 

multa şi adevărata evlavie fiască întru 

Hristos ce o purtăm către Fericirea Voas- 

tră, suntem totdeauna cu cea mai mare 

grabă pentru ocrotirea, respeetatelor Tale 

mănăstiri; de asemenea şi egumenii Tăi, cel 

de la Galata şi cel de la Barnovschi, sunt 

eu adevărat oameni vrednici de respect, și 

avem bunăvoință faţă de dânşii. 

Mulţămim Fericirii Voastre pentru că din 

toată inima se bucură cu noi şi se roagă 

pentru binecuvântata de Dumnezeu călă- 

torie a prea-iubitei noastre Pulherii. Prea- 

bunul Dumnezeu să ne învrednicească a 

petrece viaţa paşnică cu bună cârmuire, 

Ci ne rugăm să avem mai des sfinţitele-Ţi 

scrisori, cu vestea sănătăţii Tale nouă prea- 

iubite şi a sfintelor Tale rugăciuni; pentru 

că aceia ni aduce bucurie, iar celelalte 

îmblânzese multele griji şi gânduri. Acestea 

deocamdată, iar anii Ferieirii Tale fie de 

la Dumnezeu cât de mulţi şi prea-fericiţi. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 
1710, Maiu 9. 

lo Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon; Legrand, Recueil, p. 40, no 29.)



CCCCLII. 
Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre ocupațiile sale literare. 

Niushaoe Mavpoxopăăroc ră diâioxrdp 

%dp lavoe. 
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Nicolae Mavrocordat 

Jacob. 

Aşă de mult, dragă prietene, 'crezi că 

suntem cuprinşi de grijile Domniei, încât 

să uităm cu totul de filosofie pe care, ca 

să zie aşă, chiar din scutece am adunat-o 

prin îngrijirile tale şi cu multă. bucurie 

sufletească am dus-o spre creştere, şi noi, 

cari de la dânsa am luat îndrumările pen- 

tru Domnie, nu-i vom da în sehimb măcar 

hrana? Ci, dacă, bunele, așă socoţi, află 

că tu însuţi ai greşit. Nu suntem aşă de 

nerecunoscători noi, ci, precum din cea d'in- 

tâiu tinereţă am ajuns la cunoştinţa că din 

filosofia cea vrednică de iubire pornesc 

toate cele bune, ne-am aşezat în rândul 

cultivatorilor ei, şi precum înainte am pri- 

mit dumnezeieştile-i dogme, astfel şi acum, 

primind cu puterea lui Dumnezeu cel bun 

cârmuirea acestei Domnii, iarăş, din toată 

puterea, ne îndeletnicim cu dorita hrană, 

filosofia evangelică. Şi, fiind două părţile 

ei (cum bine ştii d-ta, învățatule), la vreme 

hotărâtă şi pe rând ne dăm fiecăreia; 

acum căutând de dreptate şi îndemnând și 

pe alţii, chiar fără voia lor, la aceasta, nu 

numai cu uşoare pedepse prin cuvinte, ei 

şi prin pedepse răsplătitoare, iar, altă dată, 

venind la depozite mai adânci, luăm cărţile 

în mână şi eu cel mai bun studiu ni în- 

călzim mintea, obosită, şi, puţin răcorindu- 

ne, iarăş ne întoarcem la cealaltă şi cu bo- 

gată cugetare căutăm stăruitor cele ce sunt 

în stare a îndreptă cu voia lui Dumnezeu 

cârmuirea, care se îndoise cu totul de înde- 

lungate rele. Astfel deci cinstind noi sfânta 

filosofie şi dorind mult a gustă prea-plă- 

cutele ei roade, am aveă dreptate să vă 

invidiem pe voi cari puteţi să vă împărtă- 

şiţi din bielşug din bunurile ei, ete. [Restul 

e lauda filosofului, căruia îi se declară 

inferior în talent.) 
1710, Maiu 10. 

dascălului chir 
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1710, 

10 Maiu.



428 

1110, 

Iunie (?). 

„păvo» mă rije pboswe Ehevdsprov, Mai (Pet= 

ohod rbyrs Întora jerârat “[vouqs ExrEveta” 
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movg, 05 Xp»ooic Xeo, GXAă yadxelotG 

Apoă âvraNarrânevot. 

1710, Mato» 10. 

(Legrand, Recueil, pp. 40-2, no 30.) 

  

CCCCLIII. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o schimbare 

între egumenii din Moldova ai Sfântului Mormânt şi grija lui pentru dânşii. 

Monzapiorare, mutare xai oopotare Îla- | 
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Baomorare, ri “Yperepav Moxaptârijra per! 
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by. 
1710, "lowio» (3).       

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată Palestina, întru Hristos părinte al 

mieu prea-respectat, spre Fericirea 'Ta, cu 

evlavie ne îndreptăm şi-Ți sărutăm sfinţita 

dreaptă, rugându-ne de Dumnezeu atotpu- 

ternicul să Te păzească în Scaunul tău 

patriarhicesc și apostolese preasfinţit în 

pace şi netulburată, sănătate şi niulțămire, 

întru mulţi ani. 

Sfinţita-Ți serisoare am primit-o, şi ne-am 

bucurat de sănătatea-Ţi cea bună și prea- 

dorită; am primit şi sfintele-Ti rugăciuni 

ascultate de Dumnezeu, și-Ţi mulţămim. 

Am aflat şi cele scrise pe urmă, şi, după 

cum a orânduit Fericirea Voastră, am 

chemat aici pe prea-cuviosul duhovnic chir 

Meletie, iar prea-cuviosul duhovnic chir 

Arsenie a fost aşezat în locu-i egumen al 

acelei sânte mănăstiri Barnovschi; carele va 

aveă de la noi cuvenita grijă, precum și alţi 

egumeni ai sfintelor tale mănăstiri au spri- 

jinul nostru şi, aducându-ni înainte nevoile 

lor, capătă îndată răspunsurile cu grija ce 

se cade, pe care o cere şi prietenia dintre 

noi şi evlavia ce o avem către preasfântul 

şi de viaţă primitorul Mormânt. Să căpă- 

tăm totdeauna sfinţita-i scrisoare spre vă- 

dire sănătăţii Tale bune şi prea-dorite nouă. 

Am primit bucuros şi rodul-de-zahăr ce 

ni-ai trimes, şi mulțămim Fericirii Tale, ai 

cării ani să fie de la Dumnezeu cât mai 

mulţi şi desăvârşit fericiţi. Şi rugăciunile- 

'Ți ascultate de Dumnezeu fie cu noi. 

1710, Iunie (?).
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Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi Tie “Twertpas Maxapiâraroc vide îv Xpto- | 
| cu totul la porunci Pai Pi e a a e 7 

m %at OAS ele Tobe Oplov0bs 
lo. Nix6haos Boe665ac. la Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCCLIV. 

Angelos Sumakios către Hrisant Patriarh de Ierusalim, despre întoarcerea — Zante, 

acestuia din Ierusalim la Constantinopol, despre cartea Tâpos Xapâe, ce i-a dat, 1710, 

cerând alte lucruri nouă ieşite din tipar, mai ales cartea lui Visarion Macri 18 Ilie: 

despre cele trei Virtuţi, cu Mărturisirea Ortodoxă (apărută la Snagov în 1699) şi 

un nou exemplar din „Manualul“ lui Maxim (Bucureşti, 1690); adauge că se bucură 

de începerea tiparului arăbesc, de care cei de această limbă au atâta nevoie. 

”Anpmehoc Xobuăxtos Xphoavwy Norăpa. 
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News “lepovoahiju. ua măons Ilohaariyne Gprnpentorare, avhhovilopevos, sară Tijy GrjpetwGeioăy 

pot pehtcrjy rs Xe Maxaptârnros, ri adr66. ănoânpiav să zăy Gov rms Bpovovy, perepepov 

zi &noxptaty piwgt Giipepov (rob îjxoboa riy ravăxapbiv *ns ei riv Baothebsooay) sic 

md Gatprip.âv cms pă oby Ti) 2p5om0bom ebxaptoriă Smăp râv âbo râuuv râs Xapăc, by 

uot ră oopăv dăpov mpostevnoey. “Opiohov& iv Apt xi bzepevyapioră ră vewalov Tis 

GopoTărns 00 WbAîls, âpyteptov xpomore. Iapaaah6 Ti oopiy îjv Eye xhiay ps rob 

piopabeis rây ăvarohaây zalăwy &pBoâ6tonc, vă pă tipi ănb si ct XO vewati £v rbzots 

2860% pâov 88 ăvatmră, ei variv, ri noBatviv 65 Brooapiovos Maxpij GiShov, ri nepi 

râv rplâvy Bzohoykâv Gperăy: niorens, zmidos Ya VAR s Tpalpareoousvi;v, meplEX050ĂV Te 

ami ziv *0p063o6ov “Opnhoriay. Kai, îăv TbA%, 5 xowtorije tara 6 adrăs jp&rapos w5p Mega) 

Xovyp.âmtoc, îs ră 2pâroy xai ră mapăy sbhalâc ri Si Maxaprorrrt yxetpioet “păi. 

Xoipopev mohhă 8ă rhy watvdv vie ăpobixijs duxhExrob ronoy. Bai rodro Xupei npbs 

Enawov râv Cqhorâv ris &plodito» niareos, se Kopioc Gtarnpijoot sis ziarây XADXIBA. Kar 

aNifBerav Exetyn 1 hovi 7îj boa Smăpyet roobro» cornpis» vâwaros' rby dă ptoBăv Efet 

5 pooribe eopyos eis Tv abpăvtoy zapădsLoov. 

Xpijto xai evrăpov "Eypetprâlov: rod Matiu.ow, + zobro Gnod Exo povap6v, Săy pOdver 

vă zâmpopopiisg riiv EmtOopiay zâv Eevtop&voy, ai mtvâvyebsi vă xab fus redus pă 7 

ow/yby Băvetov 7pbv ăvăvvoatv. Atd âs npofh&bn cixovoţunâs 6 Evdeoc (ijoc ris paxapias 

co» djyîjs, â66ă mhovatdâwpe ua Xrjdepy bnepootpe. 

"Bzerăă ai Ex veapăe Tmiac Epiafiriza pă ăpyteparină apbsoza ai 1jtbârixa 

„ni narpixiis Narptapăâvy Tây ză ebvolac, dp dy Ehaâoy sic pthevay priv xai A4pEOL Wa 

“pânara, & rebsabptopat Tpăs 7 2spas mod Biov, ciă pat Tbppâvovat Tă Tây ăetpvlj5r0y 

Ilacpiappâv MeBofiov Kovorayrwvowzdheuos, 15b Mopâvq xi od Bavpaorod bperspob Acatdicb 

md îvă ebnow Nav opăţopat îv cis vtarijpat 20 dz Ti Maxaptârijră So, dEonoră po 

ebudetoraze va nârep mvevpazăpope, Owotov dâpov vă Nm, dă vă mhovtioo EG X5pUV 

rowpbrov zohbruny Ojoabphv eis ăporiiv zis dOhias po» xai zonapapTia0d VoRijs. Badpăv 

oby md Exă&gopat pă mb fnjdâvea noutoriiv eis TEputy zvenpaziriv ai ăxvaiaoty, "00ev, âv 

ep 8ăv eat zphe pt tnavc, 6 ptobanoiărrje 0Ehet xp. zi ăvrazâoatv, Kai, âv pă 

serg Bodhoy, âs pă Goto DanpErriv 36% zpoctaâtov 7 râv Geonortnây wa bEhet pă 

ep GA zi vo/ă 2p60wuov. Ard sasa ăonițopat îv RâGm TanewvozpoGbvI, 7 Kpăonedoy 

205 în.aztov, Tijs DYIATG 000 "Apgptepoosbyns Sobhos EhAyotos nai RL0t6G: 

“Avpyedos Sovuputos. 

"Amd Zanbydon, îv Eset 1710, tv uri 'lovio 13. 

Kovozavzives, 6 vide prob, sanewvs mpocuoyei si iv Manapiietia. 

(Legrand, Recueil, pp. 423, no 31.)
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1710, 

14 August. 

CCCCLV. 
Nicolae Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre cleve- 

titorii amândurora, despre egumenul Paisie şi „răul“ Iordachi. 

Maxapubrare, ăytorare xoi. coporare Ilarpt- 

dpxa rîjc ariac nâheoe “lepovoahiju ai năcas 

Îlohatorivne, &v Xptorg pot mărep cefaouub- 
zare, rijy “Yperepav Maxaptârara per” ebhofeiac 

zpocayopebouev xai rijy tepăv abrije deâăy d.0- 

maţâueda, Bedpevot rod navroâvyăuov eo iva 

miv Brapbhărra sis Tăv AVLOTATOV TATPLIp- 

undy abrije Bpovov îv eipiiwg noi îdvaceiortp 

Speta, nai ebmuepia, eră paxpobLăTi,roc. 
Ado iepă ypăpuara abrîs Eh Gaţiev ej poi 

u&va, ră păv "lobhio» 14, zb 88 25 rod adrob, ai, 

28 ăwporepov wrdvrec zi matii za epe- - 

rorărijy adrîs ytetav, brepbahhăvrue Exăprj- 

wey, "Răeybrjuev uni răc ayire ua Deonetbeie 
abrie ebyăc at ebyaptorodusv abrij Exvo- 
pey al ră Epeţije Wpapâpeva' xi meţi uăv 

mie 8vownuiac Bnov t5vowfutoay va fu. Ie Priutae GVODI. IV - 

pi Baox&vovzec, pavepăv etvar ri) Ywertpa Ma- 

xaptârijri, e Beodrâdurg, nt ră rotgâta, eire 

reprvă, size ăwapă, site (wi, size 0jvaroc 

2tjpravrar ris Betze Îlpovciae ai ri sivat 

md BEhmua rob Kopio», jiverat. Todro p.ovav 

MEţopev Bu 6 -mavrodbyapoc Bebe dă râv 

come: adric ebxâvy pbomuro Tăc nd 

re moooahyiac Tăv xaxobobhoy. Abri) dt 

uoptac Boas 6ohovoduev răs Xăpirag tă Ti 

ps “huâc narprxijv -abrije ptooropyiay xai 

Zyvovavy. 'EXbrr,oe xarăxapăa. xi pe 1] XATă 

rs “Tperepac. Sefaoy, ortjroe StaGodi) Tv Xa 

xopixâvov, zepi râv Oroiovy oc Unaâdi rod 

Sorîjpoc Xpiorob Gsfaa ri ăXho vă eimobuey 

et ui, z6: 6 Bebe vă robe boy Entorpoeiiy! 

"Exăprpev Sume dă rijv ebpăveray Gnob Edet- 
"Brirponoc, WE GvaYXaLOWG tev: 6. On&praroa - 

Spropobs, sic ră lepă abrie povacripia: 9 

mavăaloc Bebe vă iv qorili nâvrore eis 

a»Eepynow yadi rod bzrnâob xoi pă Nora 

'mpbe Cehrinoiy râv iepâv rod 0s0d cxnvo- 

uânoy! Iepi 38 rod Gotorăzob ăpytpavăpizo» 

'adrije xp Ilmitov, she îitebper 1] “lpertga 

Maxaprâcne Gr rby îăahijoapev, ai tăv Era- 

parvecauev vă napewploxerat oi mâhv 536, 

sic ri Smmpeoiay rob xai eic rijy DnoraTiiy 

adry, XEyovres rw mâe t0d7o eivat GROPAAte 

rii “Yperspas Mamaptoryzos vai 1 von 

20txi pa. Empetoi Ext 1) Tpecepa Maxaptârj€ 

mepi rod xoxorpânov xai Ey XXX dtafoirov 

Veopy&xn, nepi 70d Gzoiov ănoxptvâpevot h&- 

1opev, ară rijy Gperepay Geooefij cuviiv, Gri 

5 mavăţados Bedc vă pâs qorion vă Evep-   

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh a sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 
toată, Palestina, întru Hristos mie părinte 

prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 

Fericirea Voastră şi-Ti sărutăm sfinţita 

dreaptă, rugându-ne de atotputernicul Dum- 

nezeu să Te păzească în preasfinţitu-Ti 

Scaun patriarhicesc în pace şi netulburată 

sănătate şi voie bună, ani îndelungaţi. 
Am primit două serisori ale Tale, una 

de la 14 Iulie şi alta de la 25 ale ace- 

leiaş luni, şi, din amândouă afiând sănă- 

tatea-Ți bună şi prea-dorită nouă, ne-am 

bucurat peste samă. Am primit și rugă- 

ciunile-Ţi sfinte şi. ascultate de Dumnezeu, 

şi-Ti mulțămim; am aflat şi cele ce ai 

scris pe urmă; şi, cât despre clevetirea 
ce au clevetit asupra noastră pizmăta- 

reţii, lămurit îţi este Fericirii Tale, ca 

unuia, ce eşti învățat de Dumnezeu, că 
unele ca acestea, ori de mângâiere, ori de 

scârbă, ori viaţă ori moarte, atârnă de Pro- 

nia dumnezeiască şi, ce e voia Domnului, 

se face. Atâta spunem numai că atotpu- 

ternicul Dumnezeu, prin rugăciunile-Ti 

ascultate de dânsul, să ne scoată din flecă- 

reala răuvoitorilor. Iar 'Ţie-Ţi aducem mii 

de mulțămiri pentru iubirea părintească şi 

grija ce ai faţă de noi. În- inimă ne-a în- 

tristat şi pe noi învinuirea uneltitorilor de 
rău împotriva, persoanei Tale venerate, pen- 
tru care, urmând pe Mântuitorul Hristos, 

neapărat ce alta să spunem dacă nu: plă- 

tească-li Dumnezeu! Ci ne-am bucurat şi 

pentru bunăvoința ce a arătat-o Marele- 

Vizir, prin poruncile de nevoie, către sfinte- 

le-Ţi mănăstiri: Dumnezeu cel prea-bun să 

Te lumineze totdeauna pentru buna câr- 

muire a supuşilor şi mai ales pentru în- 

dreptarea sfintelor lăcaşuri ale lui Dumne- 

zeu ! Iar, pentru preasfinţitu-i arhimandrit, 

chir Paisie, află Fericirea Ta că i-am vorbit 

şi l-am sfătuit să se afle şi din nou aice, 

pentru supravegherea-i şi porunea aceia, 

spuindu-i că aceasta e hotărârea Fericirii 

Tale şi părerea mea însăş. Ni mai spui 

Fericirea 'Ta despre răul şi vestitul în rău- 

tate Iordachi, pentru care, răspunzându-Ti, 

Îţi spunem, după vorba-Ți evlavioasă, ea 

Domnul cel întru toate bun să ne lumi-



“owuev ră rpenovra up abrâ edăpeora. 
“ Fă A 32 7 x 7 Ilapaxaoduey dă vă Ex ouev nâvrore râs ariae 

2 = 2 x * x A E > abriv sbXăs vai ră fepă abrije ppăpuara 
âă vă pavayouev rijv yabiy adrie byteiav: 
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16 ot xpâvot stmoay 0s6fev măuzoMo vai 

Tavebroyaic, 

1710, Adţobozp 14. 
= cp 2 7 Ps Tis “Yperepac Maxaprârijros vibe &y Xpro- 

— > 67 3 A 

ră vai Ghos ete robe 6ptopobc: 

lo. Ni6haoc Boe663ac. 

(Bibl, Ac. Rom,, copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

neze a, face cele ce se cuvin şi-l plac Lui. 
Ne rugăm să avem totdeauna sfintele-Ți 
rugăciuni şi scrisorile-Ți sfinţite, ca să 

aflăm despre buna-Ti sănătate; ai căreia 
ani să fie de la Dumnezeu cât de mulți 

şi pe deplin fericiţi. 

1710, August 14. Se 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 
_lo Nicolae Voevod. 

CCCCLVI. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre schimbarea 

Vizirului, răscoala Arabilor şi o datorie de o mie de lei către acesta. 

Nix6hwoc Mavpoxopâăros Xpvovty No- 

Tăpa. . 

Maxapbrare, dpbraze ua copbrate Ila- 

rptăpya ris ămias mâhewe 'lepodoahip, wat 

mons Iladaorivre, îv Xpiorâ pot nătep oe- 

6xovurare, iv “Vuerspay Maxaptârijra per 

edhabeiac mpocayopebouev xai Ti tepăy ab- 

Tis efLăv donatoueda, Geduevot 705 21y70- 

Îovânov Becd vă ri Brampvhărrij eis răv 

pubratoy arpiapptăv AROSTONYby abTijG 

Opovov îv etpiivm mai dâaoelore bipteia, xai 

edmuepia, peră paxpoâârijroe. 

Tb îepăv adric pâna Ehăfopev vai dtă 

miv ăpabiy moi dperorăzijy abrije bytelay 

Zzăprpew 28E46mpev vai ră jime adrije 

edyăe mai ebxaproroduey adri. "Eyyopev 22: 

mă etic mpapâpeva. Ebyerar 1] Yuerepa 

Maxaptârijs vă înrorioy, î) Bela Ilpovora ros 

Gnotuxote apănrunatv "Enirporav A&toy 47 Gu 

ma0ij mpăs rd Onlptoov Tep 0b peţădne 

2Botioaney rby zpovorjziv râv Gov Bedv, 

&mod Eyeoev sic iv mapâiav TOD ApaTALOTA- 

rod pp. Baohiwc 10i Exhetev "Eairponov Tv 

Me-/pâc-Ilacây!, 5 6notoc, xadbe 47 eis ij 

zprry Eztzpoziy, Ecăvn dr etvat Entexi,e 
mi ztos, 4 Ehmilouzv îv Tai Ebrw/tOuă- 

ate âpate râs Yimadeaâc 70» vă ldoby 

Aysary Dot ci Dzorainzvor 7îj patat Bas 

dei, 7 uătoza adroi 0. Tâzot GR0d Aare- 

pb: /afroa» ad răc owyeeis perabohăs za 

îmtfon)ăc r6y vanozpăzoy, 17 SAATIII TI 

sis sotadTr/ ăâovauiay, 

Edozifimpzv od vezpios Gaod îtă Tip r- 

  

  

= 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Jerusalimului şi a 

toată Palestina, întru Hristos părinte al 

mien prea-venerat, ne îndreptăm către Fe- 

ricirea 'Ta cu evlavie şi-Ţi sărutăm sfânta, 

dreaptă, rugându-ne de atotputernicul Dum- 

nezeu să te păzească în preasfinţitu-Ți Scaun 

patriarhicese în pace şi netulburată sănă- 

tate şi fericire, ani îndelungaţi. 

" Sfinţita-'Ți scrisoare am primit-o, și pen- 

tru buna şi prea-dorita-Ţi sănătate m'am 

bucurat; am primit și sfintele-Ți rugăciuni, 

şi-Ti mulțămim. Am aflat şi cele scrise pe 

urmă. 'Te rogi Fericirea Ta, să aşeze dum- 

nezeiasca Pronie asupra lucrurilor împă- 

răteşti un Vizir vrednic şi milos faţă de 

supuşi; pentru care mult am slăvit pe Dum- 

nezeu ce îngrijeşte toate căci a mişcat inima 

prea- puternicului nostru Împărat de a ales 

Vizir pe Mehmed-Paşa, care, precum $i în 

cel d'intâiu al lui Vizirat, sa arătat că 

este blând şi paşnic, şi nădăjduim ca în 

fericitele zile ale Înălțimii Sale să vadă 

uşurare toţi cei supuşi puternicii Împărăţii, 

şi mai ales aceste locuri care s'au stricat de 

necontenitele schimbări şi curse ale celor 

răi, şi au ajuns la atâta slăbiciune. 

Ne-am scârbit nu puţin că, din pricina 

răscoalei Arabilor, s'au prăpădit acolo mulţi 

creştini; prea-bunul Dumnezeu prin rugă- 

ciunile-Ți ascultate de dânsul să dea de-a- 

cum înainte pace. Mulţămim şi Fericirii 

"Pale că totdeauna ni dă din bielşug sfii- 

tele-Ți rugăciuni şi cu părintească iubire 

: Numit Vizir la 28 Octombre 1709, după Hammer (IV, p. 645). 
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30 Septem- 
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1710 (2, 

30 Novem- 

bre. 

eonedâv brie edyâv vă dom ele md te 
xarăorastv eipiwxiv. Ebyaptorodţey 8 xai 

73) Ypeztpa Maxapiârrt 6rod măvrore xopnei 

îjuiv Babrâc răc &yize adrije ebyăc'wai pă 
RATpIXIV GTOpȚI,V pc napanivei Vă Tijy napa- 

xaMEcouev mpi ov îjdehe păâs rbym Ypela. 

Kai Aunoy, Ene ai ăMerahimot Xpeiar 

Zpepav GhivTv ăpwqra xal Bv fu zoptoauev 

vă orethopev abrij ră bpethomeva ih: "poata, 
napaxahobpey abriv vă piăe Exp Ohiyqv bno- 

ovi, ai EMmitouev jwpie mois 6paâb- 

THTos vă xâptey Tijy TĂApouiv adTGv eră 

ebyaptotiac, Movov ăs pi pâs Asimov owve- 
Xe ră lepă abrije pânza Efayehrixă 

ris ăyaBis wa nohonodirov» îpiv adres b- 

selag. Oi 3: ypâvor ris “Tuertpac Maxapt6- 

rprue stjoav edBev măpnoho xai mayev- 

myete, wa al Beozerleie adrije ebyai pe 

-Îpiv, 

Tie “Ypertpae Maxaptoraros die îv Xpra- 

re moi Ghuc eie robe 6ptouobc, 

1710, Senraubpiov 30. 

"low, Nimdinoc Boeâ6dae. 

(Legrand, Recueil, pp. 43-4, no 32.) 

  

ne îndeamnă şi Te rugăm în toate cele ce 

ni va fi de nevoie. Şi, apoi, de oare ce 

nevoile ce au venit una peste alta ni-au 

adus oareşcâtă zăbavă şi n'am putut să-Ţi 
trimetem cei o mie de lei ce eram datori, 

Te rugăm să ai puţină răbdare față de 

noi, şi nădăjduim ca fără multă înceti- 

neală să facem plata lor cu mulţămită. 

Numai să nu ni lipsească nicio clipă sfin- 
ţitele-Ţi serisori cu veste despre buna şi 
nouă prea-dorita-i sănătate. Iar anii Fe- 
ricirii Tale să fie de la Dumnezeu prea- 

mulţi şi prea-fericiţi, şi rugăciunile-Ți as- 

cultate de Dumnezeu cu noi. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă. 

1710, Septemvrie 30. 

lo Nicolae Voevod. 
. 

CCCCLVII. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o afacere a 

Patriarhului, în care va interveni, prin 

Tiv “Yyerâpav cebaautorăryv Maxaptârnra 

Tp00x0vă, Ti mnavaviav abris dettăy navew- 

Mabâs zaraonalâpievos. 
-- Tă &v re tep mirtaxip Eyyaparrâneva 

zac &ivov. "Euopoveorărny xnâSpynotv 83+6- 

pmoev 3. “Tuerepa Mawagtărre vă 16, xai 

cizito eie răv Gytov Bsdy Ga me vă 

rp5tovy: Ev xară ră ănapaitntav vo pede 
tdoyeipoe xi eră ris npooxoborje Coeur 
Epaa ră dedvra mg re zaupttăza ddshpă 
ai ro ăpyovt "lovhav, wa inpioheoa ârt 

mi edroxiav Xa rijy tipi ris "Yperăpae 

Maxaptârnros Tiiv erp 8 ton pă rijv Coijy 
p.ov, ai, abprov cdy Be ăv 8ăv xtvijom 95- 

pepoy Bă 6 xahapăore. Erou fă, 

dtonotă uo» ceGaoutbtare, 605 dăy anoxpl- 

vopat tâoxeipoc, Gri 1] „eo peră zod 
iarpoă vâuuoc Grărn Glpuepov Bă îjvăvase 

vă pohăto my 68ă. Tă Em rîje “Ywerspae 
Maxaptârnroc năunoa mot maveroxij' at 

î& mavăma abrie edyai îoasi ef? Tiny. 

Noeufpiov 30.   

oamenii săi de la Constantinopol. 

Mă închin Fericirii Tale prea-venerate, 

sărutând cu evlavie preasfinţita-Ți dreaptă. 

-- Am aflat pe deplin cele serise în sfin- 
ţitul pitae. Fericirea Ta ai hotărât să se 

facă o mai cuminte gospodărie, şi nădăj- 

duiese în sfântul Dumnezeu ca, toate să se 

întoarcă spre bine; eu după neapărata mea 

datorie am seris cu însăş mâna mea şi cu 

căldura cuvenită cele ee trebuie prea-iu- 
bitului mieu frate şi dumisale lui luliand, 
şi am adaus că socot fericirea şi cinstea 

Feriecirii Tale de o potrivă cu viaţa mea, 
şi, dacă ieri n'a plecat eu Dumnezeu, azi 

pleacă de aici călăraşul. Cer iertare, stă- 

pâne al mieu prea-venerat, că nu răspund 
cu însăş mâna mea, căci greșeala mea de 
ieri, legiuită, cn medicul, mia silit azi să 
stau în odaie. Anii Fericirii Voastre fie 
mulţi şi prea fericiţi; iar preasfintele-Ți 

rugăciuni veșnie cu noi. 

Noiemvre 30.
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Yuerspas cefaouiu» Maxapudrijtos 

y Xprorâ vai Boc seic robe 6ptouobe 

lo. Nizdhaoe Bos6oue. 

Al Fericirii “Pale venerate fiu în Hristos 

şi cu totul la poruncă. e Z
n
 

n
 O
 

i Io Nicolae Voevod. 

(Bihl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCCLVIII 
| “ loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre mazilia lui 

Nicolae-Vodă şi uneltirile dușmane ale lui Dimitrie-Vodă Cantemir. 

loăvwqe Mavpoxopăăros Xpooăv6wp Norăpy. 
Maxapwbrare, ăporare usi oopbrare Ila- 

rpiăpya ris ămiac nâhewc “lepovoadiu oi 

nâons ladatorivns, nărep cefaaubrare, rijv 
“Yperâpay Moxaptorara npoorwvă noi ri &- 

viav abrije GeGăv edhoafâe ăonătoţar, Bedu.evos 
105 navroâvvăuod Qz0d 6nos Btapohărrut a5- 

iv byaivovoay ai ebâvuobouy Ey soro 
Brmvexei, pestă uaxpofLorijroc. 

Tă tepdv abdrâe pâna EhaGov, 26 ob iv 
xi arie dpizlav pad, Xăpiras ea 

ptorijpione Avenzua 7 colovi pai BLarij- 
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loan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 
Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată Palestina, părinte prea-venerat, mă 
închin Fericirii Tale şi sărut cu evlavie 

sfinţita-Ti dreaptă, rugându-mă de atotpu- 
ternicul Dumnezeu să “le păzească sănătos 
şi eu voie bună în fericire netulburată, 

cu viaţă lungă. 

Sfinţita-TŢi scrisoare am primit-o, din care 
aflând buna-Ti sănătate, am trimes mulță- 

miri lui Dumnezeu care Te ţine sănătos şi 

Te păzeşte. Ni serii Fericirea Ta că te-ai 
supărat mult pentru mazilia neașteptată a 
Domnului fratele mieu. Ce să facem? De 

oare ce şi bunnl Dumnezeu, care toate le 

cârmuieşte, aşă a găsit cu cale, e de nevoie 

ca şi noi să răbdăm şi să primim cu gând 

netulburat cele hotărâte de dânsul. Să-ţi 

scriem mai pe larg felul şi pricina, ne îm- 

piedecă multe lucruri; atâta numai să ştii 

deocamdată mai de samă Fericirea Ta că 

de la Hanul ni-a venit ce sa întâmplat. 

Cele pornite asupra noastră de cel ce dom- 

neşte acum, le cred, căci nu numai că 

e în neputinţă, dar nici nu e de loc greu 

pentru un om care şi mai înainte (cum ştii 

şi Fericirea 'la) n'a încetat să Te lovească 

cu săgeți de uneltiri, să întrebuinţeze din 

nou aceleaşi săgeți şi să îndrăznească din 

nou ce a îndrăznit. Dar nădăjduiese în 

Dumnezeu să n'aibă putere uneltirile, ei 

să se împrăştie în aier, pentru multe pricini, 

şi mai ales pentru că acela ce s'a seris n'a 

căpătat ce doriă din dragostea 'Tureilor, 

piei din vre-o ispravă ori vredaicie a lui, 

ci din îndemnul Hanului. Eu nu voiu în- 

cetă şi mai departe, în cele ce se vor în- 

tâmplă, şi cu putere de vorbe tari, şi cu 

bani, de ra fi mai mare nevoie, să ajut şi 

să mă lupt. Te-ai gândit foarte bine la 

venirea-Ti în Adrianopol, căci vremea aşă 

cere. Să am iarăş cinstea sfinţitelor Tale 

scrisori, şi anii să-Ti fie de la Dumnezeu 
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5 moupbe Erbi md mahei. "Ac Ep/o niv ri) | cât de mulţi şi pe deplin fericiţi. Al Fe- 

mwijy ră îepov odrije Vpaupârov îs ol ricirii Tale totdeauna la poruncă. 

pâvot stnoav 0eddev măpnohhor ai zavev- | 1710, Dechemvrie 9. 

mopsic. Tis “Ywerspac Manaptârnroc nâvrate 

sis robe 6plouobc, | 

1710, AenewBpiov 9. - 

lodyqs Manpoxopăăroc. | 

Joan Mavrocordal. 

-.. (Legrand, o. e., IV, pp. 44-5, no 33.) 

CCCCLIX. 
Antim, Mitropolit: al Ungrovlahiei, către Patriarhul ecumenic Atanasie 

(70 mavororăze nai doyuorărp ai oizâvpeuxă Tacprâ.pxa, *opip pie "ABavacie), pentru 

drepturile Sfântului Mormânt în mănăstirile muntene. 

A (Ms. 418 al Metohului Sf. Mormânt în Constantinopol, fol. 373-4; notiţă în Papadopulos-Kerameus, 

Tep. B6X., IV, p. 399, no 44.) . 

Nicolae Mavrocordat către „un anonim“, despre viaţa ce a dus-o, deprin- 

derea cu vicisitudinile politice, munca sa ca Domn al Moldovei şi nedreapta răsplată 

ce l-a ajuns. 

  

  

Nundhace Mavpoxopăăros ăvovbutp Tivt. Nicolae Mavrocordat către un anonim. 
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(Bibl. Ac. Rom. „ copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

a cuprins în el toată ticăloşia şi blăstămul, 
ci şi pentru avântata pornire, după o parti- 
cularitate veche, a neamului Dacilor, către 
cele rele, din care s'au stârnit răscoalele 

împotriva Domnilor lor înşii, sau născut 
certele şi dihoniile dintre ei; aşă încât poate 
că ar fi învinuit cinevă pe Domnii de pe 
timpuri sau ar fi pus-o în seama altora, 
dacă vremea în cursul ei (care li-a dat nu 
puţini Domni chibzuiţi şi i-a păstrat nevă- 
tămaţi zeci de ani întregi de uneltirile din 

afară) n'ar fi înlăturat orice bănuială de 

acest fel. Şi, dacă-i e iertat cuivă ca fără 
mustrare să se laude pe sineş, nici noi n'am 
lăsat neîmplinite, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
cele mai multe din datoriile ce cad asupra 
stăpânitorilor, şi, nu numai cu vorbe, dar 

şi cu fapte, li-am arătat o bunăvoință pă- 
rintească, şi n'am cruțat nici muncă, nici 

bani ca, să îndreptăm această ţară strașnie 
de zdrenţuită. Dar atâta, am fost de de- 

părtat de a primi mulțămiri pentru cele 
făcute, încât n'am fugit nici de duşmănia, 
unora, şi cu atât mai puţin să ne căim. 
Ci Dumnezeu, care vede toate şi răsplăteşte 
după cuviinţă pe cei ce face dreptăţile, ni 
va da oricum odihnă de la lucru, iar celor 

buni ce nu sau împotrivit li va da simbria 
gândului rău. 

1711. anuar 10. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea acestuia 

la Adrianopol şi interesul ce-i poartă la nenorocire. 
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-- Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 
şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 
prea-venerat, ne îndreptăm către Fericirea 

Ta cu evlavie şi-Ţi sărutăm sfinţita dreaptă, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 
te păstreze în Scaunu-Ţi patriarhicese şi 
apostolese în pace şi netulburată sănătate 
şi voie bună, întru mulţi ani. 

Şi cu câtevă zile înainte, prea-venerate pă- 

rinte, am voit să dăm Neverenţei Tale, prin 
scrisoarea noastră, cu evlavie, cuvenitele in- 

chinăciuni, dacă zvonul de obşte n'ar fi fost 
că Te întorci aici la Constantinopol. De care 
ce însă acum am aflat cu siguranţă căai 
ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la Adriano- 
pol şi că te afli acum acolo, n'am lipsit să-Ți 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

  

seriem cea de faţă și să-Ţi mulţămim că, 

precum ni s'a dat asigurarea, Te-ai scârbit 

nu puţin pentru neplăcerea (?) ce ni sa 

întâmplat. Ci ne rugăm ea şi de acum îna- 

inte ea şi pănă azi să ne învrednicim de 

iubirea-Ţi adevărată şi călduroasă și să- Ți 

avem sfintele rugăciuni ca mângâiere şi 

uşurare a deseurajării ce ne stăpâneşte. 

Anii Fericirii Tale fie îndelungaţi şi pe 

deplin fericiţi. 

1711, lanuar 24. 

AL Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

CCCCLXII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre căderea zidirii 

Sfântului Mormânt şi ajutorul ce va da la Poartă fratele său, Marele-Dragoman loan. 
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În copia d-lui M. Gedeon: rapmţopei= 

Nicolae Mavrocordat către Hrisant No- 

tara. 

Prea-ferieite, preasfinţite şi prea-înțelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată, Palestina, întru Hristos părinte prea- 

venerat, ne îndreptăm cu evlavie către Fe- 

ricirea Ta şi-Ţi sărutăm sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 

te păzească în Scaunul preasfinţit, patriarhi- 

cese și apostolese, al Tău cu pace şi ne- 

tulburată sănătate şi voie bună, întru mulți 

ani. 
Sfinţita serisoare a Fericirii Tale am pri- 

mit-o cu evlavie, împreună cu sfintele-Ti 

rugăciuni, din care aflând de sănătatea, Ta 

nouă prea-dorită, am slăvit pe Dumnezeu 

dătătorul celor bune. Mulţămim Fericirii 

Tale care în chip prea-înțelept şi preasfânt 

ne îndeamnă; milostivul' Dumnezeu prin 

sfintele-Ţi rugăciuni să Te uşureze de descu- 

rajarea cea, de pe urma celor întâmplate şi 

să îndrepte cu nesfârşita-i bunătate şi lucru- 

vile noastre. De oare ce astăzi i sa părut 

Fericirii Tale că e mai de folos să stea 

acolo, ne rugăm să avem cinstea sfințitelor 

“Tale serisori şi porunci, cu vădirea bunei 

tale sănătăţi, care ni e mai plăcută decât 

orice. 

mângâie.
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1711, Pefpovagiov 55. 

loăvyme Nixchnoc Bref6vâas. 

(Legrand, o. c., 1V, pp. 47-8, no 35.) 

  

Pentru dărâmarea clădirii Sfântului Mor- 

mânt, fiul 'Tău întru Fristos şi al nostru 
frate prea-iubit, Marele- Dragoman, se gân- 
deşte şi se sfătuieşte călduros în această, 
afacere cu meghistanii, când e de nevoie; 

care, deocamdată fiind bolnav, cerându-i 

iertare sărută sfinţita-Ti dreaptă, așteptând 
ea, peste puţine zile să-şi facă şi prin însăş 
scrisoarea lui datoria cuvenitei închinăciuni. 
lar noi în toate cele ce privese Sfântul 
Mormânt şi Fericirea Ta suntem foarte cu 

gătire, cât putem. Anii Fericirii Tale fie 
de la Dumnezeu foarte mulţi și pe deplin 

fericiţi, şi sfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 
AL Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 
1711, Fevruar 5. 

Io Nicolae Voevod. 

CCCCLXIII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala de pi- 

cioare a acestuia. 
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1 Jbid.: xăpee. 
2 Ibid.: Nlavagio. 

 IWid.: x. 

  

Nicolae Mavrocordat către Hrisant No- 

tara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a. 

toată Palestina, întru Hristos părinte prea- 
venerat, ne îndreptăm cu evlavie către Fe- 
rieirea Ta şi-Ţi sărutăm sfinţita dreaptă, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 

te păzească în Scaunul preasfinţit patriarhi- 

cesc şi apostolesc al Tău cu pace şi ne- 

tulburată sănătate şi voie bună, întru mulţi 

ani. 

Scrisoarea-Ţi sfinţită de la 8 Fevruar cu 

sfintele-Ţi rugăciuni am primit-o cu evlavie, 

şi ne-am scârbit foarte că ai fost supărat 

Reverenţa “Ta şi de boală şi de durere de pi- 

cioare, şi rugăm pe prea-bunul Dumnezeu 

să-'Ți dea răpede în ănătoşarea şi să ne bu- 

cure cu vestirea sănătăţii Tale prea-dorite 

şi de mare neroie nouă. Mulţămim şi pen- 

tru cele ce pe urmă ni le-ai scris cu iubire, 

care toate vădese dragostea-Ți aprinsă şi 

călduroasă către noi şi ne fac cu totul în- 

datoriţi faţă de aplecarea în multe feluri 

vădită şi strălucitoare, părintească şi du- 
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1711, Pefpovapinv 15. 

"lo. Nixshaos Mavpoxopăăros. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 48-85, no 36.) 

  

hovnicească, a Reverenţei “Tale. Şi ne ru- 

găm iarăş să avem cinstea sfinţitelor Tale 

serisori şi porunci, împreună şi cu rugă- 
ciunile Tale ascultate de Dumnezeu și cu 
binecuvântări. lar anii Fericirii Tale fie 

de la Dumnezeu îndelungaţi şi pe deplin 

fericiţi. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă. 

1711, Fevruar 15. 

Do Nicolae Mavrocordat. 

CCCCLXIV. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre slăbirea Moldovei, 

o datorie a lui Vodă Brâncoveanu şi afacerile Sfântului Mormânt cu catolicii. 
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map” Exărepa 6DVAu4, Niv zi Epobsw. 
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loan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi erusalimului şi a 

toată Palestina, părinte prea-venerat, Fe- 

ricirii Tale prea-venerate mă închin şi sfin- 

ţita-Ti dreaptă cu evlavie o sărut, rugân- 

du-mă de Dumnezeul nostru cel slăvit în 

"Preime să te păzească sănătos şi bucuros, 

ca mulțămire statornică, întru mulţi ani. 

Sfinţita-Ți scrisoare am primit-o cu plă- 

cere şi am îndreptat pentru sănătatea, şi 

mulţămirea 'Ta slavă și mulţămită lui Dum- 

nezeu sfântul care Te ţine sănătos şi “e 

păzeşte. M'am bucurat şi pentru întoarce- 

rea-Ţi cu sănătate la Adrianopol, unde nă- 

dăjduim ca peste puţin să teaflăm, să primim 

sfintele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări, ca 

merinde pentru drumul plănuit al expediției. 

Se spune că la 4 se va face alaiul urdiei. 

Am aflat şi pricina zăbăvii răspunsului la 

scrisoarea mea de mai înainte; ci şi eu cer 

iertare de la Tine că am zăbovit a-i răs- 

punde; ceia ce s'a întâmplat din slăbiciunea 

trupului şi din multele încurcături. 

lar pentru Domnii Moldovei, se vădește 

pe deplin, căci locul acela a slăbit mult 

şi ajunge cu totul la mare neputinţă. De 

aceia şi cei ce se fae Domni acolo au pu- 

ţină putere în amândouă privinele. Mulţă- 

mese Fericirii Tale că te-ai gândit şi te-ai 

îndreptat către prea-înălțatul Domn al 

Ungrovlahiei Basarab Voevod pentru banii 

ce ni este dator, căci aşă e porunca Lu- 

minăţiei Sale. 

Pentru bolta (cube; ture.) de la Sfântul 

Mormânt, despre care spui că a căzut o
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(Legrand, o. e., IV, pp. 40-50, no 37.) 

  

parte din „cămări“, m'am îngrijit după 

putinţă, şi iarăş o să am toată grija. De 

la Apuseni însă nu s'a făcut vre-o înştiin- 

țare despre aceasta undevă; dar am luat 

sureturile poruncilor de la prea-cnviosul 

bătrân Atanasie, şi le-am înfățișat fostului 

Reis-Efendi, care e acum Beglicgi-lifendi, 
şi am vorbit adesea, [întrebându-l] şi dacă 

e nevoie a se face nouă porunci și a răs- 

puns că, deocamdată, nu e nevoie. Dar a 

spus că va aveă toată grija: de se va în- 

tâmplă şi se va aduce înainte de către pro- 
tivniei şi vor cere să ieie firman ca să facă 

cevă la acea dărâmare, vom căută so îm- 

piedecăm,—spuind că sunt porunei că n'au 
voie acei Apuseni să facă astfel de lucruri 

la Sfântul Mormânt. Deci pentru aceia şi 

acum am crezut de cuviinţă să se păstreze 

lucrul în cea mai mare taină, ca nu cumvă 

să se dea zvon protivnicilor şi să se tre- 

zească; dar nici noi nu trebuie să fim fără 

grijă, ci se cuvine să fim treji şi să ne 

gândim ca nu cumvă să voiască a face vre-o 

înşelare Apnsenii, cum se spune, ca să iea 

poruncă pentru acel turn (cule; ture.). Să 

am iarăş şi iarăş cinstea sfinţitelor Tale seri- 

sori, pentru vădirea bunei Tale sănătăţi, şi 

rugăciunile Tale cele ascultate de Dum- 

nezeu; ai căreia ani să fie foarte mulţi 

şi pe deplin fericiţi. 

Al Fericivii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă. 

1711, Fevruar 19. 

loan Mavrocordat. 

CCCCLXV 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre legăturile 

sale cu Brâncoveanu. 
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Prea-fericite, preasfinţite şi prea- înțelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului şi a 

toată Palestina, întru Hristos părinte prea- 

venerat, ne îndreptăm cu evlavie către Fe- 

vicirea Ta şi-i sărutăm sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 

te păzească în Scaunul preasfinţit patriarhi- 

cese şi apostolesc al Tău cu pace şi ne- 

tulburată sănătate şi voie bună, întru mulţi 

ani, 
Am luat preasfi nțita scrisoare a Feri- 

cirii Tale şi am primit cu evlavie şi 
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440 

1711, 

21 Mart. 
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1711, Magpriao 13. 

Tis “Yuerepae Moxaprâritoe vide îv Xptorâ 

val Ghe sie robs Gptouabe 

low. Nix6imoe Boe663ac.   

sfintele-Ţi rugăciuni, şi-Ţi mulţămim. Ci 
ne-a părut rău că n'ai dobândit încă de- 
săvârşita sănătate, pe care prei-bunul Dum- 

nezeu cât mai iute s'o şi întărească și so 

şi păstreze statornică. Iar, cu privire la 

iubitul nostra părinte Basarab- Vodă, am 

aflat câte le serii, şi rugăm iarăş pe Re- 

verența Voastră să nu. încetezi şi de acum 

înainte a serie şi a îndemnă pe Luminăţia 
Sa la iubire adevărată către noi. Câte le-am 

vorbit cu chir Speliotes, că ţi sau părut 

plăcute Fericirii Tale, ni-a părut foarte 
bine, ea unii ce dorim totdeauna să pri- 

mească veste de iubirea noastră la culme 

şi evlavia către dânsul. Prea-iubitul nostru 

frate, dumnealui Marele-Dragoman, pri- 

mind cu bucurie sfintele-Ţi rugăciuni, sărută 
sfințita-Ti dreaptă, şi- se află cu totul la 

poruncile Tale. De oare ce acuma petrece 
numai afară, la corturi, e vrednic da ier- 

tare dacă nu scrie deosebi. Şi noi ne rugăm 
să avem sfinţitele-Ţi scrisori, căci, chiar de 

ar lipsi alte lueruri, şi ele ni sunt foarte do- 
rite, ca unele ce vestese prea-dorita-Ti să- 

nătate, şi tot odată, împreună cu părin- 

teştile-Ți porunci, şi rugăciunile Tale de 

Dumnezeu ascultate. Iar anii Fericirii Tale 

fie de la Dumnezeu îndelungaţi şi pe de- 

plin fericiţi. 
1711, Martie 13. 

Al Fericirii Voastre fiu întru Hristos 

şi cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon; Legrand, Pecueil, pp. 88-9, no 33.) 

CCCCLXVI. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări pentru 

apropiatele sărbători ale Paştilor. 
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-- Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăți Ierusalimului 

şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 

prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 

Fericirea 'Fa şi-Ti sărutăm sfințita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 

te păzească în Scaunul preasfinţit patriarhi- 

cese şi apostolese al Tău cu pace și netul- 

burată sănătate şi voie bună, întru mulţi ani. 

Deşi şi cu câtevă zile mai îna'nte am 

seris Fericivii “Tale, dar aplecarea ce avem 

de a primi des sfintele-Ți rugăciuni şi bine- 

cuvântări nu ne iartă să trecem peste vre-un 

prilej binecuvântat de a serie. De oare ce
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se apropie prea-veneratele zile ale Învierii 
mântuitoare pentru lume a Mântuitorului 

Hristos, rugăm pe Domnul și Dumnezeul 
nostru să serbeze Fericirea Ta cu mulţă- 
mire Sfintele Paşti şi să Te învrednicească 

a le serbă în curs de ani mulţi cu bucurie 
şi fericire. Să avem şi noi din bielşug sfin- 

tele şi aducătoarele de mii de lucruri bune 
rugăciuni ale Tale, împreună cu poruncile 
Tale părinteşti şi cu serisorile i vestitoare 
ale prea-doritei Tale sănătăţi. lar anii 

Fericirii Tale fie de la Dumnezeu înde- 
lungaţi şi pe deplin fericiţi. 

1711, Mart 21. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Ruw., copiile d-lui M. Gedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 50-1, n0 38.) 

    

CCCCLAVII. 

dregătorie. 

"Enorohi Mavohdxq "Ax zphs X phoavOav, 

oroepovmrxă mai pede vie eis mb 09- 

pitov rodro mpoxrovîe abr0d. 
Mazapibrare, ooporare wat Geuzp6Ghmre 

Seomora vai Iarptăpăa mie ăiac ndheoe 

“lepovozhip., xbpte, xbpre Xphoavbe, îjpErepz 
eră Be ăvrnrop ai. ebepyera, rijy “Y- 

pertpov Maxaprbrara mavedhabâe 7p00x5v& 
xa ranetvorpâvas ri tepăv abrie deftăv 
&onătouat, Beâuevoc rod ravyrodvăp.on Bec yă 

mi Bapvhărry ăvorepa» zăsne 6hââne, En 
peioc re xol GR0005y Avrietpâws REpLOTĂ- 
cec, per” edpoorize, ebrpoobvns Te Gurjvenoe 

ami Tohv/povio» Grepeiceoc Ev 70 dptoTărep 

adris 9psvw. 
GE bs "*Empene, uoxapubtare dtozoza, 

Să vpawmâzov ob vă Spzoivo Ti pe 

adrijy edhafritripy ob Draw, mal vă 

ăzodifo i, Geonozxi abrhs ebweiq 7ijy 
, 
d perhonâvry 2posrbvrjsw 17 Ti, et pi) Xa 
Da . a = . . A . . 

ăfiay, &Ăhă oby Bată Th ODyAT6Y Vu avf)o- 

phrase xi. ed/aporiay sv nphe i ehe- 

jectây vai yaizov Tae um Ghânwo e 

. 

d Era ăvoyosbvre (Gzep nij Eat 

note zap 

pâzoy vă Ecărra voie, uzi al 

Da 
Zu mobro" E pp EDIVOWOEI- 

catog 1 apobiouâzazos ră Evivia TpOz0 

Guohoţă ze eivat, rai Esoipuos Epo ootioat 

58183. Voi. XIV. 

  

Manolachi Aga (Lambrin6) către Hrisant Notara, despre numirea sa în 

Scrisoare a lui Manolachi Aga către 

Hrisant, de prietenie şi vestire a înaintării 

lui în această dregătorie. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi de Dum- 

nezeu ocrotite stăpâne și Patriarh al sfintei 

cetăţi Ierusalimului, doamne, doamne Hoi- 

sant, al nostru după Dumnezeu ajutător şi 

făcător de bine, mă închin cu toată evlavia 

Fericirii "Pale şi cu smerenie sărut sfin- 

ţita-Ţi dreaptă, rugându-mă de atotputer- 

nicul Dumnezeu să te păzească mai presus 

de toată vătămarea, uneltirea şi orice îm- 

prejurare protivnică, în bună sănătate, 

mulţămire necontenită şi îndelungată întă- 

rire în preasfințitul Tău Scaun. 

Se cuveniă, prea-fericite stăpâne, ca ne- 

contenit prin serisori să arăt aplecarea mea 

evlavioasă către Tine şi să dau în schimb 

pentru bunăvoința Ta de stăpân cuvenita 

închinare şi răsplătirea, dacă nu după vred- 

nicie, măcar după puterea mea, şi mulţă- 

mită pentru binefacerile şi harurile faţă 

de mine; ci văd că oarecum am părut leneş, 

nesârguitor şi supt învinuire de nerecunoş- 

tinţă (care să nu fie niciodată din parte- 

mi'; căci eu sunte foarte mulţămitor Şi 

mărturisese că am în vremea de acum toată 

graba de a fi, şi sunt gata să mă jertfese 

36 

441 

1714, 
21 Martie.
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oyedby Epanrby ei Sejo bnăp tic bpsrepae 

TATPLRÂS prostopyiac): Bhhă Mai RATĂ TODTO 

avyvbp:ns HEos xptOijoopat mapă ri) Duerepa 

peyadovolu, Emztâi, xai 1, rowbra, de ein, 

ăuehea â3v mpuijhdev mb ăuwnuocbyriv, Î) 

By mrvă doxoppa0bvr|v p.0b, w6voy Anb Ti) 

onuBacav neploraatv Tie Arofboewt 150 ur 

mapirav ăehend pod "lozwâxn vai STEpac 

modvertete epovidae, v 1ahă EX, 5 30506 

76, păcoy Xa ph Tpăpoy, SIOT& mai 

pberâwevos, etmat hoc 2erjperpăvoc râv ds6- 

mozezây Evrahudnoy Tae” drd TA PARANA 1Ep05- 

xwynrăe vă Exo xal Ti OTP TAG S5Y- 

Lopms. 

"Errvo6m ri Sperăpa Gvvecet ădorâros 

u&ypr To văy rr xi 5 “podrpâraroe Înv 

AdBevrqe moi zarip, Ti wide abrod Gb 

nodsia Xp'rioăpevos, mpocfifoot pe elis tb 

&ppixtov 70 Meyăhob-" Axa, nat, Enstâi) Zw 

mp rbaduâv ol Tv mupiÎoavră pe, 104. TăY 

peră  Qebv nporaintoy Tie TOrAbTIIc, d&lav 

căyaptoriay Tîjs roabTrje TEţi în, Thy 2ApA- 

paXp6v, tptoruizs, nbre ri) abhevrixij ADT0d 

pETOĂSIOTATI; ore ri orayăfiw TpoaLpEost 

zic SiS Momapibrnroc” wâvov dopat rob 

mdobroăătov eo, ei ai âvatloc, Ti) năy 

adBevruri, rabrij Dom Yva 2mifpu6eboat 

auavijy ăsrasiastoy, orepeworv Erip.ovov al 

ămarap.ăpntov wpâros, Ti) d “Yperepa Ma- 

XapLOTTI, T peră Bzdy âvrtinrope xal 

zdepyETy] 4.05, ROĂDX POLI £âpaioarv 7od dt- 

zâzov Opâvo» re Xa Ebfpoopvesrărr,v Dptelav, 

2v 6aGorărn eipiva. 

M3 cb vă înhnoiace 38 mal rd ăitav vai 

xoouoowriptov Tldoya, îv mvebyart TATELVA- 

Gene TApARIĂG ră TIVTAVONTAL Qedv vă 

afuo6j mai vov nai sie apz6hhov îvabrây 

meptâdove 1] Mowaptirne Gov vă mă topral 

-peră 2016 PatâpoTII tos oi navrolae Wopirîie 

6vp:pdetac. 
“| ară avebua adris Boyărnp Mza , 7 d L/a »ȚOATND + TAAUO4, 

pa _ AR 
1 Gbubt6e p.ob, razetvâe Tpoouwwei Ti Moxa- 

peăcnră re 20 Tij Geogppobpritov gbrijs 5e- 

tv eoopâve ăomiterat. 
» A X A - 3 a L& . 

Ac Em 8 mopaaohd ete 7 SE ri 

ruj Tv 0eânouiny vot Tpaun.ăroy Xa Tp00- 

. + 7 Î a - | > 

rouătoy FIG, X7i at Gat abrije eDpot pet 

Îjpoy. 

„atol, Maprio» mb. - 

Tic Sie Moxapârnros â0bhos vai pibs 

Vară Tvedua 
Mayohăxms "Arpas. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lai M. Gedeon.) 

  

şi pe mine însumi, dacă va trebui, pentru 

iubirea-Ţi părintească); dar şi întru aceasta 

voiu fi judecat vrednic de iertare de către 

mărinimia Ta, căci şi această negligenţă, 

ca să zic aşă, nu a venit “din lipsa de 

amintire ori altă trufie, ci numai din în- 

tâmplarea încetării din viaţă a răposatului 

mieu fate Lenachi şi din alte griji de multe 

feluri, de şi eu, robul Tău, seriind şi ne- 

scriind, tăcând şi vorbind, sunt cu totul 

pregătit pentru poruneile tale de stăpân; 

pentru care mă rog în genunchi să am ŞI 

părinteasca-Ţi iertare. 

Neîndoielnic înţelepeiunea ta va fi aflat 

pănă acum că prea-seninatul nostru Domn 

şi părinte, după obișnuita lui iubire, m'a 

înaintat la dregătoria de Mare-A gă, și, de 

oare ce am înaintea ochilor şi pe cel ce 

mi-a dat cinste, şi pe cel care după Dum- 

nezeu a fost cel d'intâiu îndemnător către 

una ca aceasta, |nu pot da] vrednica mul- 

țămită pentru o așă de mare bunătate faţă 

de mine, cel prea-mic, nici Măriei Sale 

domneşti, nici aplecării iubitoare a Fericirii 

Tale; ci numai mă rog de Dumnezeu dă- 

tătorul de bogăţie, de şi sunt nevrednic, ca 

acestei bunătăţi domneşti să-i întărească 

păstrare netulburată, întărire statornică şi 

tărie nebiruită, iar Fericirii ale, care, 

după Dumnezeu, ai fost ajutătorul şi bine- 

făcătorul mieu, îndelungată statornicie în 

preasfinţitul lui Scaun şi cea mai zdravănă 

sănătate, în cea mai adâncă pace. 

Şi, pentru că sau apropiat şi sfintele şi 

mântuitoare ale lumii Paşti, cu duh de 

smerenie mă rog de Dumnezeu atotţiitorul 

să se învrednicească şi acum şi în curs de 

ani îndelungaţi Fericirea 'Ta a le serbă cu 

toată fericirea şi cu tot felul de mulţă- 

mire a sufletului. 

Fiica Ta duhovnicească, Balaşa, soţia 

mea, se închină smerit Fericirii Tale şi 

sărută cu iubire dreapta “Ta de Dumnezeu 

păzită. 

Te rog ca şi de acum înainte să am 

cinstea, veneratelor Tale serisori şi porunei, 

şi sfintele-Ți rugăciuni fie cu BOI. 

1711, Martie 27. 

Al Fericirii Tale rob şi fiu duhovnicesc: 

Manolachi Aga. 

m



CCCCLXVIII. 

| Nicoiae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre serbările 

Paştilor şi sarcina dată lui loan, Marele-Dragoman, de a-l sprijini. 

Mamaptorare, ăbrare vai sorbrare Îla- 
cptăpya rii iae nâhewe “lepo»radip, xai 

năoa Dadatoriwme, Ev Xptore zărep cefgo- 

uubrars, iv “Yperâpav Maxaptârara pe ed. 
Mafeiac mpoayopebouey xai rijv iepâv abrije 

dsfrăy oalâuetu, Beduevot rod navrbdvyâp.ab 
8205 6noc Gtarrpolm abrijy e'e Tăv Gmora- 
roy narpipyixby vai &rostonbv adriis 0p6- 
voy Ev etpiijvm mot dracelorp byte ai 

edqpepia, meră wax pobtornros. 
Tă ieporatov vpâpua re "Ywertpae 

Maxaptârqroc NăGouev, Xa Onâp Tis Gra- 

0îjc ai îperorărns adrije bmetae răv Qedv 
aBotăoauev' ebxaptorodpey BE dă răc na- 
cpxăc ebyăc, vw prhostâpine ppiv mera- 
diuat ră râs diac rabrae Îutpac: 6 Ey 

vexpăv dvaorăc Xorip xai Bebe Tv vă 
ă&boyj vai my “Ypertpav Xefmoprbrijta eie 
zăpmohha Er, vă Xxpav edăatpovtay, vă Ta- 
wiopit, xoi Bă râv Grioy abrije ebpâv vă 

pbhdtm xai vâe ămă răe emibobhăe 76 
270pây was, na vă pwâs xbbepvijoj pă ră 

ămerpov rob Eheoc. “O îv Xpiore bibe abriis 

ai manupihrazoc pas dâehpbe Meyae- Eppiri- 

vede eva: xpofinpâraroc ete 7ijvy Bobhebotv 
zod “Ayiov Tâpo» xai ris “Vpertpac Maxaptâ- 
mazoc. “H dvămxaoie zap” Îjp.6v oeddv eivat 

meptri, Î 6ăqiia ue puijre Ehete, pijre 
GEher haier, Exedi) Eyopev pebe Arapairti- 

mov vă abvrpEyouev Gh op eis ră abrij 
avizovra. Ilapaxahobusv 85 iv “Yperepav 
Moxaprăcrra vă Eyoouev xai ză Tă tepă 

arie mpăuuara ueră vai Tv dpiov abriic 
eddy ai Tây Tarpitâv Enitarptoy, eie 

host zîc îxaie vai zovzofbirov arie 

opeiae, Tă 6: Er, cîs “Twerăpac ManapiGrajtos 

etroav GedBey mân.nohha vai aaveotopi, Xa. 

oi Geomeeic abrie ebyai per Tip. 

1711, Maprico 28. 

Tije “Ypectgae Moaapeâzr tos die îv Xpisre 

ai Dhws eic zac Gptouode, 

>. Nizâhane Bosfââac, 

  

  

  

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, întru [Hristos părinte 

prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 
Fericirea Ta şi-Ți sărută m sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să te păzească în Scaunul preasfinţit pa- 
tiarhicese şi apostolese al Tău cu pace şi 
netulburată sănătate şi voie bună, întru 

mulţi ani. 
Prea-efinţita scrisoare a Fericirii Tale 

am primit-o, şi am slăvit pe Dumnezeu pen- 
tru sănătatea-Ti bună şi prea-dorită; şi 
mulțămim de părinteştile rugăciuni cu 
care ne împărtăşești iubitor pentru aceste 
sfinte zile: cel înviat din morţi Mântuitor 
şi Dumnezeu al nostru să învrednicească 

şi pe Reverenţa Voastră întru mulţi ani, 

cu cea mai mare fericire, să le serbezi, şi 

prin sfintele-Ţi rugăciuni să ne păzească şi 
pe noi de uneltirile duşmanilor noştri şi să 
ne îndrepte cu nesfârşita Lui milă. Cel întru 
Hristos fiu al Tău şi prea-iubit al mieu 
frate, Marele-Tălmaciu, e cu totul gata 

pentru slujba Sfântului Mormânt şi a Fe- 
ricirii Tale. Nevoia la noi e foarte mare, 

dar îndreptarea n'a lipsit, nici nu va lipsi, 

căci avem 0 datorie nesfârşită să ajutăm 
din tot sufletul în cele ce Ti se cuvin. Şi 
rugăm pe Fericirea Ta să avem și de acum 

înainte sfinţitele-Ți scrisori şi cu sfinte- 
le-Ţi rugăciuni şi părinteştile porunci, pen- 
tru vădirea bunei şi mult doritei Tale să- 

nătăţi. Şi anii Ferieirii Tale fie de la 

Dumnezeu cât de mulţi şi pe deplin feri- 

ciţi, şi rugăciunile Tale ascultate de Dum- 

nezeu cu noi. 
1711, Martie 28. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos și 

cu totul la poruncă: 

lo Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui Manuil Gedeon.) 

443 

1711, 
28 Mart,
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1711, 
10 April. 

1711, 

3 Septem- 

bre. 

CCCCLXĂIX: 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata 

venire a acestuia. 

Maxaptbrare, durate xot sopwrare Ila- 

rpăpya iis diac mâheos 'lepovoxhiu. 27i 

nâo1js Iahatorivas, îv Xptotă nărep 08643- 

pubrare, ri “Yperâpav Mazaptrata. per eb- 

habeiac mposaopebopev al rijv lepăy abrîj 

Setrăv âsnatâueba, deâmevot Tod TAvToovă- 

“wav 0s05 Groc Grampbharrm GBrijv sie ră 
i i 

&braroy narpiapyixby nai AT0oroNtbv ab- 

zis Opovoy v eipijym oi Gâtaosiore beta 

xi edmuepia, peTă WaxpoiLĂTntoG. 

Tb îeporarov pâna ris “Yuerepoe Ma- 

xaptâriroc EhăGopev xai, Tiv oyadiv mai 

îperorăerv abrăe ytetov pudâvasc, Ome- 

peyăpnpev” sdex6mpwev mai răc diac abrij 

edyăâc ai ebyaptorobuev odrî). "Evowev dă 

moi mă îpefie onpsolievra ai âv re îepâ 

păppart uni îv ră oefaopip miraxio, xai 

edyaptorobuey vară mâyra, Tîj 'Yperâpa Jebaa- 

pademr, xi anodeyâpet)a răs rarptxăc odrîje 

ovu6ovhăe. "Emeâi) 35 wi ăpiter 6 waphe 

nod timitoev oby Beg vă Gploy eic ră îe 

1 “Ypertpa Maxaptăcrie wat vă pe ebppăvij 

pă viv napobolay Tae, Găv Gapbvovev ră 

iac adrîe ămoăe uă zohvhoyiay, p.6v0Y Tijy 

napaxahoduev vă Exmpev răc drjiae morile 

eye RăVToTe, peră wat TV TATpIGV TIS 

2nuronuăroy. Lă 68 Er re “Yerspas Mava- 

prârajzoc etoay năpnoMa xai. TryeTyXi). 

1711, "Azpuhiov 10. 

Tâje “Tpertpac Maxaptorijroe biăs îy Xprore 

"lo. Nexohaos Bosf65ac.   

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înțe- 

_lepte Patriarh al sfintei cetăţi Jerusalimului 

şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 

prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 

Fericirea Ta şi-Ți sărutăm sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 

te păzească în Scaunul preasfinţit patriarhi- 

cesc şi apostolese al “Tău cu pace şi netul- 

Doarată sănătate și voie bună, întru mulţi 

ani. 

Am luat preasfinţita serisoare a Fericirii 

Tale şi, aflând de buna şi prea-dorita 

nouă sănătate a Ta, ne-am bucurat peste 

măsură; am primit şi sfintele-Ţi rugăciuni, 

şi-Ți mulțămim. Am aflat şi cele pe rând 

însemnate, şi în sfinţita serisoare, și în res- 

pectatul pitae, şi mulțămim întru toate 

Reverenţei Voastre, şi primim părinteştile-Ti 

sfaturi. De oare ce se apropie și vremea 

când nădăjduim cu Lumnezeu să poftească 

întracoace Fericirea Ta şi să ne bu- 

cure cu prezenţa Sa, nu mai împovărăm 

sfintele-Ţi urechi cu vorbă lungă, ci numai 

Te rugăm să avem totdeauna sfintele-Ţi 

rugăciuni, împreună şi cu părinteştile po- 

runci. lar anii Feriecirii Tale fie îndelun- 

gaţi şi pe deplin fericiţi. 

1711, Aprilie 10. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos: 

Io Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Gedeon.) 

CCCCLXX. 
Nicolae Mavrocordat către un anonim, despre copilăria şi tinereţa «a, 

Domnia în Moidova şi felul cum a fost scos de Dimitrie Cantemir. 

Nixdhacs Mavpoxopăăroc ăvovbpwp Tv. 

Kai zodro miias ăxparpwnde Beja hay.- 

zp6v, rosobrp zâzoy dtaoriart xai zshăove 

ebper Beorqrâra tor ăuvripuveiv mahatie 

tnmpetae, GAP ore meprmabâc ră 206 îj- 

pâs âvanby6ăvesfar, Tohhăs ăiopev pa Ti 

01) umehela răc Jâpirae Tije rooabrrs pb 

juâc ebyolas” vai ete stă 1piy e atotw- 

răpate mtotv Gryediate Wa adrij zwva Ooumâiay 

zvorătat, 6zwo0dy ăvrapetbon&vobe Tă Aaxats 

rod zpbe ijpăs vihrpoo, PAN Enerâi] AN 

zâote rq ei Browmovopijoat Ec Ye ră nagy 

ză “perepa zpănara, rijy 83, robroy ei-   

Nicolae Mavrocordat unui necunoscut! 

Şi aceasta e o dovadă strălucită a celei mai 

mari prietenii a nu uită câtuş de puţin de ve- 

chea tovărăşie când eşti despărţit prin atâta 

depărtare a locurilor şi lărgime a Mării, 

ci a cercetă cu atâta căldură cele ce ne pri- 

tru atâta bunăvoință față de noi; şi de-ar 

da Dumnezeu să putem prin veşti mai fe- 

ricite să-ţi dăm curaj şi ție, răsplătind ast- 

fel întru câtvă focul iubirii faţă de noi! 

Dar, de oare ce altfel a socotit voia lui 

Dumnezeu să orânduiască acum lucrurile



xâva, Goav Evyopei ijuoc Extorohis, Te A6yo 
torpamicavrec, obx &xvlooutv co dz tv 

mpnBeiva rodro uâv Evrebfey omotavodv ră 
je văv E-zoy Gvaobooiy Tâv ăvvrny ebpelv 

s)milovrec, rodro 58 Oappnbvrec XoptOăuevy6y 

08 Tă ypimpaTa Wat plhov WăuvovTa WATaL= 

xroduevov, 05% ăvabahtoda ri Ezixonpiav, 

AN Onov o5nw ră &mb rijs ptăocoțias păp- 

AX. Prhoppâvoc Entnoete 7 rpabuatt. 
Roi nou 05 MEhnde riv ci dâdyasrav 

xeoahy ri det uanxăvat; "9v xi Îi uvipn hay 

Îjuiv €orv OXAapă xi povovodu âpâpnros" dt 

mai, En vexpăc tine brb ră uapira 
ewijropi rate Mobomte xai ri poata, Gvy- 
rparpevres, &y zâyb Ghiyote, xată "je Tijy 2axpod- 
o4y Tod ypâvov popăv, &»Bowpeiv tdoxobpev. 
To GExarov 88 mal dydoov ris Îiniae Eroc 

îhabvovrec, sie ri Gaothetovy Abhiy etofix- 

Opev xai 70 ris eve Epuinyvelac Exo 

Oppev ăEpart. 'E£ Grov în ua ri îi 

so ră mîc ebrimpiac &medidob, Evlev pu, 

deopia re mai ri) 12% uSpav neipa, 16 70- 

Nzurây 2pauroy mad vobe XATARINĂDVONE- 

vov, ăvfey 35 uuâv mpoobixr, ai mpoodhwv 

ebpata rod Îpetepov olxob meptbpeontyo, vai 

.O0V0vVoDy. FATpAo pobvros. “O văp &v paxapia 
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noastre, zugrăvindu-ţi prin cuvinte, cât în- 
găduie întinderea scrisorii, adevărata lor 
icoană, nu vom 7ăbovi a ţi-o pune supt 

ochi, nădăjduind, pe de o parte, că de acolo 

vei află oareşee uşurare a celor ce-ţi 

vin asupră, iar, pe de alta, încredinţat fiind 

că, ducând scrisorile şi făcând ca un prie- 
ten compătimitor, nu te vei da în lături 
de a ajută, ci neapărat, cu prietenie, vei 
pune pe rană leacurile filosofiei. 

Şi cele ce n'au scăpat din vedere fiinţei 
tale vrednice de admiraţie, ce să le mai 
lungim? A căror amintire chiar ni este 

foarte supărătoare şi aproape de nesuferit, 
de oare ce, crescut din fragedă vrâstă de către 
răposatul mieu părinte pentru Muze şi filoso- 
fie, parecă ne găsiam bine cu de tot puţine 
lacruri, după împrejurările vremii de acum. 
Ci, ajungând la vrâsta de optsprezece ani, 
am fost aduşi la Poarta împărătească şi 

am fost îm podobiţi cu vrednicia de tălmaciu 
al neamului. Din care clipă împreună cu 
vrâsta mi s'a adaus şi averea; pe de o parte în- 
frumuseţându-se mintea prin vedereaşi încer- 
carea zilnică a lucrurilor politice şi, pe de 
altă parte, fiind căsa noastră îmbielşugată şi 

învălurată aproape cu creșterea, cinstei şi 
lărgimea, veniturilor. Căci răposatul întru 
fericire născător al nostru, cel vestit şi vred- 

nic de admiraţie, slava veacului nostru, 
prin virtuțile lui eroice, cu care eră îm- 
podobit pănă la uimire, aşă de mult îşi 

legase de el, nu numai pe cei ce stăteau 
în fruntea tuturora în Împărăţia Otomanilor, 
dar şi pe cei mai mulţi dintre regii Euro- 

pei, încât de la aceştia tot veniau zilnic 

bogate laude, iar de la Otomani nu întâm- 

pină numai laude neobişnuite, ci i se dădeau 

şi pronomii (privilegii) aducătoare de multe 

venituri. Iar, când, de bătrâneţă şi de poda- 

gră, tata eră acum retras şi stăteă mai mult 

în casă, de oare ce şi noi, cât puteam, 

mergeam pe urmele lui, şi, în orice afa- 

cere socotind bine că gândurile lui bi- 

ruiese, îndreptăm după dânsele cele ce le 

aveam de făcut şi astfel oarecum slujim 

Porții împărăteşti, încât să nu părem a 

me fi depărtat prea mult de datina părin- 

tească: fără întrerupere fericirea casei noas- 

tre nu lipsiă să înainteze. 

Dar, când eram în această stare şi cre- 

deam că păstrarea celor ce le aveam eră 

culmea fericirii, de odată soarta cea pizmă- 

tareţă ne-a lovit; în chipstrălucit şi zâmbitor 
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făgăduind mult mai multe şi mai bune decât 
cele de faţă, ne desface, nu cu voie, nici 

pe deplin hotărâți, dar niei protivniei, din 

calea de pănă acum şi, smulgându-ne din 

patrie, ducându-ne peste Dunăre în Dacia 

cu rost de Domnie, ne aruncă în haosula 

mii de trebi. Ci har Domnului! Fiind deci 

însărcinaţi cu Domnia Daciei, adecă, în gra- 

iul de acolo, a Moldovlabhiei, nu ne-am su- 

pus soartei zâmbitoare a Domniei, aşă încât, 

ispitiţi de strălucirea stăpânirii şi de voia 

şi îngăduinţa pe care de obiceiu din bielşug 

le dau puterea stăpânirii şi aplecarea su- 

puşilor către lingușirea unui Domn nou, 

să ne gândim prea puţin la folosul de obşte 

al acelor supuşi, şi să ne dăm, cum i place 

celor mai mulţi, la vânători și plăceri; ori 

a nu socoti acestea, dar, supărând pe supuşi 

eu grozave şi dese dăjdi, să ni cheltuim toată 

sârguinţa pentru creşterea averilor. Ci tocmai 

spre calea din potrivă ne-am întors cu to- 

tul; căci de plăcere, de lene şi de altă desfă- 

tăciune am fost aşă de departe, încât nici 

sănătatea nu ni-am eruţat-o, ei am muncit 

zi şi noapte, şi toate mijloacele le-am între- 

buinţat pentru a îndreptă îutru câtvă lu- 

cerurile Moldovei căzute în genunchi, şi bo- 

ierii şi ceilalţi supuși (cari, goniţi de cea 

mai mare sărăcie şi stare rea de pe urma 

năcazurilor de mai înainte, îşi lăsaseră ţara 

şi se răspândiseră pe aiurea), înaripaţi de 

mai bune nădejdi, să se întoarcă, iarăş acasă, 

şi lumea cea de mai înainte să vie pe la 

ţară și prin oraşe. Deci câte meşteşuguri 

am întrebuințat pentru îndreptarea acestei 

stări de lucruri, şi cum că, în puţină vreme, 

acolo unde nu eră nici urmă de om, sau 

ivit multe şi frumoase sate şi târguri în 

chip de oraşe şi zilnice creşteă fericirea, de 

oare ce de pretutindeni se adunau toate 

noroadele, nu ni se cuveniă nouă înşirarea 

acestora, căci ele sunt spre a noastră înşine 

laudă, ci poate, dacă vre unul din filologi 

se va apucă să serie istoria Dacilor, nu 

vor fi trecute supt tăcere nici acestea. 

Deci ale Domniei lucruri aşă mergeau. 

Iar câţi, văzând înaintarea noastră de pănă 

atunci, mai dăunăzi scrâşniau şi erăpau de 

invidie, neputând suferi nici schimbarea în 

spre bine a Moldovei, niei creșterea faimei 

noastre, nu stăteau degeaba, nici nu în- 

cetau a meşteşugi împotriva noastră toate 

cele rele. Şi deci, pentru păcatele cui ştie 

Damnezeu, stârnindu-se războiul împotriva
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Musealilor, şi Devlet-Ghirai, Sultanul (sic) 

Seiţilor (—"Tatarilor), care nu prea avea 

bună aplecare, nici către părintele nostru, 

piei către noi, sosind la Țarigrad, la rugăciu- 

nile lui se învoieşte Împăratul nostru Sultan 

Ahmed, şi fără voia lui ne scoate din Dom- 

nie şi o dă lui Dimitrie Cantemir. Deci 

noi, întorcându-ne în ţara ce ne-a născut, 

ni pare rău mai mult de pierderea sarcinei 

de mai înainte decât de Domnia Dacilor. 

Şi aceia ne doare foarte mult şi ni strică 

inima nu puţin că, sârguindu-ne a îndreptă 

Moldova, am eheltuit de-odată averea pă- 

vintească şi aceia, pe care am căpătat-o, în 

curs de atâţia ani, la Poarta împărătească, 

întrebuinţând-o pentru plata birurilor date 

de Moldova în fiecare an haznalei împă- 

răteşti şi pentru alte cheltuieli nelipsite ale 

Domniei. Şi poate că am fi suferit-o 

mai cu măsură dacă la aceasta ni sar fi 

oprit paguba. Ci acum, supușii fiind în 

sărăcie desăvârşită, iar Împăratul neiertând, 

ci cerându-şi peşeheşurile obişnuite, ne-am 

împovărat noi cu datorii foarte grele, nă- 

dăjduind să păstrăm Domnia, mulţi ani şi 

că de acolo ni va fi uşor nu numai a plăti 

datoriile, ci așteptând că va urmă, după 

vreme nu îndelungată, şi creşterea celor 

ce aveam. 

Astfel deci se înfăţişează astăzi lucrurile 

noastre. Dar cel ce a îngăduit năvala aces- 

tor greutăți Dumnezeu nu ne-a lăsat mult 

timp fără a ne împărtăşi de mai bune nă- 

dejdi. Căci eroul Dimitrie, robul din Sciţia 

[=de la Tatari], de şi luase Domnia ca o 

zestre şi se învrednieise de multă bunăvo- 

inţă şi prietenie de la stăpâni, de oare ce 

se căzniă de mult cu naşterea hainirii sale, 

luând Domnia Moldovei, fără zăbavă se 

apucă de lucrul plănuit, şi se desface de Oto- 

mani şi trece la Muscali. Ci acest om cu 

gânduri deşerte se vâră în laţ şi pe sine 

şi pe aceia, şi, socotind ca prin răscoala 

lui să aducă pagubă Otomanilor, acestora 

li dă biruinţă asupra vrăjmaşilor, sar pe 

aceia pe cari se sârguieşte a-i ajută, pe 

Muscali, îi împinge la tratate ruşinoase. 

Şi, astfel desfăşurându-se lucrurile, şi tră- 

darea lui Cantemir fiind descoperită, iarăş, 

cu bunăvoința lui Dumnezeu, dreptatea şi 

nevinovăția noastră s'au făcut vădite Împă- 

ratului şi dregătorilor şi întregului popor; 

şi toţi deci binecuvintează numele nostru 

şi ne judecă iarăş cu toţii de obşte vrednici 

4ă
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(Legrand, o. e., 1V, pp. 51-5, no 39.) 

| de Domnie. Ci noi, cu lacrămi şi suspine 

îndreptându-ni cu totul gândul şi sufletul 

către Dumnezeu, ne rugăm statornice a se 

economisi după sfânta lui voie luerurile 
noastre. 

1711, Septemvrie 3. 

CCCCLSXI. 
| Nicolae Mavrocordat către Ieroteiii Comnenul (doctorul loan), Mitropolit 

de Dristra, despre drumul lui spre Dunăre şi noua datorie de Domn. 
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Nicolae Mavrocordat preasfințitului Mi- 

tropolit al Dristrei, domnului Ieroteiu. 
Ştim că Tu cunoşti foarte bine iubirea noas- 

tră cea, veche către Sfinţia. Ta dragă nouă, 
de oare ce adesea a fost încercată, dar ştii 

foarte bine şi evlavia, covârşitoare cu care 

statornic cinstim înălţimea, ierarhiei cu care 

ești împodobit, şi n'am lipsit a ne închină și 

virtuţilor înnăscute şi câştigate cu care eşti 
încununat. Aşă cugetând deci, mi sau părut 

râurile ce izvorăse din sufletul vostru cel 
bogat mult mai plăcute decât valurile Dună- 
rii, de oare ce ele răcorese sufletul, şi inima 
uscată de grijile vieţii o adapă și o umplu 
de mulţămire sufletească bogată. Dar, de 

oare ce cursul râului ni-a ajuns acuma supt 
ochi, a le aveă şi pe acestea eră ușor, iar 
a ne împărtăşi de neetarul şi ambrozia 

voastră, de mai plăcuta privire şi convor- 
bire, şi a căpătă sfintele-Ţi rugăciuni şi 
binecuvântări, văzându-Te cu ochii, de şi 

le dorese foarte mult, nu s'a putut; astfel, 

neputând dobândi bune îndreptări în cale, 
am fi urmatdrumul nostru cu tristeţă, dacă 
întrebuinţând, după parimie, a doua trecere, 

n'am fi suplinit oarecum lipsa prin întâm- 
pinarea scrisorilor. Ne rugăm deci de Prea- 

sfinţia Ta cu cele mai fericite rugăciuni, 

şi eu suflet curat şi cu evlavie sărutându-Ți 

sfinţita dreaptă, ca, păzind neatinsă iubi- 

rea-Ţi către noi, în rugăciunile către Dum- 

nezeu făcând pomenire şi de noi şi împărtă- 

şindu-ne de sfintele-Ţi rugi şi binecuvântări, 

să nu ne părăseşti. Căci astfel avem bună 

nădejde că ni va veni şi ajutorul de sus; 

în care singur puindu-ni toate nădejdile, 
ne-am dat pe noi Domniei, iarăş încredin- 

țate nouă, a Daciei, care, de atacurile unora 

împotriva altora şi de robii, e nimicită şi 

aproape cu totul răsturnată; ştiind bine de



pon.ate xxl atyuadunoiate striho» val u0vovod 
XaTă Wpătos ăvagtătob veavmusyne Anxiac 

savrobe Emtâsdoxapaw 0dx îvoobvrec GR6oIE 
Ever Gvoyepelac, vară rijv napoboav 70d 

Apâvob popăy, 1 zabrrj Boixmare, ăia Bea, 

map” $ xai ză a%byara Ovvară, dhwe refaf- 
Vrjnorec, xai my ăn” îxetvrc râs arie Ehevv 

âvap.onpiorec Ehnitovrec, E ve Tv bpetăpov 
edaâv xoi ebnpoGdtxruov Evrebtewv, 

1711, “Oxropfpiov 27. 

ce năcazuri geme, în starea de acum a lu- 
cerurilor această ţară, dar, încrezându-ne 

cu totul în Dumnezeu, la care se pot și 

cele cu neputinţă, şi nădăjduind cu sigu- 
ranţă milostivire de la acel izvor, prin ru- 
găciunile-Ţi bogate şi bine primite. 

1711, Octomvwrie 27. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Gedeon.) 

CCCCLXXII.. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea sa la 

Iaşi, buna primire de toată ţara şi grija ce poartă mănăstirilor Sfântului Mormânt. 

Moxapiorare, apubrare xoi ootobrare la- 
rpiăpxa rs aiac m6hewe “lepovoxhy, vai 
măons Iahacrivnc, îv Xp:orâ nărep cefaa- 
vibrare, rijy “Yperepav Mix priza per? eb- 

Mafeiac npooayopebouev si rijv tepăv abrije 

eftâv ăonatouedu, Bedp.evot rod navrvăuyău.5d 
Qzc5 vă iv dapbharryj ete Tăy AILOTATOV TA 

rptapyrrbv nat ăzoorohzby arie Opovovăv ei- 
pia xoi aaoetorey bytsio, ai ebrpepi, pieră 

paxpoâârizoc. Eetăr,, Bet the, tă rây eb- 
jâv vic Ypertpac Maxaprbrmjroc, rîj 8 rob za- 

pâvroc, ÎjhBouev byreic sie răv fjpărepov ab- 
every Opovoy, 8ăv Zhetbpamey vă 7păvopev 
mpăc adriv, Ge îv Xpioră oe5routbrarov 

p.&v marepa, "Ed Shor, 10. ăpypovres Kai 

Monde has, pâs E0Ey6noav ueră pevăhae 

-apâc-Anb tă npohaftboac Gus avopthiae 

vai WATraGpouăe ebpopey răv râroy eic pe- 

amy ădwvauiay. Mâvov 6 zayăţafoc 0 Bedc 

dă râv âyiovy re ebyâv vă pâc Evoybog 

zpbe vali xo6epymoty. "Bhăfopev zeprxa- 

pâc ai ră amd "Adpiavovrbheoe iepăy 1păuua 

zic “Yperepac Sefaopiârntoc, xai ££ abrod 
ziiv îmeriv arie bytetav mrpooopridâvrec, 
24ăprpav uevădos. Ată 88 zi spootăootv 
abrie, Enedi) ovverătopey Gr reivet sie va 
Ady, mepiuevonev îv chip iv etonoty. Mă 

ză Gta abrîc wovuorijpia Xa T0be Tayo- 

aunrârove abis îjrovpsvave, de pet Rnpo- 

copiav Ga. dă ij Grâzpov edhâetav 1al 

ei)eaprvesrăziv îv Xprore văz, 005 eis 

zi “Tuerepay Sefacurbrrjza vâponey, Xa tt 

zi zpofouiav 6x05 Ejopev 2 zois Gvijrovat 

e zavaiio vai Docâize Tăzo, 0Ehovawv 

Eat î4 pEpovs was iv dovarij Enioreviv: 

5 zavăyaBos eds pâvoy vă napety) îrăpt- 

A]
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Prea-fericite, preasfinţite şi preu-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 
prea- venerat, ne îndreptămn cu evlavie către 
Fericirea 'Ta şi-Ţi sărutăm sfinţita dreaptă, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să te păzească în Scaunul preasfinţit pa- 
triarhicesc şi apostolese al Tău cu pace şi 
netulburată sănătate şi voie bună, întru 

mulţi ani. 
De oare ce, din mila lui Dumnezeu, prin 

rugăciunile Fericirii Tale, la 8 ale acestei 
luni, am ajuns sănătoşi în Scaunul nostru 
domnesc, n'am lipsit a-i serie, ca la al 
nostru părinte prea-respectat întru Hristos. 
Aici toţi, şi boierii şi cellalt popor, ne-au 

primit cu bucurie mare. De tulburările şi 
năvălirile de mai înainte am găsit însă ţara în 

mare neputinţă. Numai prea-bunul Dumne- 

zeu prin sfintele-Ți rugăciuni să ne împuter- 
nicească pentru o bună cârmuire. Am primit 

cu plăcereşi sfinţita scrisoare din Adrianopol 

a Reverenţei Tale şi, aflând din ea cea nouă 

dorită sănătate a Ta, ne-am bucurat mult. 

Iar, pentru trecerea, Ta, de oare ce bănuim 

că tinde spre bine, aşteptăm în scurt ştire. 

Pentru sfintele-Ţi mănăstiri şi prea-cuvioșii 

Tăi egumeni, află că, pentru aprinsa evla- 

vie şi prea-curata iubire întru Hristos, pe 

care o purtăm Reverenţei Tale, şi pentru 

graba ce avem în cele ce se cuvine pentru 

preasfâutul şi de viaţă primitorul Mormânt, 

vor aveă din partea noastră ocrotirea ce se 
poate: numai prea-bunul Dumnezeu să ni 

dea putere de o potrivă cu voinţa. Deocam- 

dată, pe câţi sfinţii egumeni i-am afiat, 
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1711, 
20 Noem= 

vrie. 

Novi Behljoer:rhy: Bbvapiwy. Kară ră ap, 

foove dyiove Întopăvobe jBpauav, robe EdEX- 

Ompav propune: xai robe. Erapuyyethapiey 

vă “pâpobv! rij “Ywerâpa Xefaoytdrari rijy 

morădraaty. mâv lepây adrije WDvaorT,pioy, 

Ilapaxoăoduey 88 vă Epupev mâvrore ră iepă 

adrije vpăppara sie Bios rije perie abrijc 

Spetac, peră voi râv dytov adrije edyây. Oi 

58 xpovot cîjs “Tper&pac Maxaptorijtos einoay 

Ge6Gey năprohhot %al navavrbyetc. 

1711, Noepfpiov 14. 

i-am primit prieteneşte şi li-am spus să 

scrie Reverenţei Tale. starea, sfintelor Tale 

mănăstiri. Ci ne rugăm să avem totdeauna 

sfințitele-Ţi scrisori spre vădirea sănătăţii 

Pale dorite nonă, împreună și cu sfintele-Ţi 

rugăciuni. Iar anii Ferieirii Tale fie de la 

Duinnezeu foarte mulți şi pe deplin fericiţi. 

_ 1711, Noiemvrie 14. o 
Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 

Io „Nicolae Voevod. 
Tis “Yperăpac Maxaptâcnroe bibe &v Xpror 

xai Shoe sie robe 6prouobc. 

lo. Nin6haos Bosâddăc.   
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui  Maniil Gădebi.) 

m CCCCLXXIIL 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către fiul său Scarlat, despre durerile ce-i 

pricinuieşte boala de friguri, în suferința căreia l-a lăsat pe acesta, pe care, de mic, 

şi el şi Alexandru Exaporitul l-au încunjurat de speranţele lor. 

Nudhaos. Mavpoxopăăroc re vi -ăbrod Exaphăre. | i 

| „Kai, xa6 avrb păv dfiouiae ob -ouur'xpăs , npotevoy ră xeyopioda râv prrăzov: Mă 

rd mopar măuvovră. os warahunsiv Emâree ri Tis poxîjs ă0oulay, or”. 050? Găebovra, obre 

xaradbovra mapxubbiay ebploxeodar, XXĂ îvmyexâg 0583 petov cij ăvig rpoxods0a: pe 1 96, 

pihrare mal Entpuote mai, 70 wabuari 105 moperod, Kai, deâqăwxotos 900, AmaNhorţeyra 118% 

zic vâoov, riv mpiv oa ăvadabeiy byiziav, mai puov mpocentd&yroc eic. Gefaioow ravrnai Tie 

ărabije. âgyeNas, obro rije ă0wuiag Tavrănaaly ărtihdaat (ră ăp RATpIĂ OTMÂȚXVA îoaei 

dedorme mpi ră mâxya, mai ri) mpbe abră văz pheroneva woplate etwGev Dnovolate du.560£s- 

Bar), nâw. Tot GAY mapaunfiav e5pov s obno Ti Si) âvădhaaiy nai byieiay ReTÂpOpĂ- 

pna, Kai tva pi Entxpbbouat zi ăoBăverav ris 2uije Woxils, odă ănahavisoat mie nepi 

“miis oc. bitetac ppovridoe păpis âv mijy. xa dpi 05av efotxovoij9%] mb etov, Tăre îi, 2dfo- 

uăvoy oe îdby, Xxpăe wi ebppos6vne umhene Tepirrbtopat. nai zăc ăn orâpmnoc ebxăe 

Emtapieboouat. Tă' 85 ve vbv Exov, Evfev păv roi wi Drovolq zapanruevos, Elev 5 £h- 

„migw ăqabaie, 6nw3ody Wopayoyobpevoz, tăc md xapălrs ebyăc Evwapărro toic 1păupaotv, 

“dv rd mepădaroy, dati) âvarmpetobai o cij Eni împhatav, ri od Kpsicrovoc ebuevela owugw- 

harrânevoy. xai Dyteias azohabovra, Ares xpanis 207 râv ăyadâv rây ară Th câ. Tabrrje ? 

ămohabovră ce ămpit Eyeofat mavroiac mardelac Xa” 2uuptoânr. Îâs şăp duptoânroiny, e 

vimtăy 08 Bra wi wovovobx Ey GRApȚâVols, Tod ze WXapito» RĂNTI» Wău0d TOD gbyroc Toiq 

zobvaarv Enixa6rjuevov, păha mpoljbuws raic 56 natăstav rzlvovat Aerfote Snexovra ră ra at 

fhpov ie Boumăiae. “Ore 81) aupârepot, 6 ra 

ziniâov zhijpets vevâpevot, &Ăjhote ooynădpeta, 
Byiore Goreioc âvannvOavâuevov. eră mheioras 

Bbe mânnoc 2346, tâv mepi 02 ay xăyaăy 

„al opt 10 prrărep aipovrec 'âua wa. Boxpbayrec, 6zdoa atoia vai vatăpă ănd wecris Woyîjs 

îmewybusfa. "Edbwoo xai [îj0 extâdode âpa Îjdxia re mai dperi). | 

“1711, Noewfgiov 20. . 

(Legrand, o. e. IV, pp. 56-17, no 41.)



îCCECLXXIV, 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către dascălul Iacov, despre, erijile sale: ca 

Domn şi starea tristă a Moldovei. 
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zic apă rod Bagitos xoi 76 map” adr 
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„Buc 'ovuztebouăva, 2 mot uvâpă ol 

ăvezatabrroc vixvezat. PAN 053” ebxhpiav 

torţe rabrny ăvopăcarpr, îiy GOnuEpaL TOGABTA 

“ăvapăt: wati Îoz'tpă pepteipyo0vat, pp vii uljy 

ăzaorbcoat Xapătay, obâă ăxapiaiae T,d0vîjs 

xarăoraawy răg ăete 

aiodrstv hafety owiApobyra. Kai zoi6y sot 

npătoy rây ap drdahpv ăwapây Xara- 

„Mo Tijy Sheet râv OiATjtOpoy VATĂGTASY, 
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emeipayrat, Exatâpov 700 orpati 7apovă- 

i evâpevar, za od pâvay Tă &yta GpY- 

prp&vat, DX vad zalây al VDYARG vai 

ewprevâu Epnuot nazade:ptityres; Kai îi, doa! 

pat os îjpăs potrâvres. 0 Tăhaves O perhios 

ăzohorbpaar, ip! tv atauză 7065yrwy 

ăzohbTpust; revii ghhezaăhidote. 20 

“upowois Oxaphoy Eheewvâc anatzobes, Gvzt-   

LET Gqaevay. 

Află deci, prietene, că Juerurile de.. la 

noi stau'altfel de cum se par multora.;Căci 

unii ne fericese pentru că după scurtă vreme 

am căpătat iarăş. Domnia şi am dobândit 

bunăvoință de la. Împărat şi de la cei ce 

du cele d'intâiu locuri. pe lângă. dânsul. 

lar noi, neînșelându-ne de. loc de înfăţi- 

şări pizmuite şi dorite de: mulţime, ni 

„aruncăm. privirile la starea de mai lăuntru 

a lucrurilor, şi nu părăsim aminţirea lu- 

cerurilor ce au fost, nici nu suntem .neeu- 

poscători de caracterul. deosebit al celor 

ce, vor fi de acum înainte. Şi,. ţiindn-le 

minte, ceia ce li se -pare multora: fericirea 

de azi, ca una ce e încunjurată de spini, 

se face cu totul întunecată şi nesimţită. 

ar nici fericire .n'aş numi-o pe aceasta, pe 

„care zilnic atâtea lucruri supărătoare, şi triste 

o strâng de jur împrejur, şi inima mi-o 

tulbură, neîngăduindu-i măcar a luă sim- 

ţirea plăcerii celei puţine. Şi care. lueru 

„din cele supărătoare să ţi-l pun întâiu îna- 

-intea ochilor? Starea cea vrednică de milă 

a locuitorilor, cari, în războiul trecut din- 

tre Otomani şi Muscali, au încercat o soartă 

foarte crudă, fiind prada amânduror oşti- 

'rilor, şi nu numai despoiaţi de avere, ei 

"lăsaţi şi fără de copii şi' de . femei şi de 

rude? Deci, în tot ceasul, „săracii, viind la 

noi, plâng jalnice, - cerând liberarea celor 

robiţi, în suspinuri necontenite şi cu şiroaie 

de lacrimi, rugându-se, implorând, ridicând 

1711, 

l-iu Decem- 

bre.
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e Epe ră mpăţuara, 0d88y ăho ei pi] 

Saptieic bzooyecere ărmveyxăuelda, at 7ijy 
obnw Bepaneiay 2nayytovrar' îv 1) rod Q2cd 

xparată Xeip, Tâv Evorijvov bixprâpoy mai 

niv xazornrtioau tvr, royEne oixpvouijozte, Kai 

rabra uâv ămep EpOrmev Brehovrec, xainep 

mâv usrpov 83bvne bnepnalovra, uerpioe âv 

ijveyxauey, Xprisrotepate mia zapaunBob- 
pevot, GA Exweîyd ve Btixveirat pvehâv vai   

mânile, jăluindu-se; aşa încât şi noi, aprin- 
zându-ne a lăcrămă amar cu dânşii şi a-i 

compătimi, nu eruțăm nimic pentru liber- 
tatea celor prinşi. Dar nemilostivirea şi 

nebunia Sciţilor a ajuns pănă într'atâta, 

încât nu li pasă cât de puţin nici de po- 
runeile cele mai grozave ale Împăratului 

pentru slobozirea Moldovenilor, ei află pre- 
texte mincinoase, ţesând mii de zăbări pen- 

tru a refuză întoarcerea robilor. Şi nu s'a 

oprit aici răutatea Sciţilor, ei, scoțând cu 
sila pe bieţii Moldoveni din ogoarele pă- 
rinteşti ce se află pe amândouă malurile 
Hierasului (— Prutului), se pun de pricină 

şi pentru acelea, şi încearcă a le stăpâni; 
şi, după stăruința noastră, scoși de acolo de 

către chiar căpeteniile lor, ca nişte Parce şi 
Furii răsărite din Iad iarăş se aruncă şi stau 

pe grumajii nenorociţilor locuitori. Ci atâtea 

sunt păcatele noastre față de Dumnezeu şi 
ale celor de supt noi, încât pe lângă pa- 
guba de la Seiţi se adauge şi cea de la 

Polonii ce se află la porunca regelui Sue- 
diei; cari, neavând cum să se întoarcă în 

ţara lor, şi neputând trăi îndestulător în 

împrejurimile Tighinei, alergând cu toţii şi 
revărsându-se ca un șivoiu sălbatec în Moldo- 

va, dau peste tot ce întâlnesc, nimicind toate 

casele, toate ogoarele, cheltuind cu turburare 

şi rămășițele năvălirii otomane şi scitice şi 
muscăleşti, cele trebuincioase hranei și boii 

de muncă, din care nenorociţii locuitori pe 

unele le păstraseră în beciurile de supt pă- 
mânt ea pe nişte lucruri scumpe, iar pe 

alţii nu mai puţin decât pe copiii lor se 
rugau să-i păstreze. Iar noi, privind astfel 

de lucruri şi atinşi pănă în mijlocul inimii, 

p'aveam cum să răspingem greutăţile ce 
veniau asupra noastră, ei nu ştiam cum să 
ne ajutăm. Căci adesea, vădind Împăratului 

nostru şi Vizirilor cum stau lucrurile, n'am 
cules decât bogate făgăduieli, care vestiau 

"o grabnică tămăduire, pe care să ni-o dea pu- 
ternica mână a lui Dumnezeu, milostivindu- 

se de nenorociţii locuitori şi de noi. Şi aces- 
tea ce le-am străbătut din voia sorții, deşi în- 
trec toată măsura plângerii, încă le-am mai 
suferi, mângâindu-ne cu mai bune nădejdi, 

dar ceia ce ni străbate în măduvă și în 

oase e războiul ce se găteşte iarăş între 
Otomani şi Muscali, pe care să-l oprească 

Dumnezeu, dându-li în inimile unora ea 

şi celorlalți gânduri ce tind spre pace. 

Căci, dacă, ferească Dumnezeu, vor răsună



doriov, 6 zăv Wnovoouevoc ueratd '00w- 
pavây ai Moc/uwv m6heuoc, îv md Oe 

ămoxpoboete, mais Exaripuv xaptiatc, Ec si- 
pivry reivovrac Xoytowode Emorăţav. Ei yăp, 

5 pi &votro, at rob &voadiov Găhniyyec a5- 
6c îjwijoovor, ped, 6nooov bnosrrjcâpelia 

xw6bvyovc ! Gafai, Gnoiate Emovhaie Exxhet- 

oâuea! Qioda văp rd âpxazov zâv Aaxâv 

1jBoc ră ăorazov, ră ethorâpazov, T6 âvoiivov, 
ră ăriBacoov. "Emi ută pa xai up ărnbpa 
ooebonev, mi appayei mpbs Bzovy tiziât, Tie 

od5Emore 2eboueba, GA pbre îc rouniov 

Wevadueda.. 
Rai ră păv 420 fue odros Eat. “II 6 

oi) Bavpaorârme, ei pâv Gupijpeorepov xai 
pmâporăpiov epopei, roby ua Tiuiv Ori 

răwisra peradoim, Geouv cthiae Ex dqpod0a 
ai râs Sratpeloc ăpootovuâv ră xadiijxovra. 
Ei 9 zoâro 05% Ev, &Ă& xâv zapauvânri- 

uoie Xoţote ăfuuia 7ocabTm, XDWaLvouEvrv 

piov Woxiy ăxtooiro. "Eppooo. 

1711, Aexep6piov 1. 

(Legrand, o. e., IV, pp. 57-60, no 42.) 

  

iarăş trâmbiţele zeului războiului, vai, 
câte primejdii le vom încercă: vai de 
câte uneltiri vom fi încunjuraţi! Căci ştii 
vechea nestatornicie a Dacilor, iubirea lor 

de tulburare, greutatea de a-i ţineă în frâu, 

firea lor neîmblânzită. Ne mişcăm pe o 
singură ancoră; nădejdea nezguduită în 
Dumnezeu, de care nu ne-am înşelat nici- 

odată şi nici în viitor nu ne vom înşelă. 
Şi ale noastre stau aşă. Iar, d-ta, pe care 

te admirăm, dacă ai parte de lucruri mai 

vesele şi mai fericite, fă-ni parte şi nouă 
cât mai iute, împlinind datoria de prie- 
tenie şi cele cuvenite tovărăşiei. lar, dacă 

nu se poate, măcar cu vorbe de mângâiere 
lecuieşte sufletul prietenului ce se tulbură 
de atâta descurajare. Fii sănătos! "* 

1711, Decemvrie 1. . 

CCCCLXXV. 
Însemnare pe o carte cumpărată de Hrisant Notara de la Dionisie Pa- 

triarhul de Constantinopol. 

Td zapăv îmâpasa Gtă Bsxx ăohavia apă 

rod ăpytâanăvo» rod oră zavaţtorăto» [la- 
rprăpyob Rovoravrivovrâheos dp Aowoiw 
Botavriov îv Bonxwopeorip: Eosrat 68 petă 

zijv âuihv redeoriiy xehua aibytoy ro MNavaiig 

Tapp.— Xpboavdoc, 5 xx: ăpytpawâpitns Tod 

MavarţiovLâpov,ănopalverat.— Nby â3 npocert 

MEgouey 6 ăpatpnoduavoe TodTo moră EX Tie 

aonoretac rod Ilavayiso Tăzo» Eco Tâ 

atovip ăvafăpart brodoc. 

A» “O “epoochbuoy Xpboavfloc.   
| 

Cartea de faţă [din 1531: Teofan Kera- 
meus ş. a.] am cumpărat-o cu zece lei de 
la arhidiaconul celui de odinioară prea- 
sfinţit Patriarh al Constantinopolei, domnul 
Dionisie Bizantinul, în Bucureşti: şi va fi 

după săvârşirea mea proprietate veşnică 
Preasfântului Mormânt.—Hrisant, care sunt 

şi arhimandrit al Preasfântului Mormânt, 

mărturisesc.— Jar acum mai spunem încă: 

acel ce o va luă vre-odată din stăpânirea 
Preasfântului Mormânt să fie supus veşni- 

cei anateme.—ţ- Al lerusalimului Hrisant. 

(După ms. 260 din ale Patriarhiei de Lerusalim, în Papadopulos-Kerameus, 'l=p. B!6)., IV, p. 233.) 

CCCCLXXVI. 
Scrisoare patriarhală din Constantinopol pențru Mitropolia Proilavului. 

flgovotac Ăptozoy Eprov . .. “O0bevy pară sd 

zapby epedeions sis Mrjrpozâheos Ilpothă- 

Eo» zaic rod xatpob 6ovrwplate Gvozp1'|00016 

ai eic EyBetay o5o,6 209 avar aaiuy, Eni zf) perbat 

nepibihva 40i sis abrăpretay EtopaNoa 

dv apodtiriy abrîs, va Xtvâb%evobori 
za 

ya 

găeiopilva 7pbs Zâwoy uzi TposTai 74 

| 
| 
| 

Cea mâi bună faptă a Proniei. .. Deci, 

aflându-se azi Mitropolia Proilavului stri- 

cată de împrejurările vremii şi în lipsă 

de cele necesare, pentru a hrăni şi a ajută 

şi a aduce la o stare de îndestulare pe 

căpetenia ei, şi întâmplându-se a fi pără- 

sită de toţi şi fără îngrijire arhierească, 

453 

După 1711. 

C. 1152.
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1742, 
10 Ianuar. 

ip pepaeintie ăiioupiiet,: nobe-r? buetoe pbro- 

ztavatie: v ateptjoe ari ăppavia, dtcrțety vile 
zjeopazivie, Biowljoeoe mai diventoxEzre. pă- 

peodae-xăi” rmybdhoe tă mar” abtade Vogină 

val . cotmpbărjă Eprpetpiju ra vai ete mohetae 

n poxgiofiaz:"pnpivobe, pă: mentripevobe * mb 

ăvaciblayre. ai modipierobvra: boii mpbe răg 
zii oienplac: 6ăobs,;: „6x&be 7.poererj otv 

nepi Tie: ăvertipeme zăbrs noi dtotaurj6ewe; 

nai :ovyoâixc - evvopodorij0n xotvi | bad ris 

&vdrp.obs1js: don i iepâc rây âpytepoy: 356805; 

îmwe td dvâete adri)e- ăvanănpoti] zây ai 

ămapricdi ăi rîje idiac meptovoiac, - 
panevtii 'zabrie ră “ăodevic :-rote mar otioy 

Govbipaoi; Xa €bpbpoc: epica -n6d. Xorob 

tote lie: djanăvipiaunoiv: ze năp ăvEnadev 
XOpaY aărijt 2vopraxiiv; Fu pwo6ov hezoutvi)y, 

fi mai Poytov, ăpretiie Ouyaevnjy Topa 

6îjca rijv rabrne Evăeay, îjrte ară XaLpobs 

ăvwu.ădobe o0bx o0id Onuwe ăneyopiodn rabrns 
prxpv ai ovopdodm narptapyixii Etapyia, 

wat adfe ăvrmartorn xai bnerăxn adrij 
(«ot) wară xatpv 1jv &pxtepatebov &y rabTy 

vâv TopvyâGov xbp Tepăotnos, hoxbrus xai 
mpă wixpod rd (ij Exuerpijoac Kbprihoe, 

ai s- 

O
n
 

O
n
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sia: abriţe "Imfebonofiijvar: Benvoarar, xadbe” 
iv E£ ăpyiie, ai dă rhe rotabrne avrthiiveos 

ăvatinaBijvat “noe” răbrrjy. wa sie abrăpxetay 

at edâimviay 2XBsty, ai: Sbvarat inpârpety: by 

2y adi xerporovnjdspevov ăpytepta vai Emap- 
xeiv “adr rate ăvayxatauie !mpooddulc, 8E. înv 
Zeu âmohoetodai mai „ră Entxelţieva rubrm 
pen... Kai 9%, vpapâpeba, îva 1) jopa ab- 
mrd Tipăpwoy, stn e 28 py1[s Evoptaxih 
axată. nota zii Mmipondăcos Tlpoihd60»,:xrĂ. 

  

es , 

0 War zposăpiav rehtoas (2) adri, “Tabrry 

VOB avnolay 05g2y abrije, Xal vb ri o, | 

i 

  

şi creştinii “de: acolo petrecând î în. lipsă, 

şi “ca orfani de “cârmuire duhovnicească, 

şi fără - grijă 'ducându-şi, de altfel, lueru- 

rile. lor “sufleteşti şi :mântuitoare, şi. în- 

dieptându-se. către- prăpăstiile:" peirii, nea 
Vând. cine să-i scape şi 'să-i îndrepte cu- 
viincios pe căile” mântuirii, să chibzuit f în 

de obşte pentru acest ajutor şi această 

ocârmuire, şi în sobor sa găsit cu cale, îm- 

preună cu 'adunaiea sfântă a arhiereilor ce 
s'au aflat, pentru ca să se îndeplinească i iarăș 

lipsa, ei şi să se ridice din a ei însâș avere 

şi să se lecuiască acea neputinţă cu ajutoare 

de-acasă și să o ducă bine de acum înainte 

prin 'înlesnirile ei. Căci are din vechime un 

loc âl enoriei -sale, ce se zice 'Tomarova, 
ori Renii putând pe. deplin să-i- ajute ne- 

voia, dare în vremi neobişnuite nu ştim 

cum sa dăspărţit puţini de-: "dânsa, şi s'a 
numit 'exârhie patriărhicească, şi iarăş să 

schimbat şi s'â supus &i, [şi] “pe vremea 

aceia eră arhiereu acolo chir Gherasiin, care 
e acum la Târnova, precurm și cel care de 

curând şi-a încheiat viaţa, Chiril, care a 

isprăvit în acel Scaun. Această ţară. că 

e cu drăpt a ei sa lămurit acum şi că sa 
| “întărit supt. stăpânirea, ei, cum eră la înce- 

put, şi prin acest ajutor e eaa înviat oarecum 

şi a venit la îndestulare şi îndreptare, şi 
poate 'să' 'hrănească pe arhiereul ce va, fi 
hirotonisit într'însa și să-i ajungă pentru 
veniturile de nevoie, din care mai are a 
tăspunde și datoriile ce-i stau asupra. . : Și 
deti 'serieni -şi vădim ca acel loe, Tomarova, 

să fie ca :de'la începat enorie şi adevărată, 
a a Mitropoliei Proilavului ş. cl. Ă 

i (Papadopulos Rerametis; Ie B:6):, 1V, IV, pp. 8801 380- 1, no 53) 

 CCCCLXXVIL. 
Nicolae-Vodă. Mavrocordat către dascălul Iacov, despre greutăţile situaţiei sale. 

Niw6haos: Mavpoxopâăroc râ tdăoxAp 

dp "lăxofg. 
"Eporăs os Ea ră fypErepa, Ilăvv dewvâe. 

Tijc ănepăorov zarpidoc z6ppo ze popiapeța” 

Try prhzăToy aepopebar rate Moboais, aie ££ d- 

madây vă Svverpăgniev, 035 âxapet o ohd- 

Cer Eyopev, ăNhezadirjdote ppovriat nepraAo6- 

uevot. Tây Snăp îp.ăc ră Exdehopevov Xa batd- 

tny 6pâvrec, xarehecăuev Eavrobe în. rotobrote 

Bovhebety et xapev' râv :bp" Tipic rijv EXeewvijy 

uarăaraaty br” div Eyovrec, ăn ptone xaptac 

arevătouey, îtazptweda, 7ijvy Woyiy dmodei- 

ueda. BaGai ris dvoripo». Motabias, rs   

Nicolae Mavrocordat dascălului chir Ia- 

cov. 

Întrebi cum stau lucrurile noastre. Foarte 

vău. Suntem depărtaţi foarte de patria 

iubită, suntem lipsiţi de prieteni; nu pu- 

tem să ne îndeletnicim cât de puţin cu 

Muzele, cu care din fragedă vrâstă am 
fost crescuţi, năvăliţi fiind de griji neînce- 

tate. Văzând ceia ce se desface asupra 

noastră şi se apleacă, ni e milă de noi în- 

şine că ni-a fost sortit a robi la asemenea 

lucruri; văzând starea vrednică de plâns a 

celor de -supt.noi, din adâncul inimii oftăm,
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mi) îbum rob ăpr mengdodat doxodvros no) - serâşnim, ni lepădăm sufletul. Vai: de ne 

wow xoraffavetoa uni ră doiofita mvovoz, |  noroeita Moldovă, care, ruinată de năvala 

re dE ris sipivne ăvâuari ăvappaioat âhv războiului ce dăunăzi păreă că a încetat, 

î)nitovoa, rayby rotabră bpiorarai. Bewvă vai şi dându-și sufletul, dar nădăjduind să se 

Johenă, v '0dây 1 moh&uo memsiparat, . |. ridice în numele păcii, sufere acum astfel 

&mep &navta jpâv roic Entrerpapusvte Tijy de lucruri grozave şi grele, pe care nici 

radrrje -dtoixmowy ăfipâa' mpocapiooet. “Il ră în războiu nu le-a încercat,—ecare toate ne 

Ymobâv întyeta, Îi rây "0dopavăy ăozha- "lovese de-o dată pe noi, cei însărcinaţi cu 

via, 6 rây Eni xevahije dewvâv ăimoc, 6 rây cârmuirea, 'ei! Nemilostivirea Sciţilor, .ne- 

mpoofoxapâvov wpb6oc, 1 Evdeta 7âv ypripă- simţiiea Otomanilor, mulţimea relelor -ce 

nov, Îi măome mapaoxevie ănopia, îi rob | ni stau pe cap, frica de cele ce se aşteaptă, 

obuaroc ăotvera, 1) tâv pihoy ănovoia, răvra lipsa de bani, neputința de orice prebătire, 

rade? ele âpjyavtay Îjpăc wadorâst vai ri boala trupului, lipsa prietenilor, toate aces- 

ko xarabazritovaty. “Ey 83 xai u6voy Tipiv tea ne aduc. în stare de să nu ştim ce facem 

em măpapbrov xl iepă ăixopa, Îj ăvofev |. şi ne cufundă în tristeţă. Una singură să 

Hpâvora, îj zoey yopoln ră Xa? îjuăc, pi fie mângâiere și ancoră sfântă, Pronia 

eprâwxâcety ăpethopev, tiv râv Batvâv Nbaty de sus, în care, oricum s'ar desfășură lu- 

îmeigeu Ehmitovrec. ?AMă ră mohvetâi) ami |: cerurile noastre, suntem datori a ne sprijin), 

mowmida 2hrjuehijpara, oie Boat înpar: răv așteptând de acolo: uşurarea de rele. Dar 

iju&repov IlAdorijy napotbvopev, Tijv TV wpetr- păcatele de multe soiuri şi felurite, cu care 

z6ywy îhnida p.avovobyi REepirORTavra, Xahe- în tot 'ceasul aţâțţăm pe: Făcătorul nostru, 

nurăpac mutteiac ănedei al peilove mhIăS.. |. „tăind aproape nădejdea lucrurilor mai bune, 

îmavanetverai, md Ec Xoxiay XATtpOpOy. Tie „li ameninţă cu pedepse şi mai grele şi gătese 

fjperepac: "vbpune 7oă: Bxaio» per6b ăvapat- :| - mai mari lovituri, dreptul judecător pedep- 

gitovros ua avotihhovroc, i. ' sind pornirea spre rău a gândului nostru, * : mi   1712, ?lavovapio» 10. - “ - 1119, Ianuarie 10. . = 

A (Legrând, o. ci, Iv, p. 60, no 43.) | - 

  

CCCCLXXVIL 
Nicolae-V odă: Mavrocordat către dascălul chir Jacov, despre: plăcerile ce 

avea acasă, în „locuinţa-i din suburbia Constantinopolei“, cu livezi, grădini de 

trandafiri, crini şi iacint, cu ape curgătoare, care-i adăpau şi sufletul, cu: vederea 

„Împărătesei cetăților“, a Mării vecine şi a. corăbiilor, a oraşelor din faţă și a 

râurilor ce le udă, despre zilele petrecute în cântecul păsărilor, susurul izvoarelor, 

şopotul zefirului, în sfaturi prieteneşti şi cetirea cărţilor, pe când acuma grijile-i 

ocupă vremea de Domn; binecuvântând „tinereţa, Muzele, dumnezeiasca filosofie, - 

iubita odihnă, convorbirile mai plăcute ca ambrozia,- viaţa liberă, uşoară şi fără 

griji, mai scumpă decât multe Domnii“. a a 

- Neadhaoc Mavpoxopăăroc 70 dvânonăde xdp "larbfg. | 

Viper zodii j8ovijv ză owbewt pep.vijodai 26vuvy zapor/outvoy, Î] rpazoâia mai. “E 
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veovses sbv vody, mate Moboate Gpudobwres, onavâi 7ai âvâgat dv pOvoy pda detâc pepitov- 

res, vai Tidovis ăpBijzov Ţevopevo! 

Mzavroa ăpa, & ih vera, Ti £y iueztpe aponotie ăpă faspiffy, rob 

q 2 m mohoavei Demy zepizâtous, Tijy AmOzt0D3ay 169 vio edofiay, ză porii, tal 

zotriha ppopara 789 pădoy, 76 Apiioy, TV daxivbwy, os Gatpovios mazrpieato ză 20a'205; 

1712, 
20 anuar.
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1712, 
10 Februar. 

1712, 
15 Februar. 

ză pod vai Bouăjpec mie Eninvs:bone mbpac, rd pu mos E b5âop, md răv vi obâ8v 

ijerov morilov î răc perspas varaxmhoby voyâc; "9! pe0' done Tjdovije, Epetâuevot roate Ti 

m6d, răe dee înefădhopey, 8 ri nobhorăro, ri bnoxoânp&yqy Gaotida râv n6heoy ai Tij 

î meptâjeicai Băhacoav, ua mă dv adrîj mhota, xi tăc ăwinepa nâheig, nai robe napapptov- 

rac morauobs mic &pdauoie Emepyuevor, wat Xăţoy &popuăe 2 Tv dpopâvov Onpmevat! 

Tis 5 Muerepac dţewe Eortoâvne ri, Nav Emirepnei bsq, ai ză ora Tpiv Davpacime xaredE)- 

eco roie mowmidoe ai făvrărors râv 0pvidov dopat, râv mapapiedvroy bădruv role uehapbo- 

ao, ră dx râv nepinveousvov Gepbpo pbhhov. Ko drd zdons rotyapodv aioijoeuc Axparoe 

1jdovi, napenăynero Ti) poy. "ANY îxeivq navy bnepaveorijaet Îiy 1) rây ăppobooy Nâoy otvovia 

at Î râv ueră jetpac Bifhoy ăvănvoae pâha mhonoiwe Eveoraţey, xai zabrs 6 vobe pepipwate 

Îmara redohopăvoc, GMă dawris nai auimpbe dvarehâv, ăxpatpyode Evepopeiro nai AXIJpâTo». 

N5v & Exetva văv nopoynrev” xp 88 ppovriduv nohbstiâv nâvrosy meptetpyopeba. Rai ză 

uăv Boxody fjyewovebouev, xai roi moMhoic 2ouev Enipovot, NY î) Evdov xardormots Tay- 

rămnatw ămăde ri EwoBev mepiGoNi,, mai odă ăxapî ebivusiv Egouev râv 1ăp zapbvroy d6- 

jepov î) otiofpate „RO. TO Dr:1400pEyoy Î) nrota noile aupizs îipuâe cyminmow. "0 8E 

xpooodc, pedl, atây. zapepbbiqtev, A menta, o0bâăv pi XĂĂO Wa4TaNnOv si pi iv dnoxvaiooay 

pu: V: "8 vedere! & Modoau!, & feoneaia punoapia |, &.zposptis Mooyia!, & dp poola j0zepat 

Sarp6ai!, î mohhâv ijpremowâv dvrăttoă, dveroc mai Ehebdepoc ai ppovriduv ameiparos Gioc! 

“"Ediwao, mepionobâzaros Xepohi, xai nataxdpos arâhane vy ueic torepijpeda. 

1712, 'lavovapioo 20. 
(Legrand, o. c., IV, pp. 60-2, no ini AI 

CCCCLXXIX. 
Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre amărăciunea, ca la bol- 

navii de icter, care strică şi plăcerea scrisorilor bune ale acestuia. 

Nixdhaos Mabpoxopâăros ră râăsxohp xbp "laxofâe. 

“Hâsa uâv ră bu&repa vpăuyaru wai âubdyjroy Boy ănosrătee “piowbenra, "AN bozep 

noi înrepop xăuvobo xi adrb mb Byajrretov Wsh mixpby eivat doxei, obro xai iv mă bnep- 

Găhov ris ădouiac ăvatpei zâoay îăbenroc atodnotv, xai 1) devoonotdc dyia nây 1b poope- 

p6uevoy peraYpvybol mai peraâdhder, 0, Xază WEN00Y VN0V, EX TÂy DIXpOTĂTOY AROpĂTtAvAI 

ză. oxd, da robunahwv în râv vepbvroy jăbraroc ORE Tpopăoets uaotedovoz. 

1712, Pefpnvapiov 10. 
(Legrand, o. c., IV, p. 62, no 45.) 

CCCCLXXĂ. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat -către Marele-Eclesiarh Hurmuzi, care-i spune 

că doreşte să vie în Moldova, adăugind consideraţii filosofice. 

Nexshzoe Mapoxopâdtos râ Meyăhp-Exximoăpxm xp Xobpuobtiq. 

No pe md ăotărp %vbpij razvrebeodat ooyyywordv ein, &re Ex phochc Tos Tp00hy 

ro dxi Xa obro xadeocnriri rije înc mohă 82 hiav ămâddv cort 7 dpuprpperăe xoi 

âveăpaatav. 05 perpios ăpa Banndăterwy djuiv Emetotv AvujtvhonovoL Tă Gă păupata, 2y oile 

ză sie Mohdafiay xhirapsie aprsofat. “Oaza 3! vrabda Bexrpibv & &rbyyaves, ri Koy- 

oravuvobnoy Gă orâuaroc eiyes' mâc oby ămohabov văy y Ev Eptost Gterehete, Exelvoy 

Endopste Gy Bhyopnxas mal, TohLăv xaBetu&voc Gafetav, obx âuutvete mois Xmut GdGaow, GA 

26 bmoystov» maMwpâlav ă5erc, ră îi Aeâpeyoy; î) ăpa râs ămohaboeos 0brty600by Tpâpatos 

x6poy ăyzotobone xai T6y ui) zapâreov, ei ai mode xaradesorepa siev, iv uvijuY]y vabpezt- 

tobons Eni rî, râv XpetrrOvyuv aipsoe: 1 zi puhaxi Tây ueră Xeipac, Exdehbodar xai &n0g- 

paOopety pios ză ăvâpoziwvov, ai 05 uâvoy vane, &Xhă vai vEpovrae oroxetofat rovrpt mg râde. 

AA ode, & mată, riv rbymv=rb pâv pEronov mohbrpt 10% ză 8 Uztodev pabapă eivat 

pBbeoda îfey &zdoot ară npbowroy icdoay ăhoyiotuoe abrijy mapttpau.0y, Gn6re ră vâra 

orpâţete ăpryavoâwac mepi cijy rabie Olga, 05 rij Tb/m, GA Eavtoie Epahe coast. "Epposo. 

: 1712, Pefpovagio» 15. 
(Legrand, o. c., IV, pp. 62-38, nv 46.)
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CCCCLXXĂI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat. către Patriarhul Hrisant Notara, despre iertarea 

unui recomandat al acestuia. 

Ninshaoc Mavpoxop5ăroc Xposăvdwp Ni- 
răpa. i 

„ Ilatotos 6 bpărepos &pinero păupara %a- 

wilov ris “Yweripos Xefaoutorarac” &Ă Et 
ris owpamwiâos Eni roie ypiupaiv obor, nâă- 

os ănoMhabre map” Tuâv ănodoxîe. 0bde- 

piav ăpa Xăpiv “iv Exere î X Monaptrris 
de, ănâyroy râv map” adrod nat fpây ei- 

piutvoy moi nezpavuEvov Guvrjuovioaytec, 

Said, adr owryvouny ăneveiuapev ră Tăp 

dom pat ră Tpibv 6gethiuara pe'ţaNGâopo€ 

ăgtăvri Ge bnoxhivavrec- râv abpăva, tă eie 

îjuâs menhnpupehtârt ară XpEos Eriune 
duqhdnmpev. "Edpoobo Eztpiiintoroy 1) “Yp.erepa 
Befaomârne moi rais îepaic adie ebyaie 

z&rdeobro ră Getov îuiv. 

1712, Gefpovapio» 20. 

(Legrand, o. c., IV, p. 63, no 47.) 

    

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Paisie al vostru a sosit aducând serisori 

ale Reverenţei Voastre, dar, când pecetea 

“Pa eră încă pe scrisori, sa bucurat de 

toată buna primire de la noi. Nu ni păs- 

tră Fericirea Ta vre-o mulțămire că, uitând 

de toate cele ce au fost spuse şi făcute de 

dânsul asupra noastră, i-am dat o largă 

iertare; totdeauna am cedat bucuros, după 

datorie— plecând grumazul lui Dumnezeu, 

iertătorul păcatelor noastre cu mărinimie,— 

celui greşit nouă. Să trăieşti întru mulţi 

ani Reverenţa Ta şi cu -sfintele-Ți rugă- 

ciuni fă-ni pe Dumnezeu îndurător. 

1712, Fevruar 20. 

CCCCLXXXII. 

Patriarhul Chiril de Constantinopol către Mitropolitul Ţerii-Româneşti, pentru 

banii unui călugăr din Şumia. 
By imi Maprig, 6. e. 

(După originalul ce se află în Arhiva Companiei Grecilor din Sibiiu, orga, Studii şi documente, 

XII, p. 17, no xxL.) 

CCCCXXXIIL. 
Însemnare pe o carte trimeasă de Gheorghe Hypomenâăs din Veneţia fra- 

telui său Ioan la Bucureşti prin loan Hrisosculeu. 

Ispmerar că abraftheep pb "low T 

Tponetovvrie,  Everiaf)ev sie Bowovptortov, tă 

205 ed-peveatâzo» za XopLoTĂTO» ĂPAOVTOG X9- 

pio» Plowo Xpooooronhataw” 1112. Magi. 

Se trimete fratelui mieu loan Trapezun- 

tinul, de la Veneţia la Bucureşti, prin prea- 

nobilul şi învățatul boier domnul loan 

Hrisosculeu; 1712, Martie. 

(Papă ms. 406 al Patriarhiei din Jerusalim, în Papadopulos-Kerameus, “Jagoonhoptrtan Bribhto- 

Bun, I, Petersburg, 1891, p. 411.) 

CCCCLXXXIV. 

Partenie, Mitropolit de Larisa, către Patriarhul Hrisant Notara, despre un 

Jeroteiu, recomandat al Brâncoveanului, pentru înaintarea ca arhiereu. 

"Encore Magfevio» Mazpozchizov Aagid- 
i d “ 

rs 2phsă p55nv00v lepooohbu.ov, para'tțe)ob- 

oa, teprop.âvap6v tva lepifizov,ovntopevov (sic) 

58183. Vol. XIV. 

Scrisoarea lui Partenie, Mitropolit de 

Larisa, către Ilrisant de Ierusalim, vestin- 

| du-i că un ieromonah leroteiu e recoman- 

58 
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nd rod Treuivsc Bhayiac Kovoravrivov Bao- | * dât.de Domnul Ţerii-Românești, Constantin 

oapââa Bpowxofăvov mpăe răv Kwvorayrvo- | Brâncoveanu, către al Constantinopolei 

„ nheoe Kbps), e -ăov 8 ăpyteparelay, Chiril, ca vrednic de arhierie. 
Movaptbrate, Gopbrare oi oeGnourare Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea» ve- 

âtonorai, Marpiăpya mic ăviac-n6hewc “lepov- nerate stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 

Gohiu.. xai năoms Tlahatarivne, xbple, xbpte lerusalimului şi a toată Palestina, doamne; 

Xpboayfe, tiv. Yyerepov pevahonpezi) xai doamne Hrisant, mă închin cu evlavie Feri- 
Oeori:nzov: Maxaprăcntor- babie 1.p00xbvy6 cirii Tale măreţe şi de Dumnezeu cinstite 
vii. 'MepLETosoHAL, „arată âua ri. -0€- şi te îmbrăţișez,- sărutând tot odată vene- 

Gadpiay. Bpuby Betty i. rata-Ţi dreaptă,   
PAză rây npâe ci Tuierzpay Maxapr'6rnTra: Ypăuăruy râvy inapytozăn uov, Deere 

vota ză mohdovră ţot. îmi re zapavevtobdat râ navoyinrăre deonâe ua ci. mâv joy 

&p'yteptoy. 6umybper, Epoca dă re tăatoboric -Emotoiie -rîjs abrod [laapârineos ai 

deortpns 0»yoăix&c. - 

:1Oev ma pană xai E + ci “Yperepav Ilavarprmra, îmtota&yrjy + vară 6ăboc ră rpăp.ara, 

xai îvdegănae 165 :văy ăxaraorăto». valpod, vă peotrebonre, diGovrec vai tăc Gvapopăc TâV 

ozerhăvroy dă Vă uâc 806 ădea vă fjovyăcopev. "Ori dv owyywpei 6 xatpbe vă zeptypătteo 

xaradenrăe ză mar” Ep mal ră îv ij Enapyia mov deva, ăv wadă xai Gray EXabov ri tdtă- 

tovoav Emotohiy rod Ilavavuorărov,: ânexpiâmy & ăâvvărac Exo xară măoav âvămunv EXBeiv 

xază mb mapăv. Ilhiy mp rod vă Xâfm î) Ilavamtâras ro» ri ănânptoiv-.pob, Eorethay vai . miy 

avvoâxiy Emtarohiy, dă iv &noiav 8v ănexpiOmua, ăhNă perayerpitopat ăyabby xai : dâto- 

xpensoraroy ptoov iv Yperăpav G0pWTĂTIv Mozaptârmza 6 nos ebhafobpevot ai Gv0Teh6uevoL 

3tv DnoMăfovy ne xaraopovoduey ri mpoorayiiy tu" body, 6nod nâvrore 270 sie 6ha E epâvra 

ebmerdije zi) PEuxoia, She noi dan mă vă Exo Xdetav ueră stpnyinod Tp6n5v, xai, sie 

Gri djdehe pavij ebhovov zpbe moâEpy may 705 xotvyob donnrio» ete BAqvy rijv &deApârrra, orepo 

*oi GROdERopat Ti)y eboopavi] dmâpaoy, xai * u0Tpiova uoâepynatv adry. "A ex5Eyouat 

howmby măe oeGaouiag Duây ănoxpiozis do0v răxos tă cod perâpo» xbp Lopti ai mpă 

ilăyeov. dcpgehiaa: iperăe ie: beoapăyoo Dipetac rije. "pecâpae Maxaptârpros, 1je uâv ai Beonerdeie 

xai mavaviat ebyoi mat ebhoyiat einoăv pot modtjpyertăec îv "e Sora &amEoyrt aehăret. 

abil, Mapriov vi! 
„sf Ele mode, 6ptomade zijs Jig perahonpenobe. Manaprăeqzoc: 

Aopisons Ilapăyac, 

PE ci mportobutym Emorohi) năpyet ră Enâuevov botepâypupov:] 

Xpioziave ms 8M0ov Vâm ăn Bhayias P. &. 

Smprioaro fpiv radra. Rănota tepopăvayas |... Un ereștin viind acum din Țara-Româ- 

loayyvirns, Văhene “lep6Geos dvâuart, 54- | -nească ni-a spus acestea. Un ieromonah din 

Tpibas. peptuby sie Bhayiy, Ederifin abbey- | Ianina, anume Psaltul Ieroteiu, petrecând 

mxâv Tpauătov Bă meoiretac rây wmemtav-. | : câtvă, timp în 'Fara- Românească, s'a rugat 

dsâmy, mpos Te răy Novzpebrarov | vai robe | de serisori domneşti prin mijlocirea beiza- 

xanovregarțiidee rijs abrob "Exhapapirijtoc, delelor, către Preasfinţitul şi capuchehaielele 

Onâray, „coji XIV Emapyis, "vă mpoxptdi) Luminăţiei Sale ca, de sar întâmplă vre-o 

abrbe â lepodeoe 8 der rod "Exhayrpo- eparhie, să fie înaintat el, Ieroteiu, pentru 

râtov. mp 6 oxunbe 705 îepouovăyov etvat, iubirea Liiminăţiei Sale. Dar scopul ieromo- 

îmedi vai ră Tpixazha ebpioxnovtat ThIjSLĂ- nahului este ca, de oare ce şi Tricala se află 

Covra sie ră 7loiwiva, vă magia) ră ue- vecină cu Ianina, să încerce prin mijlo- 

Gurziae râv vazeoeyaătov vă ră popior, cirea capuchebhaielelor să o capete şi să fie 

xai vă iv &pyteziononoc, î| Tijy Entoxonijy arhiepiscop, ori să facă episcopia Dimi- 

rod Apare pădos vă xăuq îpptentOnoriiv, xai -| triadei arhiepiscopie şi să fie arhiepiscop 

vă. ăpytepateboy) v 2uetwgj îi “Amioobyn 70». acolo Sfinţia Sa. 

 ADTă ră Xa - voi roy - adodenây zob “|. - Aceste vorbe şi scopul lui întreg, şi 

oxondv, vai wa” adr 'Epov, mă Gveege: |. luerul acesta chiar, le-a adus la cunoş- 

moră mpbe răv Xpioriayby Gnod, pă tă tință în taină creştinului care ni le-a 

&rprrar. Tă 6zoia stvat mester, hiv pie spus. Care sunt de râs, dar nu cumră, ve- 

nos Xa Epyoutvob Exelvob Tod AXATAGTĂTOL nind acest neaşezat la Țarigrad, să se în”  



sic. Baothăbovoay; îtehav' varatetabii oi. xa-.:.. 
mawneyamtădec ai răv Gbvâpăuavy eic ară 
ră ănoza Entyetpipara, Xa mâe 7potevijG0by 

xauiay Eripiiay. i 

IlapaxahoBnev - Fii . Maeaprăcuică: Gas. sa. 
mode mnpodabăoere vă pijv ănarndâor ai, 

-. duplece “capuehehaielele - şi să-l ajute la 

aceste fapte fără rost, şi să ni 5 atiocă vre-o 

pagubă! Ri 

= Ne rugăm 'de Fericirea Ta să-i predis- 

puneţi ca să nu fie înşelaţi şi, cum ştiţi, să 

 tăieţi planul acestui lucru; căci pănă acum 

op rporw îvopitere, ăzoxăvare rijy 2pâbeov credem că a şi sosit acolo ieromonahul 

ris bnobecews rabrms' Gri ăypL ris. 8shpo acela, de, treabă la Constantinopol. 

dMopătapey vă teBaoev abree 6 xahâc lepoa: | =: 7 

uâvarzo eis ză Emyorăyrivabrohwy.:. nn DO a: d ata   
(Bibl. Ac. Rom,, copiile « d-lui M; Gedeon.) DP - 

see 

  

"OCCELXXXV, 

 Anâstasi€ Bunellis din lâninia către Patriarhul. Hrisant Notara, despre pă 

răsirea- “creşterii Şi învăţării "fiului: Domnului, „căci lucrul mieu, cum am putut l-am 

făcut ŞI cât a' fost voia -prea-luminatului micu. "Dorân şi, „cum am aflat; după Paşti 

iu are să mai "Strdieze prea- -luminătur lui copil“ : ” va veni deci „acolo cu învoire 

pună, cum cred, de: la prea- -luminatul şi prea-nobilul "Domn al, mieu“ scrisoarea 

o aduce un chic Tosif, ” care e într'o casă cu noi! şi cu prea- Jurvinatele beizadele“, ; 

şi 'sa purtat: bine, dar nă putut, îi împiedecat să plece. . .. 

   

"Enotohij : Avasrastov IIzop€ > i m, cod ££ loayvivoy, 2 ape: Tăy, “epoaohbpuav X pboavbov, 

Ape zh hovoa „det rapatijsaro . ri -ăvarpopi măi Exmaldevoty 70 niod cod. înewvos (Bhayias 

7 Madăavias Ă-p0970Y), * E pi ” : 

Maxaporare; oopâraze apă “ ibnare ozptăpya * ri. . dute e ateu “epovacrăi, zbpue 

xbpre. Xpboaybe,: tree 25 „mânep vai, ebepyera Vepuorare, ziwv “Ypertpay Mawaptorrira a 

Val, TPOGXLVĂ, voi, rijv De&răy abtije iazătopat, pohaztopev siyaz” nabixerebav Ti Sei 

rob Asondro5- etpl ENE 

„To nap6vy 4.0b . 33 £ivat eis, mode fete pazrăe ri Tuscega Magdei, zapă 

vă zpooespo, adr Ti Tpooijtoboav TpOGKDVII0tw, Îtă răs mohhăe ânod rap. abrijs 6 Ex Tre 

s264 xai- GEXap.at edepnestas, 100 yăptras, aimias obone eic zâva po» ză 0oppEpovra mpds 

Tă.ed. tă. po 

”H6eha Fitaa podis aă “paupăzov. vă  2p00XbvIj00 adry 065. TV Soporârr 

OpDAPIIV, aa, „pă. Exovrde Tie opotisorv - mp6 adi, Î mia ăi îtazogăv, d2y Er6huTj9a 

vă. FII. zpoabico sie zăe 'rpovridac rs băpos nepttrây, dc pâvov Azepăatoa WE GOROGAV 

"pai ab. pă Coav “Xorray vă xrjpbrrox ră ROXNĂS TIS edepţeoias O705. EXvptoa. 

„Nov & Gus, Gpohâusvoe , vă Ezavaxâpio mpbe ră p&cega, Qz05 edâvmodvros peră 

ră Nzoya (or ză Epoy p.0b 66 1dovăpiry, vai e pE/p!s rob roy î) Gobânats 700 TO 

daumporăto» wo Ab08yr65, Eztpehr 07. %ai, e Ewaov, ueză ră [lac/a âăy elyat sie ză vă 

ononăt: 7d imdapmpâraroy rnvov 705) Xa pi Epoyras: &hoy naurtpa Wai Gbpfohov a“padov, 

zopă ri “Yusrepay Maxaptâerica, tăob Gz0d rii TpUGT pei ziv Gonhiy po, 2 ete wtxp0y 

ziwa :ppâvov pă: Epere abroad, uă abronpozipeat aNiy, ee vouilo, rod ebyevearătub pot vai 

împagorăsen Ad0ăyego” dedu Gus ri; Vie Mormaptoriicos vă pă orpetesy, xi 7ijy avabijy 

die .ooufovhlv, âtâ. vă pi, ap&/w ădtomotos! eie zobs otrelove „Mă5ods. Ti * Gaohias p00' 

ad VO : zi fîiow âmod Eset: Xfonhos vip sis mew ode! cp po. Ară zodro vai 

Thy dopat zîis, Duerepac 95poz zane ovvecens vă pă “pă să dâfava: adri, Get, Ei păprbpt 

820, ari. Epvoptoa, vai ete abriy îhzilo, ua Tae zăc opfoshăs Teptpăro, 

Aă zăv dp lect Gzob- robi tă Fap6v, vrac îv ptă oaia GV Tep vai 706 Era 

7 porăTobe paettacedec, za ăazâytes 7av Bă: Tip) PONI 700 rareori, ză Îp.z6ît0a, TONĂ 

d, vă pi ptazbo Evrebev, ară pârt în dorzăv Gori &vsipws 77 cot ppovos pE/p 

<îs ămodipias absod vai 27 cv papTop, 47 da. tiv zpooozoy ză 2,05 Geha Cebatut)i, 

Nos E vai dasi Exavaviâpzret pis ză adrâ, Băv ppetătera! paprop! ia, ăzeiâi, beer Gefatofiij 

î Xăi Manapes ăzd adtây, ' 
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1712, 
18 Mart.
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174, 
5 April. 

Taidra uăv îmi rod napâvros* ai 65 edyai rîje “Ywerâpae Maxaptârnroc sinoav per 

îw05 Ev Gip navri. e 
A, Maprie 18. 
Tic “Tperâpae Maxapiârujroe Snoxhvie Bobhoc 

"Avaorăotos MrowvtMne, 6 2£ "loawivoy. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) - 
  

CCCCLĂXXXVI. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa 

sa de a se face arhiereu Paisie, egumenul de Galata. 

Niwshaos Mavpoxopăărac Xpwoăvfiw No- 

TĂpa. 

Mavapubrare, âyuorate vai sopbrare Îla- 

rprăpya râs diane n6hewe 'lepovoahi. xai 
e 7 ez a - 7 năons Mahnorivne, Tpsrepe îv Xporă mărep. 

cefaoutorare, rijv "Yperipav Mawapiorara per” 
edhafeiac mpocațopebonev, mai miy lepăv ab- 

mie Beftăv ăonatomeba, Bedusvot rod may 

roâbvâuov Qeod vă rijv Brapvhărrm, ete răvy 

ântraroy rarpapyixdy nai ăn xy abrije 
Op6vov îv etpijvm mai ădaoetorep brjteia, wat 

ebmuepia, weră p.oupobLâraros. 
"Emetdi 7 ebidfera ai Î) ăyănm 6nob E- 

xouev xpăs ri “Ypertpav Maxaptârura eivat 

fe opiori, păc vâuvet vă Egupev %ai Trepto- 

oârepovy 0fpoc, pă ră 6roiovy riv mapana- 
Xoâyev vă ăvadey0ij sic md ăyiov Gănroua 

măy veoyevi was biby, moi vă Eywuey 0wY- 
voi 6xod ri BăMouev ete xănov. "Er 

TiV RapaRaoduey, Thy Tavosbratov Xp 

Iatotov 5 âyănmy was vă xoraveboy, Xa 
vă rbv ciuf0%] pă rd fioua mie &pyteposbwns” 

xai, Enetdi) roy brd ră Gporăre ai AnoG- 

ron obti Opowp 2rapyâv Î xardoraote 

ănb rijv mepinăretav Tod xatpod Td ovyxopei, 

6sher Booq Xdetay, dyt p.6vov vă Yetporovatii 

256, ete ră dvoua Tis rtvoc Emapyize dpiler, 

Gdă nai vă ebpionijra. măhv £36, Xa. vă 

2 Thy povrida vai rod Lahară wat Tâv 

hozây Exeivoy uovasrnpioy we Enirponnc, 
xoi vă mby Exmuav mai pete 236" ră Oroiay 
xapaxahoduev vă %ivg Xopic ăvabohijv. Av 

âumpi6ădouav Ore tă ri Gobhevowy 605 

Zapev ete my ”Anptov Tâpov, Eder riv rtuljo%] 
pă marădmov Qpâvov. Lyopitouev Gr rijy 

Hayoordrnră: ro» rijv Eyet sie ri ebvotâv Tps' 

due ei Todră pac ră ateu dEhet xara- 

vebom wat îv dvăztjy pas. “Ori pă ethxpivetav 
hăouev nâs Thy ăvanâuev vai Tppeie, ua! 

zăy sbhafobueda, Xa yvopilouev ră 7pore- 

prypară zo», Xa udata rijv ueră npofinpize 

B0bhenow sie zăv Iavămiov Tov. 
Mapavahobuev vă Empev ovvă adrîs   

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 

şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 

prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 
Fericirea Ta şi-Ţi sărutăm sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să te păzească în Scaunul preasfinţit pa- 

triarhicese şi apostolese al Tău cu pace şi 

petulburată sănătate şi voie bună, întru 

mulţi ani. 
De oare ce evlavia şi iubirea ce o avem 

către Fericirea Ta sunt deosebite, aceasta 

ne face să avem și mai mult curaj, cu care 

te rugăm să primeşti la sfântul botez pe 
fiul mieu bon-născut, şi să avem iertare 

că te punem la osteneală. Încă, Te rugăm 

ca pe prea-cucernieul chir Paisie de ha- 

târul nostru să binevoieşti a-l cinsti cu 

vrednicia arhieriei; şi, de oare ce starea 

eparhiilor de supt preasfinţitul şi apostoli- 
cescul Tău Seaun din prefacerea vremii 
îngăduie aceasta, vei da, voie, nu numai să 

fie hirotonisit aici, în numele cării eparhii 
vei hotări, dar şi să se afle şi mai departe 
aici, şi să aibă grija şi a Galatei şi a ce- 

lorlalte mănăstiri acestora ca epitrop, şi 
să-l avem şi noi aici; care te rugăm să se 

facă fără zăbavă. Nu ne îndoim că pentru 

slujba ce a făcut-o la Sfântul Mormânt, 

îl vei cinsti cu un Scaun curiincios. Ştim 

că ai bunăvoință pentru Preasfinţia Sa; 
deci Te vei invoi la această cerere a mea 

şi pentru hatârul mieu. Căci cu adevărat 

Îţi spunem că şi noi îl iubim şi avem pen 
tru dânsul evlavie, şi cunoaştem şi meritele 

lui, şi mai ales grabnica lui slujbă către 

Sfântul Mormânt. 

Ne rugăm să avem dese serisori ale Tale 

 



1păupara sic dijdustv zije ăabije ua mohw- pentru vădirea sănătăţii Tale bune şi mult 
dorite şi rugăciunile Tale părintești. Iar 

anii Fericirii Tale să fie de la Dumnezeu 

prea mulţi şi cu totul fericiţi. 
1712, Aprilie 5. 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

2 ce 2 + + A nofijrov byetas cnc xol răc narpiăc abrie 
a "aa e = 3 , eds. Oi 53 xpbvot ris “Ypertpac Maxaprâra- 

ros sira 0ecbey năuzohot Xa naveruxeis. 
WE, 'Azpridiov d. 

= e £ rm es - a - 

Tîjs Tyertpas Maxaptorqros vtbs &v Xpioră 
s sd 3 + p 

vai Bhos ele robe 6pLopobs. 

"loavyme Nixohăoe BoeGâvăac. Io Nicolae Voevod. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 63-4, no 48; Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCCLXXXVII. 
Nicolae Mavrocordat către „Dimitrie“, despre slujbele ce i-a făcut aceasta, 

răsplata ce i se datoreşte, grelele stări de lucruri din această „ţară de Miazănoapte“, 

unde primăvara măcar de ar aduce „nădejdi mai bune locuitorilor“, de oare .ce 

războiul a încetat şi se aşteaptă roadele păcii. 

Niwâhaoc MabpoxepSăros Ampqtpiw. | 

Oidă ov 1 mp6ouovy, md Xyporvov, mă tije Entpedeiae oburovov: 0băt NEMIJE pe Gr6- 

cae epovrioi xaramttlet, îp' G xahâc popiozt ră Tiptrepa. "Brawâ 605 ij Enipoviv, Ti 

etărxpivetay, rijv niortv* Ăvawat Tijy sbieviay, Tăy GTOXAGTIXIĂ|V TV Seâvzov ăypivotay, Tiiy 3 

ândrponaty râv îvavriov yewaldrra, "AN băi msvode bnotânale robe zap” juv Enaivovs, 

obre uâpt d6poy bhâv vâpate orm6utvvs: măi văp robro râs Tiuetepac "vii, ot Ye 

odă robe punpâv mt dv jpâc novodvras Babthâv dp.otfv âpotpetv Eoyyupodpev bv Gaţiheo- 

răzov nohaboas adrâc, re peitov mpoouia drmjvexos 1jpiv Dzrperoby.evoc. Ob ăwvornduev 

3 o£ re xai robe AMone ţpihove mshhobe Xa xodads xapnobe wa zhovoiac ăvrâsoatG 2aţ 

îmâv %0m mposdoxâv, re rod pâv Xetpâvoc zapehdovros, avahăutbavros dt rod Expoc” GMA 

05 re xăxelvobe ăvamuvlistouev, ăpwrbo» xai xarebhypevne “îjs zijv Boixrjoty Tjpiv Ama) 

p&sda, Bmov 8 me petpâwv hiav Gapbs xal md Eap, dă rijy 2mlpatay 705 RONTIROD XpOVOV, Tijy 

arempvtay ră mstoy rije oimonutvnc, Epoâbrepov îjmep ete, pară. Mohs ăp 8 ij 

cipijync, Tod repnvob ai păiuaroc xai GvâWaroc, îvahăpmev ăptapevne, d re Dnăp Tipăs 

odpavbe mpoauetătâv paiverat, za 1 dp” îjăe i, Ti mpiv ăpoppiav ănodnopEvn, %7i raie 

fovipmrărate împăat vai Enipboiaie Tîjs ăvodey edpevetac Cooyovovntvn, ypnorortpae Ehriatv 

ăvanrepoi rod oixiropac. Băfhmides rolvoy 2optv, Tod "Apenc TavozpEvaD Tv AzetdOy, Xa 

ris rob zoduo» mrolac iBetone, wat ris ebxralac etpivne zamodelone, xai ziș bâs ră 

npiv Emaveldeiv x5ouov mai xahobe 'ijâc ăzvâpețaotat xapnobe, Gv aci me nai ij XA 

ooppeveia nod mois pihote ob ri rb/oboay uoipav ph zpofibwos Enrpopiiriisonev. *Eppo30. 

1712, "Azpuiov 25. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 64-5, no 49.) 

  

CCCCLĂXXX VIII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre greutăţile 

amândurora şi egumenii din Moldova ai mănăstirilor Sfântului Mormânt. 

Mawaproraze, xpuorare vai copotare Nla- | Prea-ferieite, preasfinţite şi prea-înțe- 

spiâppa ris ayias mâheos 'leponozhiju xai | lepte Patriarhal sfintei cetăţi Jerusalimului 

zăsns Madarorivne, KT. Gebweva Tod Ray şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 

roâbvâpuab Bernd vă Tijy vapohârTy ete ră prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 

îpozazov Rarpagipirdy mai GROGTOhRiV ab- | Fericirea 'Ta şi-Ți sărutăm sfinţita dreaptă, 

zije Bpovov îv cip vai dăvasetote pesta wi. :  rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

edrpepia, pată paApoÂtOTIjros. 

Tă îepă cîjs “Yperepac Maxapt6rjzos 1păy- 

vaza îâfouev, za dzăp sije ăpadiis xi Ege- 

să te păzească în Scaunul preasfinţit pa- 

triarhicese şi apostolesc al Tău cu pace şi 

netulburată sănătate şi voie bună, întru 

207775 adrijs Drrtetas Day păprpev tâ576pev | mulţi ani. 

46) 

11712, 
25 April. 

7 1712, 

26 April.
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uieză 'ebhabetac vai! măe lepăe:. abtile eye, 

mai. eăyaptorobpev'adri). Rayopeynăi ră &pe- 

Erie pawâveva, Aabălovre: ră ărtă'rije dijiae 

rohewc pâunata, mohă EortjOmuiev:ătă răe 

ămarioe mai muiac Gib 'Erpetay: duc, 

Doov etvat 6:atphe BvoxDhăTEpOC, Tâ00Y Te- 

ptoodrepuy ăvahăynet î tije: “Yugerepas: Maxa- 

piârazec apa Gbveais" sivat vai Î) dvămvpoc 

ebhafaa nod nphe răy booâ6xoy Tăvoy vai. 

mpbc abriv pepa navy 7 XPLOTWUGY TĂI 

pu, oil Shrilâpev vă dnohovtio% d pqorâpa 

varăaraots. "0 zapov xaipoc ele Sa Xă up 

PoLadTa; Enpopewre, ua. Tipete „ndoae îoopo-+ | 

Xiag wat: d0vuiore 'sobpapuev al - xafPEndoray.: 4? 

Sbpopev, dv iv davOavonaty: dedotptoutvoy vă” 

  

eivav mă Bvoua rod eod 6rob mbăoxnos, vă 

x&m etprivr, ră ÎBâzarrav 2, vai Tpău.a, Xa 

ăvoua! "Ouoc juste 50 xâpn, robe waprobe . 

ari) dăv robe rebtripev: 9. Eetipoy Qedc 

uă md ămerpăv ob Eeog dă râv lepâv ex .| 

IE. “Tper&pae Maxapibenroc vă pe Gone *. 

no vă “ZEowahiom 68 ră voepi! Aă ri .. 

Stotx%jaty T6y svradda ceânapioy * abrije W0- 

vasrnpiey, oi O robe Ey abTois TAVOGU- 

„năzove Îjvovpăvove, mată, măv Boptauby vai 

miv GpEoxetav Tijc “perepae Mamaptbcrizos, 

Et piverat ha, îne5h adr, eivat zehetoc 

„imoxbpre sic ră (deva Sora, povuoripta „mai 

fjpencat Î rotatie, Tov Ex rile Ep/ppovedrărns 

adrije. Bovhljoewe" sie Thy Grotay GoyrpEXOuEV 

ai îjpeie dhoyos. Âă râv TAVOOUBTATOV 

ăpymavăpirny dp llaioroy, Exăexoneda zi 

ovyxarâfjeaiy ns sic riv per ebhaelag 1045 

„Bi pac ăfiwoty. Thy vEov Ilovpy66onry € 

pe” ebvoiac? răy 2367 0rpev, xi âvekafe ri. | 

îmaraotav rij diac îxeivma povije. "Bd 6xi- 

ev wat ră meuptevda p.00pocănobya xai 

1ădapara, ai edyaprotoduev af). lapxxa- 

Xodpev vă Eyopev mâyrore ră lepă abtile 

1păpu.ara peră ris arriedae rije abis ui 

nodonofiro» dteiac rr, xai răs lepăc arie 

ebxăs, Qi 88 ppovor ri : “Yperăpae. Moxa-., 

ptăznros ei7oav Geddey mapz6hhoL.. XA Ta 

vebrpxeie, | 

—ap:6, 'Ampthaiov 16%9. 

  

În Legrand: ădbvaroș 

În Legrand: vă pas. . 3 2 yT d 

Cpvântul lipseşte în; Legrand. 

Cuvântul lipseşte. în -Legrand. 

În Legrand: Mmovpvââora-. 

1 În Legrand: sdhabstas. 
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= Am primit 'sfințitele. scrisori ale Fericitii 

“Pale şi ne-ar bucurat peste măsiiră  peiitru 
sănătatea-Ți bună, şi nouă prea-dorită; am 

primit cu evlavie şi sfintele-Ţi rugăcitini, 

şi-Ţi mulţămim. Am:afiat şi. cele scrise, pe 

rând. Străbătând scrisorile din sfâbta cetate, 

mult ne-am scârbit, pântru cererile și pa- 

gubele- ce. sau petrecut; ci, cu cât e vremea 

: maj. grea, cu atât. mai cu prisos sțrălucește 

înalta înţelepciune a Ferieirii Voastre; mai 

„este şi aprinsa, evlavie ce o poartă către pri- 

 mitorul de viaţă Mormânt şi către Tine 

:- toată. turma, “creştinească,; și "-nădăjduim să 

imrmeze b stare: maj “uşoară. Vremea de 

: acum în toate:laturile; a; adus âcestea;: și 

-* nu-ţi. tieermebăgate i în.:samă şi “noi câte 

greutăţi și supărări am îndurat; şi îndu- 

i „Tăm zilnic; slăvit să fie numele. lui Dum- 

| nezeu, care a binevoit” să fie „pace, lucrul 

şi. numele” cl nai plăcut! Ci noi aici n'am 

gustat încă roadele ei; Dumnezeu milosti- 

vul, cu mila lui nemăsurată, prin. sfintele 

   

rugăciuni. ale Fericirii Tale, să ne ajute 

„şi. să liniştească toate “greutăţile! Pentru 

cârmuirea veneratelor Tale mănăstiri de 

aici, și pentru prea-ecuyioşii egumeni din 

se după hotărârea şi. plăcerea. Reverenţei 

“Male se fae toate, căci Însuţi eşti desăvârşit 

stăpân la acele. sfinte. inănăstiri, şi se-orân- 

„dizieşte cârmuirea lor după prea-înţeleapta- 

Ți voinţă; la care ajutăm şi noi din tot 

“sufletul. Pentru preârcuviosul “arhimandrit 

| chir „Paisie, am primit. învoivea Ta. după 

cererea mea cea, cu :evlavie şi fiască. Pe 

noul egumen de la, Barnovschi cu -bună- 

voinţă l-am primit, şi a luat cârmuirea 

acelei sfinte mănăstiri. Am primit şi să- 

punurile de mose ce mi-ai trimes şi condi- 

mentele, şi-Ţi 'mulţănini. Ne rugăni să avem 

totdeauna sfintele- i serisori eu vestea, bu- 

nei Şi "mult doritei Tale sănătăţi, şi sfin- 

ţile-Ţi rugăciuni. Şi anii Ferieirii Tale fie 

de la Dumnezeu îndelungaţi şi prea-fericiţi. 

1712, Aprilie 26. 

În Legrand: '& &or z*. În loe de ptpst e mtpnet.



“Ti “Yuertpac Moxaptârmroc vibe &v Xpto- 
- * e - Bă * pod 

7 xoi. Dăus ei robe Gptopobe 

loâvyns Nâhaos Boef6vyac. 
= (Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi c cu 

totul. la poruncă: - . ! 

DB Nicolae | Vocoad. 

„OCCCXXXIX. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara,. despre botezul fiului, 

ridicarea la arhierie a egumenului Paisie, sprijinul ce i-l dă Vizirul' şi o afacere 

a egumenului de la Sf. Gheorghe. 

'Nin6haos Mabponopâăroc Xpwnăyiwp Norăpa. 
--Mawaprbrare, ăpbrare xai coperate Îla- 
cptăpya mie. dijlue moheoe “lepovoahiju. ai 
măonc Iadaorivne, îv Xprară mărep aeâzo- 
utorare, ti “Yperepay Maxaprârnra pet” ed- 

jaeiae mpooaopebouev xoi. rijy lepăv abrije 

Betăv donaloneda, Geouevot rob TayToÂovă- 

uov Gsod vă răv Btampvhăcrn ei zăvy do 

razov nazprapyixy adtijs Opâvov 2v eipiiva 

vai. ăuaostorp bytela ai ebriuepi, WETă W- 

4pobL6r)ros. i 

" Aho îepă adr vpăupara EhăBopev, val 

5măp rs Gabi xai Eperorărns abrijs byteiac 

May Exyăpruev 25540muev per ebhabeiae u7i 

măc tepăc adrije edxăc, wa ebyaprotobțiey 

abrij. "Errvopev ai ră pete vpapâpeva. 

Edyaptoroduev rîj "Yperepa Mavaptoriirt 6- 

00 tâ5y07rijv zapăximaiv pe xi păc Eciy se 

ai thaGe rbv xânov nai 2vedsy0m ei mb tepby 

Gănuoua my diâv was. "0. navâadoc Bebc 

vă ră Buapohâăcra uExpt YIjpos Gudvrăzob 

ai vă tube mat pă Dă Vă Tijy Apa 

vahoopey vă Baorăom ai ră arepavă 705. 

Tă viinăv Bădpoc wâs inapanivqoe vă Tv 

dootopev făpoc, mai pete ăc piy pepe 

dr 26 peripeda Ghos Tâv TaTpiRâY re ete 

rapyâzoy, al elweodevy zpbdvpot sie robe 

Sptauo5s rc, vai Ecotpot ei zii Sobhevoiy ec. 

“Er: edyaptotoăney ri Ypertpa Maxapiâerirt 

Îzod zowyaartvevoe vai răv mpoftâaaphy 705 

mavostorăzov ăpytwavăpizov xbp Ilzioiob ei 

zd ăpyteparirdy ăttopa' Bune, Emetâtj pile: 

dr rd vă Jerporovrbii î abrod î 836 0ăv 

zb avrpopodaty ai dvazayai 17 ot '1avâves 

205 &puotăro» adT0d XRGOTONROD 8pw», ah 

eiva! văr vă zjvaiva, eis rijy riav 26», 

pădora sis rd debrepov abrijs tepăv Ypâuua 

âpibet Gr, vară 
. 

d map, Găv Gopităpet vă 

ămcămpiijsa râv die, zodro vai pei Eh! 

2 zoropâctrpev pă iv llavoorârgră 700, 

pai dowmziv Gray dpilig vai %ară Ti, &pEo- 

au 27, Eat Bed vpivţ. Il i ( ea a571] 

etuau e 6 fete vbp Ilatotoc etvat xzhos 

clar, 1 RON Ezupeeirat 40 gpovtilet 

  

  

Nicolai Mavrocordat către Hrisant No- 
tara. - . a. a - 

Prea-fericite, preasfinţite Şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi Jerusalimului 

şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 

prea-venerat, he îndreptăm cu evlăvie către 

Fericirea Ta şi-Ți sărutăm 'sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de - atotputernicul Dumnezeu 

să, te păzească în Scaunul preasfinţit par 

triarhicese şi apostolese al “Păun cu.pace şi 

netulburată sănătate şi voie bună, î întru 

mulţi ani. 

Două sfinţite serisori ale Tale le-am pri- 

mit, şi pentru buna-Ti sănătate şi nouă do- 

vită ne-am bucurat; am primit -cu evlavie 

şi sfintele-Ţi. rugăcinni, şi-Ţi. mulţămim. 

Am aflat şi cele scrise pe rând. 

Mulţămim Fericirii Tale că ai primit 

rugăciunea. noastră şi. ni-ai făcut cinste, şi 

ai luat osteneala şi ai primit la sfântul bo- 

tez pe fiul nostru. Prea-bunul. Dumnezeu 

să te păzească pănă la adânci bătrăneţe 

şi să ne învredniceâscă şi pe .noi ca iarăş 

să Te rugăm să ţii şi cununiile lui. Cu- 

rajul fiesc ne-a îndemnat să-Ţi dăm greu- 

tatea, şi noi să nu te îndoieşti că am atârnat 

cu totul de poruncile tale părinteşti, şi sun- 

tem gata la poruncile Tale și la slujba Ta, 

Încă mulţămim Fericirii Tale că Te-ai 

învoit şi la înaintarea prea-cucernicului 

arhimandrit chir Paisie la vredaicia arhie- 

rească; însă, de oare de hotărăgti că a fi 

hirotonisit el ori acolo ori aici n'o îngă- 

duie orânduielile şi canoanele acestui prea- 

sfinţit Scaun A postolicesc, ci e nevoie să 

vie la sfânta cetate; ba în a doua sfinţită 

scrisoare a Ta botărăşti că deocamdată nu 

foloseşte să plece de aici, ne-am gândit aşă şi 

noi întru aceasta cu Prea Cucernicia Sa, şi 

deci, când vei hotărî, şi după placul. Tău, 

aşă se va face.. Adevărul e acesta: că acel 

chir Paisie e bun ocârmuitor, şi mult se 

îngrijeşte şi-şi bate capul . pentru sfintele 

mănăstiri. Mulţămim Fericirii Tale şi pen- 

463 
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dă ră îepă wovaoriipta. Ebyaptorobuey ri) 

“Yuertpa Moxaptârart ai dă răs narpixăe 

mapawvoets God ps dida, vă pEponey 6rj- 

)a83) mewaloc ră rod qEpovroc ppâvov, xai 

vă ăpivopev vă Vivovrar Tă: Dpărțuaza Rar 

robe xatpobe, “Ouwe, GebaoutraTe Tărep, 

rabra sivat pvotă idbwara, 1ai îti păy nai: 
2 - e ÎI + 7 Fă 9 

Amovtec pepânefa, âv vai îvrobysda. robTo 40i . 

pete mă dtebpotev. "Opus zăvă pi) îvnobueda 
etc ră bnr mpâfeva, rodro sivat rijs vdev 

Gombeiac, îjv 6 tavâvadoe Bebe âtă râv iepâv 

mije eby6v vă &mâpaebm, nai 6003] 7ijv xap- 

„Stay wa, moi vă ăvomobpiia mă Gein, Ent- 

“zopnvâv buorepav avGEpynatv noi Etomodbvov 
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tru părinteştile sfaturi ce ni dai, adecă 

să purtim cu vitejie lucrurile acestei 
vremi şi să lăsăm ca ele să se întâmple 

după moment. Ci, prea-venerate părinte, 

acestea sunt însușiri firești, și că şi fără 

„voia noastră le purtăm, chiar dacă ne 

“ întristăm, aceasta, o ştim și noi. Dar să nu 

ne întristăm de prieinile întristării, acesta, 

e un lucru al ajutorului de sus,—pe care 

prea-bunul Dumnezeu prin sfintele-Ti ru- 

găciuni să-l întărească şi să ajute inima 

noastră şi să ni ușureze sarcinile, dându-ni 

o mai lesnicioasă cârmuire şi potolind cele 

grele. 

Marele-Vizir să trăiască întru mulţi ani! 

De sigur, precum spui Fericirea Ta, Dum- 

nezeu a voit ca în aceste vremi grele să se 

arăte un astfel de domn blând și binevoitor 

şi către noi: întărească-l Dumnezeu! Noi 

nu i-am făcut mai înainte slujbe Înăl- 

ţimii Sale, şi milostivul Dumnezeu a voit 

să-l îndemne în inima lui spre a arătă 

către noi atâla milă şi să -ne mângâiem 

întru aceasta. Ştim de la început ce bună- 

voinţă deosebită are către Reverenţa Y oas- 

tră; spui că arată multă bunătate şi către 

tot nenorocitul neam al nostru şi deci tre- 

buie ca din inimă să spunem: „Dumnezeu: 

să-l întărească!“. 

Iar, pentru moştenirea răposatului ne- 

gustor Diamandi, egumenul Sfatului Gheor- 

ghe nici n'a avut, nici nu are supărare dela 

cinevă, de asemenea, piei pentru luerurile 

„ce s'au pierdut în vremea războiului; ci are 

de la noi îngrijirea ce se poate şi Prea- 

sfinţia Sa, şi ceilalţi egumeni; şi ni place, 

şi din tot sufletul voim bucuros buna stare 

a sfintelor mănăstiri, şi recunoaştem că 

aceasta e datoria noastră creştinească: şi 

de aceasta să aibi ştire Fericirea Ta. Ne 

rugăm să avem totdeauna sfinţitele-Ți seri- 

sori cu vestea, bunei Tale sănătăţi şi nouă 

dorite, şi sfintele Tale rugăciuni. Iar anii 

Fericirii Tale să fie de la Dumnezeu înde- 

lungaţi şi pe deplin fericiţi. 

1712, Maiu 26. 

Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod.



CCCCXC. 

Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre legă- 

turile lui cu Brâncoveanu. 
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58183, Vol. XIV. 

  

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 
Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi erusalimului 

şi a toată Palestina, întru IIristos părinte 

prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 

Fericirea Ta şi-Ţi sărutăm sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să "Te păzească în Scaunul preasfinţit pa- 

triarhicesc şi apostolese al Tău cu pace şi 

netulburată sănătate şi voie bună, întru 

mulţi ani. 

Două sfinţite scrisori ale Fericirii Tale 

le-am primit, şi ne-am bucurat foarte de 

buna-Ți sănătate şi nouă dorită; am primit 

cu evlavie şi sfintele-Ți rugăciuni, şi-Ti 

mulţămim. Am cunoscut şi cele scrise pe 

rând, 

Mulţămim mult Reverenţei Tale care 

spui că te sileşti cu toată îngrijirea să iasă 

la capăt cele arătate de noi şi că de-a drep- 

tul chiar, înainte de a primi scrisoarea 

noastră, ai seris pe scurt şi cuminte iubi- 

tului nostru părinte, prea-luminatului Ba- 

sarab Voevod, și ni dai de ştire că aştepţi 

fără îndoială rod bun şi creştere a prie- 

teniei adevărate şi neînşelătoare și că, atâta 

timp cât te afli aproape Fericirea Ta, nu 

crezi să fie cinevă în stare a cășună dihonie 

între noi; numai să, avem răbdare. Noi, 

prea-venerate părinte, ca şi pănă acum şi 

de acum înainte, păzim necălcate şi curate 

datoriile prieteniei, şi nici n'am dat, nici 

nu vom da pricină de receală Luminăţiei 

Tale. Dar iarăş ne rugăm de Fericirea Ta 

ca, întrebuinţându-Ți puterea duhovnicească, 

să mijlocești a fi între noi statornică şi 

adevărată prietenie; şi aşteptăm din ceas în 

ceas răspuns de la Reverenţa Ta cu nă- 

dăjduitul folos. 

Pe anachi al răposatului Aristarh şi 

pănă acum l-am avut în grija noastră, şi 

aveă de la noi cele de nevoie,—şi de acum 

înainte va aveă mai multă îngrijire, căci 

şi noi cinstim cererea Fericirii Tale şi arem 

evlavie pentru Tine, şi ne ostenim şi pentru 

casa lor. 

1712, 

30 Iunie.
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Tale sănătăţi. lar anii Ferieirii Tale să 

fie de la Dumnezeu cât de mulţi şi pe 
deplin fericiţi. 

1712, Lunie :30. 

Al Fericirii Tale fiu întru 
cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

Hristos şi 

(Bibi, Ace. Rom, copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCCXACI. 
Azarie ieromonahul către Patriarhul Hrisant Notara, recomandându-i un 

ucenic al lui Metodie care merge în Ţara-Românească pentru câştig. 
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CCCCXCII. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoar- 

cerea boierilor săi pribegi şi despre împăcarea cu Brâncoveanu. 
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Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, întru Hristos părinte 
prea-venerat, ne îndreptăm cu evlavie către 
Fericirea Ta şi-Ti sărutăm sfinţita dreaptă, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să Te păzească în Scaunul preasfinţit pa- 
triarhicese şi apostolesc al 'Tău cu pace şi 
netulburată sănătate şi voie bună, întru 

mulţi ani. 
Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale am 

primit-o cu evlavia cuvenită, şi peste mă- 
sură neam întristat că Te afli cu totul în 
slăbiciune şi lipsă de puteri, şi rugăm pe 
dăruitosul celor bune Dumnezeu să dea 
Reverenţei Tale sănătate desăvârșită şi bună 

stare trupească, şi să Te păzească nezguduit; 

căei viaţa Ta şi Sănătatea Ta sunt pricină de 

multe bunuri şi de cea mai mare nevoie la 

toată turma, creştinească, şi mai ales nouă, 
celor cari suntem cu totul în atârnare şi 

în legătură nedesfăcută de fiască iubire 

adevărată şi de aprinsă evlavie cu Tine. 

Am aflat, prea-fericite stăpâne, şi cele 

însemnate pe rând. Ni spui că sau între- 

buinţat toate leacurile cele mai puternice 
ca să vie la îndeplinire rugăciunea noastră 

către “line pentru întoarcerea boierilor 

noştri, şi că iubitul nostru părinte, prea- 

luminatul Basarab Voerod, vrea cu totul 

lui tot prietenia şi iubirea cu noi, şi că 

nădăjduieşte Fericirea Voastră să aibă trăi- 

nicie şi adevăr prietenia dintre noi. Răs- 

punzând însă, spunem mai întâiu aceasta: 

să trăieşti întru mulţi ani Neverenţa Ta! 

Ne bucurăm foarte mult pentru părinteas- 

ca-Ţi iubire şi pentru îngrijirea cu care 
ai primit cu grăbire rugăciunea noastră şi 

Te-ai silit şi ai dus-o la bun sfârşit, şi am 

46 
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văzut roadele îngrijirii tale. Căci nu numai 

"boierii noştri, Vornieul Lupul şi Antioh 

Hatmanul, au venit în patria lor, dar am 

fost înştiinţaţi şi de adevărata şi curata iu 

bire a iubitului nostru părinte Basarab 

Voevod, pe care o dorim şi o credem vred- 

nică de multă socotinţă, şi o cinstim și O 

avem la inimă; şi ne vom sili în tot chipul 

să se păzească neatinsă. Tot așă nădăjduim 

să urmeze şi de spre partea Luminăţiei 

Sale, înştiinţaţi şi din cele arătate în cins- 

titul pitae către Tine, şi din cele scrise 

către noi, şi din semnele vădite prin înseşi 

faptele despre buna-Ţi iubire părintească. 

Dumnezeu să păzească pe L.uminăţia Ta, 

ca să te avem ca un părinte iubit! Şi ne 

rugăm iarăș de Reverenţa Ta să ajuţi tot- 

deauna pentru păstrarea şi creşterea iubirii 

ce înfloreşte între noi, ea niciodată să nu 

cadă nici cea mai mică răceală, ci zi de 

zi să crească mai bine; şi aceasta de sigur 

e şi un lucru plăcut lui Dumnezeu, Şi 

vrednie de multe laude. 

Am aflat şi câte le serie pe rând Lumi- 

năţia Sa cu privire la Lupul Vornicul. 

Noi, precum în seris i-am înștiințat pe 

amândoi, îndeplinind făgăduielile noastre, 

şi, pe lângă aceasta, și prin mijlocirea Lu- 

minăţiei Sale, i-am primit cu cea mai mare 

blândeţă şi cu toată iubirea, ea pe nişte 

bătrâni boieri ai ţerii; mai ales pe Lupul 

Vornicul, ca să nu-i rămâie nici cea mai 

mică pricină de a vorbi de rău, l-am cinstit 

şi cu dregătoria Vornieiei-celei-Mari. Şi 

așteptăm şi pe ceilalţi să vie din Ardeal, 

precum ni scriu, şi, dând uitării toate cele 

trecute, vom arătă către toți cuvenita iu- 

bire şi îngrijire. lar Dumnezeu, prin rugă- 

ciunile, ascultate de dânsul, ale Fericirii 

Voastre, să-i lumineze şi pe dumnealor ca 

să se stâmpere, să stea în linişte şi să lu- 

creze împreună cu noi pentru ţara lor. 

Ni mai spune Reverenţa Voastră că Ţi-a 

venit straşnică poruncă de la Prea-Înăl- 

țatul Vizir să nu pleci din Constantinopol 

dacă nu se vor linişti lucrurile păcii. Prea- 

peverende părinte, să ne crezi că venirea 

Ta în aceste părţi ni-ar aduce cea mai mare 

bucurie şi plăcere şi mulță mire sufletească, 

ba, încă şi folos şi mângâiere întru toate. Şi, 

lăsând celelalte aici, în ţara noastră, starea 

lucrurilor bisericeşti, precum nu-Ți scapă 

1 Legrand: ăs fără cele două cuvinte precedente.
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* De la virgulă înainte lipseşte în Legrand. 

    

din vedere, are o mare nevoie de părin- 

teasca-Ţi îngrijire şi îndreptare; şi de aceia 

şi pentru toţi locuitorii ar fi pricină de multe 

lucruri bune sosirea Ta, şi nouă îndemn 

de cea mai mare bucurie. Şi. de sigur, dacă 

nu ne-am fi gândit că tulburările vremii 

nu îngăduie să primeşti rugăciunea noastră, 

ne-am fi rugat călduros și fără zăbavă de 

iubirea-Ţi părintească să ne bucure şi să 

ne însufleţească cu prea-dorita-Ţi sosire. 

Acuma însă şi fără voie luăm calea a doua, 

şi te rugăm cu gândul să ne oerotești și 

să faci milostiv asupra acestei ţeri de multe 

suferinţe pe Dumnezeu cel întru toate mi- 

lostiv, pentru ca, potolind cele grele şi răs- 

pingând pe cele grozave, să ni dea nouă 

o stare mai uşoară şi oseninătatea lucru- 

rilor; de care învrednicindu-ne, nădăjduim 

de la bunătatea-Ţi părintească să nu fim 

lipsiţi şi de venirea ta mult dorită. Pe 

lângă aceasta Te rugăm să avem cinstea 

poruncilor “Tale respectate, de care ne 

mândrim mai mult decât de orice alta. 

Proegumenului de la Barnovschi i s'a 

făcut şi acum o nouă poruncă straşnică 

pentru ca, lăsând orice pretext, să se mişte 

să vie la închinăciunea şi slujba Feri- 

cirii Voastre. 

Ni spui că prin Prea-Înălţatul Vizir, 

domnul nostru, ai făcut hatişerif ca să se 

împiedece nedreptăţile ce le fac sfinrei cetăţi 

cârmuitorii şi că Înălțimea Sa are multă 

milă către toţi supuşii şi o deosebită bună- 

voinţă către Fericirea Y oastră. Dumnezeu 

să-Ţi dea ani mulţi! Şi către noi, din însăş 

iubirea lui de oameni, fără să-i fi făcut 

mai înainte vre-o slujbă, arată mare milă 

şi aplecare,— Dumnezeu cel prea-bun să-l 

păzească! 

Ne rugăm să avem iarăşsfinţita-i scri- 

soare, pentru vădirea bunei şi doritei Tale 

sănătăţi. lar anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu cât de mulţi şi pe deplin fe- 

riciţi, 

469



470 

1719, 
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vrie, 

AB, Abyobaro» 16! 
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ua. Ghoe sic robe 6ptopobe. 

low. Nixbnaoe Boz66v3as. 

1712, August 17. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 70-2, no 58; Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Gedeon.) 

CCCCXCIII. 
Ieroteiu Comnenul, Mitropolit de Silistra, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre eleimosinele ce se strâng pentru Sfântul Mormânt. 
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Scrisoarea, lui leroteiu Comnenul, Mitro- 

politul Dristrei, către Hrisant, pentru aju- 

toarele culese în eparhia lui în folosul 

Sfântului Mormânt. 

Prea-fericitului, prea-înțeleptului şi prea- 

sfinţitului părinte şi Patriarh al sfintei cetăți 

Jerusalimului şi a toată Palestina, domnului 

domn Hrisant, prea-respectatului mie întru 

Domnul, închinăciune plină de evlavie pănă 

la pământ, eu plecarea genunchilor. 

Cu harul lui Hristos şi prin rugăciunile 

primite de Dumnezeu ale Fericirii Tale 

am călătorit sănătos la Dristra. De unde 

mam lipsit ea, după cuviinţă şi în scris, să 

mă închin Fericirii Tale ca să capăt de la 

harul Tăn cele ce se cad în schimb, şi ca, 

pe lângă acestea, să vădesc Fericirii Tale 

că după a Ta poruncă am cercetat şi pen- 

tru cutiile Sfântului Mormânt, și, găsindu- 

le a fi două, una în mânile lui Hagi-Di- 

mitraşeu, alta în mânile lui Hagi-lanciu, oam 

deschis în faţa epitropilor Sfântului Mor- 

mânt, Hagi chir Dimitraşeu şi Hagi chir 

anciu, şi “au găsit în ea nouă lei și jumătate, 

adecă în parale şi bani mărunți, pe cari, vă- 

zând unele ca acestea, le-am dat în mânile 

lui Hagi chir lanciu ca să le păstreze. lar 

în cealaltă cutie se strânseseră cinsprezece 

lei, pe care dăunăzi deschizând-o cei de 

mai sus doi epitropi, şi luând banii din 

ea, au făcut monedă deplină (?), şi i-a 

păstrat unul din ei, adecă Hagi Ianein. 

Altă cutie a Sfântului Mormânt afară de 

acestea, nu se mai află aici, la Dristra; dar, 

de oare ce am găsit aici pe duhovnicul popa 

chir Paisie, trimes de protosinghelul chir 

Partenie din Varna, care se află în cea mai 

mare lipsă, ca unul ce a căzut în locuri 

ca acestea, şi strâmtorat foarte pentru ha- 

raciul lui, şi văzând lacrimile lui și compă- 

timindu-l, i-am dat zece lei şi un tult din 

_acei cinsprezece lei, şi a luat hârtia lui, însă 

cu o înştiinţare ca aceia, ca să-i strângă din 

eleimosina creştinilor şi să-i deie lui chir 

lanciu mai sus arătat, căruia i-am dat şi
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(Bibl, Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

restul spre păstrare; adecă cei 9!;2 şi restul 

de la 15, adecă 4 şi... zloți, așteptând răs- 

puns de la Fericirea Ta în această privinţă, 

căci la Varna mult sa scârbit protosin- 

ghelul Tău pentru această pricină; căci 

nădăjduiă ca şi acestea să i se dea în mâni; 

şi mai la urmă e la poruneile Tale. 

lar pe ieromonahul Paisie l-am sprijinit 

cu căldură către creştini, vorbind în bise- 

rica mea despre Sfântul Mormânt, cu lauda 

Fericirii Tale, şi în această privinţă destul, 

şi scrisoarea Fericirii Tale s'a cetit de fața 

mea la Mitropolie, fiind monoclisie (?), şi 

au orânduit toţi să-l ajute de cale cu elei- 

mosină în vremea cuvenită, adecă în aceia 

când va voi să plece de aici şi să meargă 

în alte ţeri. Şi, iarăş pentra hatârul Fe- 

ricirii Tale, nu voiu lipsi să ajut prin vorbe 

ca şi prin fapte pentru Preasfântul Mormânt. 

Ci eu, iarăş, mă aflu în scârbi şi strâm- 

torări, de oare ce, cum am sosit, mi-a po- 

runcit eforul (Paşa) din partea Vizirului, 

al cărui nume e acelaş ca și al fiului lui 

Avraam din Agar, ca să gătese o mulţime 

nesuferită, de bani, cu nevoia— ziceă el—le- 

gată de a se duce unde-şi are sălaşul el, Vi- 

zirul. Pentru care scriu Marelui-Dragoman 

şi mă rog şi de Fericirea Ta ca de acolo 

să mi se facă vre-un ajutor prin cevă spri- 

jinuri din partea celor puternici, sau a vă-   
  

tahului celui Prea-Înălţat sau a lui Bostan- 

gi-Başa sau a altor carivă pe cari-i ştiţi 

că au putere la Vizir şi la Paşă, şi-Ti voiu 

păstră recunoştinţă fără de moarte. 

De aş căpătă o venerată serisoare aTa 

cu veste despre sănătatea Ta mie dorită 

şi cu vre-o mângâiere; iar rugăciunile Tale 

primite de Dumnezeu fie cu noi! 

Amin. 
1712, Septemvrie |. 

Al Fericirii Tale prea-venerate prea- 

gata la porunci şi totdeauna cu evlavie. 

leroteiu. 
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1712, 

14 Septem- 

bre. 

1742, 
12 Qetom- 

bre. 

CCCCXCIV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea la 

acesta a călugărului Iustin, fost la Barnovschi, care a căzut într'o greşeală. 

Nexshaoe Manpoxopâăroc Xpbsăvyp No- 

Tăpa. 

M: ră vă Epyera! 5 napâv Îrobpevoc TpoTjy 
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oxy BesBev nâunoMo mai mavemvyeic, Xa 

al ăia. admis ebxot pe” Îjuâv. 

11712, Senrenfpiov LĂ. 

Tis Sie Maxapibriiroe viâc îv Xptorâ xai 

dos sie robe 6plopob. 

le, Nixâhaos Mavpoxopăiroc. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 12-83, no 54.) 

  

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Viind cel de faţă egumen ce a fost la 

Barnovschi, chir lustin, pentru'a se închină 

Fericirii Tale după porunca Ta, n'am lipsit 

a-Ţi serie acesta şi a-Ţi da cuvenita în- 

chinare cu evlavie, ca unui părinte prea- 

venerat întru Hristos; rugându-Te şi pentru 

acest chir Iustin, ce vine, să nu te mânii, 

ci să-l primeşti cu bunăvoință şi să-l ierți, 

şi să-l ai iarăș în bunăvoința Ta, ca şi 

mai înainte. Căci şi el a slujit preasfân- 

tului şi de viaţă primitorului Mormânt şi 

Fericirii Tale cu toată graba, precum şi 

de aici înainte are de gând a sluji. Greşeala, 

lui ai aflat-o, şi se roagă de iertare. E 

om de ispravă şi vrednic. Şi, în sfârşit, 

prin mijlocirea noastră ne rugăm să fie 

iertat. Să avem totdeauna sfinţitele-Ţi seri- 

sori pentru vădirea sănătăţii Tale bune şi 

dorite. 

Anii Feriecirii Tale fie de Ja Dumnezeu 

îndelungaţi şi pe deplin fericiţi, şi sfintele- 

i rugăciuni cu noi. 
1712, Septemvrie 14. _ 

Al Ferieirii Tale fiu în Hristos.şi cu 

totul la poruncă: 

Io Nicolae Mavrocordat. 

CCCCXCV. 
Pantaleon Caliarh, medicul lui Vodă Brâncoveanu, către Patriarhul Hrisant 

Notara, rugându-se de acesta să stăruie ca Domnul să-i cunune fata, Măriuţa, cu 

un tânăr din Chios. 

"Emtorohh Ilavrahtovras KaMăpyob, în- 

pod rod Îpeudvos Basoapăba, npăs Xpboav- 

0cy, mapanmhoonâvo» vă peotrebog 2apă 76 

pepâv vă iv mapăvoppoc Tie Boarpis 

Tov. 

Maxapubrare, cozbrare al dytbrate Ila- 

aptăpya rije ăriias n6hewe “lepovozhijii, xbpte 

„bpte Xpboavbie, zic "Yuezâpav ogvwrârny Ma- 

zaptâctjca abyevorhijrac al Bovhrxâe TpoG- 

19, 

Ay îjrov, paxaptorart pov ua 00LWTATĂ 

po mârep, ore ămă Mij0my xupâlac, cbre 

amd &xvnpiay, On0d dy ănexpiOraz rod 2av- 
  

Serisoarea lui Pantaleon Caliarhi, medi- 

cul lui Basarab-Vodă, către Hrisant, ru- 

gându-l să mijlocească la Domn ca să-i 

cunune fata. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului, 

chir Hrisant, mă închin cu grumazul plecat 

şi ca un rob Fericirii tale prea-înţelepte. 

N'a fost, prea-ferieite şi prea-înţelepte 

părinte al mieu, nici din uitarea inimii, 

nici din lene că n'am răspuns la preasfin- 

ţita-Ți serisoare, ci, când am primit prea- 

sfinţitu-Ti răvaş, eram în pat, şi, pe urmă,
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38183. Vol. XIV. 

    

zăpăcit de teama ciumei, şi iarăş n'am scă- 

pat de primejdia ei; ci aici, în locul sigur 

unde ne aflăm, ni-au murit dovăroabe, şi 

am fugit în alt loc, şi acolo iarăş, a murit 

soră-mea, cu un copil, şi iar în alt munte am 

trecut, şi aici se molipseşte frute-mieu popa 

Petru cu o fată a lui, şi a dat Dumnezeu 

şi sa făcut sănătos de ciumă; şi nu pot 

să-ţi arăt câte le-am păţit în aceste şase luni! 

Numai acuma am venit în jos, în ţară, şi, 

având puţină linişte, am luat condeiul şi 

am scris Fericirii Tale: întâiu ca să-Ți 

mulţămese şi să mă închin pentru nesfâr- 

şita bunătate a Fericirii Tale aşă de bine- 

făcătoare, care, în mijlocul grijilor tale 

fără capăt, nu uiţi, din iubirea Ta, să mă 

pomeneşti cu rugăciunile şi binecuvântările 

din scrisorile prietenilor Tăi. Domnul Dum- 

nezeu să te păzească şi să te ţie fără boli, 

sănătos, în viaţă îndelungată şi paşnică stare 

pănă la, adânci bătrâneţe, ca să te avem 

şi noi străinii spre slavă şi glorie, mângâ- 

iere şi fericire. Şi, pentru că nu suntem 

vrednici de altă slujbă, ci numai ce iese din 

mâna noastră, ne vom rugă de Dumnezeu, 

care nu uită, că nişte păcătoşi, ziua şi 

noaptea, ca să te ţie sănătos şi netulburat 

în preasfântu-i Scaun. 

Fă astfel, Doamne Împărate! 

Îţi dau de ştire că, prin rugăciunile Feri- 

cirii Tale, am măritat pe fiica mea Măriuţa 

cu un tânăr orfan, nobil, bogat şi frumos 

şi cuminte, în casn căruia am stat de când 

am venit şi i-am dat o sută lei pe an 

pe casă, el fiind ieşit în ţara lui ca să se 

păzească de ciuma Constantinopolei. Tot 

Chiosul şi l-a cerut ginere, şiel pe toţi i-a 

răspins şi numai pe fata mea a cerut-o. Eu, 

căutând şi la vrednicia lui, am primit cu bu- 

curie învoiala tânărului, şi am dat voie de 

căsătorie cu rugăciunea Ta; şi a cerut co- 

pila să fie cununia acum; ci eu n'am dat 

voie pănă la marele lăsat de sec, ca să 

dau ştire prea-inălţatului' Domn după po- 

runca ce-mi dăduse ca s'o cunune, fiind 

fiica lui duhovnicească; şi i-am scris deci, 

rugându-l să ni cunune şi să ne cinstească 

la un ceas de neroie ca aceasta, ca pe nişte 

60 
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uzvoc uni abrbs riîjs lose uzi pă 7d vă 

oopi xai | 16pm Wob robpria, ErâpytaGav 

sie ră 110%. ” 
"Ey Eypava 7 Bbrjhotrăr no» edepyerg 

vă pă prhoopijo pă weprxă Geveriuy, pera-" 
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Ey Erotpa, udvov ăză ră "pongiră vo dei- 
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u1066y. Kai sic rodro rijy npoGxbvoduev vai 

zijv 2pooxahoduey, ele Ti yApăv 705 Gwvol- 

xeolov uac Vă wâs păr xi vă uăs eb- 

70 vă vpăunaros, pă ebyăc nai edhoyiac” 

md Groiov fEhe rd Eyouev ră. rd peyahij- 

zepov Bâpov, nai 6 rpijv xai Botav, 
"H cane pod x6pj Maptodria zpoox»- 

vâvras pusi yetpae ai mâne. “O yrpahtos 

TATID p.0D tanetvâe Ti Tpobubyet” 6 razetye 

wo ădehpăe nază Ilecpoc zavevhafâe pisi 

<îv âiav Tie Bettăv'6"paupatovopoTiie, toăp 

Acovie xi obvtpuzos 705 puistp Xrăegi, eivat 6 

1ap.âp6e ob, 0 vă tv GoY XApiiTe, 13i vă Thy 

ărțanioere dă rijv ăn Ep.65, 700 cazelyod 

as 3n5ho». Kai pă zobro Gptepovoua! Ghwe 

ho Svac ăn robs piXpoTEpobe T0b 6ob- 

one, vă păc Em xaBoc uăe ele, val vă 

pr pc etdm d Yaponoldy Tri TAVâNtov 

păun, ai vă piăc ovyyopiio ne dâv îne-   

slugi vechi ale sale, precum obișnuieşte 

mărinimos la slugile lui cele drepte. 

Şi de aceia mă rog să serii Prea-Înăl- 

țatului nostru, şi să lauzi şi pe ginerele 

nostru, şi să-l îndemni cum va fi de nevoie 

să ne cinstească şi să ne dăruiască; pe de 

o parte, ca slugile sale drepte și vechi, iar, 

pe de alta, ca fiică a lui duhovnicească, şi 

mai ales că în patria mea niciodată nu 

sa întâmplat ca un Domn să cunune. 
Eu am dat ginerelui mieu patru pungi 

naht, trei în argintării şi juvaiere, patru 
în haine; de şi toate acestea îndoit le-au 

dat alţii: monsieur Stratis, Antonie Far- 

dis, Petrokokkinii şi alţi mulţi fruntași ai 

locului; şi el a ales mai bine ale mele cele 
mai puţine. Dar i-am dat şi eu un dia- 

mant, frumos, einstit şi cuminte, şi pentru 

că e şi dânsul deprins ca la Țarigrad şi 

pentru că şi fata: mea se poartă turcește, 

sau potrivit la obiceiuri. 

Eu am seris prea-înălțatului mieu bine- 
tăcător să-mi facă dar cu unele mătăsuri 

de Veneţia, caftane de mătasă, căci toate 

celelalte le am gata, numai de spre haine 

îmi lipsesc unele, şi nădăjduiese de la mila 

lui să fiu dăruit şi cinstit, şi ştiu prea bine 

că are putere mare un cuvânt de îndemn, 

şi e de crezut ca să se îndeplinească do- 

rinţa noastră, şi vei aveă şi mare răsplată. 

Şi pe lângă aceasta ne rugăm și te chemăm 

ca la bucuria nunţii noastre să ni serii și 

să ni trimeţi rugăciuni în seris și bine- 

cuvântări; ceia ce o vom aveă drept cel 

mai mare dar, şi drept cinste şi glorie. 

Smerita mea fiică Măriuţa, închinându- 

'Ți-se, Îţi sărută mănile şi picioarele. Bă- 
trânul mieu tată cu smerenie i se închină; 

smeritul mieu frate popa Petru cu toată 

evlavia Îţi sărută sfinţita dreaptă; aducă- 
torul, messer Leonis şi tovarăş al lui mes- 

ser Sideri, e ginerele mieu, şi să-l primeşti 
bine şi să-l iubeşti pentru hatârul mieu, 

al smeritei Tale slugi. Şi cu aceasta mă 
înehin cu totul, ca una din cele mai mici 

slugi ale Tale, ca să ne ai cum ne-ai avut, 

şi să nu ni lipsească îmbuceurătoarea-Ti 

scrisoare preasfințită, și să ne ierţi că n'am
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

petrecut cum se cădeă, căci ni-au venit 

griji peste griji. Şi cu liniştea cununiei 

voiu face neapărata, mea datorie către prea- 

sfinţitul mieu părinte şi binefăcător. Şi cu 

aceasta încheiu; iar rugăciunile Fericirii 

Tale fie cu noi. Amin. 

1712, Octomvrie 12. 

A prea-înţeleptei "Tale Fericiri slugă 

smerită şi cu evlavie 

Pantaleon Caliarh Akestor (7). 

CCCCXCVI. 

Constantin Cantacuzino Stolnicul către Compania Grecească din Sibiiu, 

pentru cazul lui Hagi-Ghiurcu. 
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Cu Dumnezeu. 

Prea-cinstiţi “şi de folos negustori ai 

Companiei ardelene, mă închin prieteneşte 

către cinstiţi d-voastră. Am primit şi cea 

de-a doua scrisoare a cinstiţi d-voastră, în 

care-mi daţi de ştire pentru lucrul lui 

Hagi-Ghiureu; pentru care şi mă mir şi mă 

şi întristez. Mă mir cum Hagi-Ghiureu vă 

supără aşă de fără dreptate şi fără de noimă 

şi fără orice dreptate creştinească. Mă în- 

tristez cum de Compania d-voastră e ne- 

dreptăţită. Eu, precum şi din gură vă va 

spune aducătorul serisorii, m'am sârguit 

prieteneşte să sprijin spre dreptate pe Hagi- 

Ghiureu, de oare ce a venit şi m'a rugat; ei 

spre nedreptate cine e acela carel-ar ajută? 

Deci, cât pot ajută, voiu şi sprijini şi Com- 

pania. Pentru care iată că i-am seris d-sale, 

lui Samuil Bir6, ca unul ce este cunoscut 

şi prieten al mieu, rugându'l să sprijine 

Compania negustorilor, gândindu-se, după 

cum se cuvine, să nu nedreptăţească Ghiur- 

cu, împotriva legilor, pe Companie. Şi 

nădăjduiese în Dumnezeu ca vă va judecă 

fără altă cerere, întru atâta încâtsă nu vă 

mai tulbure. Şi iarăş să mă învrednicească 

Dumnezeu sfântul şi de-acum înainte să 

vă ajut prieteneşte în cele după puterea mea. 

Aceasta pentru astăzi, iar anii tăi să fie 

de la Dumnezeu mulţi şi fericiţi. 

1712, Noiemvre 13. 

Binevoitorul prieten al cinstiţi dumnea- 

voastră: 

Constantin Cantacuzino Stolnicul. 
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1712, 

13 Novem- 

bre.
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1712, 

17 Novem- 

bre. 

1712, 

12 Decem- 

bre. 

[Vo:] «+ Toic Evrporărots wat wptotporă- 
ro: xpopatevraic Tic îpâehrie Bovuraviac 

mâs noi navedroys, sie Sip.nlvijv, 

[Vo:] <ţ- Prea-cinstiţilor și de folos ne- 

gustori ai Companiei ardelene, cu cinste şi 

cu toată fericirea, la Sibiiu. 

([Pecete neagră, eu vulturul împărătese şi K T. K T.] 

“Torga, Studii şi documente, XII, pp. 17-8, no XXI.) 

CCCCĂCVII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre greutatea 

cârmuirii şi starea de slăbiciune a Moldovei, precum şi despre mănăstirile Sf. 
Mormânt. 

Niachaoc Mavpoxopăroc Xpvoivp No- 

Tipa. 

Abdo Tpâppuara râs Yuerepas Maxap5r1jros 

2M4Bousv, xai Gă ri ăvaBijv %ai Ecperiy ab- 
ic byierav dtav Exăpimwev” EdEx0rpev per 

ehhabaiac vai râs lepăc abrije ebyăs, wal 

ebyaptoroduev adTi). "Eyvouev xi ră epeţije 

papâueva., ! 

“O navăyaBoc Bec dă râv edxâv ris L- 

werâpoc Sefautdrijroc vă pâc fGordiop noi 

vă wc &voybom vă wwepvljomuev ec 7ob- 
move Tobe Svox6hone vatpobe. “H dâvvania rob 

mâna» eiva peyây wovov rd Xmetpoy Eheoc 

rod Qs0d vă npopdon! Eic ră lepă abrîjs 
povaorijpta ore Edemev obre Ea deh 7 

îvvari, Ex pEepowe pac Emioxevie' p.0vov 2a- 

panadoduev rw “Yuerăpav Maxaptrnra, eic 
măs lepăz as mpbe Qebv tvrabtete, dâta- 

heizzoc vă piâc âvou rar: Exetâi, xai vopilet 

ziv Bepuiv ăxăznv xai ri Xxpay ebhăberav 

&nod Exouev mpbe abriv, e npbs îv Xplor 

GEGAGULBTATOĂV Was TatEpa, 
Ilapaxadoduev nai mă vă Epouev rd 

fepbv abrîc vpăuua, ete foot tije ăyabije 
xi &perie Dyieine «mc, wat me tepăc abrije 

edyaâs. Oi 38 ypovot ris “Yperspac Maxaptâ- 

raros sipoav Ga6fev zâpznhdo noi Tavev- 
moyete. Tis “Yperepac Moxaptârroc bis Ev 

Xp:orâ vai Bhos sie robe 6ptouobs, 

1112, Nosu6pio» 17. 
lo. Niachaoe Boef6dac. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 73-4, n0 55.) 

  

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 
Două serisori ale Ferieirii 'Tale le-am 

primit, şi ne-am bucurat foarte pentru buna 

şi dorita-Ti sănătate; am primit cu evlavie 

şi sfintele-Ţi rugăciuni, şi-Ţi mulțămim. 

Am aflat şi cele scrise pe rând. 

Prea-bunul Dumnezeu prin rugăciunile 

Reverenţei Tale să ne ajute şi să ne întă- 
rească a cârmui în aceste vremi grele. Slăbi- 
ciunea. ţerii e mare; numai nesfârşita milă 
a lui Dumnezeu să vie într'ajutor Sfinte- 

lor 'Tale mănăstiri nici nu li-a lipsit, nici 

nu li va lipsi îngrijirea cu putinţă din 

„partea noastră; numai ne rugăm de Feri- 

cirea Ta ca, în sfintele-Ţi rugăciuni către 

Dumnezeu, nelipsit să-Ţi aduci aminte de 
noi; căci ştii călduroasa iubire şi înalta 

evlavie ce avem pentru Tine, ca pentru 

părintele nostru întru Hristos prea-venerat. 
Ne rugăm şi iarăş să avem sfinţita-i 

serisoare, pentru vădirea sănătăţii Tale 
bune şi dorite şi sfintele-Ţi rugăciuni. lar 

anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 
prea mulţi şi cu totul fericiţi. Al Fericirii 

Tale fiu întru Hristos şi cu totul la po- 

runcă. 

1712, Noiemvrie 17. 

lo Nicolae Voevod. 

CCCCĂCVIIL. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări pentru 

sărbătorile apropiate. 

Nix6haos Mavponopăărac Xpvoâvâp No- | 

Tă pă. 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-ferieite, preasfinţite şi prea-înţe- 

1%, pentru toate, p lângă studiul lui Al. G. Mavrocordat, în Arhiva societății ştiintifice şi literare 

din laşi, VII (1896), p. 488 şi urm., 589 şi urm., memoriul nostru Carol al XIl-lea, Petru-cel-Aare si 

țerile noastre (1709-1714), în „Analele Academiei Române“, XXĂXIII, p. 1 şi urm. . .



Moxapibrorate,: copbrare vai brate 
Harptâpya râs diac - nohewe "lepovozhii. 

xi măons lohdarorivne, *bpte, xbpte Xpb= 
oavfe, îusrepe 2v Xpiorg nârep ceboouubrare, 

riv “Ypuertpav Manaptârajra ebhafâc 2p007- 
opebovres, rijv tepăv abrije 0efrăv ăonatt- 
peda, Gedpevoi rod mavroâvvău.ov eo vă ri 

dapohdcra îv Xxpa byteta wat ednwepia 8rq- 

vest, peră paxpobLorijroc, 
Ilpoda66vroz îypâbanev rij “Yyerepa Ma- 

XApâTiiti, ăroxpivâusvot ele 7b map abtijs 
nponeupdăv jwiv tepăv pâna, vo Tbpa 
nâdw, pă rd vă Exhotacav al rapuboat tat 

zoprai, Bv hetpanav mpăbovrec vă Onodw- 

oopev ari, iv viixijy per ebhafziac Tpo0a- 

&pevatv' 6 Ex rîje “Aytac Ilapbevuv bneppoe 

vewnzic Xptorăe 6 Bebc Tpâv vă ăttos 

ziy “Ywertpav Maxaptbrnta vă oprăG, nai vă 

zaviigopiom paăpâc xai rijy evebhrov rabrnjv 

îjuăpuv vai zi Ileperouijv oi. ră data, Beo- 

păyeta, nai Eperoc xai ic Xpâvow Tohhobs, uă 

bypetav, ebăatp.oviav X7i EntTbXlav Tăytoy TV 

xannbouiov vă too 28 mai Tipăe tă râv 

tepâv dy ov rîje “Ypertpac Xefmow6rajtoc Tpbe 

âxafijv xoGăpvnov xai eiprivinijv WaTĂGTAG!V. 

Iapaxadoduev vă Epopev rd îepdy abrijs 

pâna eic dijhoarv re apoi xai &perije 

peace ce, mai răe tepăc rs ebăe. O. 3: 

Jpâvot she “Yyeripac Moxaptârnroc etrjoay 

zăpmohhot ua naveyroysie. Tie “Yperepas 

Mawapuâraroc vibe îv Xptorg vai Ghe ie 

robe 6propobc. 

1112, Aexeyfptov 12. 

lo. Nrx6haos Bosfoăas. 

(Legrand, o. e., IV, p. 14, n9 36.) 

  

lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, întru Hristos părinte prea-venerat, 

ne îndreptăm cu evlavie către Fericirea 

Ta şi-Ți sărutăm sfinţita dreaptă, rugân- 

du:ne de atotputernicul Dumnezen să te 

păzească în cea mai înaltă sănătate şi 

fericire, întru mulţi ani. 

Dăunăzi am scris Fericirii Tale, răspun- 

zând Ja sfinţita-Ţi serisoare trimeasă de 

“Pine nouă, şi acuma iarăş, de oare ces'au 

apropiat aceste sfinte serbători, n'am lipsit 

de a-Ţi serie ca să-Ţi dăm cu evlavie cu- 

venita închinăciune fiască; cel născut peste 

fire din Sfânta Fecioară Hristos Dumne- 

zeul nostru să învrednicească pe Fericirea 

Ta a serbă şi a prăznui cu bucurie și 

această zi a Născutului şi Tăierea împre- 

jur.şi Sfânta Bobotează, şi anul acesta şi 

întru mulţi ani, cu sănătate, fericire și 

dobândirea tuturor celor dorite; şi să ne 

învrednicească şi pe noi prin sfintele ru- 

găciuni ale Reverenţei Tale de bună câr- 

muire şi stare pașnică. Ne rugăm să avem 

sfinţita-Ți scrisoare pentru vădirea bunei 

şi doritei Tale sănătăţi, şi sfintele-Ţi ru- 

găciuni. lar anii Fericirii 'Tale să fie în- 

delungaţi şi pe deplin fericiţi. Al Fericirii 

Pale fiu în Hristos şi cu totul la poruncă. 

1712, Dechemvrie în 12. 

Io Nicolae Voevod. 

CCCCĂCILĂ. 
Nicolae Mavrocordat lui Ieroteiu, Mitropolit de Dristra, despre grozăviile 

năvălite una după alta din toate părţile asupra nenorocitei şi plinei de gemete 

Moldovei, despre „mulţimea de griji în care a căzut“ şi despre părerea lui de rău 

pentru lucruri „sinistre şi vrăjmaşe“ întâmplate şi acestui episcop (cuprins retoric). 

Nuxdaoe Mavporopăăzoc ze Matpozohirg, ApboTpas, vopto "lepobtv. 

Suriv îjpâv Eveahei ză Ăprt COTijoa a fepă Ypăpupata îs “Iperepas Ilayrep6zrjzos, 

ai, cas zahatăe dyapuuvij0X0vTa, cd pfvov Es T7d 'Ypățev 
. aa Aa a mă 

maporphvei, îhă Gh mai Ta 

adri, ăzawioavza, cuată vai avritoa îvapaeâodvra, zapaphbiay xai îzrnobzoty Toy Getvâv 

fe
 avesizat. Kai Îpete pă, GO in 74 tepă vezahi 0% avrentozelaytec adi), Waxpă ât 

. , , ua , RI A , 

-prjGâpevot otoozij, Ăre 769 STatpe pape îpeărvâzec, DDA4 ES pbpod etrpy 3. "ANA 

Noe N Bo zu = aa pa 

ză dhhenăhra Zewvă, â naveayâfley EviorTie Ti] 0»GîTj/ Wat zoădazovw Aod5abig, 3000074 

e A. + . Î ȘI . FRI 2 po PI * 

opovziv Te Evtbahev Go, Wa BGVovOd E App /avav oovihasev, ore mode vai 

adsiy măc ănoheyeabat zii Voyijv. Kai, ei piij î, Graia Vize 2pos Îpezegav 2auGaoiay 

ăveşeipeadae cvypopudsa zobs otcbroe Twtyas mai daihazas z0d Kpeizzovos Tpâvota, Zepi 

ipâs etavfipozebopârn, bâaheiztos îv utop nowâroy Exeortpile vai âvbpBo», xai cis Dzop.ovij? 
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17212, 

15 PDecem- 

bre.
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1712, 

20 Decem- 

bre. 

ijheupe rijv îiuertpav ăodevetay, zoMhob ve dei ijuete, o. Gâpavte neprxelpevot Gâua xat al 

poutijhooe Exovrec qoyăc, ăwtoyeiv etyopev wo xaprepijoat. "ANă xai abroi ol mădat 

rewăâat, ode 5 mpiv Xpâvos EEbuvroev, îc Yâyv xăpdoavrec, wară mpâoonoy oioypibe Eneoov 

iv. Tabră ro, & Geonsala xepaNi, xartastoe Xa ris joyâs md Gnoooby ewaiov, vai rob 

vods rii ăxphv fufhove, za riv nhârrav Entămoe vai owyâv Eneratev, îva pi, 1păpovrec vai 

2wrpayuobvrec ră nad îpâc, 0ăbme xai Ama xowovobs robe prhobyrac Gnepyalbpeda. 

[yâyrec 38 Ym 058 ză xav adriv sivat Behrio, usotjv Beâiypeda miv xapâlav. Îi văp 

âvanoMoet ris abis râv Erolpu xaraorăoeoc, 6molavoby bpeaiv rây Getvâvy npooâoxâvtec, 

Zusivoy od xadâc yopobyrov ănhâz dupe. "AN 98% obros ănuprivâprita ră rije dyiac, 

od38 mpoituedo, ri râv xpercrâvov nisa. Todro wjdsnore vevoro” pmăă wartoybaet more 

060570 Î ză ye văv Exovy, Qeod rapa pwpodvroc, worâoa Thy x Tjpăc oixobp&vmy Gxată Xp6vob popă, 

ore rc roy Xprorortpoy mpocdoriss ue napaxpoboat, 17: sic azdyvwaiwy bijoat robe Xptarob 

drpac, robe eboefeia oeuwvoutvonc, mode penafirnorac bnoxivety zov adxEya Tâ Del Bobhrjuart. 

05 Bxheinopev ăpa Yoyaywvobvrec Eavrods îjmiwrăpote Moytouoic. Koi ebEhntte sous o 

dvaâsterai mai rovrovi rbv xetwâva fwunptorepav ap, wat, Tod Tbipâvoc xurenvaodevros, 
2 2 Ș 2 Y 7 * > . e r a 7 La - Fă > = 

îmavOijosi adie vai xai vmvewia uni âbâusda ispas ăvaybtewc, the râ Gumart Tod 

Qeiov mpooBhEyavroc, tă râv ebrpooâturoy buy ebyâv vai Evreblewc. 

1712, Aexeupiov 15. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 75-6, no 57.) 

Nicolae Mavrocordat către fostul Patriarh de Alexandria, Gherasim, despre 

cele întâmplate în Moldova de la a doua numire a sa ca Domn. 

Nixdhaos Mavpoxopâăros râ Ilarptăpxp 

mpomy AMefavâpelae wopiw Lepaoiup. 
Popivoumv airs6wevoc jo ic pExpt 

dedpo otonijc, paxapubrare nătep, tai sdehnic 
stu EntxopriqOioecâai no zapă ris bus- 

rEpas wiovâporias: 053 văp 5md Ain î 

padvuliac odx ănodeâonapev răs Grpethoutvas 

zpoopijoate ri buerâpa ceâxouip nepahi), îiv 

avexaBev epalpovrec darehoduey, xai, ij 

aftoriumrov xai. dfăyasrov abrîjs sixâva 10 

xpariorwp zic byîjc svohătavrec uspet, âoat 

fputpa nai Boat pat robe voepode bpdahpobs 

2c adriy ămepelâopev ai zpoceăpebouev, ai 

zpoohrapobusv rij ăvazohijost Tv Gelwy a- 

paxriipoy, ol Îi Dwetpa paxapia 76 dv 

poyij xarmdăistar, ai tâv xar abrijy Dnsp- 

error, morwidate ăperaic xaBopaitousyn, Ey 

aie ou Eye weiova Xbpav ră mpăoy ai 

îmiermăe mat păvâporoy. Kai robe 6i) Tâ 

pepe: obroc ăperde ai doovue ete x p1)o- 

Oat, îbore mai abroie role ueyăhoc SRTaiX60tV 

cd wâvov ănawâvat răs matvăc, AA odă 

rate pept XSVoy Wây Eniriuijozot T6bTuv 
xaBănreolar, mohhăxs 38 082 îvrabla to- 

radar, NE, 7p60o Xopoboa, „tt hoppoobvate 

xai eomoiiaic âpsibeoda. robs 2POGHsKp0A6- 
rac. 05roc Xpa voie Exovoa, 7ij Graorăset 

râv TOR, al Ti) Azopia TV ȚpauuaTo6puy, 

vai. zaic popimie GoxoNatg mis Ep.neptetĂTju=   

Nicolae Mavrocordat către fostul Pa- 

triarh de Alexandria, chir Gherasim. 

Cer iertare pentru tăcerea de pănă acum, 

prea-ferieite părinte, şi am bună nădejde 

că mi se va ajută de iubirea-Ţi de oameni; 

căci nu din uitare sau lene n'am dat cu- 
venitele închinări persoanei Tale venerate, 

pe care de mult statornic o cinstim, şi, 

săpând icoana Ta vrednică de cinste şi de 

admiraţie în partea cea mai bună a inimii, 

zilnie şi în tot ceasul ni-am îndreptat şi 
aţintit spre Tine ochii minţii, şi rămânem 
în amintirea dumnezeieştilor însuşiri, cu 

care sufletu-Ţi fericit în adevăr strălucește, 

şi e mai presus de cei din juru-Ti, împo- 

dobit fiind cu felurite virtuţi, în care nu 
are loc mai mie blândeţa şi cuviinţa şi 

iubirea, de oameni. Şi de această parte atât 

de necruţător şi fără părere de rău ai obiş- 
nuit să te foloseşti, încât şi celor mult gre- 
şiţi nu numai că Ji ierţi păcatele, dar nu-i 

apuci nici cu mustrarea măcar a unor sim- 

ple cuvinte; dar adesea nici întru aceasta 

nu rămâi, ci, mergând mai departe, răs- 

punzi cu bunăvoință şi cu fapte bune celor 
ce 'Te-au jignit. Aşă aplecări având deci, 

vei pune această îndelungată tăcere pe sama 

depărtării locurilor, a nepriceperii aducăto- 

rilor de serisori şi a miilor de trebi în



peda, ăvapătei iv waxpăv raven Giyiv 
xai 05 p6vov Îjâs ămohboet airias azăone 
xai utwpews, AMA za obyapeirat VtĂOBTOp- 

jo, xai măvb ro ebuavâc zapaumbbiioerat, 

vodoa Tiv ăvouadiav rây ab” pis 2pax- 
p4Tov, „al Gnoiote Getvote xai jodenoie TpaG- 

mohatouev. Kai, tva ppâvtoy owozijv Exreveia 
Îdoy ăvriorxowpev, store Tuiv e 8 xepa- 
dai îmeăBeiv ră xotwvi xai tâig ovuGăvra, 

âwp? 6rov &vexetrplompev ră debrepov rije Moh- 
dafiac rihv fireuoviav' 0băă yăp Extore &neo- 
rănapev Boc Ti Vperâpg XeGooutârnrt. 

Kai 84, Aoyow oie vide ră Baiov, rij 25 

mod ară rd TILL Senrenpioo purjv6s, otv) 

Wjzp rod jperipov abroxpăropns xxl Tod 

napaâvvăstov xoi năâvroy Tov Eni 1î) dtot- 

„ie byrev, abbie zî îjemovia mexoouilijpeda, 

sai, ueră noi mopmeiac eis ră Gaoiheta 

peranep.p6evrec, rară ră siodăc ăvepaviodnev 

re obroxpăropt. Ko jueie păv rijv 7pooijxow- 

ay adre Dn6xhowy 27 2pooxhvnaty Anodedb- 

xapev 652 Goo prhoepocbvrjv nedeitaro, 

sai, ră Tic Îjyemovias Exraprhevodnevyos we 

200 mapa, X6ov te pertdoxe, xai, Ti 

2 cb ushhov nepi 1 Ozfpxoov 1ai zepi Îjpăe 

phovâpozizv dazpavâsas xi GefGatwoiţ.evos, 

nai xpyoszais tăniar ăvabappbvas, veb ăvabo- 

je rijv e50d cîjs MoXdabias zopetav entratev 

ijâe ănezagbvat. Kai piy 38 aEbppâpu» 0598 

nic tv ri) Baotebobon mhstovos Srarpi6s, TĂ 

dvevBerțos rây oixot uni Tij Bobo, zapaoxebi) 

meyre wovas npbe raie do. Enuperpijoavtes 

ijuspas, ris Rovoravrivovndheos 26,)0opev, 

xi paxporpots aradpoic 54pnoăpebda, waiTep 

od bac Epawee rd oua, Ghhă todo Ev 

r3 oovijfa Entdboij mob PNEYWaTos, TOTO 28 

nd râv negi ră vezpă z6vov OXhobuevot. 

“Omnyina 85 ahrpotov ris 'Adptavod Vev6- 

vaney, 7iiv do0y obzw 70d napatbvăarob Exeioe 

pe! zapă Tv XATă Ti G5dy ARAVTWVTWY 

etâmprârec, tva iii, îv Exeivij Ti) a6het Tijy 

tvvropiav otijoavrec, xal, tă avid %âpa 

abrâ ze wa roic zepi abrby Tpoaveyndvres, 

mheiovă ze “/păvov Suzapaneivaytes, 0 p670v 

zip Ex my Bazavăy Gijuiay ozostrowpata, 

ANN mai, map ză iv Entra/devsa zoteiy 

î6eavsec, mpocnpoboopev 7 Baoihei, z6be 

mheicoe păv cv neg fie al RĂ0Y ij 

Gredipy arânty ăzeNizopev, ue” Gui 6 

O21p2T0v, Ta pprăze /priGâuevot pă, Aviv 

joapey 0 zapzânviarg, 2%) Baba ză 
- 

dp z0b Alan, vai verb Aopev ev aie 

  

  

1 De la Prut. după pacea cu Tarul, 

  
    

care suntem prinşi, şi nu numai că ne vei 

deslegă de toată învinuirea şi dojana, dar 

încă, vei veni cu dragoste în ajutorul nostru 

şi ne vei mângâiă cu toată bunăvoința, ştiind 

neorânduiala, luerurilor din jurul nostra şi 

cu ce lucruri grozave şi grele ne luptăm. 

Şi, ca să punem la loc îndelungata tăcere 

cu întinderea cuvintelor, să ni fie îngăduit 

ca pe scurt să începem cele ceni sau în- 

tâmplat, în public şi în particular, de când 

am căpătat a doua oară Domnia Moldovei; 

căci de atunci n'am mai scris Reverenţei Tale. 

Şi, deci, pentru cuvinte pe care Dum- 

nezeu le ştie, la 25 ale lunii lui Septem- 

vre din anul 1711, cu voia de obşte a 

Împăratului nostru şi a Vizirului şi a tu- 

turor cârmuitorilor, iarăş am fost împo- 

dobiţi cu Domnia şi, trimeşi cu pompă 

mare la Poarta împărătească, am fost în- 

făţişaţi după obiceiu Împăratului. Şi noi 

i-am dat cuvenitul omagiu şi cuvenita 

închinare; iar el şi-a arătat bunăvoința 

împărătească şi, dând, cum e datina, sem- 

nele Domniei, le-a întovărăşit eu cuvinte 

şi, vădind iubirea pe viitor pentru supuşi 

şi pentru noi şi asigurând-o şi îndemnân- 

du-ne eu bune nădejdi, ui-a poruncit ca 

fără zăbavă să luăm iute calea dreaptă spre 

Moldova. Şi, nouă fiindu-ni neprielnică sta- 

vea mai îndelungată în "Țarigrad, cheltuind 

numai cinsprezece zile pentru orânduirea 

celor de acasă şi pentru pregătirea de ne- 

voie, am ieşit din Constantinopol şi am 

făcut popasuri mari, deşi nu eram bine cu 

sănătatea, ci, pe de o parte, eram supăraţi 

de obişnuita curgere a flegmei şi, pe de 

alta, de dureri la rinichi. 

lar, când am ajuns lângă Adrianopol, 

aflâna sosirea, acolo din ceas în ceas a Vi- 

zirului, de la cei ce i-am găsit în cale, te- 

mându-ne ca nu cumvă, făcând întâlnirea 

cu dânsul în acel oraş, şi, aducându-i lui 

şi celor de pe lângă el darurile obişnuite, 

şi rămâind acolo mai multtimp, nu numai 

să suferim paguba de pe urma cheltnielilor, 

ei, părând că facem împotriva lucrurilor 

ce ni s'au poruncit, să riscăm disgraţia Îm- 

păratului, am lăsat în urmă pe cei mai 

mulţi din jurul nostru şi tot bagajul şi, 

cu puţini oameni de casă, luând calea cea 

mai scurtă, am întâmpinat pe Vizir când 

treecă încă munţii Emului, și am avut O 
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întâlnire eu dânsul în corturi, precum şi 

cu Împăratul Tatarilor, Devlet-Ghirai, în- 

vrednicindu-ne de la amândoi de multă bună- 

voinţă. Căci Vizirul eră de mult cu gând 

bun faţă de răposatul nostru părinte şi de 

noi, iar Tatarul, purtând cea mai mare 

vină pentru că ni s'a luat Domnia şi i s'a 

dat lui Cantemir, şi prin răscoala lui ne- 

culegând nimic decât mustrare de la toţi, 

vrând să ascundă prin lipsa de năcaz a 
bunăvoinţei paguba de mai înainte, ni-a 

arătat multă a plecare. Împărtăşindu-ne deci 

de cinste şi laude şi de tot felul de iubire 

şi bunătate, şi fără a face cea mai neîn- 

semnată cheltuială, căci întâmpinarea pe 

cale, fără pregătire, îndreptăţiă lipsa, am 

lecuit numai cu bune făgăduieli lăcomia 

lor şi setea de câştiguri. 
Şi ei deci ajunseră la Adrianopol a 

patra zi, când, peste puţine zile, Vizirului 

Mehmed i se iea pecetea și, suferind con- 

fisearea averilor, e dus la închisoare, stând 

în cea mai mare primejdie dea fi pedepsit 

şi cu moartea. Căci regele Suediei şi Sul- 

tanul Tatarilor, cel d'intâiu, Suedesul, ca 

unul ce fusese trecut cu vederea şi înde- 

părtat de la tratările de pace cu Musealii la 

Huşi, iar cellalt fiind nemulţămit de pace 

şi ducând foarte greu faptul că a pierdut 

veniturile de la n ăzboiu, amândoi, întrun 

gând şi într'o suflare, au pustotul în miş- 

care pentru ea, aţâţând spre mânie pe Îm- 

păratul, să puie piedecă V izirului. Şi, deci, 

strâng îm potriva lui mii de învinuiri: şi că, 

Muscalii fiind, cum se ziceă, la strâmtoare, 

nu numai că biruinţa prin putere îi ajun- 

sese în mâni, dar, putând chiar şi pe 

monarhul lor să-l aducă, prins, în triumf, 

a părăsit biruința prin luarea de multe 

averi și a trădat slava Împăratului, învo- 

indu-se la condiţii fără cinste cu privire la 

bielşugul norocului. Şi deci ei încondeiază 

astfel în chip straşnic pe Vizir. Şi, de oare 

ce Musealii stăteau pe loc şi ţeseau zăbăvi 

pentru predarea (după învoială) a cetăţii 

aşezate la gurile Donului (Tanais) în 

Meotida, care se chiamă Azov, pârile ca- 

pătă fond şi rost, şi încredințează pe Îm- 

păratul şi-l îndeamnă, ca, precum am spus 

1 E vorba de Baltagi-Mehmed, scos la 11 Novembre şi înlocuit prin lusuf. V. memoriul citat, 

pp. 113-5 şi Storia del soggiorno di Carlo XII în TPurchia, scritia dal suo primo interprete Alessandro 

Amira e publicata da N. Iorga (în „Studii şi documente“, IX, şi separat, 1905, ca făcând parte din co- 

lecţia de cronici suedesă) (v. p. 44, nota 1). 

2 În Legrand: Koosig, Huşi.
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în urmă, să pedepsească pe nenorocitul 

Vizir. 

Jar noi, între acestea, făcându-ni bună- 

tatea Celui de sus drumul, şi trecând apa 
Dunării, am întrat în Moldova cea plină de 

suspine, şi i-am stropit pământul cu la- 
crămi; căci, lăsând-o, acuma vre-un an, 

înfloritoare, am găsit-o acum fără chip şi 
umilită, în locul mulţimii de oameni fiind 
multă, pustietate; casele le-am văzut unele 
fără locuitori, altele păgubite de foc şi 

prefăcute în cenuşă; iar sfintele biserici cele 

mai multe scotocite cu totul şi ajunse pradă 
a turbării tătăreşti. Cum crezi că nouă ni-a 

fost, prea-fericite părinte, la o privelişte 
aşă de-amară? Ni s'a rupt inima, mai că 
ne-am scăldat în lăcrămi, ne-am sfâşiat de 
întristare, pe de o parte plângând pe cei 
ucişi şi prinşi şi, pe de alta, prinzându-ne 
mila de aceia cari, scăpaţi de nenorocirile 

ce s'au urmat, ieşiau târându-se din casele 

lor dărâmate, ca din morminte, galbeni la 

faţă şi pe jumătate morţi, rămăşiţe jalnice 
ale furtunii abia potolite, ducând ca o grea 
povară viaţa lor nenorocită; unii dintre ei 
sfâşiaţi sufleteşte, lipsiţi de soțiile şi copiii 
lor, iar alţii schilozi în vre: unul din mă- 
dulare, toţi în cea mai mare sărăcie, nu 
numai fără haine, dar şi fără pânea din 
fiecare zi. Ni-a fost milă şi de noj, căci 
de la început chiar sufletul nostru a pre- 

vestit luerurile grele ce eră să le întâmpi- 

năm pe urmă; pe care de le-ar opri Dum- 

nezeu şi ni-ar da pe viitor un rând mai 

bun de lucruri prin bogatele-Ți rugăciuni! 

Mângâind deci cât puteam pe supușii ce-i 
întâlniam în cale, şi după putinţă iarăş 

îngrijindu-ne de o mai uşoară starea lor, 

am mers înainte, plini de umilinţă şi de 

întristare, neputând să ni venim câtuş de 

puţin în fire. 

Dar bunăvoința de sus a împrăștiat jalea 

ce ne stăpâniă de jos. Căci prea-iabitul 

nostru frate, care, împodobit cu vrednicia 

de “Tălmaciu al neamului, urmă Vizirului, 

petrecând, din porunca aceluia, încă în 

Moldova, şi îngrijindu-se de lucrurile de 

aice pănă să venim noi, dorind sosirea noas- 

tră, ne întâmpină în cale şi, prin înfăţi- 

şarea. lui îndepărtând jalea în creştere, ne 

umple de multă încredere şi bucurie prin 

prea-dulcea întâlnire cu dânsul. Şi deci, 
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mai să ne înăbuşim (?), vărsăm lacrămi; 

şi, fiindu-ni glasul tăiat de bucurie, abia 

rupem tăcerea, revărsându-ne în cele mai 

vesele salutări, şi, sârguindu-ne a ne în- 

trece unul pe altul cu dovezi de prietenie şi 

de cinste, ni răcorim inimile întristate de 

descurajare ale amândurora prin bogata 

convorbire şi prin societatea plină de siu- 

ceritate. Şi, suindu-ne iarăș pe cai, ni ţinem 

de urât cu cele mai plăcute vorbe în res- 

tul drumului, şi încheiem întrecerea abia 

cu încheierea bunăvoinței dintre noi. 

Şi, ajungând în Scaunul Domniei, şi după 

trecere de puţine zile trimeţând pe fratele 

nostru, nu fără lacrimi, în "Țarigrad, luăm 

în mâni iarăş frânele Domniei scăpate de 

naufragiu, eu ajutorul lui Dumnezeu, şi ne 

apucăm de cârmuire, la începutul căreia 

sunt rugăciunile călduroase către Dumne- 

zeu şi adunarea rămășițelor scăpate. În- 

dată trimetem dese scrisori către boieri şi 

aleşii dintre locuitori, cari se împărtășese 

de cârmuirea lucrurilor, şi de lipsa cărora 

se potienese ale Domniei, iar, când stau 

cu bunăvoință lângă Domn, nu numai că 

se strâng ceilalţi supuşi de pretutirideni, 

ei şi lucrurile Domniei înaintează bine, cu 

voia şi munca acelor cari cu mânile lor 

îndreaptă şi împacă nevoile ce cad. lar gân- 

dul scrisorilor eră o mângâiere plină de 

bunăvoință pentru relele întâmplate, asi- 

gurare de amnistie pentru cele greșite faţă 

de Împăratul şi de noi, făgăduială cu ju- 

rământ a siguranţei, bogate dovezi de iu- 

bire de oameni nefăţărită și nebănuită, 

deplină arătare a 'unei iubiri părintești 

acordată cu dărnicie. Ca unii deci cari şi mai 

înainte încercaseră soliditatea şi siguranţa 

gândului nostru în ce priveşte făgăduielile, 

ei se umplu de bune speranţe și prind aripi 

la cetirea, scrisorilor; şi, precum oile îm- 

prăştiate de atacul lupilor, la cântecul dulce 

din fluier al păstorului, se adună cu toatele 

în jurul lui, aşă toţi de pretutindeni cât 

mai iute se strâng, şi prin vorbe ca şi 

prin înfăţişare îşi arată toată supunerea. 

Iar noi, trimeţând cele ce am spus, ne apu- 

căm de lucru: deschidem braţele, pe toţi îi 

strângem la piept, faţă de toţi ne purtăm 

cu multă blândeţă, şi frica li-o gonim din
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piepturi, îi umplem de nădejde şi curaj. 
Şi, pe unii domesticindu-i cu cinste şi răs- 
plătiri, pe alţii cu venituri, pe alţii cu 
scutiri, pe alţii cu daruri, pe toţi cu so- 

cietate şi multă bunătate, la alte răni, 

care se arătau adesea, şi numai nu vor- 
biau, cereau de la noi ajutoare; şi noi, 
ştiindu- ni multa slăbiciune, cerem de la 

Înălţime leacul, în parte aducând şi grija 

din parte-ni. 

Şi, mai curând decât toate, începând cu li- 

berarea celor robiţi şi cu întreruperea şi 

oprirea năvălirilor tătăreşti, acuma sosind 
Împăratul lor, trimetem la el în cea mai 
mare grabă pe acei cari să se roage deel 
şi să-l îmblânzească, adăugind la serisori 
şi la rugăciunile din gură daruri bogate, 

şi cu tot meşteşugul înduplecând mândria 
şi trufia lui. Căei, prin atacul Vizirului, 
tovarășul său, şi fudul de bunăvoința 

prea-bogată şi prea-strălueită a Împăra- 
tului, eră înfricoșat, nu numai nouă, cari 

am încercat odată amărăcinnea, săgeţilor 
lui, dar şi tuturor celor din dregătorii, și 

chiar monarhilor vecini cu provinciile oto- 

mane; şi veniau la el dese solii şi daruri 
de la toţi, şi toţi căutau a-l îmblânzi şi 
a-l atrage către bunăvoință şi a îndepărtă 
pagubele plănuite, după putinţă. Dar, -cu 
bunătatea lui Dumnezeu faţă de noi, se 

înduplecă spre milă inima lui, şi primeşte 

blând pe triineşii noștri, şi ascultă îndură- 

tor pe cei ce au pătimit cu privire la re- 

jele pe care în multe feluri le-au adus 

asupra, lor Tatarii vecini; şi, adus la milă, 

la niciuna din cererile noastre nu se îm- 

potriveşte, ci dă porunci cât mai straşnice, 
orânduind liberarea Moldovenilor ţinuţi 

în robie, şi poruncind “Tatarilor să rămâie 

numai în hotarele lor, şi nici prin năvă- 

livi să nu strice aceste părţi, nici, stârnind 

pârile din ajun, să dea de lucru supușilor. 

Şi astfel ne-am mângâiat, şi am mângâiat 

şi pe supușii noştri, cari trăiau iepureşte 

pănă atunci, şi aşă de mult se temeau de 

'Tatari, încât, ferindu-se de viaţa la lumina 
zilei, se îngrijiau de siguranţa vieţii pen- 
tru dânşii în munţi şi prin codri adânci, 

fiind mai bucuroşi a trăi laolaltă cu fia- 

rele decât a fi în prada năvălirilor şi ro- 

birilor lor. 
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Deci, în această privinţă câştigând o oare- 

care siguranţă supușilor, unii dintre ne- 

gustorii agareni pregătindu-se a răsbună 

şi a răsplăti 'pornirea din răscoala cea 

mai dinainte (care li-a fost pricină de 

mii de pagube), împotrivă, Moldovenilor, 

arătăm Împăratului nevoia lucrului. Și, 

bunătatea lui: orânduind aspre porunci, 

cu-toată puterea ajutăm pe locuitori, şi 

stăm în ealea celor ce-i necăjiau şi-i îm- 

povărau cu cereri de datorii şi dobânzi 

şi de lucruri răpite pe vremea războiului, 

arătând serisele de la Împăratul, spuind 

că prin bunătatea lui să se dea uitării 

câte sau întâmplat când fierbeă războiul. 

Şi ei serâşnese din dinţi și ridică multe 

ameninţări, iar noi câtuş de puţin nu 

dăm îndărăt, şi nici pentru liniştea su- 

fletului nu ne lepădăm de siguranța su- 

puşilor, ei, încredințând Proniiei dunineze- 

ieşti ale noastr e, ne gândim: numai la ale lor. 

Şi, pănă aici, sa părut că în cele rele 

suntem fericiţi, puind în sama norocului 

nostru uşuratea relelor. lar petrecerea 

oștilor de supt regele Suâdiei' în Moldova 

se pare a fi așă de grozavă şi de desuferăt, 

şi aproape o lovitură de moarte, încât 

numai de la puterăica mână a lui Dum- 

nezeu așteptăm lecuirea. Şi ce fac ei, ră- 

pirile, prădăciunile, uciderile, nu m'ar lăsă 

vremea să le înșir pe scurt. Au întrecut 

Giiee măsură a cruzimii şi a bebuniei; 

barbâria Tatarilor au depăşit-o; sunt mai 

sălbateci decât leii, mai răi decât lupii, 

mâi răpareţi decât ulii; aşă încât se slu- 

jese de. nenorociţii Moldoveni câ de robi 

luaţi cu arma; li răpese vitele, lucrurile, 

mobilele casei, femeile, şi multora chiar 

viaţa. Să nu presupui Fericirea "Ta că de 

sfială şi frică acoperim cu tăcerea, fa ptele 

loi: aduicătoare de peire: să n'o ierte Dum- 

nezeu aceasta niciodată, cei să întărească 

“gândul nostru în buna, lui aplecare, așă 

încât totdeauna și viaţa să n'o ţinem în 

samă pentru siguranţa supușilor. Trimetem 

de fapt regelui Suediei scrisori pline” de 

“plângere şi-i îndemnăm “călduros ca să 

“oprească şi să cuminţească cu pedepse 

-oastea lui turbată. Şi, de oaie ce nb aflăm 

de la el niciun 'leac, ci nu căpătăm mai 

mult 'decât făgăduieli goal, vădiih Împă- 

vatului nostru cele făcute aici, nebăgând 

în samă câtuş de puţin vrăjmăşia şi duş-
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mănia, ce s'ar răpezi de aici asupra noas- 

tră, a regelui Suediei, care & fost pricină 

de peirea multora dintre Marii-Viziri. Se 

învoieşte deci ca de obiceiu cu bunătate 

Împăratul şi trimete porunei foarte straş- 

nice, întărindu-le cu. serisori de mâna lui, 

orânduind şi împărăteşte ca, Vizirul din 

'Tighinea să scoată neapărat din Moldova 

pe cei ce stau supt Şved. 

Dar, odată cu venirea acestor porunci, 

se aprind de duşmănie și ură asupra noastră 

căpeteniile Polonilor şi Şvezii cari-i ocro- 

tesc, şi îndreaptă către noi mii de ame- 

ninţări, şi ţese multe învinuiri, pe care 

ajutorul de sus le-a vădit mai supţiri ca 

fivele păianjenului. Și ni-ar fi părut mai 

bine dacă, ascultând de poruncile Împăra-, 

tului, ar fi încetat cu batjocura împotriva 

supușilor şi ar fi părăsit Moldova; dar 

ticăloşii îşi cheltuiesc vremea. cu zăbăvi 

şi amânări şi, ca Parcele, lăsând pănă în 

primăvară, n'au uitat niciun loe care să 

nu vadă atacul lor. Iar, în primăvară, nă- 

vălind hoţeşte în Polonia, la cea d'intâiu 

întrare dând peste oameni nepregătiţi, au 

adus pradă nu puţină; ci, înaintând mai 

departe, află mulţi Poloni şi Muscali şi 

Saxoni lângă râul Vistula, şi, încăierându- 

se la luptă cu dânşii, sunt biruiţi. Şi unii 

cad în încăierare, alţii sunt prinşi, iar 

alţii sunt izgoniți cu ruşine, aflându-şi 

mântuirea în. fugă, şi iarăş intră în Mol- 

dova. Şi unii dintre ei, înfigându-şi ghia- 

vele ca nişte corbi, sfâşie ficatul nenoro- 

ciţilor locuitori, iar alţii îşi tot schimbă 

locul, lăsând pretutindeni urme de multă 

cruzime şi mare barbarie. 

Iar noi suspinăm din adâncul inimii, 

şi cu lacrămi ni scăldăm obrazul, ridicând 

mânile la cer, şi cerând încetarea relelor. 

Pe de o parte din pricina greutăților ară- 

tate mai sus, pe de alta din pricina ata- 

curilor acestor ticăloşi, iar, pe lângă aces- 

tea, pentru oştile de lăcuste care cu voia 

lui Dumnezeu au năvălit, şi acuma în 

curs de cinci ani mănâncă sămănăturile, 

au adus la cea mai mare sărăcie supușii. 

Iar războiul pe care acum a dona oară 

se căznese a-l face împotriva Muscalilor 

Otomanii, creşte simţirea acestor lucruri 
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grozave şi ni trece drept prin inimă. Căei, 

de şi. Muscalii li-au cedat cetatea Azovu- 

lui, dar neieşind încă din hotarele Polo- 

niei, şi fiind spre piedecă regelui Suediei, 
şi nelăsându-i ușor întorsul spre casă, şi 

cu aceasta călcând învoielile păcii, Împă- 
ratul, socotind că nu mai e de. suferit, 

aruncă la închisoare pe ostatecii Muscali- 
lor şi se pregăteşte zdravăn de expediţie, 

aţâţându-l Împăratul Tatarilor - şi regele 
Suediei. Şi lucrurile sunt încă pe useat; 

aşă încât, dacă cea de sus cumpănă iarăş 

nu va potoli şi zdrobi furtuna, ce s'a por- 
uit a războiului, vai, din ce lucruri grele 

vom gustă, nu numai noi, ci şi o mare 

parte a pământului! Dar acestea zac în 

Pronia lui Dumnezeu, şi de acolo aştep- 
tăm sau mântuirea de rele sau măcar răb- 

darea în mijlocul lor. | 

Astfel deci, iubite, stau lucrurile noastre; 

cu astfel de rele ne roadem şi ne mâncăm. 

Dar, de şi suntem încunjuraţi de mii de 
griji, ne furăm une ori de la ocupațiile 

Domniei, şi o părticică de vreme o între-: 
buințăm cu desfășurarea ideilor. Și une 

ori dumnezeiescul Platon ne răpește în chip 

divin cu roata magică a ideilor, alte ori 
Aristotele ne vrăjeşte filosofând asupra 

eticei; une ori petrecem cu Musa lui Pin- 
dar, şi. liberându-ni mintea de muşcăturile 

grijilor, ne scăldăm în acele valuri prea- 

plăcute. Ba une ori şi retorica ne împacă, 
şi cei admiraţi pentru eloevenţa lor, cărora 

din gură li izvorăse fântânile aurite, şi dum- 

nezeieşte ne mângâie: pe de o parte, dumne- 

zeiescul nostru ierarh, gloria Antiohiei, cu 

mai dumnezeieşti leacuri potolind rănile 

sufletului, şi îndreptându-le spre răbdare în 
chip minunat, iar, cellalt, pe dealta, Dion, cu 

îndreptarea ideilor nedrepte despre etică şi 
politică, călăuzindu-ni şi împodobindu-ni tot 
odată mintea. Şi une ori străbatem nu fără 

plăcere şi istoria moldovenească (de oare ce 

ni e obişnuită acuma şi limba ţerii), care, 

zugrăvind vieţile şi întâmplările Domnilor 

ce au fost înainte de noi, și puindu-ni supt 

ochi nestatornieia lucrurilor din viaţă, ni 
înfăţişează un folos care nu e întâmplător. 

Dar noi, o suflet dumnezeiesc, fără să 

băgăm de seamă am scăpătat către vorbă
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multă şi iertarea pe care am cerut-o la 

început pentru îndelungata tăcere, acuma, 

pentru bielşugul vorbelor, nu am cere-o 

fără cuvânt; şi poate că am uitat şi aceia 

că fără vre-o nevoie am înşirat cele despre 

noi, nefiind la adăpostul bănuielii că uimn- 

blăm după glorie pentru noi din acestea. 

Dar vorbareţul Cicerone ne scoate şi. pe 

noi din învinuire; căci şi acela umple pa- 

ginile cuvântărilor sale cu laude despre 

dânsul şi pretutindeni sunt isprăvile consu- 

latului, şi desfacerea conspirației lui Cati- 

lina, şi siguranţa câștigată repiblicei Ro- 

manilor prin mare înţelepciune politică. 

Să fie sănătoasă întru mulţi ani Feri- 

civea Ta, rugându-Te călduros pentru noi, 

cari atârnăm cu totul de Tine. 

1712, Dechemvrie în 20. 

Constantin Brâncoveanu către Hrisant Notara, trimeţându-i cartea „Grădina 

Darurilor“. 
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Sorisoarea lui Constantin Basarab către 

Hrisant, heretisindu-se cu el pentru serbă- 

torile Crăciunului şi trimeţându-i ca dar de 

anul Nou o carte anume „Grădina bine 

înflorită a darurilor“. 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 

evlavie Fericirii Tale, sărutăm cu dragoste 

dreapta Ta sfântă. 

Altă pricină a acestei serisori nu este, 

decât, întâiu, să ne închinăm 'Ție după nea- 

părata noastră datorie şi să întrebăm des- 

pre dorita-Ți sănătate şi, al doilea, să adu- 

cem Fericirii Tale şi heretisiri pentru 

apropiatele serbători ale Naşterii după trup 

a Fiului şi Cuvântului, Dumnezeului nos- 

tru, şi cele următoare; pentru care Te ru- 

găm ca, precum Te-a învrednicit anul 

acesta să le serbezi sănătos, cu iubire de 

Dumnezeu şi cu toată bucuria, tot aşă să 

“Pe învrednicească şi din acest an şi în alţi 

mulţi ani a le serbă cu îndelungă întărire 

în preasfinţitul şi apostolicescul Tău Scaun. 

Ci, de oare ce, la aceste praznice dom- 

neşti, neamul drept-eredincicşilor obişnu- 

ieşte a aduce, cei mai săraci celor mai de sus 

şi în loc mai înalt, daruri, ca semn al su- 

punerii lor, luându-se după pilda celor trei 

Crai, cari au adus aur şi tămâie şi smirnă 

celui în iesle culcat Hristos, Dumnezeul 
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nostru, n'am lipsit nici noi, urmând după 

această, veche datină, să aducem Fericirii 

- Tale ca dar această cărticică, spre semn 

de închinare a noastră fiască, plină de evla- 

vie, către Tine, al cării nume este „Gră- 

dina. bine înflorită a minciunilor“. Se cu- 
prind în ea felurite şi. de toată speța flori 
ale minciunilor, și nu 'se potrivese prooro- 

ciile unuia cu ale altuia; căci unul prezice 

unele ca bune, şi altul cele din potrivă, şi 

nu ştim ale cui preziceri. sunt mai minei- 

noase. Deci noi, privind la săvârşitul lu- 

cerurilor, atunci numai vom osti pe cioc 

iașă („întru mulţi ani“) şi aceluia ale cărui 
prevestiri se vor fi arătat mai adevărate. 

Iar pe “Fericirea Ta te rugăm ea acest dar, 
dacă şi este, cum am zis mai sus, Grădina 

Minciunilor, să-l primeşti însă cu toată 
bunăvoința şi să-l străbaţi de la început 

pănă la sfârşit cu stăruinţă. 

Trimetem şi unele rapoarte dumisale 
Postelnieului nostru, şi-i scriem să le dea 

şi pe acelea, Fericirii Tale, şi, cu toate că 
în ele se euprind minciuni de multe feluri, 

dar sunt şi unele lucruri ce se apropie 
de adevăr, şi vei cunoaşte şi din ele, pe 

lângă altele, unde se află deocamdată şi cel 

cuminte. Şi preasfintele Tale rugăciuni fie 

cu noi în toată viaţa. 
1712, Dechemvrie în 22. | 

Al Fericirii Tale “fin întru Hristos. şi 
cu totul la poruncile Tale: 

Io: Constantin Voevod. 

DII. 

“Chiril de Constantinopol către Mitropolitul Ţerii-Româneşti şi episcopul de 

Cerven, pentru un negustor. 
Ey papi Aeveufpiw, d. si. Iscăleşte şi “0 Obyxpofhaiae ”Av0uos, 

(După originalul în Archiva Companiei greceşti din Sibiiu, în Iorga, Studii şi documente, XII, 

p. 18, no xx1wv.) 

DIII. 

Ieroteiu Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul, Hrisant Notara, 

despre sărăcia creştinilor din eparhie, precum şi despre un „ieromonah Paisie care 

se tot poartă prin eparhie şi vrea să meargă şi la Ismail“, după a cărui întoarcere 

i se va luă, aşă cum cere, socoteala „cutiilor“ de eleimosină.
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1113, "layovagiov x. 

Tie “Ymertpas Moxapiruroc mpiupre sie Tobe p1Qp.556; 06 EDIVONOVir i 

“O Apborpas “lepddeos. i 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

DIV. 
Teroteiu Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hiisant' Notara, 

despre stăruinţile ce i-ar trebui faţă de Marele-Dragoman in afacerea datoriei sale 

şi alte nevoi bănesli. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

DV. 

Constantin Brâncoveanu dă 120 de aspri pe an mănăstirii Dionisiu de la 

Athos &. Sa 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne; Langlois, o. c., p. 94.) 

1 Dichesfilăx al „Marii-Biserici“, profesor la şcoala Fanarului. învăţător al lui Constantin-Volă 

Duca; lorga, Ist. lit. rom. în secolul al XVIII-lea, IL, pp. 33; 44. 

2 Zloţi noi. ii 

3 În Constantinopol. N 

+ Din partea 1ui Brâncoveanu avem între aceleaşi, acte întărirea către schitul Robaia, metoh al 

Xenotontului de Îa Athos, a moșiilor Spam şi Karsovhtcrt (2 Octombre 7212=—1703), seutirea de 

dări pentru acelaş schit (30 Octombre 7212=1103); iar din a loi Mihai Racoviţă ea Domn al Moldovei 

dania de 150 de ocă de ceâră pe an pentru făclii la biserica llavayiu Kapaztavi din Galata (laşi, 

1705); acelaş închină Panteleimonului din Athos mănăstirea ro 5 Kwvpiov, scutită de dări (18 Novembre 

1216—1707). Pentru toate, v. Langlois, la locurile respective. 

Pe o Evanghelie, dăruită de Mihai Racoviţă (unde?), se cetesc aceste versuri, copiate între notițele 

moderne cumpărate la Constantinopol de Academia Română:



DVI. 
Constantin Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre „calaba- 

țâcul“ de la Bender al lui Carol al XII-lea. 

Eaorohi) Kovorayrivov Bacapăfa zpbe 

Xpdoavdov, Ilarprăpynv “leposohbp.uv. 

1713, Vefpovapiuv 15. 
T5 ad (! mob rpExovros Yeipaţuuâvoy ri- 

uzov Xol Gebăoytav abrie 1păupa shăGouev, 

vai dă iv &cerijv Îipâv bpretav rne mb 6x- 
bswc xapătac bnepeyâpnuev. "EăeyOnuey ai 

râc norpiaăc arie eye vai ebhoiac. "Ey 

vouey val ră &y adr omueufevra. 
“Opiter Gr moMhijy wo ăveluaorov yapăv 

uoi dpaMinoty EXafe mepi 716 &npoodoxiro» 

740778 Xaraorpopie rob xoouop6pov ap: 

vevixmuâvov' ai ob pâvov ră ntotebouev, dEc- 

moră uov, GMAă X&ţouev ri Eye mohhobs 
xai 1056 obyyalpovrac, Wat âhoTra TadTIy 

ri nohona07 Bhayiay vai zăvrn înoprps- 

viy Mok5afiay, râv 6roioy robrwy âbo bt- 
Meriwv "1 eBopozotde xâunn ai Epvoin 

ijrov obroc 6 mapavevirmu&voc, nai ebhoyTire 
5 Bzde nod ăne6r0q 24 16 Tjuertpoy Gpiov. 

Ti done îxodobOnoay ai mă robrov 
ră usră radra, al pă ri Ttpijy Kai TpOnG.= 
zv Exlvnoe xai Mmevdepindey, dv Gapbvopev 
răe ăxoăe ms îv m mapâvri” mâvoy td0b 
xtvmopev 4 ad0c ri» xaGohxiy zepirpapiiv 

rob îxetoe ăvâporov wacl, uni DEhet rijv GTo- 

xa007, vă 154) babwara roy anăvrov Bavptoy 

xxwvârepa. Befadrara, d20%0Tă W.05, Tă Tot- 

adra ovufeârxâra Tr obpavofăp.ovt mai bre- 

pojeâvep tv etvat Epra yetpâv ăvfpozwv, ore 

ră Xa adTopăro» Tewljpara, AN Tije 

zavo6tp05 2 povolac ănotehtovara: TpooTmhalet 

ăp vai ăwerâcoerat 6 Koptos zoie bnepn- 

wăâvote, xi de eivat deBotaautvov Th Dnepă- 

tovy abrod voua ră 
maya, Gore 7 

Oi40vop.0y Tă ya 
vă e55ox%5%j wi 7 

Srigo: sis tepby ebaţţEhov. 

“Îl prop” xdopuritos aupodsa AIA CI 

ud. fizonvevaros 2DapŢedtov, /45:8 

sot, r& anni nod Xp:ar0d 'ludviţy 

pesirg va nahaăs re nai vEas 

f 
1 - a 9 . 

ăvazăbeirat TAU € b95664995v7w'% 

jprorohiara biata Bio cei 

(„Stihuri către Sfânta“ Evanghelie. Această 

  

Scrisoarea lui Constantin Basarab către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 
1713, Fevruarie în 15. 

Scrisoarea Ta cinstită şi venerată scrisă 

la 7 ale lunii trecute am primit-o, şi ne-am 

bucurat din adâncul inimii pentru sănă- 

tatea-Ţi dorită. Am primit și părinteştile 

“Pale rugăciuni şi binecuvântări. Am aflat 

şi cele însemnate în ea. 
Ni spui că ai simţit mare şi neasămă- 

nată plăcere şi bucurie pentru această 

neașteptată catastrofă a învinsului pierzător 

de lume; și nu numai că le credem, stăpâne, 

ci spunem că sunt mulţi cari se bucură şi 

ei, şi mai ales această mult încercată Tară- 

Românească şi Moldova cea cu totul sleită, 

a căror omidă şi rugină, a amânduror 

acestor vilaieturi, a fost acesta, învinsul, 

şi slavă Domnului că s'a depărtat de la 

hotarele noastre! 

Ce fel sau desfăşurat şi după aceia ale 

lui în urma acestora, şi cu ce cinste şi alaiu 

sa pornit și din Bender, nu-ți împovărăm 

auzul acuma; ci iată-Ţi trimetem iarăş în- 

treaga, descriere, de la omul nostru de acolo, 

şi o vei străbate, ca să vezi minuni mai 

nouă decât toate minunile. Fără îndoială, 

stăpâne, că astfel de lucruri întâmplate 

unuia care umblă prin ceruri şi eră plin 

de cea mai mare trufie, nu sunt opere de 

mână de om, nici izvorâte dintr'o ursită 

oarbă, ci săvârşiri ale Proniei prea-înţe- 

lepte; căci Domnul dă luptă şi se împotri- 

veşte la cei prea trufaşi, şi să fie slăvit 

prea-sfântul Său nume, care iconomiseşte 

toate cu deplină înţelepciune şi să bine- 

xbgod, xopiov AnfEvrov "loâvyov 

Mezaij) “Panobista ari Bozidda, 

îs “pepovebovras Obppebhayias, 

opus 2 pa wogias Ars Apis 

xhaprgwTtâr:rjs vi Gtati,s cuţoțias, 

îpoy npnexoviaiuws val sbhafaiag 
2 
> 
% 

a & canto zubrny oixtp vb Rp sa'ţ Gutuv y C y 
PI pu za Ti true Bzpps airebvtwv 

carte legată cu argint și de Dumnezeu insuflată a 

Evangheliei, har Pie Botezătorului lui Hriatos, Loan, mijlocitor al agezământului dumnezeiesc, vechiu şi nou, 

al Domnului, se dăruiește de cucernicii, înehinători ai cuvintelor lui Dumnezeu, de Hristos culese, domnul 

domn Domnul lo Mihai Racovită Voevod, în a doua Domnie a Ungrovlahiei. şi de doamna lui Doamna 

Ans, căsnicie prea-luminată și respectată, ca dar de inchinăciune şi evlavie celor ce vin la această ve- 

nerată casă, cerând călduros răsplată.) 

1 A lui Afenduli; publicată acum în vol. XIII al acestei colecţii. 
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1113, 

ânorestoorv rije ebrzaiac sipipvije” dv 'îdEha- 

pev Guns Evrpyn?) Gri sis ri) BBTĂV X4T49TpO- 

vijy meptenecov xoi ot zob Tape rjpăyo 

dupevăevrai ai bnepaGttotai, ceâaa M06- 

hapev ap 1ai Eic neptoo6Tepwy. 

Mâc vpâpev nd Baoihe»obe wo 0 Me- 

Sehrteăpnc "Avrovoe, ri robe îv zoie 

mod poviu.05l, 05 uâvov îjptavro vă To 

meptnotcdvrat ai vă delgyoat. npbe abrobe 

ebvoixorăpav duăBearv, ahhă nai mpioijitiv 

sic răe wvOmpepivăs adrâv, ppeiac nai £6dove 

2zouioayro' ri brooijpaivei xai radro, WATă 

m zapăy Grvosirar : dedat ră vox, Gun 

hiyos %aLpâs. 

Eisop, ev Onoiov torâm wai ră e mai i ape 

deafăy papa ri 5. Moxaptorrint, mai, dv 

XaNă vă îijevoe xară rabrijv „ij Ex6uo:v 

Try TIP, dpoc, dă vă âdjBe5o% mai 

7h5oy aparipartârepov, ae 'etvat bstatoc 

Maxaptâr '0s rac dr, âv 10eapev dp zotadT(jv 

pptep ari y foczemptay 25 1jAEzTpob HATAO- 

xebaGp&vnv, eră ToNIS neprapeiae 1]0£ăa- 

uEv TAIPOGA Tijy tipi Te vă Oropăowusv 

sai vă Thy Tpoopepopuey i Zi Moxaprrnri 

cic ompetov zîjs mpbe abrijv, sbhabelae pac. 

"Enetdi, 8 îpBăomwev oby Bee GvĂjTop 

„ai adâ:e Tijv „Woyopehii zabriy vad driav 

peyăhjy reoonpaxoorijv, 05 pâvoy vă Tiv 

amepăon buâ. xi Beompthâe 23e110qjp2v Tov 

âyto» Bod, ah i vă my RATA AG, VĂ Tavnj- 

1opisij voi Thy 2evoop&vry Aapapogpo 

opri zîjs rod Kwpiov xâi Bso0d xoi Lorijpoe 

== .v 7lmaod Xptorod Ex vexpy ăvaorăceus 

eotăpâe ud mArplapyne, Wisră, TOI TIS 

mepi abriy Oprjrbpews. 

"Ac Exopev mai abâie oeGăoutov me tă 

vă poipopey îmi ij biteiq wat roic morpixaie 

ris ebxate, alavec al etmoay Îpây 2y Elo 

nai, 
put, Defpovagio» re. 

Tie Xe Mazaprârazac vibe moră mvebua 

mai Boc sie robe Optouobe ris. 

20. Kovoravrivoc Bocoapăfae Bos5dăas, 

(Legrand, Recueil, pp. 91-2, no 55.) 

  

voiască a săvârşi şi pacea cea dorită; dacă, 

am află însă că la aceiaş catastrofă au 

"căzut şi apărătorii şi seutitorii celui biruit, 

de sigur că încă şi mai mult ne-am bucură. 

Ni serie din Țarigrad şi Medelnicerul 

Antonie că despre cei de la Şepte [Tur- 

nuri] ai Cumintelui, nu numai că au în- 

ceput să arăte faţă, de ei o aplecare mai 

binevoitoare, dar li-au făcut şi adaus la 

nevoile şi cheltuielile lor zilnice; ce în- 

seâmnă şi aceasta, deocamdată nu se ştie: 

dar peste puţin timp se va lămuri. 

Am aflat şi vedenia ce ai avut de două 

şi de trei ori Fericirea Ta, și, cu toate că 

Sa adeverit în această ieşire a lucrurilor, 

dar, ca să se adeverească și mai deplin, 

fi sigur Fericirea Ta că, dacă am fi găsit 

o astfel de cârjă arhierească. făcută. din 

chihlimbar, cu multă bucurie am fi plă- 

tit-o ca so cumpărăm şi s s'o înfăţişăm Fe- 

ricirii Tale ca semn al evlaviei noastre 

către Tine. | 

Şi, de oare ce am ajuns cu ajutorul lui 

Dumnezeu iarăş la acest sfânt şi mare post 

folositor sufletului, ne-am rugat de Dum- 

nezeu sfântul, nu numai să Le ţie sănătos 

şi cu iubire de Dânsul, ci să te și învred- 

micească a serbă şi aducătoarea de lumină 

serbătoare, ce este să vie, a Învierii din 

morţi a Domnului şi Dumnezeului și Mân- 

tmitorului Nostru Isus Hristos, voios şi 

asemenea cu Patriarhii, împreună cu tot 

soborul din jurul Tău. 

Să avem şi de acum înainte serisoarea- 

Ți venerată, ca să ne bucurăm de sănătatea 

Ta şi de părinteştele-Ți rugăciuni, care 

să şi fie cu noi în toată viaţa. 

1713, Fevruarie 15. 

Al Ferieirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 

la poruncă: 
lo Constantin Basarab Voevod. 

DVII. 

Elena, fiica lui Dumitraşcu- Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant No- 

16 Fevruar. tara, despre sărăcia ei şi soarta casei luate de Patriarh pentru datorie. 

1 La 19 Novembre st. n., declarându-se războiu ! 

Edicule (Amira, ed. separată, p. 18, nota 1). 

farului („Cumintele“), solii săi fură închişi la



Fpănpa “Ehevns Kavraiodnviis mpi rbv 

Xpboav0oy, Iazprăpyny “lepocokbuovy. 

| 1713, efpovapio» 16. 

ME Gh ov răv ăpălerav âabătovrae 

ani Bhezovrac “ză Br6hia, mbpa Orod doo ui 

tema Ehafav văuiay Xăpiv mb Thy Bzdy 

zopie 85rjow coyvly 22 peri! Dzouoviiv, 
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ai "Dpav pâpw uai Eheoe ăzd rdv Bey. To 

adră xăyyo î| radaizopoc 1oi pă TpOTEpAY, 

nai uă mapodoay, Xa pă DoTepivijy, Xa TAY- 
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EX Î A CAE abri uaea'opây 1915. Kai dă 
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zăy Now. 
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2Norpy Ehnia Zăv etpa apă 76 Bidpos Tis 

Mawapiiejtis Ga 47 sh G1ERO 016, uni 
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soy, &z4, âv cpu vai TG ebhaferay 400 
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Scrisoarea Elenei Cantacuzino către Hri- 

sant, Patriarhul Jerusalimului. 

„1713, Fevruarie în: 16. 

“Cu toată'neînvăţătura, mea; străbătând și 

privind cărţile, am găsit că toţi aceia, cari 

cu: cererea lor an voit vre-un bar de la 

Dumnezeu fără rugăciune deasă şi mare 

răbdare, î au dobândit ce poftian; dar, stă- 

ruind cu rugăciunea şi poftirea, au luat şi an 

găsit” “hau şi milă de la Dumnezeu. Tot aşă 

fac ew,! nenorocita, şi cu cea d'intâiu a mea 

rugăciune, în “genunchi, şi cu cea, de faţă, 

şi cu cea de dăunăzi şi cu cea din toate 

timpurile; am“ seris și acuin, şi mă rog de 

mila Fericirii “Tale să nu răspingi şi să 

nu înlături rugăciunea mea şi curgerea 

lăerămilor mele, făcându-Te asemeni cu bu- 

nătatea: mare şi multă a lui Dumnezeu. 

Nădăjduiam, zi de zi, o venerată seri- 

soare ă, Fericirii Tale, ca:să dobândesc pu- 

când sunt în 

primejdie să crăp de jalea inimii mele; şi 

Fericirea Ta ai seris la dumnealui Con- 

stantin; ci mă rog cu acela să nu mă 

ameșteci, căci nu-l țin drept frate, căei şi 

la, acest lucru neașteptat pe care mi l-a 

adus soarta, cea ticăloasă, dacă mi-ar fi 

fost 'consângean şi ar fi păzit hotarele ru- 

deniei, cu puterea ce are la Fericirea Ta, 

ax fi căntat, şi se cădeă so facă, a cădea, 

la picioarele Tale, şi a te sfătui îm- 

potrivă, ca să nu-mi vie această mare jig- 

nive. Şi de aceia Te rog scrie- mi, înie, răs- 

țină mângâiere şi alinare, 

punsul, ori prin alt obraz, căei eu pe acela 

l-am osândit în gândul mieu, şi în neno- 

xocire, şi în fericire, şi cât mi-o ținea viaţa, 

ca să nu mai am a face cu el, nici să-l 

socot de rudă. 

Fericirea Ta ştii bine în ce amărăciuni 

şi nenorociri ne găsim, şi n'aveam altă nă- 

dejde decât încrederea în Fericirea Ta şi 

ocrotirea Ta." şi cu atâta mă mângâiam, şi 

acuma să o pierd şi pe aceasta? Îmi vine 

să -plesnese. Şi aşă de mult, încât, de aş 

fi avut atâta evlavie şi nădejde către Dam- 

nezeu, câtă am avut-o către Fericirea 'Ta, 

nu numai că nu m'ar fi scos din casă şi 

nu miar fi supărat în aşăchip, ci cred că 

mi-ar fi făcut atâtea haruri, câte mintea 

mea nu le poate cuprinde. 

„Am aflat, -stăpâne, pentru casă, că aveţi 

de gând a o vinde la alt cinevă, şi eu 

n'am crezut cum că Sfântul Mormântare 

atâta nevoie ca să-şi scoată datoria din 

493



494 
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io, Eto vă ăn6xplotw. 
Ay îtebpo, î) ăpoltixn, ri eivat ră atrtov, 
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xwvâvvebw vă ntow sic ărbyvwotv 0ăv 0s- 
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pă rod X6yov ov, GMNĂ, radâs 56 ăpyiic vă 
Ey0pay peăimv Enpotevnoev sie rob AGyab 

W0v Îfpyta Xaxă, TONAV ai navrodanây 
xaxăy zaviopiy, Et wat mpa sie mb Ele 
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raroc xai iraubraros âijutoc, omovălei vă 

E fițm sie play mrâotw ie 7 navtehte 

dââpBorov. Thpa, 6x05 mbpa meră robe %iy- 
3bvove. Ghivmy ăveat xai dvănabaty, ăpătwv- 

rac sis by cortplov xoi rjaây oo» Auisva, 

xoi Emepiiparobunv mapă Tie oi defrăc, 

donep ămd GExa Xwopac otânpăc, rbpa 1,05- 
Aqoe vă pă moriom nai rodro ră copuaxephv 

xoi mixporarov xbvetov, nai vă pă (Ep) ele 

goxeijv za oop.arixijv &zbheay, Atari, xATă 

ri SAmiâa nod etya xoi Ego sie rijv Ma- 
xaptârijră sac, vai mas ăxobunioz eie 7 

oxEnoc sas, 6fata, âv ntoo, 0Eho zvî eic 

mb n&hoyos ri ănoyvbozwe. “Ouos ax] 

îăv ăxoninro rije shmidoc, piljre Tijv Ep/abTiv 

wow ăzoyivboxo, Eoroytac ua vă 1jfebpo rily 
mov ca ovumâbaav, 1] noia dă 0she 

oăc ăprom vă pă ănodbitere mavredâc. - 

Aty 6ăyw ăMov ueoiryjy mpbe Etaoubv 

xai Svoonqotv apă rby mavotaripupva Bedv, 

„oi debrepov Tijv Entetuzorărijv Gas %al tpt- 

Măvâponoy vu: vă abrovvode ovaptd- 
odpăw] nai E, nopozod, piy pă ăzop- 
pineqe, Sesn6rm po», Gri ră Exo tă net, 

wow watappâveoiv vă mepinată 26 xai Exet 

mai 6 Bebe âv pă Mon6g, ai 8ăv Eh6u sic 
ănâpvootw vă zădo xăvEva xaz6y, Guiij Tă 

mapăzovov BEhev uă obpm ete fEvove xal ua- 

XpLYODS TOTOW. _ 

Bâc maparahă, dez6r po», ây dtv Î- 
mjBire îpâva, doare rd mari uov, 6nod 
xai abră sis riv Moxagtbryjtă Gac Expsuets.   

preţul casei înseși; dar, de oarece a venit. 

la atâta lipsă, şi vaţi hotărât a o vinde 

neapărat, precum un altul ar luă-o, din 

afară, cu banii lui, aşă o ieau şi eu, din 

lăuntru; şi, de n'am, mă vând şi eu şi co- 

pilul mieu, cad şi la prietenii miei, şi voiu 

face tot felul de chipuri ca s'o cumpăr şi 

eu; şi nu se cădea ca eu, care sunt înă- 

untru, să ies, şi să vie altul, de afară; să 
am răspuns. | 

Nu știu, nenorocita, care e pricina, şi 

am ajuns la atâta părăsire și sunt aproape 

să cad în desnădejde; niciodată n'a vrut 

soarta mea pizmaşă să se facă prietenă cu 
mine, ci, precum de la început cu ură mare 

mi-a dăruit mie rele erude, gazdă de multe 

şi felurite rele, aşă şi acum, în urmă, înar- 

mâmdu-se asupra mea, ca un călău foarte 
aspru şi îndrăzneţ, se sârguieşte a mă târâ 

la o cădere cu totul de neîndreptat. Acuma, 

când am găsit după primejdie puţină ali- 

nare şi odihnă, aruncând ancora în portul 
Tău mântuitor şi bun, şi eram întărită de 

dreapta 'Ta, ca de zece ancore de fier, acuma 

a trebuit să mă adăpe şi această otravă 
înveninată și prea-amară şi să mă ducă la 

peirea sufletului şi a trupului. Pentru care, 

după nădejdea ce am avut-o şi o am către 

Fericirea Ta, şi precum m'am sprijinit înadă- 
postul Tău, de sigur, de voiu cădeă, mă voiu 

înecă în Marea desnădejdii. Ci încă nu-mi 
pierd nădejdea, nici nu mă desnădăjduiese 

de mine, de oare ce ştiu multa-ţi compă- 
timire, care nu Te va lăsă să mă răspingi 

cu totul. 

Nu ieau alt mijlocitor pentru împăcarea 
şi înduplecarea Ta decât pe Dumnezeu cel 
atot milostiv, şi, al doilea, sufletul 'Tău cel 

prea-îndurător și iubitor de oameni, cu cari 

puindu-mă şi eu în socoteală, Te rog să 

nu mă răspingi, stăpâne, căci aş aveă-o 

drept mare despreţuire a mea, să mă tot 

port ici şi colo; şi, de mă va întristă Dum- 

nezeu, şi nu voiu veni la desnădejde, să pat 

cevă rău, dar supărarea mă va târâ în 

locuri străine şi depărtate. 
Te rog, stăpâne, dacă nu Ţi-i milă de 

mine, fie-Ţi milă de copilul mieu, care şi 

el atârnă de Fericirea Ta. Şi să fie slavă
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lui Dumnezeu, şi sănătate şi ani mulţi 

Ferieirii Tale. 
1113, Fevruarie în 16. 

La poruneile prea-marii Tale Fericiri 

smerită roabă: 

Elena Cantacuzina, fiica răposatului 
Dumitraşeo Voevod. 

DVIIL. 
Pulheria, Doamna lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre boala de vărsat şi însănătoşarea copiilor domneşti şi învăţătura 

Domniței. 

"Entorohi Ilovixepiae Aduwae zpbe XpD- 

a4v0oy, sdyapioro5sms dă riy Enăerxw»outvrv 
zarprapytzijv eduâvetay, ai ăvpehhobons zăv 

îu6cMaouây râv rexvoy abrijs pmneitaăsănv. 
1713, Pe6povapin» 19. 
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Scrisoarea Doamnei Pulheriei către Hri- 
sant, mulţămindu-i pentru bunăvoința pa- 
triarhicească ce i-a arătat, și vestindu-i 
vaccinarea copiilor ei, beizadelele. 

1713, Fevruarie în 19. 

Serisoarea-[i sfințită am primit-o cu 
bucurie, şi am lăudat pe Dumnezeu pentru 
sănătatea, şi fericirea Ta. Am primii și 
sfintele-Ți binecuvântări şi rugăciunile Tale 
ascultate de Dumnezeu cu bunăvoință, şi 
mulțămese Fericirii Tale; iar că Te rogi 
către Domnul Dumnezeu pentru noi, nu 

pun la îndoială; ci milostivul Dumnezeu 

să dea sănătate şi întărire întru mulţi ani 

şi Reverenţei Tale şi prea-luminatului mieu 

Domn, ca, să se facă şi cuvenitele răsplătiri. 

Mulţămese Fericirii Tale că mă bucuri 

cu bune veşti de pace şi de urmare şi mai 

departe eu odihnă a Domniilor. De-ar fi 

aşă cum spui! 

Beizadelele toate și Domnița se închină 

Ferieirii Tale şi cu evlavie sărută sfinţita- 

Ți dreaptă; mai ales fiul Tău sufletesc 

Ioan, care, cu rugăciunile Tale, a fost bol- 

nav de vărsat şi acuma e foarte bine. De 

oare ce Constantin a avut vărsat, am vac- 

cinat pe Ienachi şi pe fiul cel mai mare, 

Alexandru; şi tustrei prin sfintele-Ţi ru- 

găciuni au trecut ușor boala aceasta, şi 

mulțămim lui Dumnezeu care i-a scăpat 

de primejdia acestei boli; Dumnezeu, prin 

rugăciunile Tale ascultate de dânsul, să 

ni-i păzească şi de orice altă boală. 

Dumneaei jupăneasa Smaragda se în- 

1 E vorba de Mărioara, soția de mai târziu a lui Janachi Cămăragul, moartă la 1725; Iorga, 

Inscriptii, |, p. 244, no 546, 
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19 Februar.
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1118, 
20 Februar. 
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chină Fericirii Tale şi. sărută venerata-Ți 

dreaptă. După porunca Ta, nu va sili pe 

Domniţă la cetire, . ci o va lăsă să se odih- 

nească în zilele. ce ai hotărât. Iâr anii 

Fericirii Tale fie îndelungaţi. şi cu totul 

fericiţi, 
1713, Fevruarie în 19. 

A Ferieirii Tale prea-venerate fiică, întru 

Hristos şi la poruncă: 

Pulheria Doamna. 

DIX. 
- Nicolae. Mavrocordat către dascălul Iacov, despre cele petrecute cu Carol 

al XII lea Aa Tighiriea. 
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Nicolae Mavrocordat dascălului chir lacov. 

Că ţie, celui învăţat, îţi sunt foarte plă- 

cute sârisorile ce tot vin .de la noi, o ştim 

prea bine; căci cum ne-âm îndoi, odată ce 

ştim arzătoarea iubire ce, arătându-ni-o:tot- 

deauna, n'ai încetat vre-odată a te îngriji şi 

a te gândi, ca un părinte cu dragoste, în ce 

priveşte ale noastre. Găci, de ale tale uitând 

aproape, porţi prin minte numai ale noas- 

tre, şi sufletul ţi se împarte de dor. şi de 

frică în totdeauna: căei, mergându-ni lu- 

cerurile bine, ţi s'a bucurat şi lărgit inima, 

dar, bănuind 'că se vor desfășură prost, 

împărtăşind scăpătarea, se chinuieşte şi se 

tulbură. 

„Acum însă, când faima în zborul ei în 

multe chipuri. strigă cele ce s'au petrecut 

în Moldova şi în Tighinea de lângă noi, 

fără a lămuri pe deplin cele: întâmplate, 

ei, după placul ei, pe unele înlăturându-le, 

iar pe altele înfăţişându-le pelarg, ered că şi 

armonia ta se desparte în sine de gânduri şi 

bănuieli, şi, neavând încotro se întoarce, se 

opreşte de a hotărî asupra “zvonurilor; şi, 

poate. zburdând iubirea, socotind şi mai 
poate, >. 

mult de frică pentru cel iubit, exagerează 

câte suni protivnice şi sinistre. Deci şi de 

aceia, de şi încă nu sa potoiit furtuna tre- 

zită dăunăzi, ci încă, învălurându-se lueru- 

vile, n'am crezut că trebuie ca, tăcând, să 

lăsăm în zbucium un suflet care cu atâta 

patimă ţine la noi, şi se zguduie de soarta 

noaştră. Şi, ca să nu te lăsăm prea mult 

cuprins de teamă, chiar la început îţi dăm 

ciustit-dumitale vestea cea bună că din mila 

lui Dumnezeu se află bine ale noastre, că,
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în urmă şi în mijlocul mării pe o plută 

putredă şi seuturată. Căci, de şi, bătâni 

vânturi cu multă putere, aproape ni sau 
sfâşiat pânzele, iar luntrea, purtată pe va- 
lurile ce se urmau, aproape se cufundă, 

dar, puternica mână de sus apucând cârma 
şi îndreptând ale noastre, am ajuns neatinși 
pănă aici şi am stăpânit relele ce ne întâm- 
pinau; şi nădăjduim, cu ajutorul lui Dum- 
nezeu să le stăpânim şi de acuma. Fie-ni 
deci acestea ca introducere, deşi poate sunt 
mai lungi decât îngăduie rostul serisorii. 

Să trecem acuma la povestirea celor să- 
vârşite şi să deplângem soarta amânduror 
regilor, al Suediei şi al Poloniei. Căei, de 
şi am suferit multe grozave şi aspre, noi 

şi supuşii noştri, de la regele Suediei şi de 
la Poloni, cari, supt euvânt de iernatece, 
se ţineau foarte crud și neomenos de Mol- 

dova, şi au tuns-o atâţia ani şi au făcut-o 
pustiu adevărat, ceia ce am spus odată nu 
vom întoarce-o înapoi (ferească, Dumnezeu !) 

în această cădere a lor, nici nu vom atacă 

pe un mort; căci aceasta e departe de mo- 
rala. cuvenită filosofului şi nepotrivită cu 
aplecarea unui suflet închinat lui Hristos, 
căruia i se poruncește a uită răsbunarea 
faţă de căzuţi şi cu cei ce plâng, a plânge. 

Deci, regele Suediei şi Sultanul Sciţilor 
(Tatarilor) suferind foarte cu greu înoirea 
legăturilor cu autoeratul Musealilor, şi tul- 

burând lucrurile lor la Împăratul nostru, şi 

meșteşugind cu toată puterea desfacerea 

păcii, iar lusuf Vizirul împotrivindu-se tare 

atacurilor lor şi pe cât puteă acoperind 

petrecerea Muscalilor în Polonia, şi apărând 

pacea, pănă în Octomvrie trecut lucrurile 

erau nehotărâte, cumpănite prin echilibrul 

din amândouă părţile. Dar, Împăratul Oto- 

manilor puindu-şi în gând întoarcerea cu 

cinste a Şvedului, şi socotind că de acolo 

îi va veni multă cinste, şi având gând rău 

asupra Vizirului-cel-Mare lusui, pentru 

anume bănuieli ascunse, şi, pe lângă aceasta, 

după vechiul obiceiu al Otomanilor, nefiin- 

du-i limpede şederea în “Țarigrad, şi deci 

plângându-se de mult pentru plecarea din 

Adrianopol, Şvedul şi Scitul îşi due la ca- 

păt scopul, şi înduplecă, precum ştii, pe Îm- 

părat să rupă tractatele cu Muscalii şi să 

scoată din sarcină pe Marele. Vizir, şi tot 

odată să meargă cât mai iute la Adrianopol; 
folosindu-se şi de mii de alte meşteşugiri, 
ca să se aţâţe iarăş războiul, dau cea de 

63
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căpetenie şi „Abhilele“. argumentelor li eră 

că e o datorie pentru Împărat a îndeplini 

cele ce a apucat a făgădui Şvedului și a-i 

pregăti în iarna ce vine întorsul acasă, cu 

tabere tătăreşti, prin Polonia; căci pe 

această temelie li se clădise întreprinderea. 

Împăratul, deşi voind. să pregătească -și 

pe neaşteptate și uşor ieşirea cu oastea:a 

Svedului, îi dă îndată din. bielşug „mulţi 

talanţi de aur (=—galbeni), cai, căruţe; toate 

cele de folos la drum, şi trimete serisori Sul- 

tanului Sciţilor și Vizirului din "Vighinea, 

anume. Ismail, pentru ea unul să cheme în 

grabă pe Seiţii din Chersonesul Tauhic (eCri- 

meia), iar ceilalţi să gătească cele pentru 

cale, şi amândoi: să apuce, cu Graiul Şve- 

zilor, de-a dreptul prin Pomerania. Și, dacă 

nu li se împiedecă drumul, li poruncește 

a eruţă pe Poloni, neîngăduind de loc oştirii 

a prădă ori a jăfui țara; iar, de sar îm- 

potrivi Polonii ori Musealii, să li fie iertat 

a se purtă cu amândoi cum se poartă cinevă 

cu duşmanii şi a se încăieră cu ei unde 

trebuie, îngrijindu-se cu orice chip ea Şve- 

dul să aibă înaintare uşoară şi neîmpiede- 

cată. Şi Scitul şi Vizirul îndeplinesc cele 

poruncite, câte tind la pregătire. Si după 

puţină vreme o oaste numeroasă de Seiţi, 

trecând râurile Hypanis (Bugul) şi Tyras 

(Nistrul), se împrăștie în locurile de lângă 

Tighinea. - 

lar Împăratul nostru, începând acum 

iarna, făcând aproape ieşirea lui din 'Pari- 

grad, şi fiind ploi dese, suferind mult pe 

cale şi perind de mulţimea apelor nu pu- 

ţini oameni şi vite de tras, ajunge în sfârşit 

la Adrianopol; unde-i vin: îndată de la 

Devlet-Ghirai, căpetenia Seiţilor, serisori 

atingând de-a dreptul pe Şved; că, adecă, 

dându-i-se cu îmbielşugare şi dărnicie îm- 

părătească toate, şi oastea tătărească lă- 

sându-şi sălaşurile la vreme de iarnă şi 

pornind la drum mare, el stă pe loc şi caută, 

tot alte pricini ca, mâncând vremea cu 

amănări şi zăbăvi, să rămâie iarăș la Ţi- 

ghinea. Deci, ori aţâțat fiind Împăratul de- 

scrisorile Seitului, ori că şi înainte de seri- 

sori (cum li se pare la unii) erau supăraţi 

de cele făcute cei mai mulţi dintre Otomani, 

nu numai din Divau, dar şi din oaste, și 

bănuind el că, dacă în cea mai mare grabă 

nu se va desface slujba, poate că ei nu 

vor îndură-o, ei, cum li e obiceiul mai 

adesea, se vor apucă de lueruri fără cale
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şi, totodată prinzând că prin astfel de meş- 
teşuguri Şvedul, care nu urmăreşte alta decât 
cele ce-i pot fi lui de folos, va aduce multă 
pagubă Otomanilor, şi, când îi va fi lui 

prielnic, va veni bucuros la tractaturi cu 
Musealii (căci faima vădiă încetarea de arme 
făcută de curând pe cinsprezece zile în 

Mecklenburg de generalul Şvezilor Stein- 

boek cu Muscalii şi Saxonii, întărind că e 

premergătoare a păcii care stă să se facă), 
deci pe altă cale se întoarce Împăratul 

nostru, şi din aceste pricini şi din altele, 
pe care deocamdată, nu ale scrie, dara le 
şi scotoci e foarte greu şi poate că scapă 
şi celor mai pătruuzători. Căei inimile Îm- 

păraţilor sunt fântâni adânei, așă încât nici 
seufundătorului de la Delos nu-i e lesne 

a tălmăci cele ce se află mai în adâncul 
lor, şi numai timpul mai pe urmă le cer- 

cetează şi aduce la lumină, cu faptele şi 

pricinile care le-au produs. Şi aceasta, deo- 
sebeşte şi alege gândul Împăratului, a as- 
cunde în calea spre adânc întregimea, schim- 
bării. Şi, înlăturând zbuciumul celor cari 
cercetează unele ca acestea şi caută să afle 

pricinile schimbării celei neaşteptate, sa 
folosit întâiu de uşoare vizitări, arătând 

prin scrisori Şvedului că-i stă la inimă, 
după cele ce s'au şi așezat, întoarcerea lui 
prin Polonia şi că o mai mare zăbavă e 
supărătoare. Dar Şvedul, care încercase 

adesea bunăvoința şi îndemănarea Împă- 
ratului către el, şi crezând că nici această 

poruncă nu e cu neputinţă de întors, nu 
refuză făţiş plecarea cu oastea, dar aduce 
înainte mii de pricini şi spune că pregă- 
tirile-i cer mai multă vreme, şi astfel în- 

cearcă meşteşugit să zădărnicească gândul 

Împăratului. 
Iar Împăratul ştiă acuma că nici de voie 

nici de nevoie nu o va face uşor, şi după 

cea d'intâiu împotrivire a Şvedului se 
aprinde făţiş de mânie şi trimete pe cei mai 
de aproape, pe Marele-Imbrohor şi pe 

Ceauş-Emini, şi scrie scrisori SŞvedului şi 

domnului Sciţilor, pe scurt și împărăteşte, 

poruncind ca, de nu sar supune $vedul 
poruncilor împărăteşti, şi ar ridică mâna 

împotrivă, călcând datoriile unui musafir, 
cu orice chip şi cu orice meșteșug să răs- 
pingă atacul lui şi, prinzându-l, să-l _tri- 
meată unde-i va plăceă Împăratului. Venind 

deci poruncile împărăteşti, fac iarăş în- 
cercarea gândului ce aveă Şvedul. Şi, în- 
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dată ce au aflat statornicia nezguduită a 

sufletului său, îndată aşează împrejur pe 

Sciţi şi pe călării” (Spahiii) din Tighinea, 

şi-l strâng. de aproape, pe el şi pe cei de 

lângă dânsul, şi pănă “întratâta îl strâmto- 

rează, încât îl împiedecă de a luă şi apă 

din râul vecin. Şi, socotind Sultanul și Vi- 

zirul că, regele fierbând de-mânie, ra, trete 

peste porunci aşă de straşnice, cu: sfat de 

obşte se informează din nou dacă Împă- 

ratul vrea cu totul ca, nesupuindu-se Svedul 

nici eu un chip, să-l atace şi să-l constrânsă, - 

cu mijloace ca de războiu. 

Trecând deci puţine zile, vin şi alte seri- 

sori, arătând că hotăreşte instrucţia ce li se 

dăduse şi mai Înainte şi orânduind să se 

constrângă cât mai iute Şvedul şi să. fie pe- 

„depsit pentru nerecunoştință şi, de se poate, 

prinzându-l; să-l trimeată unde s'a hotărât. 

Atunci deci, primind părerea din urmă a 

Împăratului, cu Seiţii şi cu „pedestrimea, 

atacă locuinţele Şvezilor, şi le lovese cu 

puştile şi cu tunurile (care se zic în limba 

de obşte: bombarde), din care praful de 

pucioasă şi ghiulelele, aruncate cu multă pu- 

tere, lovese cu zgomot aierul şi căzând lo- 

vese unde se întâmplă. ar Şvedul, cu dese | 

daruri câștigându-și, mult timp, bunăvoință 

ostaşilor pedeștri, cărora Li zic leniceri, la 

acest asalt li aduce aminte de binefaceri 

şi-i îndeamnă călduros la oprire. Dar Vi- 

zirul înlătură primejdia, şi, zăbovind atacul 

pe a doua, zi, chiamă la el căpeteniile.oş- 

tirii şi-i înflăcărează cu făgăduieli, şi ză- 

dărniceşte planul cel ascuns al Şvedului; aşă 

încât şi aceia, pricepându-se că ar fi 

sigur pentru ei a se împotrivi poruncilor 

împărătești, în ziua următoare cu duiumul 

fac atacul, cu mult curaj şi multă putere. 

lar Sultanul şi Vizirul, suindu-se pe cai, 

unul cu tolba, altul cu sabia, străbat oastea 

şi o încălzese la lucru cu vorbe. cu gesturi 

şi cu daruri, deşi eră gata şi -setoasă de 

pradă; căci Svedul şi cei din jurul lor 

aveau multe şi scumpe lucruri de preţ, toate 

dăruite de mărinimia Împăratului. Şi, să- 

rind uşor în curte, în care peste cinci sute 

i-au ucis Şvezii, Îndată-i biruiese şi pradă 

mobila din lăuntru; smulg pe bărbați Şi 

pe femei, ţiitoarele lor, dintre cari pe 

dânşii, cari se împotriviau, Îi bat şi-i omoară, 

iar pe dânsele le ieau roabe. 

Iar regele Şvezilor, necrezând că se poate 

ca Otomanii să meargă înainte şi să facă
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operă de duşmani, nici nu: îngăduiă celor 

de. supt poruneile lui a.se folosi de arme; 
iar, după ce s'a înţeles încotro li merge 
lucrul, se retrage în odaia lui cea mai din 
lăuntru, şi, aşezând elita Şvezilor în jurul 
lui, arată mare vitejie. Căci, pornind ostaşii, 

el însuş cu mâna lui face mult omor; așă 

încât Otomanii, storşi şi voind să aibă o 

biruinţă fără vărsare de sânge, din porunca 
Vizirului dau foe casei. Şi, aprinzându-se, 

dă nesfârşită flacără; iar viteazul rege stă 
cu gând neînduplecat, plin de furie .răz- 

boinică şi căzând cu mânie mare asupra 
năvălitorilor. Dar, Otomanii voind mai bine 

să-l prindă, şi mulţi fiind ucişi, şi unul 

smulgând sabia din mâna regelui, şi un 

Sved strigând numele regelui, îndată mulţi 
dintre ostaşi, îneunjurându-l. aduc viu pe 

rege şi-l înfăţişează Vizirului, cu două răni 

la suprafaţă, una pe obraz şi alta pe una 
din mâni. Şi Vizirul îl primeşte pe rege 
ca pe un oaspete «dorit. Iar el, de şi plin 

de sânge, fără vre-o schimbare, ci cu faţa 

zâmbitoare, zice: „bravo, bravo“, parcă ar 

fi zis: paşă vă arătaţi voi prictenia faţă 

de un rege musafir al vostru?“. lar aceia, 
ca şi cum w'ar fi înţeles ironia, se apucă 
să mângâie pe prinţ cu complimente fără 

loe şi prosteşti. 
Astfel: regele Suediei, înfricoşat şi pen- 

tru Otomani, fără pricină vădită, schim- 
bându-se soarta, cum se zice, a ajuns obiect 
de tragedie aşă de felurită și neașteptată, 

încât cu felurite sentimente a lovit pe cei 

ce au auzit-o, nu mai puţin decât pe cei 

ce înşii au văzut drama. Căci, pe de o parte, 

vine uimire pentru nemăsurata lui tărie 

şi spiritu-i de împotrivire, nu numai la 

atacurile soartei, ceia ce, fiind semn de su- 

flet viteaz, ca un caracter se laudă şi se 

admiră, ci şi stând împotriva celor mai 

cuminţi sfaturi ale binevoitorilor pe cari îi 

sfătuieşte mintea, şi momentul li porunceşte 

aşă, şi li impune starea lucrurilor. Iar, din 

partea cealaltă, jale nemăsurată şi multă 

desnădejde stăpâneşte sufletul, care a văzut 

în scurtă vreme astfel o totală schimbare 

a lucrurilor și prefacere a sorții; căci 

acela pe care dăunăzi Împăratul Otoma- 

nilor îl aveă în mare cinste şi cu grăbire 

încuviinţă voile şi cererile lui, aşă încât 

toţi dregătorii, şi chiar şi Vizirii înşii, 

prinşi de o nemăsurată frică, din toate pu- 

terile se siliau a-i sluji, acela să ajungă 

DOL.
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nu se ştie încă unde se va opri un astfel 

de povârniș al lucrurilor, căci deocamdată, 

„petrecând numai patru zile la Vizir, şi sco- 

tocind pe unii dintre Şvezii: îei prinşi, şi 

chemându-i la el, când a venit ziua în care 

trebuiă, să pornească, înfășurându-se tot, e 

dus pe sus la carătă. Şi, trimeţându-l Vi- 

zirul din Tighinea pănă la suburbii, şi 

întorcându-se de acolo, alt Paşă, anume 

Mustafă, îl duse, cum spun cei mai mulţi, 

după porunca împărătească, în surgun la 

Salonic. 

Şi cele despre Şved cam așă sau petre- 

cut, Ci Sultanul Seiţilor şi Vizirul din Li- 

ghinea, nu atât de grija nenorocitei Mol- 

dove, ei mai mult de frică, nn cumvă, 

adunându-se şi oştile polone în jurul Şve- 

dului, să nu se facă greu schimbarea lui, 

trimet la noi serisori şi ostaşi, orânduind 

scoaterea Polonilor din Moldova, şi, de sar 

împotrivi, poruneind să-i batem şi ucidem. 

Iar noi, înțelegând rostul poruncii şi ştiind 

şi nestatornicia şi ușoara schimbare în gân- 

dul Otomanilor, nu mergem pănă la uci- 

dere şi la vărsare de sânge, dar trimetem 

călări şi pedeştri la două mii, cu călăreţii 

scitici şi otomani, şi li dăm învăţătură să
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nu meargă de-a dreptul. nici să îndeyli- 
nească scoaterea Polovilor cu omor şi văr- 

sare de sânge, ci, folosindu-se de strata- 

geme, să aducă în fapt ce li sa poruneit. 
Şi har mult celui Atotputernic, căci, fără 

luptă şi ucideri, Polonii, în număr de peste 
tei mii, şi prin ameninţări, şi prin făgă- 
duieli, se împart în cugete şi se împrăștie. 
Şi unii merg cu fuga în Polonia, iaralţii 
sau supus Împăratului Sciţilor; iar câţi 
erau băştinaşi din Moldova, puind josar- 
mele, îşi pleacă grumazul şi cer iertare de 

la noi, şi o şi capătă. Deei, Dumnezeu mi- 

lostivindu-se de noi şi de nenorociţii Mol- 
doveni, şi faduplecându-se de lacrimile diu 

inimă, am scăpat întru câtvă, deocamdată, 

de batjocura Polonilor, — de-am scăpă şi 

cu totul! Căci unii, ce s'au supus Seitului, 

cutreieră încă Moldova, şi, sprijinindu-se 

în ocrotirea lui, cer iarăş hrană de la ne- 

norociţii locuitori. 

lar, pe când lucrurile la Tighinea şi aici, 

cum am spus chiar acuma, erau învălu- 

rate, Stanislas, regele Poloniei, îmbrăcând 

chip de ofițer şi pornind din Pomerania; 

se trimete drept spre Tighinea, grăbindu-se 

a se uni cu regele Suediei, pentru ca, puind 

împreună ale._lor, cu o singură voinţă şi 

întrun singur spirit, să aţâţe împotriva 

regelui August pe Otomani şi prin alianţa 

lor să capete regatul Poloniei. Dar, viind 

în Moldova şi căzând în mijlocul lucrurilor 

astfel tulburate, se vădeşte pe sine faţă de 

noi, şi trimete scrisori Sultanului şi Vizi- 

rului, vestindu-li sosirea într'acoace şi ru- 

gându-se de aşezarea din nou în Polonia 

cu alianţă otomană. Dar Sultanului Sciţilor, 

ajungând acuma la ură făţişă împotriva 

Sredului. şi meşteşugind căderea lui, îi vine 

greu sosirea lui Stanislas, şi, temându-se 

să nu prefacă lucrurile acum câştigate şi 

să-l bage în primejdie, împărtăşind lucrul 

Vizirului din Tighinea, ei trimet îndată oa- 

meni cari să-l ducă pe Stanislas la Bialo- 

grodul de lângă Pontul Euxin (Cetatea- 

Albă), care se zice de Otomani Achermanul. 

Dar noi, luând scrisorile lor, şi socotind 

că nu e nici drept, nici sigur ca un rege 

creştin să fie trimes în surgun, şi poate să 

cadă şi la mai mare primejdie, cu zăbăvi 
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trecem vremea, şi primim poruncă de la 

Împărat, arătând între acestea prietenie 

regelui Stanislas, şi dându-i toată cinstea, 

ci fără a uită şi cele pentru paza lui. 

„Dar el, ne-voind mai mult timp a se 

ascunde, se încearcă a ne îndaplecă pentru 

ca, nepuindu-i piedecă, să-i îngăduim ea, 

dând jos masca, să se declare regele 

Poloniei şi să strângă pe Polonii de supt 

e]. Când deci îl vedem că stăruie, întâiu 

încercăm să-l îndepărtăm de acest gând 

prin rugăciuni; dar, neîndu plecându-se, îi 

răspundem. fără încunjur că vădirea lui şi 

întoarcerea cu cinste regală şi înaintarea 

atârnă de părerea autoeratului nostru şi 

nu ni e îngăduit nouă a smulge cele 'ce 

cuvine a se da numai Împăratului; şi, de 

am căleă pe alături puţin şi am cuteză 

cevă din luerurile ce nu ni se cad, nearun- 

căm în primejdie vădită; deci în particular 

îi dăm cinstea cuvenită şi dorim un mers 

mai bun al lucrurilor sale, iar în publie 

şi înaintea lumii deocamdată nu putem de 

Joe să mergem mai departe, ci să ne în- 

chidem înlăuntrul zidurilor pe care însuş 

le-a ridicat în această clipă în jurul său, 

voind să se ţie tăinuit deocamdată şi să 

se ascundă caracterul său regal. Căci, dacă 

ar fi vădit d'inainte Împăratului nostru so- 

sirea, din porunca aceluia am fi ieşit pănă 

la hotarele Moldovei spre a-l întâmpină, 

petrecându-l şi cn multă pompă. Cu astfel 

de cuvinte înduleindu-i părerea, îi aducem 

înainte şi datinele în putere în orice Stat 

şi la orice popor, şi ni întărim argumentele 

şi cu pilde din istorie. Căci nici regelui 

Britanilor (Angliei), pe care,dacă ni adu- 

cem bine aminte, îl chemă Ricard, după 

expediţia sa la Sfânta Cetate întorcându-se 

pe ascuns acasă prin Austria, nu i-a fost 

fără piedecă drumul; nici Împăratului Ger- 

manilor Carol, cum cred: al cincilea, căruia, 

în vreme de pace, nu cu alaiu împărătesc, 

ci în haină de drumeţ, întrând în Belgia 

prin Galia (Franţa), nu i-a fost uşoară 

trecerea. Deci se supune argumentelor noas- 

tre şi stă liniştit în Iaşi douăzeci şi două 

de zile, pănă ce, tulburarea ce domniă po- 

tolindu-se întru câtvă, Vizirul Tighinei 

trimete să-l aducă, după voia împărătească. 

Şi, plecând, ni face multe mulțămiri din
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gură, iar, dacă inima-i vorbiă altfel ca 

limba, rămâie-ni nouă că nu ni-am părăsit 
datoria, ci am împlinit după putinţă cele 
cuvenite: faţă, de dânsul! Lăsăm ale noastre 
dumnezeieştii Pronii, de care atârnă stăpă- 
nirile şi înaintările şi isprăvile lucrurilor. 

Fii sănătos! 

1713, Fevruarie în 20. 
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Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 
Hrisant, despre împăcarea ce se va face cu 
Apusenii, unele lucruri neaşteptate ce s'au 
întâmplat, poruneile pentru expediţie, des- 
pre bunăvoința faţă de el a lui Basarab- 
Vodă, primirea telescopului trimes, ş. a. 

1713, Fevruarie în 26. 

Rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să te păzească în prea-sfinţitul patriarhi- 

cescul şi apostolicescul Scaun al Tău în pace 

şi netulburată sănătate întru mulţi ani şi 

să te învrednicească a petrece sorocul sfân- 

tului şi marelui post cu sănătate şi voie 

bună, ca să te închini şi patimilor mân- 

tuitoare ale lumii și să serbezi cu strălucire 

şi să prăznuieşti cu mulţămire sfintele 

Paşti şi în anul acesta şi în ani cât de mulţi. 

Preasfinţita scrisoare a Fericirii Tale 

am primit-o şi am prea-mărit pe Dumnezeu 

pentru sănătatea ta cea bună şi mult do- 

vită. Am primit cu evlavie şi sfintele Tale 

rugăciuni, şi-Ţi prea-mulțămim. Am cu- 

noscut şi cele serise pe rând. 

Am văzut şi scrisorile de la Ierusalim 

şi gândurile Reverenţei Tale ca să se facă 

pace cu Apusenii. Şi iată că după po- 

runca “Ta am scris călduros ambasadorului. 

şi vei străbate Fericirea Ta scrisoarea 

noastră; şi, după cum va găsi cu cale 

înalta Ta înţelepciune şi dapă cum vei 

orândui, se va face şi predarea scrisorii şi 

grija îndrumării păcii plănuite, de şi, cu- 

noscând felul prefăcut al cugetului Apuse- 

nilor, fiind la mijloc şi oamenii aceia chiar 
cari au ca mijloc de câştig această dihonie, 

îndreptarea ni se pare foarte grea. 

1 Franciei, prutectoare a Bisericii latine din Ierusalim. 
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Spui Fericirea Ta că lucrurile întâm- 

plate în vremea de acum sunt neaşteptate 

şi puţine veacuri adue înainte astfel de 

fapte, şi adevărat aşă este; numai prea- 

bunul Dumnezeu să le ducă la bun sfârşit. 

Nu ne îndoim că prea-nobilul boier al 

nostru capuchehaie, dumnealui Dimitrachi 

Iuliand, dacă se va întâmplă cevă vrednice 

de pomenire, i-l va face cunoscut şi Re- 

verenţei Tale, și de aceia nu împovărăm 

sfinţitu-Ți auz cu vorbe degeaba. Nu-Ţi 

scapă din vedere, cum credem, Ferieirii 

Tale şi venirea noului musafir. Multă su- 

părare ni-a adus nouă și venirea lui; ei 

să fie slărit numele prea-sfânt al lui Dum- 

nezeu, care a binevoit şi l-a scos răpede 

de aici, şi a plecat la Bender. 

Că, pregătirile pentru expediţie se fac 

cu câtă grijă se poate, aşă e, şi ni-au venit 

şi nouă porunei una după alta; numai 

prea-bunul Dumnezev, prin sfintele rugă- 

ciuni ale Reverenţei Tale, să ne ajute a 

întâmpină greutăţile zilnice, căci putere 

wa mai rămas; numai mâna tare a celui 

Prea-Înalt să ne înzdrăvenească, şi să bine- 

voiască să ni vie din nou seninul cel dorit. 

Pe lângă aceasta spui Fericirea Ta că 

prea-luminatul Basarab- Vodă, părintele 

nostru iubit, are cu adevărat iubire către 

noi; de care lucru n'avem nicio îndoială, 

de oare ce şi noi purtăm Luminăţiei Sale 

fiască iubire adevărată şi evlavie; ci ne 

rugăm să nu lipsească şi Fericirea Ta chiar 

şi de acum înainte ca să-l încălzeşti pen- 

tmu a, se păstră starea prieteniei dintre noi 

statornică şi a creşte din zi în zi. 

Am primit și telescopul, şi-Ți mulțămim 

Fericirii Tale; noi ne rugăm să avem tot- 

deauna sfintele rugăciuni ale Reverenţei 

Tale, care sunt pentru noi cee mai cinstit 

şi mai scump în orice lucru. 

Rugăm pe Fericirea la să avem şi 

iarăş, des, prea-sfinţita-Ţi serisoare, pentru 

vădirea bunei şi doritei Tale sănătăţi; iar 

anii Fericinii Tale fie de la Dumnezeu 

: Stanislas Lesezyfiski, V. n-l precedent şi croniea italiană a lui Amira.
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ebyai pa câţ de mulţi şi pe deplin fericiţi; şi sfin- 

tele-Ți rugăciuni cu noi. 
1713, Fevruar îu. 26. 
Al Fericirii Tale fiu îatru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

lo Nicolae Voevod. 

DXI 
Chiril, Patriarhul de Constantinopol, către Hrisant Notara, despre legăturile 

sale cu capuchehaialele româneşti. 
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Scrisoare către Patriarhul de Isrusalim 

Hrisant pentru neîntâlnirea lui şi a Dom- 
nului Moldovei (sic). : 

"Chiril, eu mila lui Dumnezeu Patriarh 

al Constantinopolei, Romei celei Nouă, şi 

* Patriarh ecumenice, 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 
lepte între toți Patriarh al ' sfintei cetăţi 
Ierusalimului şi a toată Palestina, chirie 

chir Hrisant, întru Duhul Sfânt iubite şi 

prea-dorite frate şi coliturghisitor al Sme- 
reniei Noastre, îmbrăţişăm frăţeşte pe Fe- 

ricirea Ta, şi cu bunăvoință din adâncul 
inimii ne îndreptăm către Tine, pe care 

să te păzească Sfântul Dumnezeu sănătos 

şi fericit întru mulţi ani. A trecut multă 

vreme de când n'am primit scrisoarea Ta, 

şi nu ştim pricina, cu toate că noi şi altă 

dată am mai scris, şi pe urmă, mai ales 

prin dumnealui Iordachi Slugerul prea- 

luminatului Domn al Ungrovlahiei, către 

care am dat serisori destule, cuprinse în- 
tun plic adresat către al Adrianopolei, 
una a Fericirii Tale, alta a Mitropolitului 
însuş al Adrianopolei, şi alta către boierul 

eapuchehaie dumnealui Dimitrachi luliand 

şi către boierii capuchehaiele ai prea-lu- 

minatului Domn al Ungrovlahiei, Hagi 

chir Constantin şi dumnealui Dumitraşeu 

Vlastd. şi către capuchehaiaua noastră. Ci, 

afară de plicul acela. am dat acelui Sluger 

alte două scrisori deschise, una către cel 

de mai sus prea-luminat Domn al Moldo- 

vei şi alta către fratele Luminăţiei Sale, 

Marele-Dragoman; decât din scrisoarea care 

ni-a seris-o alaltăieri capuchehaiaua noas- 

tră, îndemnându-ne în vre-un chip să 

seriem Domniei Sale, bănuim că poate că 

s'a snpărat Slăvirea Sa. precum şi despre 
Fericirea Ta am auzit că ai răspuns Slă- 

virii Tale îndreptăţindu-Te pentru aceasta, 

1713, 

10 Mast.
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cum se pare că n'a fost frumos din partea 

mea; care lucru că este produsul unei bă- 

nuieli şi socotinţi greşite mărturiseşte ade- 

vărul lucrurilor, de oare ce noi, cum am 

apucat şi mai sus a spune, şi înainte am 

seris adesea Slăvirii Sale şi pe urmă, prin 

acel Sluger, şi iarăş, precum cu câtevă 

zile înainte cu mijlocul fratelui acelui 
capuchehaie, Hagi chir Constantin. Deci. 

nesuferind să ni se puie în sarcină fără 

dreptate pricinile unor astfel de călcări 

în sama noastră, ne rugăm ca Fericirea 

Ta să faci şi în aceasta o judecată nepăr- 
tenitoare, dacă poate e cuviineios încă & 

fi învinovăţit ușuratec şi fără cercetare, 

pentru altele multe şi mai ales în afa- 

cerea scrisorilor, pentru eare noi, cunoscân- 

du-ni pe noi înşine, tragem încheiarea, ori 

că voind pofteşte Slăvirea Sa astfel de 

Iueruri în pântece, cu toate că a primit 

câte serisori i-am trimes, ori că acel adu- 

cător este pricina neorânduielii, care credem 

să fie încă acolo, şi să se întrebe despre 

aceasta, pentru a se ridică de la mijloc 

toată bănuiala greşită. lar Fericirea Ta, 

frate întru Hristos prea-dorite, ca unul ce 

ai fost înştiințat neîndoielnic despre aple- 

carca şi îndemnarea noastră frăţească şi 

binevoitoare către Fericirea Ta, din multe 

şi nătăgăduite dovezi, să nu lipseşti, "Te 

rugăm, să ni dai veste prin scrisori dese, 

atât de buna şi noua dorita sănătate a Ta, 

cât şi de buna călătorie şi înaintarea aface- 

rii Tale, pentru cari ea marturi de aproape 

eu adevărat ne îngrijim. lar anii Tăi să 

se dăruiască de la Dumnezeu aducători de 

haruri şi îndelungaţi. 

1713, Martie în 10. 

-- Al Constantinopolei, frate iubit întru 

[wistos al Fericirii Tale.
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Iflena Cantacuzino către Hrisant Patriarh de Ierusalim, despre dreptul ei 

de a trece pe la Patriarhie. 
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Serisoarea Elenei Cantacuzino. către Ilri- 

sant, Patriarhul de Ierusalim. 

1713, Martie în 12. 
În multe chipuri a voit Domnul să mă 

pedepsească pentru păcatele mele, prea- 
fericite stăpâne, şi de aiurea alte lucruri 
rele şi foarte supărătoare m'au urmărit, cum 

ştii bine, care au pătruns și au sfâşiat 
aceste măruntaie ale mele în chip amar, 
şi mw'au lăsat pe jumătate moartă, şi am 
ajuns vrednică de jale pentru cei ce au 

ştiut împrejurările mele cele cu totul gro- 

zare. lar acum mi-a venit altă împrejurare 
tristă, nouă, auzind că Fericirea Ta Ţi-ai 

pus în gând să închizi poarta ce este la 
casa răposatului mieu frate, prin care tree 
şi eu une ori, nenorocita bătrână şi nepu- 

tineioasa Ta roabă, neputând de loca trece 

pe aiurea. 
Ci acest lueru ce l-am auzit peste aş- 

teptare şi pe neprevăzute a fost o săgeată 

prea-ascuţită, care a pătruns inima mea ră- 

nită şi chiar această cetățuie a inimii mele, 

şi care poate în tot chipul să mă aducă 

la, o moarte uăprasnică și amară, căci aceas- 

tă poartă, de ar fi fost mai înainte în- 

chisă, aş fi avut nădejde sigură să se des- 

chidă în vremea Fericirii Tale, pentru că 

ştiu cum că bunătatea-Ţi înăscută poartă 

către mine, roaba ta, mai mare bunăvo- 

inţa şi iubire decât a răposaţilor Patriarhi 

dinaintea Ta, adecă Nectarie şi IJosoftei, 

în vremea cărora poarta aceia eră deschisă, 

iar eu învoită a trece; şi acum, în vremea 

Ta, să fiu oprită, şi mai ales când am 

ajuns la capătul vieţii mele şi mă mişe cu 

multă greutate, e de sigur un lucru de ne- 

suferit şi vrednice de negrăită întristare. 

Deci, cu încrederea bunăvoinţei iubitoare 

a Fericirii Tale, mă rog în genunche şi 

din toată inima, şi te implor cu foc şi pa- 

timă a nu ni face acest trist lucru în viaţa 

mea puţină şi plină de dureri, ca să nu 

fiu încercată trecând pe aiurea, şi să mă 

căznese amar în vremea nenorocitei mele 

bătrâneţe, ci să laşi poarta cum eră mai 

nainte, şi pe mine, roaba ta, a trece fară 

piedecă oricând, ca să rog pe Dumnezeu 

Sfântul mai călduros pentru sănătatea Fe- 

309 

1733, 
12 Martie.
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1713, 
13 Martie. 
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(Legrand, Recueil, pp. 99-100, no 39.) 

picirii Tale, căreia iarăş li dau închină- 

ciunea evlavioasă. 

1713, Martie în 12. 
A Fericirii 'Tale asemenea cu Dumnezeu 

roabă recunoscătoare: 

Elena Cantacuzina. 

DXIIL. 
Elena Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre Paştile apropiate 

şi mulțămirite soţului ei, fiilor şi ale întregii familii. 

Tpâyp.a “Bă&rne Kavraxovtnvije 2pbe Xph- 

6xvov, Narpăpyv “lepocobpuov. 

„1713, Mapriov 13. 
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Scrisoarea Elenei Cantacuzino către Hri- 

sant, Patriarh a] Ierusalimului. 
1713, Martie 13. 

Cu câtevă zile. înainte am primit vene- 

rata-Ţi serisoare, care eră spre răspuns la 

scrisoarea mea de mai nainte; am primit 

deci cu cea mai mare bucurie rugăciunile 

şi binecuvântările Tale, şi am înălţat im- 

nuri de mulţămire către Domnul, aflând 

de sănătatea 'Ta prea-dorită nouă; am aflat 

şi câte cu părintească iubire ni-ai răspuns 

la, cele ce ţi le însemnasem; pentru care 

prea-mulţămim Fericirii Tale şi ne rugăm 

să nu ne uiţi în rugăciunile Tale bine pri- 

mite de Dumnezeu. Să avem și iertare că 

a zăbovit răspunsul nostru la scrisoarea 

Ta pănă acum. E 

Şi, fiindcă se apropie Sfintele Paşti, după 

datoria noastră, prin cea de faţă facem 

Fericirii Tale şi închinare pentru aducă- 

toarele de strălucire serbători, adăugind: 

învrednicească-Te Domnul Nostru Iisus 

Hristos întru ani mulţi să serbezi Învierea 

Lui sfântă şi de viață aducătoare cu stră- 

lucire, cu slavă, cu bucurie, cu toată fe- 

ricirea, şi precum doreşti. De asemenea şi 

dumnealui socrul mieu şi soţul mieu se 

închină cu toată evlavia Fericirii Tale şi 

sărută fericita-Ţi dreaptă, mulţămind pen- 

tru rugăciunile şi binecuvântările Tale, pe 

care cu plăcere le-au primit. De asemenea 

şi finul Tău şi ceilalţi copii ai miei cu 

evlavie ca robii Ti se închină şi sărută 

sfinţita-Ţi dreaptă. Acestea închinându-ne; 

iar anii Tăi fie de la Dumnezeu buni, 

fericiţi şi foarte mulţi. 

1713, Martie în 13. 

Fiica duhovnicească 

păzite de Dumnezeu: 

“Pale a Fericirii 

Elena.
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Esi 

Şi eu, cel prea-mie rob al tău, grămă- 

ticul Manuil, mă închin ea un rob Feri- 

cirii Tale şi sărut cu toată evlavia prea- 
sfinţita-Pi dreaptă, !prea-mulţămindu-Ti 
pentru amintirea-Ţi de mine şi rugăciunea 

ce mi-ai trimes. 

DXIV. 
Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Hrisant Notara,: despre. 

căderea regelui Suediei și alte veşti politice. 

"imozohi  KRovoravrivov  Ravranoblirjvod 

mpe Xp5owfov, Ilarprăppnv “leposohbuuy. 

1713, Maprio» 14. 
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Scrisoarea lui Constantin Cantacuzino 

către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului. 

1713, Martie 14. 

Scrisoarea prea-venerată de la 14 ale lunii 

trecute a iubirii tale părintești, sărutând-o 

după datorie, am primit-o cu simţire caldă, 

care înainte de toate şi mai presus de toate 

a încântat cu multă bucurie simţirile su- 

fletului mieu, vestind sănătatea-Ţi păzită 

de Dumnezeu şi mie prea-dorită şi buna 

stare, pe eare şi de acum înainte să i-o 

facă îmbielşugată, pentru păstrare şi pen- 

tru întâmpinarea grijilor ce Te încunjură 

de pretutindeni şi a năcazurilor ce se ur- 

mează, şi. pentru rugăciunea şi mângâierea 

noastră. Am aflat şi cele serise pe rând, şi 

dau mulțămiri nemuritoare bunăvoinţei 

Tale, de oare ce grămada grijilor celor multe 

şi mari n'a împiedecat bunătatea Ta să-mi 

însemne şi mie unele ştiri ale lucrurilor 

ce se zvonian atuhei acolo oricum; care, 

cum spui şi Înţelepciunea, Ta, sunt în ade- 

vă» neruşinate, fără chip şi fără hotar şi 

asemenea, foarte cu pădurea cea fără fru- 

museţă şi formă pe care o zugrăvese înţe- 

lepţii din afară, aşă încât, precum şi mintea 

altora mai desăvârşiţi şi mai încercaţi, 

astfel şi mintea mea cea prea-neînvăţată 

o prostesc şi o întunecă, şi nu poate veni 

la înţelegerea şi cunoştinţa unui scop ho-: 

tărât; şi aceasta vine de sigur din înce- 

puturile fără rost şi nepotrivite ale lucru- 

rilor. Căci acelea al căror început e prost, 

şi întregul lor e pierdut; şi cine nu ştie 

cum trebuie să înceapă, nu ştie nici cum să 

isprăvească după cuviință. De aceia şi eu 

nu vreau ca în acest chichidn (încurcătură) 

să mă supăr de pe acuma ca să scotocese 

care ar puteă să fie rezultatele; căci, pre- 

cum spuseiu, în vremile de acum, mai mult 

5il 

1713, 
14 Martie.
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1 “Țarul? 

2 Maria, 
3 Stefan şi Răducanu. 

+ Constantin şi Radu, fiii lui Ştefan, 

  

  

de nebunie decât de rațiune se mișcă lu- 

erurile, după cum mi se pare, și de sigur 

anomaliile lucrurilor vremii de acum nu 

au nicio asămănare cu cele ce s'au petrecut 

pe vremuri, în veacurile trecute. 

De altfel, în astfel de mișcări şi furtuni 

fără rost, e nevoie să chemăm Pronia dum- 

nezeiască pentru a se face cârmaciu, ca să 

nu se întâmple frângerea vasului cu peirea 

oamenilor; şi prea-bunul Dumnezeu să facă 

mila lui pentru cum va fi mai de folos; 

decât, dacă Domnul ni va mai adăugi viaţă, 

sunt chezăş că vom vedea şi auzi altele şi 

mai minunate. Numai într'aceasta nu aflu 

rostul, că din parţile de acolo se zvonese 

pregătiri mari, fulgere şi tunete asemenea 

cu trăsnetele lui Zeus, care nu cred că au 

rămas pănă acum ascunse aceluia împo- 

tniva, căruia se gătese acestea. 'Totuş, acela, 

cum cred eu, nu-şi bate capul cu acestea, 

ci spre alte părţi, mai sus, şi-a îndreptat 

toată grija şi tot gândul; şi nu doară că 

nu are şi un alt ochiu ca să cerceteze Şi 

să urmărească şi alte părţi, şi să se gân- 

dească la cele de nevoie, dar din aceasta 

se scoate că Marte cel înarmat de acolo 

nu l-a speriat aşă de mult cum visează 

mulţi; şi de aici nu urmează, după destă-. 

şurarea, firească a, lucrurilor, să se caute 

iarăş din partea aceia binele păcii; decât, 

iarăş zic, Domnul ştie, şi grija lui cea 

prea-înţeleaptă să le îndrepte toate spre 

mântuire. 

Soţia mea şi fiii miei şi slugile Tale 

smerite, primind cu capul plecat rugăciu- 

nile părintești de la Tine şi binecuvântă- 

rile, ca robii se închină Preasfinţitei Tale 

Fericiri; tot aşă şi nepoţii miei îţi înfăţi- 

şează asemenea, închinare supusă, cu să- 

rutarea mânii Tale din care izvorăsc haruri. 

Preasfintele şi de Dumnezeu ascultatele 

Tale rugăciuni să fie cu noi cu toţi păzi- 

toare în cursul vieţii. 

1713, Martie în 14. 

Al prea-înţeleptei Tale Fericiri întru 

toate prea-smerit şi evlavios rob: 

Constantin Cantacuzino.



DXV. 
| Ștefan Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre solia egume- 
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ris Xije Movapiorijroc %ai 1voptp6y pot, Tv 
560% xp eră ris GvriX0GTs defiboswe 

x A a 2 * * o A 

xaTă Tijy Ezitayiiv TG, al ele 0, tt ară 
ză A - 2 Â 4 mpi 3 7 vatpubs pă dvacepii, BEv Bâder zob Mein xal 

Ex pâpos pob îi ovar ovvâponh 4xi GoiiGea. 
Mz ză vă eximolace 82 ov Ba xai ză- 

Ay ră 2avedtpp660vov 42 xospocwTiipav |ioa 

Tis Ex venpâv Evtpoeas 705 Kopio» xai Bod 
vi Lorîpos Tipev 'Lrj90d Xprorod, Tapanadă 
zi “păptv rod vă dtbom xai iv Marapt6- 
ză es vă cd zawpţopiog bn, ai vă td 

topsâo Beozihâs ueră 2401 Tîs Var 0X0y 

i xai elis 

58183. Vol. XIV. 

  

Scrisoarea, lui Ştefan Cantacuzino către 

Hrisant Patriarhul de Ierusalim. 
1713, Martie 21. 

Cinstita, şi venerata, scrisoare a Fericirii 
Tale am primit-o prin eategumenul de 
acum al sfintei mănăstiri Căluiul, care Ti-a 

fost înainte arhidiacon, şi, aflând de sănă- 

tatea-Ţi mie dorită şi de statornieia bună- 

voinţei Tale părintești către mine, ce mai 
trebuie să seriu de câtă bucurie m'am um- 
plut, şi nu numai în acea zi, ci şi peurmă 

n'a încetat prilejul de bucurie! 
Mă învinuieşti deci Ferieirea 'La pentru 

încetineala, scrisorilor mele şi-mi zici: uită- 
tor, dar ferească Dumnezeu! Cum oare e 

de crezut să uit eu acea prezență prea-dulce 
şi acea prea-înaltă bunăvoință a Fericirii 
Tale faţă de mine; care lucru e pentru 
mine fără de moarte? E drept că nu ţi-am 
trimes nimic de mult, pe de o parte pentru 
că ştiu că eşti prins în multe şi deosebite 
încurcături, atât ale lucrurilor din afară, 

cât şi ale celor din lăuntru, adecă bisericești, 
iar, pe de altă parte, ca să nu par şi cu 
că pe lângă ele Îţi cad greu Fericirii Tale; 
dar, ori de scriu, ori de nu scriu, nimic 

nu poate să stingă ori măcar să împuţi- 

neze pornirea mea evlavioasă faţă de Fe- 
ricirea 'Ta; pentru care mă şi rog de bună- 
tatea Ta să-ți am porunea totdeauna la 

ceia ce vezi că pot să-Ți slujesc, şi mă 

vei găsi gata lucrător al stăpâneştilor Tale 

porunci şi însăreinări. 
Ci pe acest aducător, tânăr egumen, ca 

pe un credincios şi gata slujitor al Feri- 
cirii Tale şi ştiut mie, l-am primit şi eu 
cu ospitalitatea cuvenită, după porunca Ta, 
şi în afacerile ce-mi va aduce înainte ori- 

când, nu-i va lipsi şi din parte-mi, după 
putinţă, sprijin şi ajutor. 

ŞI, pentru că s'au apropiat cu Dumnezeu 
iarăşa toate îmbucurătoarele şi mântuitoare 

ale Lumii Paşti ale Învierii din morţi a 

Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului 
nostru Isus Hristos, mă rog de harul Tău 
să “Te învrednicească şi pe Fericirea Ta a 
le serbă sănătos şi a le prăznui cu iubire 
de Damnezeu, împreună cu toată prea- 

sfânta-Ți Biserică, acum şi întru alţi mulţi 

ani. Ai noştri toţi, închinându-se cu evlavie 
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30 Martie. 

ia dove mohhobs Evavrobe, Oi îptrepot Tâvrec, 

sbhobs TpoGrwvobvtec răy Mozapirară Tric, 

riv tepăv abrije dzârăv ronetvâe dorălavTat. 

"Ac Ep, mapa, ai mbbie cebdoury 

mis, dă vă Yaipoat . Eni ri zohonobijre poi 

pata, ai roi matpiuaie Tri ebyaic, atewec 

MT A 

pr, Maple» 21, 

Tijs Yperepas Benoefeorărns Xa G0poTĂtIe 

Maxaptbrijtos Tazervăratog xai ehaftararoe 

Bodoc. 

Vrăpavoe Kavranubirvoc. 

(Legrand, Reeueil, pp. 104-5,.n9 42.) 

  

Fericirii Tale, sărută smerit sfinţita-Ti 

dreaptă. Să am, Te rog; iarăș scrisoarea” 

"Ți venerată, ca să mă bucur la, prea-do- 

rita, mie sănătate a Ta şi de părinteştile-Ți 

rugăciuni, care ș. €. |. 

1713, Martie 21. 

Al Fericirii Tale de Dumnezeu prea- 

iubitoare ŞI prea- -înţelepte prea-smerit şi 

cu evlavie rob: 

Ștefan Cantacuzino. 

  

DXVL 
Doamna Maria Brâncoveanu către Patriarhul .Hrișant Notara, despre apro- 

pierea Paştilor şi „bohcealâcul“ ce-i trimete. 

_ "Entorohi] Mapiac Adp.vas mpbe Xpboavbuvy 
3 

mi 7fj £oprij rob Il&oya wat. ănoorehăcbons 

s 5&pov Ev boot 

113, Mapeiuv 30. 

ME ră vă magia oby Qeq, zai âv sb- 

âv ms div, ai ră &nov noopoowrijp10v 

Ilzoxa, mă Gnotov vă ătwwâij xai î, Moxapră- 

ee cms vă Taynwpiog bibe vai vă £oprăai] 

Bzoprhâc, Băv Eetto, ăn) Vă TpOSpEpo Tij 

deonomx Tijs xahoxaradin mb Gijieiov Tije 

îpbe adry ebhabrperije wo» bnoxhloeoc, Tb 

&
n
 

8
 

îmriov ăhho 8v eta mnapă Eva w.zuXTGahii- 

mov. “Odev dopat Tis i Mamaprrrjrăc TIS Vo. 

mb Bey ebivopivos be ăză avenparitb 

abrig rExw0w pijy GnofhEnaboa, ec Tv ut- 

xpăy mooăryjta rod dopo, ANI sic rijv 705 

5wpodvzag ebhâberav, "za vă păe avpza6T;o7], 

Oi îperepot ămotănowes, vai viu xai 

auâpoi ai EYY6wa, chat 2pOGKwvobYtEg 

riv Maxapiârată *1js, rijv ăiav arii def:âv 

ranavâc GGALOVTAt. 

Tobra păy Emi rob napăvroe, at 68 navă- 

tat aci ebyai stpoăy pot &v Bi zavri, 

ab, Mapriov . 

Tie Sc Mamaptârnroc ai doc ei robe 

ptou.obe Tns. 
Acuva Magis. 

(Legrand, Recueil, pp. 105-6, n* 43.) 

  

Scrisoarea Doamnei Maria către Hrisant 

la serbătoarea Paştilor, trimeţând şi, ca 

dar, un boheealâe, 

"1718, Martie 30. 

Fiindcă sa apropiat, cu Dumnezeu, şi 

prin rugăciunile sfinţilor, şi sfintele de Lume 

mântuitoare Paşti, pe care să Se învred- 

nicească, Fericirea Ta a le serbă cu sănă- 

tate şi a le prăznui cu iubire de Dum- 

nezeu, n'am lipsit şi eu să aduc iubirii 

Tale stăpâneşti semnul aplecării pline de 

evlavie către Tine, care nu e alta decât 

un bohcealâe. Deci Te rog pe Fericirea 

Ta să primeşti binevoitor ea de la un fiu 

duhovnicesc, necăutând la mica sumă a 

darului, ci la evlavia dăruitorului, şi să 

mă, ierţi. 

Ai noştri toţi, şi fii şi gineri Şi nepoți, 

închinându-se cu evlavie Fericirii 'Tale, 

sărută cu smerenie sfinţita-Ţi dreaptă. 

Acestea, deocamdată, iar preasfintele-Ti 

rugăciuni să fie cu mine în toată viaţa. 

1713, Martie 30. 

A Fericirii Tale şi cu totul la porun- 

cile Tale: 
Doamna Maria.



DXVII. 
Mihai-Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre sentimentele 

bune ce-i poartă. . 

"Enrorohi, Muyaiă "Panobirta losâ65a mpa 

Xpbsavfov, ărhâc eorpovmati. 

113, "Azpihito 1, 
Moxaptbrare, ăpubrare ai copbrare [la- 

nptăpăa ris diitae zohews lepovozhij. ai 
mos Iladaorivns, xbpre mbpte Xpboavde, 
du dă mărep cefaourare, riiv “Yperepay 
eopblauroy Maxaptârrra ă&onpenâs 2poc- 
xwy6dvrec, ăomatâueda. mer” edămfsiay rijy 

ăântav abrîs Geârăv, mai Bedueda rod owrîjpoc 

Îwv Xptorod rod Bed vă ri nepien, &tă 

zayrăe byaivoboay peră âurjvexods ebmuepiac, 
âvorăpay re năons Emmpelas wat ebippatyou- 

Vi, peră p.oxpoboriroc.. 
T cefăoutev Ypâupma rns dozaaiws Ehd- 

Gouev, xai Exăpnpev ri “pui Eperiy biteiav 
mms E52y0uev pe” done ebhafelac măc eb- 
jăs moi edhovias rs: navotii, brăp bv ri 

sDXaptoTodp.ey. 

“Opiter ră atea nod Bv pc ete Ypătri 

vă pyv frov da, mapă p.âvov Eorovrac Vă 

uy măpiav br66eory &&dhoţov. “Hueic, ua- 

xapbrare Înv mârep, ete Tv ăn xai 

ebhăfetav îjv qâpouev zpbe adrijy, eire uâs 

“pân, sine 8ăv wăâc vpâba, vopilovrec zâc 

ai adri) edvoinâs Odxerrat nepi Îjpăc, Eprbe 

re xai modoey, dăv chv ovveutâueda, odă 

zohomparțț.ovoduey ră rotadra" pâvby BEXopev 

ai ăxanâpeyv vă Eyouev răc ayiac ebxăe 

mie ua ebhoyiac, wa mobobuzv vă dxobopiey 

zi brpetav ns, ai vă ebpioxerat i “Yuerâpo. 

Moxaptorns ăvevbyhmzos Bvămowsa &v GvEoet, 

“Qore 1 Gpadbrne ris pape ns pâăhhov 

ue EnMpopâproe ri iv pEper 7ps Tiwâc 

ebvorav wi marpuijv othdoropioy âădecwv, 

wa Exprpev d zapaxahobyv vă pi pâc 

deimoov ai sic ră stie at Geozarteie abrije 

eat. Bbyaptor robpev mpocărt 605 păs Exat- 

pemoe 8ă ră âxtov Ildoya: ep 6 Kiptoc 

iv lqsobsX ptorbs xat ri, Tpeztpa Mamapi6- 

en paxpoârbrrra vă Eoprăli rii Lorje6p0v 

adrob PAvioraoty si Err, RONA, Tavebtoxs 

xai edopocbyos. "Api;y. 
pati, PAngNio» a. 
Te “Tuertpas Manapror1jzos 

oibG vară 2vebua 
"lo, Mpa >Pazofiztae Bosb6as. 

(Legrand, Recueil, pp. 101-8, no 44.) 

  

  

Scrisoarea lui Mihail Racoviţă Voevod 
către Hrisant, numai de complimente. 

1713, Aprilie 1. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne doamne [Hri- 

sant, iară nouă părinte prea-venerat, închi- 
nându-ne Fericirii Tale păzite de Dumnezeu 
după cuviinţă, sărutăm cu evlavie sfinţita-Ți 
dreaptă, şi ne rugăm de Mântuitorul nostru 
Hristos Dumnezeu să Te păstreze totdeauna 
sănătos cu fericire necontenită, mai presus de 
toată cursa și bucuros, întru ani îndelungați. 

Venerata-Ţi scrisoare cu mulțămire am 
primit-o şi m'am bucurat de sănătatea-Ti 

dorită nouă şi am primit cu atâta eviavie; 

eu şi toată casa, rugăciunile şi binecuvân- 

tările Tale, pentru care-i mulţămim. 
Ni spui că prieinile pentru care nu ni-ai 

scris n'au fost altele decât numai pentru 
că nu eră niciun prilej vrednic. Noi, prea- 
fericite părinte al nostru, la dragostea şi 
evlavia ce-Ţi purtăm, ori de ni scrii, ori 
de nu ni serii, cunoscând că şi Fericirea, 
Ta eşti cu gând bun faţă de noi, de aproape 
şi de departe, nu ne supărăm de loe pe 
Tine, nici nu seotocim unele ca acestea; 

numai voim şi ni place să avem sfintele-Ţi 

rugăciuni şi binecuvântări, şi poftim să 
auzim de sănătatea Ta, şi să Te afli Feri- 
cirea Ta petrecând netulburat în linişte. 

Aşă încât zăbava scrisorii Tale mai mult 

ne-a lămurit despre bunăvoinţa şi iubitoarea 

aplecare părintească ce o porţi față de noi, 

şi ne-am bucurat; pentru care Te rugăm 

să nu ne părăsească şi pe urmă rugăciu- 

nile-Ţi ascultate de Dumnezeu. Mai mul- 

țămim încă pentru că ne-ai heretisit de 

Sfintele Paşti; dea Domnul nostru lisus 

lIristos şi Fericirii “Tale viaţă îndelungată 

ca să serbezi purtătoarea-l de viaţă Înviere 

în curs de ani mulţi, cu toată fericirea şi 

mulţămirea. Amin. 

1113, Aprilie |. 

Al Fericirii Tale 
fiu duhovnicesc 

lo Mihail Racoviţă Voeroid. 

1713, 

J-iu April.
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DXVIII. 
Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

pe prietenul său, clericul Eftimie. 

K wvoravrivon 

npbe X pboaydoy, Ilazprăpyqv  “lepooohbuov- 

- 147183, "Anpulov 8. 

Maxaptârare, oopbrare wat dyLbrare dts- 
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vovrac xai zodro zeptamystac xăpw, Gri &ybăe 
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vos Et aosypiae cinic 2. Aornây, ây Erodto 
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1 În Legrand: rpocwzov. 

  

“ afacerile Suediei şi acţiunea ambasadorului Franciei la Constantinopol, recomandând 

Scrisoarea lui Constantin Cantacuzino 

către MHrisant, Patriarhul Ierusalimului. 
1713,. Aprilie 8. 

Prea-fericite, prea-întelepte și prea-sfin- 

ţite stăpâne, mă închin cu suflet smerit 

Ferieirii “Tale, sărutând cu toată evlavia 

prea-sfinţita-Ţi dreaptă. 
Hristos a înviat! 
Mă rog cu căldură de cel din morţi în- 

viat Mântuitor al nostru lisus Hristos să 

Te ţie nevătămat şi nejignit cu toată voia 

bună, serbând cu veselie şi petrecere ne- 

tulburată aceste zile mântuitoare întru ani 
îndelungaţi, pentru a noastră şi a tuturora 

mulţămire și împărtăşire cu preasfinţitele 

Tale rugăciuni. 
Acum puţine zile am seris pentru închi- 

nare bunăvoinţei Tale părintești, vestindu-Ti 

şi câtevă care mi-au venit la urechi în 

acel ceas al scrisului, şi, cu toate că şi. 

acum nu sau mai auzit altele mai nouă 

şi vrednice de ştiut, totuş, cu venirea acestui 

prieten: chir Eftimie, n'am lipsit a aduce 
înainte prea-marii Tale iubiri închinarea 

mea îndătinată şi datorită, eu plecăciune, 

arătându-Ți şi aceia ca adaus pentru lă- 

murire că ieri mi-a venit o scrisoare de 

la un prieten al mieu personal şi vrednic 

de crezare cum că Svezii, auzind că gene- 

ralul lor Steinbock cu oastea lui e încun- 

jurat şi strâmtorat şi de foame şi de lipsă 

de altele trebuincioase, au gătit cât mai 

iute o flotă îndestulătoare, puind pe dânsa 

şi destul ajutor de ostaşi şi zahereă şi altele 

de nevoie războiului, şi au trimes-o să în- 

tâmpine pe generalul lor, spre ajutor; pen- 

tru care unindu-se Danezii, au păzit, stând 

acolo, drumurile pe Mare în acele părţi, 
poate să şi vie la o ciocnire. Ceia ce sa 
şi întâmplat, cum serie el, şi, încleştându- 

se lupta, a fost biruită şi stricată cu totul 

flota Şvezilor, încât n'a mai rămas în ea 

nicio nădejde de mântuire. Dar, dacă aceasta, 

se dovedeşte adevărat, urmează ca părţile 

Pomeraniei să vie de acum înainte dincolo, 

şi nu altfel, şi vom vedeă şi isprava Cra- 
iului de odinioară al Benderului, iar acum 

2 În Maiu, armata suedeză care susţineă pe ducele de Slesvig, se predă la Tommingen.



mp tv Mzevrăp-, vbv 88 Arzi păr, 

mi Bshet Xp. Mâvov Erodro zapaxaib ți 
ipfoc, nai miv Găho sie xânoy, vă uoi G1j- 
veto &v sivat dAnOrvăv ră ăxobottv, Gri 

jah 6 aptoâve rod Ppâvrta! vă Etiirnoe 
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vompentc* xai wădora abrais 1, nodhaic xai 
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Mâna 705 ANI Erptvrn, Ono Eee pnobyapă- 
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&ho B5houev 153) nai ănobon xăunooa? Rapă- 

Bota: uâvov de Myoyev GAY, ANAȚ, %7i 

î. aâyaBapyixh Ilpâvorz vă oixovopij54 ră 

năvra mph Td GopEpov. 

Ei5ov ai Eva "rpâma (ră Grotov Vivhovet 

i, Yuerpa Maxaptârns nod mb eta), ele rd 

Snoioy îjzoy oi robro ompetou&vov, în 6 

mpoâve rod Opăvrta vă torerde npbe Tijy 

“Yhecâpay Maxapiârmra pă ăyApuonâv rob X6- 

oc piuxobe me at meprotijrixobs” Xxf, dy 

xadă no oi meretvoi zahatifev vă tebpuv- 

mad me sie ră Eneyetplipara, Epya wi NOL 

owa vă eva eboraleic mat ă3ohor, Thy î] 

dperipa ooporărn £, EpiRetporâti xi 9p0- 

viporărn ăyxivota 0EXet perapeupi303) Tv 

zapâvra xaupăy phe Th GbutEpov,— TE4Y1j 1ăp 
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DAȚI TA. 
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miha mai Bobhos 1vosrâs Ti) Dperig Ta- 

cpr, edastapiia, Xp Eohbwoc, âă ras 

ăvopaiais nat xaraaraotate 700 W4p6d, 

az? vip cbpmy 0ăv Eperwe ua adrăs ăuăro- 

p0S TG Gawvây, WaTă Ti Govifbeay ris 

zapo5ors pazaias pd Toi, Eneâi, ai 

cimoduev eis Ti vodăda 705 vAzb i 

îf2y 83 zcp vă Tpăo REp306ap0 Bă 

1 Feriol. 
? În Legrand: xănota. 

2 Copia Academiei: âebpobv. 

+ În Legrand şi: xa:. 

  

al Demoticei, ce va face. Numai de aceia 

mă rog hotărât şi te pun la osteneală, 

să-mi arăţi dacă e adevărat ce am auzit, 
- că adecă solul Franciei a cerut voie cu 

argihăl să meargă la Demotica să se în- 
tâlnească cu acel Craiu, şi i sa dat răs- 
puns cu hatişerif să stea să-şi caute de ale 
lui, şi să nu se amestece la astfel de lu- 
cruri; şi, de e astfel, bine merg slujbele. 

De aceasta te rog, şi, de va mai aduce 

vremea altcevă, dacă vrei, să mi le ves- 
teşti; pentru că acuma, când ai lui sunt 

toţi “laolaltă şi lucrurile se mişcă peste aş- 

teptare, e cu neputinţă să nu dea la lumină 
vre-un lueru nou; şi mai ales acestea multe 

şi dese schimbări de felurite feţe ale dre- 
gătorilor se pare că se apropie de vorbele 
lui Ali-Efendi, care a zis: bunarâ-chihgi; 
şi, de va dă Dumnezeu sănătate şi viață, 

vom vedeă şi auzi cu toţii unele lucruri 

neaşteptate; numai să zicem: Allah, Allah, 

şi Pronia începătoare a binului să cârmu- 

iasecă toate spre folos! 

Am văzut şi o scrisoare (care ştii Feri- 

cirea Ta unde am văzut-o), în care se spuneă 

şi aceia, că solul Franciei a trimes la Fe- 

ricirea 'Ta cu un om al lui vorbe: priete- 

neşti şi de atenţie; şi, cu toate că şi eocoşii 

de mult se ştie oarecum, în întreprinderile, 

faptele şi vorbele lor, cât sunt de stator- 

nici şi nemincinoşi, ci isteţimea Ta cea 

prea-înţeleaptă, prea-încereată şi prea-cu- 

minte vei întrebuinţă acest prilej pentru 

folos — căci un meșteșug se joacă cu altul — 

pănă vom vedeă, cu vremea, cum câr- 

muieşte Pronia dumnezeiască Imerurile. 

Acest prieten şi rob vechiu, credincios 

şi al amândurora, cunoscut părinteştii Tale 

iubiri, chir Eftimie, prin anomaliile şi pre- 

facerile vremii, n'a scăpat să nu se împăr- 

tăşească şi el de rele, după datina acestei 

vieţi nebune a noastre, căci şi locuim în valea 

plângerii; deci nu cutez a scrie mai mult, 

căci bunătatea Ta eşti părinte de obşte al 

tuturor evlavioşilor; numai în seurt Te rog 
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(Legrand, Recueil, pp. 1017-10, no 45.) 

  
| 

ca, la orice sar rugă şi ar aveă nevoie 

acest rob al Tău chir Eftimie, să aibă 

călăuzirea, ocrotirea şi ajutorul Fericirii 

Tale, şi harul se va socoti pentru amândoi. 

"Poată smerita mea, casă, eu toţi fiii miei 

şi robi ai 'Lăi, asemenea şi cu dregătorii 

noştri, Îţi aduc călduros închinarea de robi 

cu: Hristos a înviat. 

Şi preasfintele şi de Dumnezeu ascultatele 

Tale rugăciuni fie păzitoare pentru noi 

în toată viaţa. 

1713, Aprilie în 8. 

Al Fericirii Tale prea-înţelepte întru 

toate cele prea-evlavios și prea-smerit: 

Constantin Cantacuzino. 

  

DXIX. 
Doamna Pulheria, a lui Nicolae- Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

Notara, cu felicitări de Paşti şi vești despre copiii ei. 

"Emiorohi) Ilovhyepiac Adpvac npbs Xpb- 

oavBoy  Govaprrtih îmi Tale Eopraic Tod 

Iăoya wi tprhoppovIiTiRii. 

1713, "Azguinv 12. 
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Mode, 
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! Copia Academiei: dprrutăhuv. 

2 Lipseşte în Legrand. 

Copia Academiei: raz:tv 6 s. 

  

Serisoarea Pulheriei Doamna către Hri- 

sant, eu heretisiri la serbătorile Paştelor 

şi complimente. 

| 1713, Aprilie în 12. 

Sfinţita şi venerata-Ţi scrisoare am pri- 

mit-o în Joia din săptămâna luminată, 

serisă fiind la 30 Maxtie, şi pentru sănă- 

tatea şi buna stare a Ta am slăvit pe Dum- 

nezeu. Şi am primit cu mulțămire sfintele 

şi de Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni 

şi binecuvântări, pentru care-Ți şi mulţă- 

mese foarte. Te rogi pentru noi Fericirea 

Ta prea-venerată de sfintele şi mântuitoa- 

rele Paşti, şi Dumnezeu să-Ți asculte stin- 

tele rugăciuni. Hristos cel înviat din morţi 

Dumnezeul nostru să te învrednicească şi 

pe Fericirea Ta să serbezi prea-veneratele 

şi aducătoarele de lumină aceste serbători 

ale Învierii lui în stase paşnică şi în toată 

fericirea, întru mulţi ani. 

Copilaşii miei se închină Fericirii Tale 

şi cu evlavie sărută sfinţita-Ţi dreaptă; și 

mai ales finul Tău loan, care şi iubeşte şi e 

şi mai iubit decât alţii, —şi să nu se supere 

naşii celorlalţi. Cu mila lui Dumnezeu şi prin 

sfihtele-Ţi rugăciuni an trecut foarte bine
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(Legrand, Recueil, pp. 110-11, no 46.) 

vărsatul; ceia ce 'Ţi-o arătasem şi în scri- 

soarea-mi de mai înainte, ca să nu fie fără 

ştiinţa Fericirii Tale. Dumnezeu, prin sfin- 

tele-Ți rugăciuni. să mi-i păzească şi de 

acum înainte de alte boli ea lumina ochilor. 

Ci mă rog să mai am venerata-Ți seri- 

soare pentru vădirea bunei Tale sănătăţi, 

precum şi sfintele şi de Dumnezeu ascul- 

tatele Tale rugăciuni. lar anii Fericirii 

Tale fie îndelungaţi şi pe deplin fericiţi. 

1713, Aprilie în 12. 

A Fericirii Tale 

fiică întru Hristos, şi la poruncă: 

Pulheria Doamna. 

DXX. 
Elena Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre: trecerea ce i 

s'a îngăduit prin poarta ce fusese închisă ?. 

"Emorohi, “EXăwme Kavranovlnvijs 2pbs 

XpboavBov, Harprăpyny “leposohbuoy. 

1713, "Arprtov 12. 
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Scrisoare a Elenei Cantacuzino către Hri- 

sant, Patriarhul de Ierusalim. 

118, Aprilie în 12. 

Am primit cu plecăciune prea-cinstita- 

i scrisoare şi m'am bucurat de buna şi 

mie foarte dorita sănătate a Ta, şi am slă- 

vit pe Domnul Dumnezeu; am aflat şi câte 

ni mai serii răspunzând binevoitor la seri- 

soarea mea de înainte, supusă, smerită şi 

rugătoare, pentiu poarta de sus. Pentru 

care, prea-fericite stăpâne, mai întâiu mul- 

țămese şi prea-mulţămese bunătăţii Tale şi 

bunăvoinţei Tale faţă de mine, care nu m'ai 

întristat, ci cu binefaceri m'ai bucurat, lăsând 

acea poartă deschisă ea mai înainte, ca să trec 

oricând dincolo, şi nu alttel, obosindu-mi bă- 

trâneţa. Ci voiu rugă pe Domnul Dumnezeu 

totdeauna pentru buna-Ţi sănătate şi feri- 

cirea şi întărirea Ta. Al doilea, făgăduiese 

cu tărie că trecerea noastră prin acea poartă 

va fi ca şi mai înainte cu sfială şi demni- 

tate, pe care vom păzi-o şi mai mult când, 

eu voia lui Dumnezeu, vei porunci aici 

Fericirea Ta, ca să fie mai presus de orice 

învinuire ce sar ridică şi să ni se păstreze 

cinstea cu totul neatinsă, pe care mai pre- 

sus de orice şi o voim şi o dorim. Nu mai 

întind vorba, căci pentru acest lucru în- 

2 V. scrisoarea ei din 19 Februar 1113, mai sus. 
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(Legrand, Recueil, pp. 111-129, no 47.) 

destul Ti-am bătut capul şi în altă secri- 

soare a mea, de rugăminte; ci închid aceasta 

a mea cu mulţămirea de roabă ce dato- 

râsc şi eu plecăciune evlavioasă. 

1713, Aprilie în 12. 

A Fericirii Tale smerită roabă: 

Elena Cantacuzino. 

PI UI 

DXXI. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre afacerile dela 

Ierusalim şi legăturile lui cu Vodă Brâncoveanu. 
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1713, 'Anprhio» 13. 
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Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant cu privire la cearta cu Apusenii 

pentru Locurile Sfinte, bunăvoința către el 

a lui Basarab-Vodă, pacea ce dăinuieşte 

între stăpâni, păstrarea puterii pronomiilor 

mănăstirești ş. a. ş.. a. 

1713, Aprilie în 13. 

Hristos a înviat! 

Două sfinţite scrisori ale Fericirii Tale 

le-am primit, şi pentru buna şi dorita-Ti 

sănătate mult ne-am bucurat; am primit 

cu evlavie şi sfintele-Ti rugăciuni, şi-Ti 

mulțămim; am cunoscut şi cele arătate 

pe rând. 

Şi, în ce priveşte cearta cu Apusenii 

pentru Locurile Sfinte, de şi ni-a seris 

şi nouă prea-nobilul boier capuchehaiaua 

noastră, dumnealui Dumitrachi luliand, 

cum că solul Franciei a arătat bună aple- 

care şi s'a înduplecat, dar, de oare ce 

înalta, pricepere a Reverenţei "Tale socoate 

pacea ca dăunătoare întregului neam şi 

pricină de necinste, iar războiul de primit 

mai curând, zicem şi noi aşă: cum te va 

lumină Dumnezeu şi cum vei hotărâ. Acel 

boier al nostru e iarăş gata la îndemnurile 

Tale să se puie în mişcare. 

Spui Fericirea Ta că din partea iubi- 

tului nostru părinte Basarab-Vodă să fim 

siguri că are către noi o adevărată şi pă- 

rintească prietenie şi iubire şi că va urmă și 

de-acuma una ca aceasta, şi chiar şi cu spor, 

şi că acolo ehianr boierii amânduror părţilor
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trăiesc în pace, şi nici nu cutează a se 
mişcă dincolo de sfera lor. având ea frâu 
pe Fericirea Ta, dacă afli (?) cevă; ba, 
mai mult, şi de la dânşii merg, ca la 

un centru şi legătură a păcii, către Tine, 
dacă ajung la o bănuială neplăcută, ori 
unei părţi, ori celeilalte. Ci mulțămim Fe- 
ricirii Tale, ca de spre partea noastră; ca 
şi pănă acum şi de azi înainte cu since: 
ritate mare se vor păzi ale curatei prie- 
tenii, şi nădăjduim tot astfel să facă şi 
Luminăţia Sa. De lăcomia judeţului (=eca- 
diului] din Ierusalim mult ne-am mirat, 
căci îl socotiam să aibă purtări mai cum- 
pătate, căci aşă se făceă, dar aceştia se 
sehimbă după timp şi după locuri, și se 
întore la datina din fire. Dacă unii dintre 
boierii noştri sufăr cu greu scutirea ce o 
au mănăstirile de aici şi satele Sfântului 
Mormânt, nu-ţi pese de loc Fericirii Tale, 
căci, cât timp va binevoi Dumnezeu să 
domnim, nu vom lăsă să se zguduie pro- 
nomiile Tale, şi nădăjduim ca milostivul 

Dumnezeu prin rugăciunile Tale ascultate 
de dânsul să ridice greutăţile şi să ni dea 
o cârmuire mai uşoară. 

Ne rugăn să avem şi de acum înainte 
sfinţitele scrisori ale Reverenţei Tale, cu 
vestirea bunei şi mult doritei Tale sănă- 

tăți şi sfintele-Ti rugăciuni; iar anii Fe- 
ricirii Tale să fie de la Dumnezeu prea 
mulţi și cu totul fericiţi. 

1713, Aprilie în 13. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

DXXII. 
Neofit Mavromati, Mitropolit de Arta, către Hrisant Notara, despre con- 

flictul cu dragomanul flotei Constantin Ventura, mulţămind „prea-creştinului boier 
dumnealui Dumitrachi Iulian6, care, printr'un obraz de seamă, mi-a arătat împre- 
jurarea, spre a se cunoaşte adevărul şi să nu fiu nedreptăţit fără vină, ajutând Şi 
harul lui Dumnezeu, de Fericirea Ta“. 

"Ezra, Neczbro» Mavpotpăzt, Mjepozohizo» "Apt, 2pbs Xpbozvfov, ăerironuăwn 
Orvăs stvas ai ttatepac baofsoste wstatd abrob pai z0b pațauo zob a6h0), Kovozay- 
zivo» Bevrobpa, za c65 vaza Bhagiac, Arprrpiw 'lovhtavcă, 

Xpiotăs &vtorr). 
Mazapubzaze, cupurace ai aptorase llacpiăppa zis diac zâhews “leprooahiy. mai 
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mă&ons Vahorsrivnis, mDptE Wot, XDpre Xpboavbe, 2y Xptore pot mărep mai. BEGTOTA, Ti “Yue- 

râpay eoripaToy Maxaprârgra  ebhaGâc mpooubvă ai TV poa piav TNS Betiăv &onăioţiat, 

Beduevos 105 Beo5 vă wpohărr) 7ă dzoâ6taorov abrije voua peră paxpoGLârros detuVijoTob 

2 245% Ti 1Î. 

| 

Av ămoxorodoa vă pă bă roy Băppoc eis 7d Doc mc, dEGTOTA pKa pLOTATE, 

âvtone mod 33 pod E0ădovec Ti) mapătay moră sic pay ceânouiay rqe ERLoToNiV, NEovrăs 

pot abrodetei (gapăv ră voit y pă upăpm ue TA pEGTATIY dâdpoc vă rii ovvrpâto Ev 

ote Obvanar ai EX otavăijzore pei”) adr î. Dn66ys0€ sic &p£, Thy TARSIV0V, sie riv zap” 

2mi5a Xpnoriv mâe she pă Ehebdepo6 în my Bey TOY TOGOWTWV ădnrud:rov. 

Aă vă "apte î Maxaptoriie cov ri năcay &h1jdeav, ăvânen pot tori vă pă 

sie mhăroc Tijy nepioraaw, în vă Granpiy Thy &hijberav md mb Webăoc mai Vă voptom nâe 

în, 6 ranewvâc, 8 mhârur âvotas, îi sai ănwaoiae, 2ăNOma-eie zijv Oz6Ă%piy riyov do 

BATIRĂY TpOGOTOV, GG XAKOTOLOG. 

Eăyapară dune ră piorLavorăTtp ăpyovr Kopirtii Ampinrpâey, lovhay8, 5705, 

dă. zwv0c AEOWATIKIĂ TPOGOTI%, u0d îrpavEpuce Tijy meptoraotw, tă vă -[uo063j Îi, &ijbera, nai vă 

uiy ddr 68 ăvauios, ovvepyobons rs bsiae jăpiroc, âă ris “Ypertpas Moxaptorntae. "Eye 

3 ore" 1jADev eis Tv K ovotavavobnohv ră debrepov o ăpyov Rovoravtivos Bevrobpac” îvevrij- 

mapev 10% Îj p&pay ExiYnosY că riy "Adptavod cie răv Tlarptăpyriv, ură ră ăpotoy, ebitj- 

mapev pd, ai. îBev ete mb XOVAXt rod Xiov, vă my XatperisTi. Ec ci orpărav Epyâuevos 

20, pod navă 5 Koptrtiq Kovoravrivoe, 5 z0wmde poe 6 WXh6TYXOG, d&gev ov: Oki) 

madimatav Eger: "Es 70v do pudâss phovpi dă domov Tov NEO Toy: GLORA (âari &voproa 

mi d&yet), du rErota 6 Szv Ne în, det eivat XArâs, 3ty mpeneoat. Abră p.0Voy sizauey: 

ăpa% 636 îjda eg mă XOvĂNL b:0%, 1ABe mai 6 fmbeic md răv Yatpertaţuby 705 Xiov, ai, 

„ăn sie md udyL TeptepXOWevos (Îri ămăvreye tă ioya vă xabaMxedG de ziy adry îpay 

îmaGahimeoosy, God îjT0v Maprio» 37), 2al, o»vouthâvras 70, Adpo: oroy&ao» sis fi Sn6hg bv 

oă Eye 6 Kbproe pe eopa: Mpa pn: ri Mă mov: Evag TOb dida. 3bo rade phobpio' 

cima ua tv Xyponov Eat bob: nroyâc, ROME, pă di ev Next abră mă Mota, 4.6y0v 

sino0nay pă Tăv îmaopăwtov Bey: uri piijre TOnos, piire ăNhot pro, uite ăy vfiw 76, 16, 

zac ăxobw rbpa TEpĂGTII, — oi îmaGohmevoev ebibe. “H meBeore adn, pă ră îrătovra 

apâins xl vepobe, urce &zpopederij0 otbre Îă napaxivnaw siza tă Xopoy w5voy urit” 

pazinâe, Xa zmunohalos, dA ore rby Kopictny Kovoravrtyov Zos Tv OTj200Y 2pav&poa râe 

ră sina, pofobuevoc vai ediaBobuevoc TEtotA âpa, Bai vă ră Mo, 3Nă nai vă ră vo6. 

"Bnhavtdqaa eie răv ăvpono, dyrec povorarot o 3b0, „oi Bret Ge pihoc Xotybe Vă pă Pavră- 

tera vă GaNOi ei T&Tota îmeyerpiypara” duo Zapada, toi Td âp.ooT6, Xa 2vOvu0dpuat rOp% 

mb pvopiăy Vă ATLATĂ pod împooxohin zi XX 2aTr;ropiav, mâc râya sie EmLotohds po 

jopic râv tra. ătov Vpăre 4 &ipada (35 tepe) roy 2vBotâraroy ăpy0Y Meyav-Apayopă- 

yoy, 2epIppovâvras abrby Bey, wi Băv Mob îj05 more, pă zăv 7lrjoodv Xptotâv, TETOL06 

dopo 66, — 7 Vă Ezo Tijy XATĂpIYI 078 ăy Webâopat, 

Atv îftebpo Ăv isoc nori vară rapadponiv Xa î-vorav Exwe” e 6 Bzde pâproc, dv 

md tebpo. "As oropasi, hotzăy î) Maxaptrată 60% axobovrac 2 rărota NOia, xi yTAe 

ic zi BRONIWY TV AXR TGV TOLObTEY ăfonpezây TpOGOnw, m doyi Eva: spa 

oi Zofborrpa dd Tijv ăperpov 17 Smepboherijy XR, oroyatăpevos TY favrâv mob AVaiTt0Y, 

toc ol3ey 6 Erătov „eppnba wa mapătac, Ropros. 

Ard apoorpo ec ră nazpixă GThăȚIVA TIS Sie “Aporaros 27 dedu, uetă feppâv 

daxphoy TpoGTiTIOvtAC ete mobz lepods Du m6das, vă E 2hevepbojs T8Y TOLodTEV 2rpetov 

ae Beit Gbuzuvoy, âsopat, md B3hew pă Tv SVEpretay. Ric fu xpiverat wegăhoy, sis Ti) 

Si 88 Mazaptoriră etvau ptap6 Nă se pumitm 6 Kpros, Xboovy pob Thy ăpiov: ari 

ăvawe ao Bv pă Befatbogs dă cefaopid» 805 Vpăuato€ me &ytvev ApmoTela râv TOLGbT0Y 

pot XATIOpLAY, z£ văpaie EpXona adnod vă ădobow Tv Zu A9TĂ7 OD far at xazrploptat 

abeat eîvat Eativâvvat X7i AVOTĂ'ZOpOL. Ason6r 400 pa xaptorare, vă că tuba 6 Bebe vă 

te nai vă ămohaboje 302 sival Zperă adrîj i pă dpljome sie ii bzry adry vă 288, 

24, 06 RATiip (PtĂGOTOpI0€; z bhatov ue, noi ij pakpbVas, TA:S Îwăpae Xa TY xatp6y, u.6V0Y 

wă tep6v 005 “păpp.a 6ap»wâuevos, xi ete mijy Col 00 dy 2tv bio ănap.oviis Ti 

ăpw abriiv.



< A, N x y 3 . s = II Ey 85 zai ebhoţia mpa ei per Eu.05. 

„a! "Amptiov w!. 
“0 puxpbe Bobhoc ris Lie Maxaptâraroc. 

(Legrand, Recuesi, pp. 114-5, no 49.) 

”Aprne Nedporos. 

DXXIIL 
leroteiu, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, despre sen- 

limentele sale faţă de dânsul şi frumuseţa bisericilor bucureştene Sf. Sava şi Sf. 

Gheorghe Nou. 

"Enotohi “lepobtov Mrponohiro» Apborpac 

mpbe Xpboavbov mepi ris sie Bovxovptortov 
dpiteos val ris vevouewme abră detrhoeos 

5mb rod Îvendvoc Kovoravrivov Baocapăâa 

Bpanxo6&vo». 
Xpriorda tara. 

Maszapibrare, GopTate vai &lirare Ttep 

si Marprăpxa rîc atac mbhews “lepovozhiy. 

o măome Iahatorivne, bpre, x5p Xpboavtlz, 

îv Xpiore mot cefaoutorare, ci “Yperepav 

Maxaprârnra edhafâc Tpooxwvă 1al -9y ră 

Xporbe âvtori, &v ranetvoset donăbopat. 

"Rovn pot, poxaptârare, Xmpenay vai Ar0- 

Mimevzov Ov ÎN Dnepaan Ev Xproră xi 

ai3oduat bs ebepyerry, Ex Wertâyob dtdoy, 

vă Epaăbvo sic rhv veltvab nava On05 

vă zapauvbijoo răv mov val vă Epipavio 

5v Zo mepi abtod Cijov, x7i, Opeihov adr 

ră pâpsra, vă deito rd ebivonoy vai e/ă- 

pL9T0V. 
A zobro, măvra warânty Depevos, îjh0a 

ady Beg sic Bonzovptortoy, xat Gripepov, Xptar& 

jăpuri ămihaaa rd edavăs Tp00oT0y sai 

vanytatov buwa Tod dbqhorăto» ua tĂ0- 

-pioroo Adf&yrov: uă 83540 (0 Kbgroc vă 

bv mohveri)!) ebuevâs ze xai pthaăme xai 

sară rhy adrod Epuporov xahoxrvafiav. "O0fev 

53v Eheta mapă vă how pai ij Vyerepr 

Maxaprezazi stâmatw, vă ovia sis Tv îjy 

Eafoy TapăthTs, Tod zafobutyo 

Ala 62 0 
r 

e 

+ 

zor 
sai vă ri zapaaah50, ui 0ăopos 

8 24005016 pod Taz 

vă srahfody abrifav ăora)âs 47 za/âwe 

zpbe dc ppâzo” îv ois Urz ptppâv ziutov 

dă Ti vai pdvav Ghyaâtv 703 Zilouzas 

d Y 

x 

Tis Eztotohâs, 

>?
 

y 
2conc, Brpovist mie (I îvârazivos. 05ro 08- 

Dat. 
y Aa . . - m a 

Istw îs 60» î, Mazaptozns 07, Gta Ti 

îv Ep zpbs adry edhădstay Ai 715 Rp0- 

epitet abrij asi m6hov zyenuaztrbs, EH 
- A e ze 7 . « 

enma sis zăy “Aspoy Săfbay, 0) 42 Tv va 

ipac 40 că nâhhos Ehabpa5a pai tă Gol 

sapa nai pata ai aipie6a. Qoabtos Xa 

  

Scrisoarea lui lerotei, Mitropolit de 
Dristra, către Hrisant pentru plecarea la 

Bucureşti și buna primire de către Domnul 

Constantin Basarab Brâncoveanu. 

Hristos a înviat. 

Prea-fericite, prea-învăţate şi preasfiu- 

ţite părinte şi Patriarh al sfintei cetăţi 

Ierusalimului şi a toată Palestina, doamne, 

doamne Hrisant, mie întru Hristos prea-res- 

pectat, Fericirii 'Tale cu evlavie mă închin 

şi Te sărut smerit cu: Hristos a înviat. 

Mi s'a părut, prea-fericite, necuviincios 

şi nepoliticos ca, prea-iubindu-Te întru 

Hristos şi venerându-Te ca pe un binefă- 

cător, stând în vecinătate, să zăbovese pănă 

la întâlnirea cu Tine a spune dorul şi a 

vădi râvna ce o am pentru Tine şi, dato- 

rindu-Ți cele mai mari lucruri, să-Ţi arăt 

mulţămirea şi recunoştinţa. 

De aceia, lăsând toate, veniiu cu Dum- 

nezeu la București, şi azi, cu mila lui Hris- 

tos, am văzut chipul bogat şi ochiul senin 

al prea-înălțatului şi de Hristos iubitoru- 

lui Domn; m'a primit (ţie-l Domnul întru 

mulţi ani!) binevoitor şi bun şi după blân- 

deţa-l firească. Deci n'am lipsit a da și 

Fericirii Tale ştire, ca să Te bucuri deo 

potrivă de mângâierea ce am avut, căpă- 

tând ce doriam şi ca să Te şi rogi cu în- 

drăzneală pentru aceste smerite scrisori 

ale mele, ca să se trimeată de acolo sigur 

şi iute la cei ce li scriu; în care cer un 

cinstit firman pentru strângerea, mai mult 

cu numele, a anului ce se apropie, adecă 

a 1-a indicţie. Aşă mă rog. 

Şi să ştii Fericirea Ta că, pentru evlavia 

ce o am către Tine, şi pofta ca sufleteşte 

să mă apropiiu de Tine, m'am dus la Sf. 

Sava, de al cărui lăcaş m'am uimit şi m'am 

mirat de frumuseţa lui, şi pe ctitor l-am 

fericit şi lăudat. Tot aşă şi frumoasa bi- 
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roy zepixuA) rod “Ayiov Lewpyiov vaăv t3ăv, 

Exfiau. boc Erev6py, 05 OA Warn ăro- 

Meizdueyoy rob mepixahhobs ris Xopiac vand, 

Kbptoe 6 Bebe vă Grapvhărr poxpăfrnv 

2 eipiva răv “Ybjhdraroy zavotri tă mpea- 

Bey rod ăiov xai d” ebyâv cae: ue” o 

ua, rijv cefoouiwrăruv adrie Maxapidrmra. 
e 

1js ai Geonpbo5exto ebxai etrjaxv pe” ună. 
pei, 'Axpriov wrj. 

Tie “Yyerăpac ceGronwrărne Manapi5rq- 

ros ebhafnrwbs xoi mpoâvuos nai sie robe 
Bpiopode, be ebyvâuwvy. 

“lep60eoc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

| 

  

serică a Sf. Gheorghe văzând-o, m'am mi- 

rat, care puţin de e mai pre jos de prea- 
frumoasa biserică a Sfintei Sofii. 

Domnul Dumnezeu ţie în pace mulţi- 

ami pe Prea-Înălţatul cu toată casa prin 
soliile Sfântului şi ale Tale rugi; cu care 
şi pe Fericirea Ta prea-venerată; ale cării 

rugăciuni primite de Dumnezeu fie cu noi. 
1713, Aprilie în 28. 

Al Fericirii Tale prea-venerate evlavios 

şi gata şi la poruncă, ca un mulţămitor: 

Ievoteiu. 

DXXIV. 
Matei Brâncoveanu către Hrisant Notara, despre sentimentele ce-i poartă 

şi complimentele rudelor sale. 

"Emozohi) MorOziov MnparynoGăvov npăs 

Xp5oxy0ov, Ilarprăpymv “lepocohbp.oy. 

1713, 'Anpritov 28. 
Tă uoXptbrarov Xa GEâ1GHUTIT0v pu 

rîc “Yperepas Maxapbriroc ăoptvos EâEy07v, 

2 wâv Gri bmtaivet 1) “Ypertpa Mawaptorne, 

XNAo 68 Ori pă Efijyyere mod ră Ev0epuov 
ris ebvoiac, ob mpoopspet eic îuă răv e 

me63) cms viăv 1) zarprnij mot adrâs xopbpi 
îv Esop usi eic cb 6fije o0bro vă rijy Ano 
maiteby, pâMov 8 moi ete peilov vă iv 
tăânr sic zbvy nbpodv rs Evo» xapăiae 

adrîjs* modro 68 ădhoc dv Bee vvoptoâij 

mapă uă ri owxvorâpav EvObpmaiy râv os- 

Baopiwy Ypappărov rs, eie râv 6roiwy Tiy 

mapodoiay 7650y 18dvowat, do0vy aironpoGw- 
mos vă EGhemov mb oefdoutov oxâjvâc rc. 

Koi fă rodro rijv napanadâ mă nai nă- 
Av vă pă omheroyp ră mepi abric xara05- 
wta, ueyprs 6rob vă 80 rd fetoy vă riv 

dzodabowpev vai couarinâs, nai rore 0shouev 

ebppayd3, nepioo6repoy. 
“O .prepos vede xbp Sepbâvoe zpua- 

abvă ebhafâc tiv “Yuăzăpay Moxapiorijra za 

iv dytav rc Betiâv ăonâterar' 6 6noioe 
MEger vă răv Gyanâre, e mat abrbc vibe 
vrac mvebuartude ri bperipac Tatpixis 

xopotpije. “O pyavrioâms "loonpănns Yoyone- 

mă zpoonnvă abtijv, 6 Gnoios e»pioxerat 
mele mai, mac sinov, etc ri văzv aie 
xi zăy ebvotav" 6vov Meyer xai 1] ebvotă rne 

vă pi rod detin xoi ele ză &fije, Gri, 600v 
moAbd ră ris orpartâc, roGobroy yiverat io- 

>oporepa î mos.   

Scrisoarea lui Matei Brâncoveanu către 
Hrisant, Patriarh de Jerusalim. 

1713, Aprilie în 28. 
Scrisoarea prea-fericită şi prea-venerată 

a Ferieirii "Tale sa primit bucurat, pe de 

o parte, pentru că eşti sănătos Fericirea, 
Ta, iar, pe de alta, pentru că mi-ai vestit 

multa căldură a bunăvoinţei ce o poartă 
către mine, fiul Tău supus, culmea Ta pă- 
rintească mie; de care mă rog ca și de 
acum tot așă să o păstrezi, ba încă şi mai 

mult să o cuprinzi în căldura dumnezeieştii 
Tale inimi; şi aceasta nu se va puteă cu- 
noaşte alteum decât prin mai deasa amintire 

a scrisorilor Tale respectate, de a căror 
ființă atâta mă bucur, ca şi cum cu ochii 
aş fi văzut lăcaşul Tău venerat. Şi de aceia 

Pe rog iarăş şi iarăş să-mi dai de veste 
despre ale tale cele dorite, pănă va da 
Dumnezeu să ne învreduicim a 'Te întâlni 

şi trupeşte, şi atunci şi mai mult ne vom 

bucură. 
Vărul nostru dumnealui Şerban (Can- 

tacuzino) se închină cu evlavie Fericirii 

Tale şi-i sărută sfinţita dreaptă; care 
spune să-l iubeşti, fiind şi el fiu duhor- 
nicese al culmii 'Tale părintești. Uriașul 
losifaehi Ţi se închină în genunchi, care 

se află sănătos, şi, cum am spus, în iubirea 
şi bunăvoința noastră; ci numai zice şi 

bunăvoința 'Ta să nu-l laşi nici pe urmă, 
căci, cu cât e mai multă oastea, cu atât 

mai tare e şi cetatea,



"Kai zadra uâv Eni rod mapăvroc” ai 85 
ebăai tije “Ypertpae Mawaptrijroe etnaav 

"per pod Ev Bi zavri. 

„apei, FAzphino x. 
Tie “YuerEpag Maxaptârqros vară zvedua 

vide ăvozntăe xai ebnetGtoraros. 

Mardaioc MrpayxoBăyoc. 
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| 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

Şi acestea deocamdată; iar rugile Fe- 
ricirii Tale să fie cu mine în toată viaţa. 

1713, Aprilie în 28. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc iubit 

şi prea-supus: 
„ Matei Brâncoveanu. 

DXĂV. 
Radu Dudescu către Patriarhul 

şi lucrările dela Sf. Sava. 

"Eaoro)ij “Padcbho» Auv5toxo» zpbs Xph- 

savâov, Marprăpynyv “lepoGobp.uov. 

1713, 'Azprito» 30. 
Ado cefasprorara pănpara TI Dusrâpac 

marpixî)s prhooropyias eră Tîjs 7p001jx0bons 

ebhabetus ăoracănevos, mpă îpepăv Ea, 
xai rob Bevrâpo» 6 xoutorijs “jtov 6 “rob 
wevoc rob Kahobi xdp "Avbipoc, 6 nai zp6- 
zepov obrîje ăpyiătănovos, râv 6roiov, s xai 

adr60ey voor pot xai bs butrepov ăvâpu- 

nov, E06y0mv &onaciwe, xol xară Tijy Tp09- 
raviy rs sis 8 mt pă Xpetao0ij 06hw răv 
înepaaniteodar npodbuwe xară rijy Evobsav 

pot Bovapty, 
Asopar 9ă &vy6âpuws ris buerâpac 7pn0%j- 

veorărns ebpevelac vă pad rapita Sb1Yvbp:ny 

Bă zijy dwvaGohiy rijs &noxpioewe Tv ypap- 

wăroy, riy Groiay Erpotevroav ră tăpopa 
watpiă meptorarixă, “Ynepeoyaptorâ dă abri) 
dă riv narprrijv văz 0x05 vvrjstoc deixvet 

- mpde iv îpăjv Bhagiorâenra, mai rodro ăyt 
e AO, et ui, tv Epupurov abrijs xaXoxaya- 
Biav ânb rijv Gnoiav mzapaxtvobutw, Enp6o- 
rate răv Îivobpsvov rod “Ayiov Lăfba vă pă 
mă &vowă ov cic rijy Gyiav mpodeow, vă 

pyruovebopat tă mavroc ueră 1âv oviov 

pov. Xâpis peyiorn xai Wvpocoriptos, îs 
âmoiac odă wia wo» brmpeoia BEhe. avi 

ăyrăttos 8 ăvrăpety. Mă 5ăov robe, bâho 

mâvrote eioGat Dzoxhivis ei ră 7p00xvAtă 

adr mpoorăvuara, ară ră ăo0eyâs pod vă 

Semjper, wa dvriâ0l& vă ebpionmuat Gâta- 

deizroc bd cv abris ebvotav. B5he etofat 
ai. cobro sis stâralv rrs (ăxxadă ai doytâto 
xi map” Ectpaovy vă tonuetolir, adi) îrt 6 
Dprdraroc Tp.âv AbBivens înpoorate vă Erot- 
wa06i, ăoftorns vai z0d6)a, vă xstofiij zopra 
Niv eis zbv “Antov Lăffav, apobpt ai 

orez râv dpabiwy, uai etpac Gzob vă îvu- 
6 pi ză oprheiov pai thrito 

Li 

Zuws sis d 

Hrisant Notara, despre egumenul de Căluiu 

  

Scrisoarea lui Radu Dudeseu către Hri- 
sant Patriarhul de Ierusalim. 

1713, Aprilie în 30. 

Două scrisori foarte respectate ale iu- 
birii Tale părinteşti primindu-le bucuros 
cu evlavia cuvenită, le-am luat acum câtevă 

zile, şi aducătorul celei de-a doua eră egu- 
menul de Căluiu, chir Antim, fostul Tău 

arhidiacon, pe care, ca pe unul ce-mi eră 
cunoscut de acolo şi ca pe un omal Tău, 
l-am primit binevoitor, şi, după porunca 
Ta, în orice ar aveă nevoie de mine, îl 

voiu ajută bucuros, după putinţă. 

Şi mă rog călduros de bunăvoința Ta 

cea prea-mare să mă ierţi pentru zăbava 
răspunsului scrisorilor, pe care au adus-o 
felurite împrejurări ale timpului. Ci Îşi 
prea-mulţămesc pentru părinteasca iubire 

pe care cu bunătate o arăţi către mine 
cel prea-mic, şi aceasta nu de alta, ci nu- 
mai pentru bunătatea-i înăscută; de care 

mişcându-Te, ai orânduit egumenului de 

la Sfântul Sava să serie numele mieu în 
sfântul pomelnic, ca să mă pomenesc tot- 

deauna cu părinţii miei. Har prea-mare şi 

mântuitor de suflet, de care nicio slujbă 
nu se va puteă arătă vrednică spre răs- 

plată. Totuş voiu fi totdeauna plecat la 

poruncile Tale demne de închinare, după 

slăbiciunea mea să le fac, şi doresesă mă 

aflu nelipsit de bunăvoința ta. Şi aceasta 
va fi spre ştiinţa Ta (de şi socot că şi de 
la alţii TȚi s'a spus) că prea-înălţatul nos- 

tru Domn a orânduit a se găti 
rămizi spre a se clădi o poartă de piatră 
la Sf. Sava, un grajd şi o şură de cară 

şi un zid care să se unească cu şcoala; 
şi nădăjduiesc ca pănă la toamnă să se 
săvârşească şi acestea. ar prea-bunul Dum- 

var şi că- 
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pfvâzopav vă reheoflobv: mai adră. "O dt 

mavăyahos abs vă nohvppovij ai răy bbn- 

draroy Abb&vrny xai riv “Tperăpav Mazaptâ- 

mjra eră otepebcews &âaceloro»” js at 
mavâmat mal Osomedeic ebyai etmoav ver 

2w05 ohawatxai dă Gov. 

puri, 'Arpie Y. 
Tis “Twerspuc coporăriie Moxaptârnros. 

mp6Ovu.oc 8obhoc 

“PăBovhre Aondsoxovhoc. 

(Legrand, Recueil, pp. 115-86, no 50.) 

nezeu să dea mulţi ani şi prea-înălţatului 

Domn şi Fericirii Tale, cu întărire nezgu- 
duită; ale cării preasfinte și de Dumnezeu 
ascultate rugăciuni să fie cu mine păzi- 

toare în viaţă. 

1713, Aprilie în 30. 
Al Fericirii Tale prea-înţelepte 

__gata rob: 

Radul Dudescul. 

DXXVIL 
Marcu Cipriotul Porphyropulos către Patriarhul Hrisant Notara, despre şcoala 

munteană. 

"Entotohi, Măpxov Konpio» Iopeopozobhab 

npăs Xpboavboy napeyovaa nimpopogiac rtvăc 

nepi rîjs îv Booxobpeoriy oxoMjs. 
Măzapibrare, &ibrare ui GopWTrare pot 

ad6&vra mai Stomora, ri “Tpertpav ebxha- 
sorărav Moxapiârara  Bovitxâs  npoonbvă, 

mavavhabâc ăozatouevoc Tv TAVAȚLOTĂTIIY 

adrije mai xapirbbporoy Betdy. 
- XeGaoWtbraroy Xoi "TpOGXDYITAY YPăua 

1iic buertpas ebepyerixorărns ebpevelac, e- 
Munzixi, mai 2vBăpuop Babsos. ăozaoduevoc, 
detâpii dă tepăc jetpbe Tod TAvOGLWTĂTI» 

xaBrppovutvov 705 Kahobi, xopiov "Avyfiwob, 

xai. mepi rijc Beocpovpiizov adris byteias 
ăâe wap:ormpiove râ Kpeirzoy, ăvedâuny, 

mhstoras Yăpiras âvBop.ohovâvy Ti &xporăr 
adrie xohvnavabia îă zhv zpăs Ti Ey 

2vrederay piooropilay. “O Kbproc dom adrij 

woponp&pevoy mai zăoay XNmy ebnoruiay, 

dă xorwiv oireheray wo apa wa pu 

ztouby rob Gvoryeorătov Îju.âv ŢEvow. 
Tăy pbsvra aifeotworaroy xXa0xvobp.evov 

xbptov “Avrpov e feponpezij XA Ge 0by- 

Bovhoc răvy obv5ovhoy rod abtod Beor6ro», 

onzims “pepsi Xa. Voyij Avanenrantvi, Tpo- 

osâ&/6my, xază my Bperepay Emirayiy nai 

dă ră YpEos ot. 
“Ymepeoyaptoră 38 abrij mal dă 7b Oxra- 

modtoy, ră âmotov îjov nod ua xahiv. Elq 

mohwypâwos, 6nod mavrotorpânue ebepretii 

mai muă rdv 2hăxotay adrijs Bobhov. 

“H mapovala zijc bperăpas Gafiwxohzob d- 

-uvoias roic mheiorors eivat nori) xai Gyrj- 
atp.os, fc not Gtwleirypev £v răxet. 

13cb &nod Epyerat abr66+, xară zijy Due- 

repay Ezizarţiy, 6 Xopbraros ubp "AdavdoLos, 

za Îi mavbepis Beta Ilpăvota vă ExiGpa- 

Bedom ăyadiv âpxhv rod Beoerhode Epyob eic   

Serisoarea lui Marcu din Cipru Porphy- 

ropulos către Hrisant, dând cevă ştiri despre 

şcoala din Bucureşti. 
Prea-fericite, preasfinţite și prea-înţelepte 

domn şi stăpân al mieu, mă închin ca un 
rob prea-slăvitei Tale Fericiri, sărutând cu 

toată evlavia dreapta Ta preasfinţită și 

izvorâtoare de haruri. 
Scrisoarea, prea-venerată şi vrednică de 

“închinare a bunăvoinţei Tale prea-bine- 

făcătoare, sărutând-o cu evlavioasă și căl- 

duroasă aplecare, am primit-o prin sfiuțita 
mână a prea-veneratului categumen de 
la Căluiu, chir Antim, şi am înălţat celui 

Atotputernie cântări de mulțămită pentru 
sănătatea-Ţi de Dumnezeu păzită, mulţă- 

mind foarte mult prea-înaltei Tale bună- 
tăţi pentru desăvârşita iubire faţă de noi. 

Domnul să-Ţi dea zile: multe şi toate cele- 

lalte bune, pentru folosul de obşte şi creş- 
terea şi luminarea neamului nostru prea- 

nenorotcit,. 
Pe acel prea-venerat eategumen chir 

Antim ea pe un om venerabil şi, rob eu, pe 
el, rob al aceluiaş domn, l-am primit cu 

mânile ridicate şi cu sufletul desfăşurat 

(sic), după porunea Ta şi a mea nevoie. 

Mulţămescu-Ti foarte şi pentru cracatiță, 

care eră multă şi bună. Fii îndelungat în 

zile, ea în tot chipul să faci bine celui 

prea-mic rob al 'Tău şi să-l cinsteşti. 

Fiinţa înţelepciunii Tale cu adâncă inimă 

celor mai mulţi li e dorită şi plăcută, de 

care să ne şi învrednicim în grabă. 

Iată că vine acolo, după porunca Ta, 

prea-învăţatul chir Atanasie, şi dumneze- 

iasca Pronie cerească, ce toate le vede, să 

întărească bun început operei de iubire
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abea mai Banoviv. rîe &peris vai rijs îv 

Xptorg sopiac Gefata be ovvepyoi, îj p.ăXhov 
2 — , — 

simety AbTodpol, r6y TOtobTuy ERatvetây XA- 

ropOouăroy, Enaivov Xa powaptopâv pa 

păvrove Grepăvove ăzoâptyaodat. 
ema a s 2 = . e 
Yaipye 68 vai Î abrod Xoviârne, be 

doxei, Giov Geuvod xal îjbove ed îmov. H 
rii nave aiafod vai mie oopias X0pn- 

jăc înâfuro rob Epov. 'H râv potrijtâv 
opta mai bugrepot Bobhat Edaciaiws Tp00- 

x5vodoL ri abris MawapLOrrjra.. 
Ai zavămiar mai BeomerBeic adres eb/ai 

etnoav uer &uod eohaxrinoi tă Bio». 

mu, Mato» e. 

Tic “Yuertpac soporărne Maxaprbraros 
ghăxoroc 8obhos 

Măpxoc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

către Dumnezeu pentru creşterea şi păs- 

trarea virtuţii şi înţelepciunii întru Hristos, 

de sigur ca ajutători, sau mai curând lu- 

crători, ai unor astfel de lăudate isprăvi, ca 

să culeagă cununile nemuritoare de laude 

şi fericiri. 

Dumnealui, pe cât se pare, e deo viaţă 

severă şi de bune moravuri. Izvorul a tot 

binele şi îndemonătorul înţelepciunii să ajute 

opera. Ceata ucenicilor şi robii voştri pănă 

la pământ se închină Fericirii Tale. 

Preasfintele şi de Dumnezeu primitele- 

i rugăciuni fie cu noi păzitoare toată viaţa. 

1713, Maiu în 5. 

Al Fericirii Tale prea-înţelepte 
mai mie rob: 

Marcu. 

DXĂVIL 
Mihai Cantacuzino Spătarul către Patriarhul Hrisant Notara, despre zăbava 

scrisorilor sale. 

"Eatozohi, Mryâhn Kayrono»tivod rod Xa- 

tă)! mpăs Xpboavbov, Marprăpxry leposohbpny. 

1713, Matov 11. 
Ilpă zoMâv Tjuepâvy peră ris mpoonnobons 

edhafeiac mai 0epp1js Grabzozuoc Ev xai p.6vov 

GefaoOTATov Ypăpn.a Tije bpetEpas TaTpt- 

xije ptăoaropiiac &onacăuevoc Ehabov, ai 

mepi rîe Beowohăxrov adi byteiuc xăp0i 

îperorăzris tiv Betav xndenoviav sădânaa xai 

ebyapioroa moăxis, vai ăămheinrog eb- 

Japtoră ri abris mahoxavabia, God ăeinors 

uă Eveiva ră norptză GThâgAvA wati pă AȚĂRIV 

ethinptvi) pEperar apăs Tijy Ev Tazervorijra, 

ai pă Epet eic pvijuirjy ăvefădernroy, 86 oi- 

xstac uxdonaţafiac, ăzb rijv Groiay Tapa- 

xvonpevn, uă ătoi, at 2uptows, vai aptows, 
zây Ghuorăroy adie ex, xafs Xa 2po- 
daGâvros mbpero ai pă ebhoyodoe, xai sic 

md mpbe mb Eubv Giazntăy Gbeheăv îpoa- 

xovrjcăv adr pă, EZITNIETODOĂ pe TA- 

<praâe dă zi Baborârry ai ăxatpây Wob 

cozi, bzonrenopăvr, &pushetxy, "Exvoţilo, 

sonoră ob uaxapibbrare, 7 aTatoyă Ob, 

mai tr poză 20dijs zapanhijosos xai 2po- 

oanvijszes îBaptobs vă pă edepreri ij sapă 

îs Owarâpas ovp,zabetas sopvoRr, Bz 097- 

„pote, tari î, aiozij, po pij Evotzo vă 

apolBav ăzd ăuvnaziay, 7 ăpâhetav, 1)).ă 
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Scrisoarea lui Mihail Cantacuzino Ila- 
giul către Hrisant, Patriarhul de lerusalim. 

1713, Maiu în II. 

Sărutând-o am primit, cu multe zile îna- 

inte, cu evlavia cuvenită şi cu călduroasă 

aplecare, o scrisoare prea-venerată, şi una 

singură, a părinteştii Tale iubiri, şi pentru 

sănătatea-Ţi păzită de Dumnezeu şi mie 

prea-dorită am slăvit dumnezeiasca, îngri- 

jire şi am mulţămit adesea, şi nelipsit mul- 

țămese bunătăţii Tale, care totdeauna ai 

acea inimă de părinte şi acea iubire ade- 

vărată către mine, smeritul, şi mă ţii în 

amintire neştearsă, din bunătatea ce Te 

deosebeşte, de care mişcat, mă învredniceşti, 

şi mijlocit, şi nemijlocit, de prea-sfinţitele- 

'Ți rugăciuni, precum şi mai înainte Te 

rugai şi mă binecuvântai, şi în scrisoa- 

rea-Ţi vrednică de închinare către al mieu 

frate iubit, mustrându-mă părintește pentru 

tăcerea mea prea-adâncă şi fără vreme, 

bănuind negligenţă. Recunosc, stăpâne al 

mieu prea-fericit, greşeala mea, şi cer cu 

multă rugăciune şi închinare pănă la pă- 

mânt să capăt de la bunăvoința iubirii 

Tale îndreptăţire şi iertare, căci tăcerea 

mea, ferească Dumnezeu n'a venit din uitare 

ori neîngrijire, ci din întâmplările vremii 

1 Fusese la Sinai, cu maică-sa, Domnița Elina. 
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Iunie (?). 
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Î cebzopiorărn six re narpixije bv 
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x0 Vă Ti Grepeiovm GvevâgAnrov mphs îpe- 

repay mapaubdiay mot motviv âpthetay, 7j 
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Tijs Zis Maxaptbcriros broxhivije vai 2p5- 

Bono eis răc daraăs, 
” - Mogdime Kavraxovtirpyba 

Xartis, 

H obtoyâc po» nai ză Boyărprov, îi Mna- 

dacirta, ai dodha adr, mai năoa 1 zepi 

2uă razei, oixia Bovhonpenâc Tp00xvvodoL 
riv “Yuertpav Maxaptârara, ravevhabâc &o- 
matâuevov rijv Xapirââporov abrije Betrăv. 

(Legrand, Recueil, pp. 116-7, no 51.) 

  

şi feluritele patimi şi din lipsa de sănătate 

a trupului. Decât, cu toate acestea, de şi 

protivnicia împrejurărilor triste mi-a că- 

şunat tăcere, dar în mijlocul adâncului su- 

fletului mieu e întipărită prea-respectata 
icoană a părinteştii Tale bunăroinţi, şi din 

necontenita amintire de Tine ieau prea- 
mare mângâiere, așteptând sfârşitul bucu- 
riei din prea-dorita şi de foarte mare folos 

ființă a Ta, de care să ne învrednicim, cu 

voia lui Dumnezeu. 
Deci şi din nou mă rog şi foarte implor 

bunăvoința "Ta prea-iubitoare ca să mă ai 

şi de acum înainte în aceiaş veche şi pă- 
rintească priinţă şi dragoste, şi să mă în- 

vredniceşti de preasfintele-Ţi rugăciuni, cu 

a căror ducere de mână mă îndrept spre li- 
manul mântuirii şi ușurarea împrejurărilor 
împotrivitoare. lar eu, precum de la în- 

ceput, și acuma Ghiar, mă înfățişez către 

_Fericirea-ți de Dumnezeu împodobită cu 

supunere de rob şi adâncă, după nefînlă- 
turata mea datorie; iar Dumnezeu sfântul 

să-Ti dea ani mulţi şi să te întărească netul- 
burat, pentru a noastră mângâiere şi folosul 
nostru de obşte; ale cării rugăciuni prea- 
sfinte şi de Dumnezeu ascultate să fie şi 

ele cu. mine, păzitoare în viaţă. 
1713, Maiu în |. 

Al Fericirii Tale supus şi gata la po- 
runcă;: 

Mihail Cantacuzino Hagiul. 

Soţia mea şi fetiţa, Bălăşiţa. roabele 
Tale, şi toată smerita casă din juru-mi se 
înehină cu supunere de robi Fericirii Tale, 

cu toată evlavia sărutânda-[i dreapta izvo- 
râtoare de havuri. 

DXXVIII. 
Constantin Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre starea po- 

litică, tratatul ruso-turc şi afaceri personale. 

"Eaoroi, Erepăvov (sic) KavraxovGrvod 

mpbs Xpboavdovy, Ilarpiăgpynv “leposoăduv. 

1713, 'lovyiov (?). 

Xefaopibrarov vpăua re “IparEpac 00- 
gorărns Maxapiârnroc xară md Bsăy ăoza- 

oăpevoc ăfetâumy, vai zepi rîf Beovpropijrov 
adric byelae p3ăc ebyaptormpiaoe m dtarrj- 
podvat abriv Be ăvăzeuţa” Evoy 88 wat 

ră îpefîe verpaupăva, sie ră zoia Găv anu 
xpivouat wară wâpoc, tă vă uiljy Ti SvazĂ&   

Scrisoarea lui Ştefan (sic) Cantacuzino 
către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului. 

1713, lunie (?). 

Prea-venerata scrisoare a Fericirii Tale 

prea-înţelept, sărutând-o, am primit-o cu 

Dumnezeu, şi am înălţat cântări de mul- 
țămire pentru sănătatea-Ţi păzită de Dum- 

nezeu Domnului care Te ţine; am aflat şi 

cele pe rând scrise, la care nu răspund 
una câte una, ca să nu Tesupăr cu vorba
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1 Carol al XII-lea. 

  

de clacă şi de prisos. Am aflat şi pricina 
pentru care bunăvoinţa-Ti părintească ai 

petrecut la Bulgarochorion, adecă pentru 

puţina odihnire şi uşurare de multele şi 

obositoarele Taje griji şi pentru blândeţa 
aierului de acolo şi frumuseţa locului, şi 
mai ales pentru că locuitorii toţi sunt or- 
todoeşi, şi la aceasta m'am mângâiat pentru 

sănătatea şi odihna Ta. 

Anomalia luerurilor şi nestatornicia soar- 
tei la ce au ajuns pănă acum, am priceput; 
restul îl ştie Domnul; la care alta nu pu- 
tem să spunem decât că Pronia începătoare 
a binelui să iconomisească toate pentru 
folosul de obşte şi păstrarea ortodoxiei. 

Spui că nu-Ţi pierzi nădejdea de a veni 
aici, pe care o şi doreşti pentru a întâlni pe 
prietenii adevăraţi, din care lucru vine oare- 
care plăcere şi mângâiere, pentru neatinsa 
tovărăşie, şi m'am bucurat de aceasta cu 

multă şi sufletească bucurie; și, cum adesea 

am spus, de m'ar învrednici Dumnezeu de 
prea-dorita şi mângâietoarea-Ţi întâlnire, 
şi cu aceasta facă-se voia Domnului! 

Am aflat dela cinevă cum că Biruitul 
a vrut să se împrietenească cu Fericirea 
Ta prin mijlocirea Prietenului; deosebite 
şi felurite socoteli îl tulbură, dar nădăj- 
duiesc la Dumnezeu că toate gândurile şi 
şireteniile lui spre peirea lui se vor în- 

toarce. 

Mai spui că n'ai avut deocamdată lueruri 

vrednice de ştiut să mi le însemnezi, de 

oare ce şi mare neorânduială se află acolo, 

şi cele de la Apus nu se potrivese ca cele 
de la Răsărit; ci Te rog să fie orânduiala 
Ta să-mi însemni împrejurările cum s'au 
întors şi capetele noului tratat, căci nu vor 
fi neştiute de Tine, căci s'au şi rostit de 
faţă, pentru o mai deplină înştiinţare a 

dorinţei mele de a cunoaște; pentru că. 
dacă şi alţii o vor dă de veste, nu potsă 

aibă autoritatea Ferieirii Tale. Şi mă rog 
să am iertare pentru încercarea aceasta. 

Şi să vedem dacă şi Protopopului îi va 
plăceă, şi când va veni răspunsul de la 
atâta depărtare. Greutăţi şi anomalii ale 

lucrurilor, socot eu, la care mi se pare că 

Pacea rosv-turcă din 16/27 lunie; cf. Amira, în Studii zi doc., LX, p. 9%, nota 3. 

1 TPermin secret, pentru Ţarul Petru, 

58183. Vol. XIV. 
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mă Gmota 'Boxei pot vă put vă XETopev 

îmsivo ză oowpăy napățiehpa : oiorsoy mai Eh- 

T'0T80y. 

Kară rd mapăy, vile juste ă&t6y ct vEov 

oqpebocos 3ăv Eyopey, Enetâi, xi day TjABev 

Zoe robpa xăpin etâmoe mă ră Boptvă vâpn 

zi vă: ânâxauav 6 Ilporonamâc Exet On0d 

2mâpe, xi dvă mă Enthona, orputebuara 6n0b 

a Eabwqoav xară rhy 'loxaviay uoi Aha 

arsă riy Vopepăvav: mhiv 5, mt piădopey 

ehs Eva vvoorăv xal rij Bperepr TATpini) 

wrhoaropii 4. 

"0 -ădehpâs mov 6 Xartij Myăms dov- 

Mompenâs npoonvyei rijy “Yperspav Maxaptd- 

rra- râ Snow Eveyelptoa moi ră map abris 

os6aopubrara “pănpiara, ati mapaxadsi vă 

răy Goywpisere rob, 

ro 266heoa vă &rinpibi. 

Oi vioi nov, 

wară mă may, Bv 

xoi romeo abrije dobhot, 

sai dnatănaoa. îi ebreMis Wow pila. Tayew- 

obâc ămoetănevor răc map” abrijc ebyăe 

ai ebhoșiae, Bobhaâe npooavodot Tv bue- 

măpae Beoâdtzaroy Manoptorijta, ocabros xal 

ot ăppumtddat adeije riv Bovâiv ai ebha- 

mov 2poo1bynBWw AmOvEWovaL, KA Tâvrec 

în.06op,x3dv neptuevovat rijy modă zodonp&- 

vi abrijs EXevow, (ij rb deiov. 

Ac ră ypâppara Gnod. Eafe mânov xai 

Zorerdev ele rijv Il6hw bzepebpaptotă, zi 

mapaxade vă Exo Govvounv eie rijv nel- 

pativ wat îvâyhnow ânod rîjc Edoma xi Tie 

t5o' râv 6moiwy Zhaba vai rijv ATĂXMOLW. 

Kai e âvmrfo vă 3âoy Xa rd 2apby 

pâna re Evriporâre dp TITI Tăv 

Smotov Xopăto vă îitebpm 1 “Yperepa Mawar- 

puârme” 8v mai jd&we mpooarţopebo Ge wthov 

zaddrv vai vynatbrarov mai, ăv adă 17 

îv vpărco ri adrod "Evripârmr, uă 7 vă 

ui) eva! apoctixoboa.BAm, Gps Exelvi) Î za- 

dară vai sihxpiveorări, văz păvet 2pinto- 

pEvm ufoa ie 7 Tamstoy tije doyile p.ov, 

Ai mavătai moi. Beomerete abrile sbxai 

etmoav we” îp0d pvhaxrtuai tă Glov. 

but, ?lovviov (2). 

Tie Yperepas Mazapăriros za Bogirii 

zoe vă navrbe ebhabtoratoc Xa razewâTatoc 

dobhoc. 

Kovoravrivos Ravyraxoblirvos. 

(Legrand, Recueil, pp=118-20, n9 52.) 

      
. 

se potriveşte să spunem acea vorbă înţe- 

leaptă: să ştim şi să: nădăjduim. 

Deocamdată nici noi n'avem vre-un lucru 

nou vrednie de ştiut, căci n'a venit pănă 

acum vre-o ştire din părţile de la. Miază- 

Noapte ce a făcut Protopopul, pe acglo 

unde a plecat, și pentru celelalte oştiri care 

toate sau mişeat contra Seaniei şi altele 

contra Pomeraniei; ci aceia ce vom află se 

va face cunoscut şi iubirii Tale părintești. 

Fratele mieu Hagi-Mihali se închină ca 

un rob Fericirii Tale; căruia. i-am dat şi 

prea-veneratele scrisori de la Tine, şi se 

roagă să-l ierţi că pănă acum nu a răs- 

puns. 

Fiii miei şi robii Tăi supuşi și toată 

smerita mea casă, cu toată evlavia primind 

rugăciunile şi binecuvântările de la 'Tine, 

ca robi se închină Fericirii Tale slăvite 

de Dumnezeu, de asemenea şi dregătorii 

noştri 'Ți se închină supuși şi cu evlavie, 

şi toţi întrun gând aşteaptă mult-dorita-Ţi 

sosire, dacă dă Dumnezeu. 

Pentru scrisorile ce ţi-ai luat osteneala 

şi le-ai trimes la Constantinopol, Îţi foarte 

mulţămese, şi mă rog săam iertare pentru 

încercarea, şi supărarea ce i-am dat şi-Ţi 

dau; la care am primit şi răspunsul. Şi 

încă te mai rog să dai şi această scrisoare 

prea-cinstitului domn Speliotes, pe care 

cred că-l ştii şi Fericirea Ta; către care 

mă şi îndrept «cu plăcere, fiindu-mi prie- 

ten vechiu şi foarte adevărat; şi, cu toate 

că nu-i seriu cinstit-dumisale, pentru că 

nu e materie cuvenită, dar acea dragoste 

veche şi foarte sinceră rămâne înrădăei- 

nată în adâncul sufletului -mieu. 

-Preasfintele şi de Dumnezeu ascultatele. 

ale rugăciuni fie cu noi păzitoare în 

cursul vieţii. 
1113, lunie (?).- 

A] Fericirii şi Înţelepeiunii Tale întru 

toate prea-evlavios şi prea-smerit rob: 

Constantin Cantacuzino.



DAXIX. 
Constantin Duca, fost Domn al Moldovei, către Patriarhul Hrisant, despre 

boala sa de rinichi, sărăcia ce sufere şi dorinţa de a fi sprijinit pe lângă Brâncoveanu. 

"Entaroli, Kovstavrivo» Aobux Bosf6âz 
mpbc Xpbsavov naparavontivob niţi re 

pi ămavrijozws ete răe Emorohăc ro», ei50- 

moloăvros ră ris ăodeveiac rod xi TapAra- 
hodvroc vă Ypâtm bnăp adrod râ Ob'xpoâha- 

jiac mai Tr ĂPXOVTt ApATOvp. 
1113, 'lovyiov 22. 

"Eypava rii “Yuerpa Maxaptrrjrt %ai pă 

by Apovra xopirn Anpinrpăxnv Eonpaita- 
my, &ĂN& zal vby mepi robrob abrod, rep 
o râre, AAvipne XA radra dv tai v6owp 

măoxoy veppiriă wal Ec ănopiav Thy EOxăTIV 
mepineoy, ore cbBaudflev Eysty TapăRĂTotv' 

ei uâv oby pc Eyxartheme wat 0b30y uEhet 

rabrg mepi Îpây elre Câuev, ctre Gnuc l6- 

uey, dc pic pă DhEOy vă pi) Ti Rapa 

vophâuev wârr ei dă mai qihos 17 zatiip 

îpv Drăppov Gupno/p, 120 fobherat dia- 

0ây zi nortomofar, 1305, d6ta râ eg, yErove 

soi | sipivn wi ovfser Betis ră myra. 

Aoizdv e vpătq ră Obinpofhayiac brăp 

îp.âv 6, mi riv porto 6 Kbproc” de pi, pel- 

dezar vă oovrby Xa Tâ ăpxovrt px10v- 

wăwp ră 2n60%00p1, Tă Goyrpspovra, “Oravy Tăp 

1j0Ehapev ră ăvăzabaiv pas Eps:v, ore etc 

"Adptavod păâwaodav, ore mpâtevot 70 

ac /ăhhew ad” Îpiâv Eperovapev. Rat d uv 

Mamaprârms so» vă pesureba) bnep Tju-âv eivar 

dimatov, os zip renvov val pihov dppalov' 

-b 83 vă stoax0500i), vă oixovouijom Kbptoc 

5 Qz6s: nsnoibanev nos br Bshet eioaxovo0i, 

napadstypara 20)dă Epovras vi îjtebpovrae 

ua mi "Eyăotârmră 60% miăngaboy ze ai 

zbunby wa epâvnov. Mapaxzhâ răy Baby vă 

[ni] dozq0i, za vă pi pă zapidg vb 

zapapubiae” ai 38 Beta rabrns ebpai nef 

Î6y. 
1713, 'lobyisv 22. 

a . 2 . = Va 2 ao 

ie 26 ouobe zic Sîs Bsrorărje Ma- Ric zobc dpropobs ile ile erorăriis Ma 

zapiârizoc îv Xptoră suis. 

lo. Kovyoravzivoc Acbnac Boeiiac, 

(Legrand, Recueil, pp. 120-1, n“ 53.) 

  

Scrisoarea lui Constantin Duca Voevod 

către Hrisant, supărat pentru că nu sa 

răspuns la serisorile lui, făcându-i ştiut 

ale bolii lui și rugându-l să scrie pentru 

el Domnului Ungrovlahiei şi dumisale 

dragomanului. 
1713, lunie în 22. 

Am seris Fericirii Tale şi cu dumnealui 

boierul Dimitrachi Eupragiotes, dar şi 

acum seriu tot pentru aceasta, pentru care 

scriseiu atunci, fiind în pat şi suferind de 

boală de rinichi şi căzând la cea mai mare 

lipsă, aşă încât n'am de nicăiri vre-o mân- 

gâiere; dacă deci ne-ai părăsit şi nu-Ţi 

mai pasă de noi ori de trăim nici de cum 

trăim, să ni serii ca să nu Te mai supărăm 

degeaba; iar, dacă, fiindu-ni şi prieten şi 

părinte, ne compătimeşti şi vrei să faci 

vre-un bine, iată, slavă Domnului, s'a făcut 

şi pacea şi curg îndemănatec toate. Ci să 

serii Domnului Ungrovlahiei pentru noi 

ce te va lumină Domnul; şi să nu laşi la 

o parte să sfătuieşti şi cu dumnealui dra- 

gomanul cele prielnice, cele de folos. Căei, 

dacă am fi avut odihna noastră, nu ne-am 

fi apucat (sic) nici de Adrianopol, nici 

mam fi fost pricină de supărare împo- 

tniva noastră. Şi că mijloceşti Fericirea 

Ta pentru noi e lucru drept, fiind vorba 

de copiii Tăi şi prieteni vechi; iar În ce 

priveşte să fii ascultat, să potrivească aşă, 

Domnul Dumnezeu; ci suntem încredinţaţi 

că vei fi ascultat, având pilde multe şi 

ştiind şi pe Slăvirea Ta că eşti iubitor de 

cele bune şi binevoitor şi cuminte. Mă 

rog lui Dumnezeu să nu Te întristezi şi 

să nu mă treci cu vederea fără mângâiere; 

şi sfintele-Ți rugăciuni fie cu noi. 

1713, lunie în 22. 

La poruncile prea-dumnezeieştii Tale 

Fericiri fiu întru Iristos: 

Io Constantin Duca Voevod. 

DXXX. 
ant Notara. despre starea tristă a pă- Bueurerti, 

Nicolae Ruset către Patriarhul Hris 

rintelui său. cerându-i o intervenire pe lângă Nicolae- Vodă Mavrocordat. 

“Baazohi, Nano» "Posotzab ap Xph- 

savfou, Napp “leno5ohbuoy. 

Serisoarea lui Nicolose Rosetti către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

531 

1113, 

22 Junie. 

1113, 
30 Iunie,
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1713, 'lobytov 30. 
Tina mai ceâdopia Tie “Ywerepue Mava- 

prâriroc vpăuara EXaGoy, ai, ră Tis nave- 

păsto» o brâie adris uafov, Aavy 2xdprv, 

vai, ră Geiac xai rarprapyinăs ebinias we” 

ebhabelae defâuevor, ebyapiornoal vatră mohă 

ri) peyiory Gov» apytepnobyg sis ră ayăzny 
Gnod mpâs Tpâs eipev wa Exet. Kbproc 6 

Qedc vă orepebom abrijv sic rby' Detdrarov 

xai &rooroxby adie Opâvov, &v ebmpepia 
ai ciprjviri) marasrăcei, ele Erq noa. 

Xohoreirat i pprorouiuntoc admis Maxa- 

pt6Ts, 6 PrĂGOTOpIOG RaTIp, ie ră 604 
zovvEfmoay eis rijv marpixnv bas oiniav, xi 

„dhtora sis Tijy marăoraoty 6nod 0 TjperEpoc 
ievyljtap? ebpioxerai, xai BrGGXetat 1) Gya- 

doză abris zpoaipeois dr, diâovyras d Bebe 
etpivyv râv npaipărov, wa îpyoutvi, tâ6, 

vă 6670%om &tă ovufovhijc nai napoxivioewe 
100 Btqhorăro» Îubv AdBvroc. Edxaptore 

ai Drepevyaporâ ete rotabrijv Tarpii)v AY 

niv 27 8, &pvopilovrac Gri vai ăn abrob 

ăbvarat 1 'Maxoprârqs rac vă pă %ai vă 
50405, zapaxah& vară mohhă vize re 
za Bobxâs, pă xâbe dos Tponoy, 6700 
1] ăxpa adris Gbveote otdev, vă pâs ovâpău, 

ai vă bnepuoxisg sie rii avăyamy, Enedii 

wat sic hhov EAnida 2îv Exyonev, ei vii 
wâvov sis răy năvra Bovânevov Bed, azi 
ete ri wată mvedpa Tartpixiv abrije âyd- 

majy ueic 6 u&vouev bzoypent vă 0od- 

hebooney rd wară Sbvauuy sis răc arjiae ab- 

rîc xpoorayăe, Bfhouey oupzoog nai poe 
răy Îmtrepoy Vewijropa râs ebpăs vai ed- 

dojtae rijs Sti Maxaptârrjrog, alrtvec BEhowy 

mod eîvat ete uzjddriv zapaubfiay not. ăveatw 

sic ră îoampă. "HI xară avebua oyărnp ad- 
ris AouyiztaS peră râv îjuerepuov râxyoy ed- 

dabos ăomitovrat râs wrxapias abrîe Xeipuc" 

oi GE Geomeeie mai zavămtat edyal râs we: 
vtocne oov ăpytepoobyns stmoây pot 2v Giw 

zayi Coâci ai evhaurriptov. 

1713, ?lowviov 30, ăză Bovovpori. 
Tis “Yyerepas Maxaprârqroc rpifouoc xi 

ramervâraros Bodoc. 

Nex6hnoc 'Pwootroc. 

(Legrand, Recueil, pp. 121-2, no 54.) 

  

' Legrand: sdgagisrwra. 

  

1113, Lunie în 30. 

Am primit serisorile-Ti cinstite şi vene- 
rate şi, aflând cele despre sănătatea-[i prea- 

dorită, m'am bucurat foarte, şi, primind 

cu evlavie dumnezeieştile şi patriarhiceştile 

Tale binecuvântări, am mulțămit mult prea- 

marii Tale arhierii pentru iubirea ce ai 
avut 'faţă de noi şi o ai. Domnul Dumne- 
zeu să 'Te întărească în prea-dumnezeiescul 

şi apostolicescul Tău Scaun, în fericire și 

stare paşnică, întru mulţi ani. 
Te întristezi cu noi Fericirea Ta îndrep- 

tată după Ilristos, ea un iubitor părinte, 

pentru câte s'au întâmplat în casa noastră 
părintească, şi mai ales pentru starea în 
care se află părintele nostru, şi făgăduieşte 

prea-buna-Ţi apleeare că, dând Dumnezeu 
pacea lucrurilor, şi fiind aici, să ajuţi cu 
sfatul şi îndemnarea prea-înălțatului nostru 
Domn. Mulţămese şi prea-mulțămesc pentru 

o astfel de părintească iubire; ei eu, ştiind 

că şi de acolo poţi Fericirea la să serii 
şi să dai ajutor, Te rog mult, ca un fiu şi 

rob, în tot chipul ce vei şti cu prea-înal- 
ta-Ti înţelepciune, să ne ajuţi și să Te lupţi 

pentru noi la nevoie, căci nici n'avem nă- 
dejde: în altul decât numai în Dumnezeu 

cel ce toate le poate şi în iubirea-Ţi du- 

hovnicească de părinte; iar noi rămânera 
îndatoraţi a sluji după putere la sfintele- 
'Ți porunci. Vom vesti și părintelui nostru 

rugăciunile şi binecuvântările Fericirii Tale, 
care-i vor fi spre mare mângâiere şi odihnă, 

în cele jalnice. Fiica “Ta duhovnicească 
Domnița şi cu copiii noştri sărută cu evla- 

vie mânile-Ți fericite; iar rugăciunile as- 
cultate de Dumnezeu și preasfinte ale prea- 

marii 'Tale arhierii să-mi fie în toată viaţa 

de ajutor şi pază. 
1713, Iunie în 30, de la Bucureşti. 
Al Ferieirii Tale gata şi prea-smerit 

rob: 

Nicolae Ruset. 

2 Iordachi Ruset Vistierul. Eră mazil, disgrațiat. 

1 Ancuţa, fiica Brâncoveanului.



DXXXI. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre bucuria pentru 
pacea cu Ruşii şi primejdia unui nou războiu pentru Moldova ca şi pentru Împărăţie. 

"Entorohi, Nixohsov Mavprnopăărov zphe 
Xpboavdov zepi rod nptofewe rii Lahhiss, 

TÎC XOTeVĂGERE TV GDIVpbvoy TONTtXGV 

rapajâv mai rob w66ov rîe Eravohrvene 
a 

adrây. 

1713, "lovhir» 1. 

To teporaroy vpănpa mic “Yaripac Mona- 

pârmroc thăGowev, wat dă my draijv mai 

Eperijy byteiav rns nepeyâpnuav, "Ldey6uuzv 

ebiafâc nai râc diac abrîs ebyăc, xi eh- 
japiorobuev adrij Evouev vai ră Epettie 

1 popoueva. 

“Opiter mepi rod nptofewc ris Ppăvriac| 

îm omiverat ypmsrăe role oo, Gu ră 

pa 6ăv etvat ohppova' 1 Ywerepa Manapră- 

mac Eye. Xxpav obveotv Xa nepivotav, xai 
6ze mportu tom Th obpoepibrepov" Tiuste ât 
pâvouey Eros sie robe Gpropobe rr, xi 
năvrore 2p6Owuor vă 3ovhebowuey ră Ilaya- 

vip Tăpop eis ră vară Bbvaputy, 
Ilpăe robrots Gpiter Gri ră ar6de, zâc E- 

rpetav wo rpexovot, ră orjpetodotv ăhhot xai 

captorepov vai nharbrepoy' ebyaprotobuey dt 

xi ri “Yperepa Sefaopudrnrt God, dv xai 
ovyeoxtoap&vos, Guwe Gawtotepov bratyitaro 
ză zâv 2paipâroy Xarăsrasty, ri nai Îp.sie 
mapop.otos ovverxătopev xadâe vo 1, Xxpa 

ms sbveoe, 20 piâvoy 6 mavăyaflos Bebe vă 
ebâoxiioq vă stiva wdwip.a ră evovăry, Xa 

vă RATEdVăoN, Tăc Tapopăs?" Gri, vă piăc nta- 
rebom, Î “Yperepa Maxaptâre, re ThEay d- 
zevăuouev, Xăuia dbyawte Băy Eee, val 
dorzby zapaxaoduev Bepu.orara Tijy Yyierepav 

Lefaouu rara vă %a6wereboyj ză batoy vo wăs 

frq0iog, ai vă 2uzodion zbră ză vâov Sat 

jetpnpa Gzod 
=b 6noisvy dy! 

op ÎBoohifroav vă 1âpaby 
vâyav etvat eBopunotd ete zăv 

nszw7î zo05roy sâz0y, Gh nai drozeh&e, 

iouoe wat Emihafze eic cv Daoteiay. 

Topazahoduey vă Epowey ai 2ăhty 00 pvă 

zb îepăv ypăuu.a rs "Ypres Seinapi6r1jz06, 

is Sos ie adie 77 
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2 Pentra tratatul ruso-ture v. inai sus, p. 529 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 
Hrisant despre solul Galiei (Franciei), po- 
tolirea tulburărilor politice ale zilei şi 
frica, de revenirea lor. 

1713, Iulie l-iu. 

Am primit preasfinţita scrisoare a Fe- 
rieirii Tale, şi ne-am bucurat de buna şi 

dorita-[i sănătate. Am primit cu evlavie 

şi sfintele-Ţi rugăciuni, şi-Ţi mulţămim; 
am aflat şi cele scrise pe rând. 

Spui cu privire la solul Franciei că se 
pare bun după vorbe, dar faptele nu se 
potrivesc cu ele; Fericirea “Ta ai înaltă 
pricepere şi isteţime, şi vei alege ce e mai 

de folos; iar noi rămânem gata la porun- 
cile Tale şi totdeauna la îndemână sprea 
sluji Prea-Sfântului Mormânt în ce putem. 

Pe lângă acestea, spui că cele de acolo, 
cum s'au întors şi se întore, le vestese alţii 
şi mai sigur şi mai pe larg; ci mulțămim 
şi Reverenţei Tale că. de şi pe scurt, dar 
mai sigur ni-ai dat să înţelegem starea de 
lucruri, căci şi noi tot cam aşă judecăm 

ca şi înalta-Ţi înţelegere, şi numai prea- 
bunul Dumnezeu să binevoiască a face să 

fie statornice cele întâmplate, şi să poto- 
lească tulburările; căci, să ne crezi Feri- 

cirea Ta că am decăzut mult, că n'a mai 

rămas vre-o putere, şi, de altfel, rugăm 
foarte călduros pe Reverenţa Ta să faci 
rugăciune lui Dumnezeu să ne ajute şi să 

împiedece acea nouă întreprindere pe care 
acum au voit s'o facă; care nu numai că 

e aducătoare da peire acestui loc nenorocit, 
dar şi fără folos, ba poate şi dăunător 

pentru Împărăţie. | 
Ne rugăm să mai avem dese ori sfinţita 

scrisoare a Reverenţei Tale, pentru vădirea 

bunei şi mult doritei “Pale sănătăţi, şi sfin- 

tele-Ţi rugăciuni. lar anii PFericirii Tale 
fie de la Dumnezeu îndelungaţi şi cu tutul 

fericiţi. 
1713, lulie l-iu. 

si nota 2. 
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1743, 
l-iu Julie.
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1713, 
14 Iulie, 

Tije Tuertpas Maxaptârijroe biăs îv Xptorâ 

ai Ghe sie mobs Gptop.obe, 

lo, Nix6haos Boe665ac. 

(Legrand, Recueil, pp. 123-4, no 65.) 

Al Fericirii Tale fiu întru Ilristos pi cu 

totul la porunci: 

Io Nicolae Voevod. 

  

DXXXII. 
Constantin-Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

venirea lui apropiată in Țara-Românească, pregătirile Turcilor şi siguranţa că 

Ruşii voiesc numai pacea de care se bucură. 

"Emorohi, Kovoravyrivo» Baoapăba mpbe 

Xpboovoy, eăxăe arwnabyroc brăp Tod us- 

deroutvov raftăio» rov ai eidonotodytos Tijy 

ămosrohijv dpaţioy, be ai mepi tivoy TONL- 

TzGV vpeţovărov TapAVÂY, WTA Th. 

TA 
1713, "lovhov 14. 

Abo ziua, xai se6ăopua, rije Manaptâryrâe 

zvjs amd m mai 6! cod rpâxavtos epava 

zMâ6ouev, ai, 28 ăpwporepov zmpocoprdevres 

my per înîv byeetav rc, mă 6adsoy wap- 

diac nepexăpnpev. 
"EdeyOmuev nai răc zarpixăc arie ebxăs 

vai ebhoyiac. 

"Eyvopey moi ră &v abroie Grjperwbevra, 

[ie ră 7 pârv vic Tiutov, Opilev vă rijs 

orethopev ră păâtoy ai robe XXNApI00GE- 

“ipăvrisec, oăv Gnob mhesy îjtotmdotm dă 

mb. xiwmpua. Fie ră Bebrepov, pile! vă eivat 

pepixi, Drouovh zepi râv frdăvro», Swe vă 

i riv Exfaow râv mă 0YAvobivrov 

TpoiuăTov. 
Kai, Boov uăv 8ă vă 6plom 836 1) Maxa- 

piâcns eqs, nâc ob wâvov eivat Entry 

sie mod Aozo» pas, GXă maparahobuev dă 

vă ătofoduev vă riv ănoaboouev xi nt 

uiay jptpav mporijrapa, Tobro sivat GW0hg- 

obpevoy. “0oov dă xai dă vă ri Btăoopev, 

zodro 8ăv rohuuev vă Th Wâuusy, Tapă 

wâvov Exsivo mob vopioyj 1] Gbveoie vie 

dă ovwepbrepov Xa abijpi6v tije, Exetvo 

vai. B5her duxodov»6iog. 

Acunây, vaboe re Enporpătavey, tâ0d 

Gnod Gijpapoy pe utvobpey Sva îpâttov p 

uepră Xonpa Omab sia vă ânfiborv sie răe 

E
,
 

îvaorâoae ăvăpuae 17 Tahalmogiae pac, Xa 

ună adr nâpnezat 5 Garăos Tv XIhapASI)- 

dv was uă Eva xxhapăorjy, Wat TE0GXpUS 

cepuâwqăec, mov Onotav ănb rijy aiuepovy toc 

uiav E6Bouda hovapâtonev 0 820 s»- 

)inropi vă wo nai abro” dev pivovras 

md dudtov adrod, ei păv zi î| Mazaptorij 

me etvat Sroworăry,, Xa 0ăv rij îu.moâite   

Scrisoarea lui Constantin Basarab către 

Hrisant, făcând rugăciuni pentru plănnita 

călătorie şi vestindu-i trimeterea de căruţi, 

precum şi pentru unele întâmplări poli- 

tice, tulburări, ş. a., ş. a, şa. 
1713, Iulie în 14. 

Două cinstite şi venerate scrisori ale 

Fericirii Tale, serise la 8 şi 9 ale lunii 

acesteia, le-am primit, şi, din amândouă 

aflând dorita-Ţi sănătate, din adâncurile 

inimii foarte ne-am bucurat. 

Am primit şi părinteştile Tale rugă- 

ciuni şi binecuvântări. 

Am aflat şi cele însemnate într'însele. 

În cea d'intâiu cinstită scrisoare, ni spui 

să trimetem căruţa şi pe călăraşii seimeni, 

de oare ce te-ai gătit cu totul să pleci. În 

a doua, spui să se facă oarecare zăbavă 

pentru cele spuse, pănă vei vedea la ce 

capăt vor ieşi lucrurile iarăș tul burate. 

Şi, cât despre aceia ce spui acolo Feri- 

cirea Fa cum că nu numai eşti dorit de noi, 

ci ne rugăm a fi învredniciţi să Te vedem 

şi cu un ceas mai înainte, aceasta e ade- 

vărat. Iar, cât despre aceia că să-Ţi facem 

silă, aceasta nu îndrăznim a o face, ci 

numai aceia ce va cunoaşte înţelepciunea 

Ta că e mai cu folos şi fără paguba Ta, 

aceia se va şi împlini. 

Dar, cum 'Ţi-am seris şi mai înainte, 

iată că astăzi pornim o căruţă cu câţivă 

bani care sunt a se da la nevoile şi mi- 

zeriile noastre de acum, şi en dânsa se tri- 

mete vătahul călăraşilor noştri cu un că- 

lăraş şi patru seimeni, care de azi într”o 

săptămână socotim cu ajutorul lui Dum- 

nezeu să și ajungă acolo; şi, deci, sosind 

căruţa acolo, dacă şi Fericirea Ta eşti cu 

totul gata şi nu te împiedecă apoi vre-o 

împrejurare, se va întrebuinţă acea căruţă 

pentru folosul Tău, cu toţi oamenii Tăi; 

căci o asemenea poruncă am dat-o întru 

aceasta şi boierilor noştri. lar, dacă nu te



umBetijc xăvEva nepioraziadv, BEhat perast- 

pio03 add rd audtv ic ziv Xpetay Trs 

pă Ghobe robe âyfiponobe” Gri rotabrijy 2p00- 

roțiiv ădboapay mepi robro» xai toie Xpxobai 
wac. Bi 88 oi 8ăv rijv soyxopi) 1) Evecrâca 

modbstpotpoc nai mOXbrperroc Gopă TOD XAt- 

pod, she wâpim Exsiyo 6nob iv coriog d 

Kbproc. 
“Opite mâe ua mâhwv towpp59079av oi 

adr, uadâvrec dr zhjoritovat zohă zh fin 
Py e 2. + , , - 

râv brevavrioy roy, xi Gavulopevy rivec 

eioivy obrot oi Epevpioxovrec Xa perndidovree 

zotadra vebârj 8o0vy uâv ne za Exetvot, bs 

ăvOpozot, ua dyt xa05 La, axnbovrec Tobrwv 

zi Srotpaoiav, fivowătovro wa ebploxovrat 

Ztvmvot, rodro sivat maatâroy. “0oov d8, ră 

vă varafaliyoot pă ToMbăprfuov STpaTLăy, 

10570 stvat Wavătoratav” EXSîvot pĂNOTI, TOPO 

îv bortpote pafâvrec măv rijs ăvămas ni6e- 

Gata, mai Ezâprjoay vai rpomov Ttvă ERaboay 

1 peyăm roy Ewvota Xa 2pasoXii, vad 

zodro Geha 7b vopio xai nd rod ăXNO» 

utpove 7 Eipatțov” vii) abrei ri rapărrovrat 

mai Gopwfodvrat Xopie rwbs ahrjdods xai 

xorezetrob5o0s Ypelas; 

Tadra păv Emi nod napâvroc! td 88 riuudy 

me mat ab6te vă priv vs Mein, dă vă 

aipopey îmi ri &cerij fjuiv Dieta, mai vaie 

Tarprnnie TOS ebxaic, 

uiv Ev Bio 7rayri, 
ati? ?lovhtov tă. 

Tie Sic Maxaptâratoc bibe aTă 2yabpl 

un Ghae sic robe Optovabs ris. 

ofawvec za etmoav 7 

lo. Kovoravrivoc Booapifae Bos66das. 

(Legrand, Recucil, pp. 124-6, n 56.) 

  

va îngădui acest mers mult întortochiat 

şi mult sucit al vremii, vei face ce Te 

va lumină Domnul. 

Spui că iarăş sau supărat cei de acolo, 

aflând că se apropie mari mulţimi ale pro- 

tivnicilor, şi ne mirăm cine sunt aceia cari 

află şi răspândese asemenea minciuni; iar, 

cât despre aceia că şi ei, ca oamenii, şi 

nu ca nişte vite, aflând de gătirea aces- 

tora, s'au gătit şi ei şi se află treji, e 

vădit la toţi. Dar că să se coboare cu 

oaste multă la număr, e cea mai mare 

minciună; ba chiar, aflând acum în cele 

“lin urmă întărirea păcii, sau şi bucurat 

şi oarecum a şi încetat marea lor grijă şi 

pază, cum o va face ştiut şi, din altă parte, 

scrisul; dar aceştia ce se tulbură şi fac 

tărăboiu fără vre-o nevoie adevărată care 
. 

să-i îndemne? 

Acestea deocamdată; iar cinstita-i seri- 

soare nici de acum înainte să nu ni lip- 

sească pentru a ne bucură de sănătatea-Ți 

dorită şi de părinteştile "Pale rugăciuni, 

care să şi fie cu noi în toată viaţa. 

1713, Iulie în J&. 

Al Fericirii “Tale fiu duhovnicesc şi cu 

totul la porunei: 

Io Constantin Basarab, Vocod. 

  

DXXXIII. 
Iacob Manos din Argos către Patriarhul Hrisant Notara, despre manu- 

scriptele lui Maxim Margunios, episcop de Citera, 

trimete lui Nicolae Mavrocordat. 

"Eztozohi, "lma3od Maâvob 'Apisio» zphe 

Xpboawfiov Czobvros P AROGTINOIW ete sây 

înreuva Tis MohBavine erppază sta Ma- 

fiu» 265 Mappodviod vai Kogpidho» z0d Acn- 

vâpios 4.7. A. 

Mazapnbzase, dpibrare Adi Guzzate Ia- 

aptâppa râs îs 26hewe lepr aa) i ai, 

ză Dassiras, aărep 6 

Ti “Yperepay sefnoytorăe! 

oa z poor vai. Ti, GebaGulav adtis 

1 'Fureii. 

2 Ruşii. 

şi Chiril Lukaris, ce sunt a se 

Scrisoarea lui lacob Manos din Argos 

către Hrisant, cerând să se trimeată Dom- 

nului Moldovei unele manuscripte ale lui 

Maxim Margunios şi lui Chiril Iukaris 

ş.e.l. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea- înțelepte 

Patriari, al sfintei cetăţi Ierusalimul şi a 

toată Palestina, părinte prea-venerat. 

Fericirii Tale prea-venerate mă închin 

ca un rob şi-fi sărut venerata dreaptă, ru- 

1113, 

10 Ausust,
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1713, 

li August. 

Setiay ehhafâc ăonătowat, Beduevoc Exrevâe 

mod 2 Tpiăă duvovu&vov Beod ju Onue 
darnpoin adry ăvooov, Xrporoy, €50wp.ov, 

dă, panproy, ăuerog6v re nave ăvytapod 
xi râv GvrietpEvoy ăvoripavy, îv Eriroyia, 

zâvray Tăv xaradvpioy. 
“Bye măwos ete pviuiny 1] Maxaprâriie 

abris md Xerpiotov îxeîvo mahotbv GLGNiov 

mod etyev tâtoyerpoypăpove mivăs Entotoăs 
Matip.ov rod Mapryovviov! xai ztva, Srypebuara, 
Kwpiov rod Aowxăpens, ră 6molov Ehafe 

fu vă ră 187. Todro md ECirnoev 6 Exhou- 

mpâtaroc AdOâvrps vă orahi) sic rijv Mnoy- 

5ayiay, Kai apara ri 6eoxdounrov abrije 
Maxaptârmra, si măv wa rd Er pată, dv 
etvat bptoue ns, vă oTaN0i, 830 eic rod 

XăjGb ab dă vă md oretho vai pă ha 

mvă. mpămara” ei dă mai mb ăpqotv es ri 
B6Modipry rod wăroxio», Bedua vă ivy] 
xpostayh dă ceâaoiov Tre Ypăppatos 2obe 

zby bowbrarov xodrjrobpzvov xp "ABavăoloy 

vă pă ră dog. "Er 85 inzzebu oi ăvrifohă 

vă Exo GDIIVONŢV TApĂ Ti) 0VȚYVoHOvw- 

măr adris Xefaourdrnti. Oi 88 xpâva rije 

Georwpiro» abrâc Maxzaptbrijtoc et oav ip 
zohhot ai Tavenryeic, 

ah, 'Abyoborav vi. 

Ti Yperăpae oeânoutorărus Moxapt6rqroc 

Bodhoc mai Ghoc ete robe Gptowobe. 
Plaxobpiije Bâonmhos?, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

gându-mă călduros de Dumnezeul nostru 

cel slăvit în Treime ca să Te păzească 

fără boli, nevătămat, voios, sănătos, întru 

mulţi ani, fără împărtăşire de cevă su- 

părător și mai presus de cele împotrivă, 

în dobândirea tuturor celor dorite. 
Îţi aduci aminte Fericirea Ta de acea 

veche carte scrisă cu mâna care are câtevă 

serisori originale ale lui Maxim Margunios 

şi unele însemnări ale lui Chiril I.ukaris, 
pe dare ai luat-o ca s'o vezi. Aceasta a 
cerut-o prea-luminatul Domn a se trimete 

în Moldova. Şi mă rog de Fericirea Ta 

împodobită de Dumnezeu, dacă o ai acolo, 

dacă vrei să mi se trimeată mie aici, spre a 

o trimete şi eu alte lucruri; iar, dacă ai 

lăsat-o în biblioteea metohului, mă rog a 

se face poruncă prin respectata-Ți seri- 

soare către prea-cucernicul categumen chir 

Atanasie ca, să mi-o dea. Şi iarăş mă rog 

şi te poftesc să fiu scuzat de Reverenţa, 

“Pa cea prea-iertătoare. Iar anii Fericirii 

Tale celei de Dumnezeu cinstite să fie 

prea-mulţi şi cu totul fericiţi. 

1713, August în 10. 
Al Fericirii Tale prea-venerate rob şi cu 

totul la poruncă: 
Jaconi, dascălul. 

DXXXIV. 
Constantin-Vodă Brâncoveanu 

aşteptarea acestuia la Bucureşti. 

"Bmioro)i, Kovsravrivov Bacapăba npbe 

Xpboavov 3nhonotodyros rijv &tbpiav ad- i 

rod &zuws do0v răxos tm abrăy dptxvobţuevov 

eic Bowxovptorioy, %. 7. Ă. 

1713, Abyeborov 14. 

To ani ris W rob rpExovtroc YeypauuEvov 

ziptov abrijs Ehâfopev wat dă rijy Eperijv 

dpiv Byietay rrjs Ohobywoe Dnepexăprev. 
"R56/Opev za răs nompzăe adrijs ebyăs 

xai ebhoţiac. "Eyvowey 40 ză Ev adr 01- 
zu ară Tijv p . a A pe % 

petwBăyra” xni, Exadi, Opiter 
15 rob rpsyovroc îjroy vă x1w10%j az "Adpia- 
  

1 V. vol. XI, pp. 488, 514 nota 1, 518-9, 107 

2 Pentru Iacoh Manu, „principele filosofilor“ 

  

către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

Scrisoarea lui Constantin Basarab către 

Hrisant, arătându-i dorinţa ca să-l vadă 
cât mai curând sosit în Bucureşti ș. e. |. 

1713, August în 14. 

Am primit cinstita-Ţi scrisoare scrisă 

la 7 ale lunii curente şi ne-am bucurat 

peste măsură de sănătatea-Ţi nouă dorită. 
Am primit şi părinteștile Tale rugăciuni 

şi binecuvântări. Am aflat şi cele însem- 
nate acolo; şi, de oare ce spui că la 12 

ale curentei erai să pleci din Adrianopol 

către părţile noastre, nu mai avem la ce 

nota 6, 778 nota 1. 

Tarigradului, directorul „Şcolii Neamului“, înte- 

meiată de Alexandru Mavrocordat Exaporitul, la Iudaicele căruia el scrise prefața, v. C. G. Manu, Docu- 

nente din secolele ul XVl-lea—XIă-lea privitoare la familia Mano, Bucureşti 1907, p. XVI şi urm, 

p. 65 și urm.



a 3 az A a A 2 
vod mpbe ză ferega, î3v Eyopav mhEoy ele 

* A » e a x A 

m vă &roxpiyâweodey, zapă povagă Ti ze- 

ppăvouev Oarime Yepoi mai ăvanenravvy) 
x 

Savoia, dă vă rijv &noabowmuev xară Thy 
vă ri comgapâuev 6 88 y- 

jedos “Papan vă eivat wpbhat uni oxenacris 

2v măome rate 63oie abrijs îva pi] Tp0GX6YI] 
zpe Nov râv moda rac, 

$ 
m60ov pac ai 

&NĂ& mai vă Thy 

TepuepobpII GO ăvwrâpav ai Drepxetpăvrv Tă- 

oc &vavriac mep!orăoewe. 
“Hpeic dăboawmev kile mpooronțiv %ai za- 

poxedav râ îv Bowxovpeorio ăvivrăte ăp- 

ovi Gano wa tote cby adr Gros, 

rBâvovoa îi Maxapiârne rs Exeioe, vă rijv 

ămodeyootvy be 2% wâpove pas peră 7ije 

îwpobome ebhoârerxije Betthoewe, 13 vă 

3ooos xi îpiv rhv etânow rîjs mohonobiro» 

iv mapovoiae rc. B5her ps vpâtn duo 

sai Îi Moxaptocije re dă vă Eebpopey ră 

mâre îpbuoe, xi nâre peheră vă âpio ai 

sie mi 2voplav rob SrEhhaL?, rije Gnoiac 5 

îmobpavoc mavyârat nâe Eye xâte Eratpa- 

ciav Bă cv Moxaptârijră ras. 

Ta5ra pă în rod Tapăwroc” at BE mavă- 

mar abrîe ebyăi etmoav îjpiv 2 6iqp zawi. 

„auţ, *Abvoboro» tă. 

Tis Sie Moxapiârqros vibe KoTă Teba 

mai Boc sis zobs bptoWode. 

lo. Kovoravrivoc Baosapăfas Boebdârc. 

(Bocepoip.) Neptepyize Yâptw ze nopey ri 

Moxaprârqri ras răv zapâvra pnaprlev, Onod 

Eye vedip vehip pezăwa, „al BeEheze ră Ex 

înhevrtăy sie 7ijy orpărav. 

(Legrand, Recucil, pp. 126-1, no 57.) 

  

  

să-Ți răspundem, decât că 'Te aşteptăm cu 

mânile întinse şi cu gând voios, casă Le 

întâlnim după dorul nostru şi să ne bu- 

curăm cu Tine; iar îngerul Rafail să fie 

păzitor şi ocrotitor în toate drumurile Tale 

ca să nu se cioenească de piatră piciorul 

Tău, ci să Me păstrezi mai sus şi 

presus de toată întâmplarea protivnică. 

Noi am dat toată porunca şi vestirea, 

celui din Bucureşti ispravnie, dumnealui 

Barbă-Deasă, şi celor cu el ca, sosind Fe 

ricirea “Ta acolo, să Te primească ei ca 

din partea noastră cu .ospitalitatea evla- 

vioasă ce se cuvine și să ni dea şi nouă 

ştirea, mult doritei Tale prezenţe. Ci ni vei 

serie şi Fericirea Ta ca să aflăm când ai 

venit, şi când te gândeşti a pofti şi la 

enoria Stelei, al cării egumen se bucură 

că are toată gătirea pentru Fericirea "Ta. 

mai 

Acestea deocamdată; iar preasfiatele-Ti 

rugăciuni să fie cu noi în toată viaţa. 

1713, August în 14. 

A] Fericirii Tale fiu duhovnicesc și cu 

totul la poruncă: 

Io Constantin Basarab Voevod. 

(P. $.) Pentru distracţie trimet Fericirii 

Tale această bacceă (grădină), ce are ri- 

dichi nelâr, neler (turcește), şi o vei aveă 

de petrecere pe cale. 

DXXXV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre starea Moldovei, 

zidirea Hotinului şi sosirea Patriarhului în țerile de la Dunăre. 

"Eztorohij Nicio» Manpoxopâăr 2pbe 

Npbonavdov eţi ris Entozahobs Tv 2pAi- 

pt XATXOTĂGERG Ev Moâafia, 7âv Ava 

enecâv sapapy vera is 

Xoz zposeyobs rad llazprây/0b eis 

lâatoy ăeiteoc 4. 7. d. 

1113, 

Abu tepă “pân aTa 

Tifoney 1 

votau 70 

io), TIS 3 

"Avpob30 21. 

-îe “Tuezipas Maza- 

Dao zis ări 77 

îrpezie s ee dia 3păpiiey. PE E /fonpzv 

per edhafeiae vai zăc 'epăs abti,s 2/5, 

1 0 pureclă glameată de boier. Domnul va fi 

2 Stelea, biserica din Târgovişte. 

58183. Vol, XIV. 

| 
l Serisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, despre starea nesigură a lucrurilor 

în Moldova, tulburările ce au răsărit din 

pricina zidirii Hotinului, apropiata sosire 

a Patriarhului la Iaşi ş. c. ]. 

1713, August în 21. 

Două sfinţite serisori ale Fericirii Tale 

le-am primit şi ne-am bucurat foarte de 

buna şi dorita-Ți sănătate. Am primit cu 

evlavie şi sfintele-Ţi rugăciuni, şi-Ţi foarte 

fost la Târgoviste ori la moşii. 

68 

53 

1743, 

21 August. 

4
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x 
xai. Dnepevyoptorobpev abrij Evvonev ai ră 

epetije "pawâpeva, 
Răyaprorodnev mi "Ywerepa Maxmptârnri 6- 

nod Băv Gwheinet vă păc Taprtopi, Xa Vă 

păs naporpbym vă ui maraninropey sie răe 

neptorotp boa TohbTpăzGve Xa RONWTĂOAOIS 
xaupixăs ăvowahoc, al Groiat Gri stvat Gh- 

henăhqăo al oysăby ăpâpritat, eivat tpavs- 

pâv' uâvov 6 Boros Bade dă râv feozedâv 

odrîa ep vă Eni6hâba Lhfp dupa xol 
vă ndahobyiism rd. cadpbv robro oxătpoc 

ris zohwnx055s Mokâafiac, Onod n»palverat 

utoa ele mEAAŢOV ToGabTav ăvaţaây, rai, 

xarebyălov ri 0sig abrod vâna mat 2po- 

voia robe ăvețetpoptvabe Too&vac, Vă Măc 

xadopuiom sie ănpahetas Muâva. "Ovrec Bune 
xăroxot sic ăOvuiav, 50âvOpev ueyăivv na- 
paunBtav ua mvebpazixijy adina dă 
miv sic ră Gâe edodobetoav zic “Vuerâpoe 

Fefoovu6rptos Enpoir1joty vai napovotay, Tijy 

ijpîv mpă moNhod eburalay mol Eperorepay 

movrbs yaBod' wăhora EX robTG» Gbvetnd- 

Couev nâs 1, ăxpa. abrije epâvnots vă Erhm- 

poropi6m riv Befatwaw Tie eipijvre, na vă 

mit miy Băhvowy râv Bopbfuv Oz05, xară 

md mapiy, &vepbmsay pă rijv ăpopuăy Tâs 

ăvornoâniuiic rod Xorwiob nat Tâv mpocăpa- 

pâvroy 1 Baoneia AEguy. "Eyovrec Motzăv 

sai jpeie ăadăe hzidac vă eiprjvebooby usi 

256 ră mpăguara 19 vă oixovouijo 6 Qedc, 

tă rây din Tis E5%0v, xopic pna wa 

răy îjpâv sie dot etpryxijy Enăvoâov, peră 

peyăne wapăs xai mpoboulas ai napaxa- 

Moduea uni Bhoţbyoc Exâeyipeba ciiv “Ype- 

râpay Mavnapiârara, Tăy Tv 0e5uGuLOTarov 

morâpa, vai. mapaxxhoduev my zavărţatoy 

Bebv vă păc ăttbon îv răyei vă ăonnotiâpev 

ueră danbpo ebhabeiac rijy âiay abrie 

Setiăy, mai vă ueralăbonev ru deonebâv 

abrie edyâv Xa edhoytăv, Tjusie re val zây 

mb îvradfa râv &ploâ6âay oboraua. 

Kară my Gproudv ris "Ywertpae Maxaptâ- 

mnros, B5howev vpătmj bepuă Tr re ÎjperEpp 

mappihrărep dâehpă noi 7 Xppovr Xopireri 

Anpajrpăzm, Mlovhavă tă vă pEpeovrat ună 

Ovpiav eis ziiv Gobhevoty arie, OYAtĂă ău- 

wăzepot, xaBâe 35 rijy Aavbiăver, doc E6tiprrjy- 

zar râv vedp roy zic “Tuerăpae Maxaptbrrjtoc, 

ami. eivat zpoBvu.6roroL sie Tobe 6ptGyuobs Trjs. 

Ilapaxzhoduev xi Tpueie rițy “Tperepay Le- 

Baapudrnra zi Beig Gorjdeia xxl aie pia 

abrîe ebyaic 17 2poGhzapijszat 6ă))ob37y 

wzroEb 705 Gyazijtod Tv zarpbe hau 

zpocăto» Adfevrob Baosapăfa-Bâa ai Toy   

mulțămim; am cunoscut şi cele serise pe 

rând. 
Mulţămim Fericirii Tale că nu lipsești 

a ne mângâiă şi a ne îndemnă să nu fim 

abătuţi de încureatele anomalii ale timpu- 

lui, ce ne încunjură, care, că vin una după 

alta, şi sunt cu totul de nesuferit, vădit 

lucru este; numai Dumnezeu prin rugă- 
ciunile-Ţi ascultate să privească cu ochiu 

milostiv şi să cârmuiască această corabie 

putredă a mult păţitei Moldove, care se 

zbate în mijlocul mării atâtor nevoi, şi, 

potolind eu dumnezeiasca Lui putere şi 
îngrijire furtunile stârnite, să ne pornească, 

spre limanul siguranței. Ajungând însă la 
desnădăjduire, am simţit o mare mân- 
gâiere şi sufletească bucurie pentru bine 

îndreptata venire şi prezenţă, în aceste părţi 
a Reverenţei Tale, pe care de mult o do- 
riam şi o poftiam mai presus de tot binele; 

mai ales din aceasta scoatem că înalta-Ti 

înţelepciune ai fost înştiinţată de întărirea 

păcii şi că nădăjduieşti împrăștiarea, tul- 

burărilor care astăzi au răsărit cu pornirea, 

zidirii Hotinului şi cu venirea la Împă- 

răţie a l.eşilor. Având deci şi noi bune 

nădejdi să rămâie în pace şi aici luerurile 

şi să iconomisească Dumnezeu prin sfin- 

tele-Ți rugăciuni fără zăbavă şi întoarcerea 

noastră în pace la laşi, cu mare bucurie 

şi orabă ne şi rugăm şi din tot sufletul 

așteptăm pe Fericirea Ta, părintele nostru 

cel prea-venerat, și rugăm pe prea-bunul 

Dumnezeu să ne învrednicească în grabă 

a sărută cu înfocată evlavie sfânta-Ti 

dreaptă, şi să ne împărtăşim de rugăciu- 

nile-Ţi ascultate de Dumnezeu şi de bine- 

cuvântări, noi şi toată obştea de aici a 

drept-eredincioşilor. 

După porunea Fericirii 'Tale, vom serie 

călduros prea-iubitului nostru frate şi du- 

misale boierului Dimitraehi luliand ca să 

se poante cu inimă în slujba Ta, de şi 

amândoi, precum nu-i scapă din vedere, 

au atârnat cu totul de îndemnurile Fericirii 

Tale şi sunt prea-gata la poruncile Tale. 

Ne rugăm şi noi de Reverenţa Ta ca 

să îngrijeşti şi să adaugi înalta prietenie 

şi calda iubire care cu ajutorul lui Dum- 

nezeu şi prin sfintele-Ţi rugăciuni şi im- 

plorări înfloreşte între iubitul nostru pă- 

vinte prea-luminatul Domn Basarab-Vodă 

şi noi, ea o faptă a Ta, ca să rămâie 

această legătură nesfâşiată şi să se veş-
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(Legrand, Recueil, pp. 121-9, no 58.) 

  

nicească nezguduită această stare de lu- 

cruri vrednică de laudă, care este la Duimn- 

nezeu şi la oameni şi plăcută şi pizmuită; 

noi de sigur ca fiu: adevărat ne purtăm 

faţă de Luminăţia Sa, şi nu ne îndoim, 

precum ne. înştiințează cu cinstitele-l seri- 

sori, cum că şi Luminăţia Sa are o inimă 

părintească faţă de noi. 

Ne rugăm să avem şi de acum înainte 

adesea, scrisoarea-Ți preasfinţită pentru vă- 

direa bunei și mult doritei Tale sănătăţi, 

şi sfintele-Ţi rugăciuni; iar anii Fericirii 

Tale să fie de la Dumnezeu prea-mulţi 

şi pe deplin fericiţi. 

1713, August în 21. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

lo Nicolae Voevo 

DXXXVI. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre felicitările tri- 

mise lui prin Spelaiotes (Spileotis). 

"owns Mavpunopăăros Xp»oăyde Norapi. 

Maxapmbraze ua Beoceftorare Gtonota, Tijy 

“Yuerâpav Manmptârnra ebhafâe 2pooxbvâ 42 

mi &piay abrije Batrăv ăonitowat, deduevos 

rod zavayădov Bzod noc Brapnhărrot abrijy 

ăvodoy, e%0ouov, bă vai ăvorăpav Ravrăe 

îvaveiov, od zi jâpur dă râv Gqioy adr 

cdyây ptpr rod vw byalvovtee Barehobp.zv. 

"R350qy rods patpertouods ris “Yuerepac 

Maxaptârqroc zapă z0d xopiztr, Saharov 

za. edyaptoză dă zijy pvijuiry. "ÎEebpo va 

mâs div pahar mâoov Gmpeta mai â5- 

ototoc pâs Ev 1] GTEpIj6 odric, 
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loan Mavrocordat lui Hrisant Notara 

„Prea-fericite şi prea-eucernice stăpâne, * 

mă închin cu evlavie Fericirii Tale şi sărut 

sfinţita-Ţi dreaptă, rugându-mă de prea- 

bunul Dumnezeu să Te ţie fără boli, bu- 

curos, sănătos şi mai presus de orice vrăj- 

maş, — prin barul căruia, mulţămită ru- 

găciunilor Tale sfinte, pănă acum în să- 

nătate petrecem. 

Am primit heretisirile Feriecirii Tale prin 

dumnealui Spelaiotes, şi mulţămese de a- 

mintire. Ştiu bine că nu te îndoieşti cât de 

grea şi de nesuferit ni sa părut lipsirea 

de tine, dar nădejdea că te vom întâlni 

iarăş, cu voia lui Dumnezeu, sănătos şi 

bucuros, e pricină de nu puţină mângâiere 

şi uşurează covârşirea descurajării. Afa- 

cerea Patriarhului Ecumenic cu Mitropo- 

litul Heracleii ce fel a urmat şi la ce a 

ajuns, vei aveă ştiinţă cu de-amănuntul 

din scrisoarea dumisale Spelaiotes; pentru 

care nu-i seriu ca să nu mai lungese 

vorba. 

Mă rog deci să nu ne înlături din amin- 

tirea 'Fa, ci să ne învrednicim şi de serisuri 

care să vădească prea-dorita pentru noi 

-539 

1713, 

29 August.
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1713, 
3 Septem- 

bre. 

1713, 

3 Septem- 

bre. 

anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 
Al Ferieirii Tale cu totul la poruncă. 

1113, August în 29. 

- Ioan. Mavrocordat. 

xapiârqroc simoav Ge60ey nâpnoha voi 29- sănătatea 'Ta;iar 

vebroX3). Tie "Yperăpac Moxaptorijros nivrote 
sic! robe 6ptop.obe.; | 

1713, Abyoborav 29. | 

odwyns MavpoxrpSăros. | 

“(Lesrand, o. c., IV, pp. :95-6, no 61.) 

DXXXVII. 
Nicolae Mavrocordat către Serafim Patriarh de Alexandria; de cuprins retoric. 

Nixâhace Mavpoxopăăros 1 hoporărip Ilază! xp Sepăpew. 

“Hâe uâv dei moi repnvă ră măpă râv (ptăobvrov păwara, eir' ebpoobor xoi 

e5ou.odotwy, ete oxatais ppavristv ămodmbonaw, sir” otxot usyovot xai “paine autpthopnăe 

ămohabovorwv, st6” 6ăormopobaty 1 orparevuutvote juiy ăzavrâvra, "AXĂ Tă ĂpTi POITIGAVTA TApĂ 
mis oîc upeheiac, re xarăhMdn dvyra rij z4pobo rod ypăvo» popă, xai TOMâY Erpelăv 

awp Ec *yovo xăunronoav Xa p0v0vod xarabahhou&vrjy oyiiv, rodro păv aioiate ebyais rate ămă 

xapătae maic etiwmpweorărate vai Depuorărate fowovra xai avoptlobvra, rodro dă Noyote and 

wooooins Exovat 7b Exâyyooy xi Xporotipas shnidue brovaivevat TăpupwBobueva, voi piijy 

ai ci ăxay6oboq ăvOnporar wa hapuporrrt *rjhodvra, Batpovios waradedruavoyijrev. Eye 

ris mepi rd Betov Gepuije nerotjoewe! ebys vie zepi îmăe qthio» nvbure ai npodwuias | Koi 

te roby ăpa ui) morânvet ebvo0bo Wyxi, navrodaraie dvoyepelzic tymeptethripveva, ebxaie 
iepaic mai Evrebteo pqorEpav mpatpărov popăv Aywbev mpouvrjorebeobat, ai Tppparot meptvola, 

xi ăvOmpârar: nenbxvowsvore 5ataiue onpovoyeiv nu âdherne, 

1713, Senreuplov 8. | 

(Legrand, o. c., IV, pp. 96-7, no 62.) 

DXX XVIII. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria lui în 

Țara-Românească, legăturile cu Brâncoveanu și o afacere a lui Spelaiotes cu am- 

basada Angliei. 

loăwme Mavpoxopâăroc  Xpvadvâp No- 

Topo. | 

Moxapiorare 17 GenoeGeorare 6sonora, tiv 

“Yuerepay Maxzaprărijra, sbhabâe 7p00%vĂ, 

sat my dyiav abrie defrav donătopat, de6- 
pwevoc rob navaiăov Bac nuc drapvhărtot 
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Ppăâyua râs “Yuerăpae Maxaprorrjroe 
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mirtoe 705 werath îjp.6v owvăzouo» (wxfuc, 
  

  

Ioan Mavrocordat lui Hrisant Notara, 

Prea-fericite şi prea-cucernice stăpâne, 

mă închin cu evlavie Fericirii Tale și sărut 
sfinţita-Ți dreaptă, rugându-mă de prea- 

bunul Dumnezeu să te ţie fără boli, bu- 
curos, sănătos şi mai presus de orice vrăj- 

maş,— prin harul căruia, mulțămită ru- 

găciunilor Tale sfinte, până acum în să- 

nătate petrecem. 
Scrisoarea Fericirii Tale am 

din care aflând de 
slăvit pe Domnul Dumnezeu; ci am aflat 

din ea şi buna-Ți călătorie în 'Tara-Ro- 
mânească, şi m'am bucurat peste măsură. 

Spui Fericirea Ta despre bunăvoința pă- 

primit-o 

bună-Ti sănătate, am 

rintească faţă de mine şi iubitoarea aplecare 

a prea-cucernicului Domn Basarab Voevod, 
pentru care nu ne îndoim câtuş de puţin, 

mai ales că acuma Fericirea Ta, ca un 

mijlocitor şi prieinuitor al legăturii dintre 

1 “Titlu purtat în Orient numai de capii Bisericii Alexandriei.
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loăwme Mavpoxopăâroc. 

(Legrand, o. e., 1V, pp.. 97-8, n%-63.) 

  vai ab= 

noi. (cum, sprijinindu-mă în bunătatea; Ta, 
unt sigur), nu vrei încetă dea înfăţişă 

Înălţimii Sale inalta mea ascultare, fiasea 

mea aplecare şi gătirea mea spre slujbă. 
Fii sigur Fericirea Ta că scriu, şi să nu 

dai vina neserierii pe o deosebită a mea, 

trândăvie. E 

Al Ferieirii Tale la poruncă. 
1713, Septemvrie în 8. 

Întâmplându-se vre-o nevoie a Fericirii 

Tale, cred că vei şti cum:că mă lupt cu 

oricâtă grijă să iea sfârşit, şi pentru be- 

vatul dumisale lui Spelaiotes am vorbit cu 

dragomanul Englezului, şi am seris din 

parte-mi eleiului (ambasadorului), şi zilele 

acestea i. se va da. 
"Joan Mawvâcordat. 

DXXXIX. 
Nicoiae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, 

apropiată în Moldova. 

>Ezworohi Ninohdov Mapoxopăărav npbs 

X pbaavblov, Eporâyroc abrăy răv Xatpăv Tie 

sie MoMdofhayiav fpltees 705. 

1713, Pantenâzio 19. 
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Îi TATp0S 6 5: corzi 
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zâv ayaBâv Pzs 
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Gură? abrîg 054, iod We EX rea uEV(;G 
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zis “Tuazepas Marapndetizos, vai Vă ed'zpat-           

despre sosirea lui 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 
TIrisant, întrebându-l de vremea sosirii lui 

în Moldova. . Ma 

1713, Septemvrie în 19. 

Sfinţita Scrisoare a Smereniei Tale am 

primit-o, şi ne-am bucurat peste măsură 

pentru buna și dorita-Ţi sănătate; am pri- 

mit cu evlavieşi sfintele-Ți rugăciuni, şi-Ti 

mulțămim; am cunoseut şi cele pe rând 

serise, din care, pentru câte sunt spre răs- 

puns la scrisoarea mea de mai nainte, nu-ti 

„mai îngreuiem sfinţitele urechi cu o repe- 

tiţie; dar te rugăm pe Fericirea Ta să ni dai 

de ştire când te gândeşti a porni într'a- 

coace ca să ne cinsteşti cu sfânta Şi scum- 

pa-Ti prezenţă, mai dorită nouă decât toate. 

Noi, iarăş şi iarăş, te chemăm şi teru- 

găm foarte călduros să ne faci părtaşi de 

un bine ca acesta, şi aşteptăm cu multă 

dorință vestirea, timpului aceluia de la Fe- 

ricirea Ta, ca să orânduim şi de aici cele 

ce trebuie pentru primirea părintelui nos- 

tru prea-venerat; iar dătătorul celor bune 

Dumnezeu să ne bucure în grabă cu prea- 

venerata-Ţi vedere, aşă încât cu evlavie 

îmbielşugată să sărutăm sfinţita dreaptă a 

Fericirii Tale şi să ne veselim cu fântă- 

nile de sfinte rugăciuni şi binecuvântări 

care izvorăse din sufletul Tău cel fericit. 
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19 Septem- 

bre.



1713, 

20 Septem- 

bre. 

Dâpev uă xpobvobe rio ebpy ai ebhovtâv 
mqatovoây îx, ris vaxapiob abrije Woyiic 

Ilapoxahoduav vă pin wâe Xaibq vai ză 

ză îepbv abrâe “1păwua ie fost Tijc da 
6ije xoi nohvnobijrob Byteiae rme* oi 25 '7pâvoL 

mie “Tperâpac Mawaptârqroc etno beddey 

mâunoo 15 sbrwyeie, val al ăia abis 

săyai pe âv. 
„ab, Zenreufipiov +6. 
Tie “Tperăpac Momaprâros vide îv Xpto- 

m xai Ghae eie robe Gptonobe. 

low. Nixshase Boe665uc. 

“ (Legrand, Recueil, pp. 129-30, no 59.) 

  

Ne rugăm să nu ni lipsească nici de acum 

înainte sfinţita-Ți scrisoare, spre vădirea 

bunei şi mult doritei Tale sănătăţi; iar 

anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 
cât de mulţi şi fericiţi, şi sfintele-Ți ru- 

găciuni cu noi. 
1713, Septemrrie în 19. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu “totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

DXL. 
Marcu Cipriotul Porphyropulos către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

şcoala din București. 

"Eriorâ)i) Măpno» Kvmpiov Iloppponobho» 

dpmrobueva ră ară Tv GXoNijy rob Boy- - 

xopeorio», nai mpbe ăapăheray vai ep.ntâoatv 

ăncorăn sic Kovorovrivobnohvy Geâains d îe- 

postădoxahos 'lowyme "Afpăptos |. 

Maxaprorare, &pOTaTe Vai GOȚOTATE VOL 

3tonora, rijy “Ywertpay Maxaprârara dobhixâie 

TDOOXbVĂ. 

"180 &no5 5 Aompirarog ubptoc "Afpăuroc 

pepe md arab opâdov mepi ci darătewe 

zije oo" 6uob xai mă rob diov Apborpas 

ai weră rije abroad Ilawepârmroc Dee ev 

sat ovvâdoxeție, xai 6 Otoptopâc. 
“H “Yuertpa Maxapuârms! zăyroy Exet ri 

meipay, xat dpOdrepov mai ebyeptorepiy She 

duaratei ră dtovra mal Bo eivat Buyarăv vă 

2vepymdody, xai ovppEpovra. 

Tă wa ut, Exstvo 6no5 îpvopilo eis 

îmiBootwy râv padmrâv, odre mb &uehă, obre 

uăy ră pBovâ, Să ră &urhoby pot wpsos' ei 

ddigoe siui sic rb Gedpeoroy cobro Epov' 

mhiy trjhorhe rije npoxorije 17 ebxoapiae 

mod &p6odâ6nv nb 'Evove. 

“O0ey mă âvară piov xăpnro (ară Ti) 

ănoorohxiv covhv) zphe rhy abrocutiay, 

zmăy Kbprov îm.âv ”Ipoodv Xprorăv vă coriog 

at vă 65%joq robe mpoundete xoi &pyărais 

od xaod mpăs ză owyrelvovra sie văpuetay 

xi dopăhetay, 
Oi dtâăoxahor vai oi worrrirai, ot Shă- 

tarot adrîjs Bobhot, ri Edatptij mer ebha- 

Geiac mpooxbymow Tposțăpovat rii “lpertpa 

marpoorhăryp Maxaprâcnzi, îs ai zavăvtat 

  

    

Scrisoarea lui Mare Cipriotul Porphy- 
ropulos, povestind cele despre şcoala din 
Bucureşti, şi pentru siguranţă şi statornieie 

sa trimes la Constantinopol, sigur, ierodi- 

dascalul loan Abramios. 
Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte stăpâne, mă închin ca un rob Feri- 

cirii “Tale. 
lată că prea-eruditul domn Abramios 

aduce foaia lui pentru orânduirea şcolii; 

asemenea şi a Preasfinţitului de la Dristra; 
şi cu Preasfinţia Sa se va face şi cerce- 

tarea— împreună şi hotărârea. 
Fericirea Ta ai experienţa tuturora, şi 

mai drept şi mai ușor vei aşeză cele tre- 

buincioase şi câte e cu putinţă a selueră 

şi sunt folositoare. 
Cât despre mine, ceia, ce ştiu pentru pre- 

darea la, şcolari, nici nu-l negligez, nici nu-l 

pizinuiesc, pentru îndoita, mea datorie; şi, de 

sunt puţin faţă de această operă plăcută lui 

Dumnezeu, dar sunt râvnitor al înaintării şi 

împodobirii neamului mieu drept-eredincios. 

Deci îmi îmbrăţișez genunchii (după 

spusa Apostolului) către înţelepciunea pro- 

prie, rugând pe Domnul Nostru Iisus Hristos 
să lumineze şi să conducă pe cei prevăzători 
şi lucrători ai binelui lu cele folositoare, 
spre stăruință şi siguranţă. | 

Dascălii şi ucenicii, cei mai mici robi 
ai Tăi, Îţi aduc în genunchi închinare Fe- 
ricirii Tale cu inimă de părinte, ale cării 

preasfinte şi de Dumnezeu ascultate ru- 

1 Cunoscutul predicator al Curţii. V. Del Chiaro, ediţia citată, tabla numelor.



vai Oeozerfeie ebyai sinoavy 

Îpâv pohanrai tă Gl». 
awbiy, Senreufpto» x. 

pa ce 2 z , 

Tie “Tperepac oopowrâriie Maxaptoriroc 

hdpioroc Bobdhos. 
Mâgxoc. 

(Bibl. Ac. Rom. 

| 
copiile d-lui M. Ghedeon.) 

găciuni să fie cu 
cursul vieţii. 

1713, Septemvrie în 20. 
Al Fericirii Tale prea- înțelepte mai 

mie rob; 

noi toţi păzitoare în 

Marcu. 

DĂLI 
| Marcu Cipriotul Porphyropulos către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

afaceri ale lui, cu pomenirea Cămăraşului Hrisant, a lui Manos-"şi a Mitropolitului 

Dristrei. 

*Emorodi, Mâpxov Kvrpio» Ilopobpozobo», 

îfaonkdo» Tie abdevrzijs ăxaânpias Bov- 

xowpeariov, meţi Tv Xa” Savrây. 

Tv 'Ypsrtpay coporăriniv Mana ptârrjra Gob- 

Ne TpOGXbvVĂ. 

“O nopaobvferac ovvbp Aenpoas Evepeipto€ 
We 1b DuSTepov TpOGADVIITĂV Hot păun, Ai 

boa re Bea fvoiav aivtoewe zepi ris 0e0- 

epobpijro» ebefiac mai pbseas adT1)s. 

58 vai ră Evrahfsvra bot. 

“O îobuevoc dă ră apri BEhet Evepyijost 

be mpoarăterat, doric 4 Dove Tpnor- 

vei zi “Ywerepay navamorârny Manapirrjra. 

Aă hiv abr66. văpiay Tic peyohonpe- 

meorărme vo» Movrtobvăpas, 6rav Emite 

natpuri, abrijs edu&veta, “evijoerat” drt deinore 

ein roic Tap' obTrijs Xehebouypis, 

Il, Bă ri ppelav Orod mpoorăbouat, 

îi dvopitere mâe medetbver ani ete IBonnab- 

ptortoy, 6T0v Gdy 

"Envy 

Qeg fpioere, «ui oxbăhe 

by Bâgoxuhovy>, tă vă pi Bosw Gipac ete 

xapabitua, xai XXha vâvre” mai pâhora 6rod 

cie ră xarăhopa etvat | 20panIradi/4t, va 

nivo Avpata vă moreno para abri, î 

avânt; “Ouoc zăhwy Mo be 5piter, nai 

re: îmiratăro 70 abis Bobo. 

Toy cuprraoy Ăpgovra XIapăSTv 1p 

Xpboavbov dc marepa pot midtatp0v 2p06- 

156, bppias za Tăv ăvrtubzatoy Yhp Mâvoy. 

At zavănat mai Deozetbeie abrijs, 

Gay wet Ep0d, 

ey/ai etn- 

atuț, Senrenbpiob +5. 

Tis "Tperepac oprorătte Marapistisos Ta- 

zetyug 60dhos, 

i
 ăpaos. 

((Yorepâypatzo».) “O honbzazâs dtâ 

dp 

az zăy 

4014105 

Kovszaviivis Bonus aDTÎ 2p0040vei 

cezapzaio» 

vă Ehâyere 

TOpETGr 

zv îpoy Aba 

Ti Vă Alf 

La X pi Pam 

vai, 9 opitere, 

pac vă 205 Eipatze, 

w   

Scrisoarea lui Marcu Cipriotul Porphy- 

ropulos, dascăl al domneştii Academii din 

Bucureşti, pentru cele privitoare la el. 

Mă închin ca un rob Fericizii Tale Prea- 

Înţelepte. 

Prea-complexul (1) signor De Borsa 

mi-a dat scrisoarea-Ți mie vrednică de în- 

chinasre, şi am jertfit lui Dumnezeu jertfa 

laudei pentru buna-Ți stare de Dumnezeu 

şi sănătate. Am aflat şi. cele ce-mi 

samă. 
păzită, 
dai în 

Egumenul, pentru hârtie va lueră cum 

orânduieşti, care se şi închină ca un rob 

Preasfinţitei Tale Fericiri. 

Pentru venirea acolo 'a prea-măreţei mele 

Mutzunara (sic), când va porunci părin- 

teasea-Ți bunăvoință, se va face; căci 

totdeauna ascult de cele ce mi-ai poruncit. 

Decât, pentru nevoia ce mi sa pus în 

samă, să ştiţi că se îndeplineşte şi la Bu- 

cureşti. când veţi porunci cu Dumnezeu: 

„nu despoiă pe dascăl“, ca să nu dau greu- 

tate cu căruțele şi cu nimic alta; şi mai 

ales că acasă este depozitul, şi ce Lincen 

să cred căsar puteă fi paznic al ei, ori 

străjuitor? Ci iarăș zic: 

şi: 

cum orândnieşti 

„poruncească-se robului Tău“. 

Prea-cinstitului domn Cămăraş, dumisale 

lui Hrisant, ca unui părinte respectat mă 

închin, asemenea şi prea-cinstitului domn 

Manos. Preasfintele şi de lDumnezeu as- 

cultatele tale rugăciuni fie cu mine. 

1713, Septemvrie în 22. 

AL Fericivii Tale Prea-Înţelepte sme- 

rit rob. 
Marcu. 

(P. S.) Prea-învăţatul dascăl Constantin 

dumnealui ca un rob Ţi se închină cu friguri 

quartane, şi, dacă vrei, să spui Preasfin- 

țitului de Dristra să-i serie ce să facă. 

(Bibl. Ac. Rum. copiile d-lui Manuil 1. Ghedeon.) 

  

1743, 
22 Septermn- 

br



1713, 

24 Septem- 

bre, 

1713, 
4 Oetom- 

bre. 

DXLII. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant: Notara, despre „plata 

vădrăritului de jupăneasa lui Costin Miron“. 

"Enworohi, Nohăo» Maqpozopădro» mpe 

XpboavBov “leposohbuov, ănoorthhovroc ne- 

aterhodizov mpbe mhqpouiv Geăpapizo» brd 

zis &pxovzinone Mopova, ua nbvizvontvov 

mepi rod mpooexods rattâiov rob Ilarprăpyo». - 

| 1713, Senreufpio» 24. 

Tb ieporarov pă rije “Yuerepac Ma- 

xaptbemroc îMfouey, mai Bă Tv axabijy 

ai zoorâdrrây rme butetav Exdpijuev E3Ey- 

Oquev ebiafâc xol răc lepăe abrijs edyăs 
za ebyaptaroduev abrij Ervouev ai ră 2pa- 

Ele vpawâueva” mai, Xată Ti ăfluoty Tie 

“Yuerspac XefaopLornjroc, tub 6nob âwnouev 

merterhobiroy, tă vă pi] rimpo 6edpapiroy 

Î. abrâd. ăpxâyrtaoa - Tod 7918 WAneTĂv0» 

Kosrivov Mwpoyn. 

“Hweig, wară ră nap6v, 
a > . , 2 
Zouev vă Snpetbsowey ri) 

proziper mapaxahnăuevy 88 vă ij wâe ela 

vai mădwv mă îepbv abTĂe pĂNWA eră Tie 

ăpyediae vie abis xai zohvrobijrav btetae 

ras, mai narpixây rs Eniraypârov, Eoe 05, 

Qeod ebodobvroc, vă pâs edppăvy, xai vă ude 

xapozoricm ai pă 'Tijy oe6noptorărav xai 

mofevorăriy mapodoiav 7” 1je side, e &rt- 

uefa xai ENmitopey, Ev răxet Amohaboatțev. 

d&hoyâv ri Ev 

“Yuertpa, Lefiao- 

Oi 52 ypâvur ris “Tweripas XeGaopdrrjtos et . 

oav BeâOev mâpnoMa Xa mavevroyeie, vai 

oi pat arie edyai pe” Tjuâv. 

„abiy!, Xenrepbpiov xă. 

Tijs “Tyeripac Maxaptâryjroc bib îy Xpto- 

m ai hoc sie robe Gptopobe. 
lo. Nixshaos Boe663us. 

(Legrand, Recueil, pp. 130-1, no 60.) 

| 

  

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant al Ierusalimului, trimeţând pecet- 

luita pentru plata vădrăritului de către 

jupăneasa lui Miron şi întrebând cu privire 

la apropiata călătorie a Patriarhului. 

| 1713, Septemvrie în 24. 

Preasfinţita scrisoare a Ferieirii "Tale 

am primit-o, şi ne-am bucurat de buna şi 

prea-dorita-Ţi sănătate; am primit cu evla- 

vie şi sfintele-Ţi rugăciuni şi-Ți mulţă- 

mim; am cunoscut şi cele pe rând scrise, 

şi, după rugămintea Reverenţei Tale, iată 

că-i trimetem pecetluită, ca să nu mai 

plătească vădrărit jupăneasa răposatului 

căpitan (sic) Costin Miron. 

Noi, deocamdată, n'avem ceva vrednice 

de însemnat Reverenţei Tale; ci Te rugăm 

să nu ne laşi nici de acum înainte cu sfin- 

ţita-Ți serisoare cuprinzând vestea bunei 

şi mult doritei Tale sănătăţi şi a porun- 

eilor Tale părintești, pănă ce, aducându-Te 

Dumnezeu, ne vei bucură şi ne vei veseli 

şi cu prea-venerata şi prea-dorita-Ţi pre- 

zenţă, de care de ne-am învrednici iute, 

cum poftim și nădăjduim. lar anii Reve- 

renţei Tale fie de la Dumnezeu îndelungaţi 

şi pe deplin ferieiţi, şi sfintele-Ți rugăciuni 

cu noi. 

1713, Septemvrie în 24. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 

 DXLIIL 
Iacob Manos din Argos către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoriile 

acestuia în Ţara-Românească, o carte împrumutată -şi sănătatea fiilor lui Nicolae 

Mavrocordat. 

"Emwarohă 'laxofov Măvo» "Apyeio» 2păe 

Xpboavdov zepi Tâv nad any vai neţi 

705 Gamztortnod, rob 'loăyyrs p.zeitavză (2qă. 

viod rod Niwohăn-Boâa). 

- Maxapuorare, urare nai copbrare Îla- 

pipa râs ăia mobhews “lepovoari, ati 

zăons Ilaharorivac, zărep oe6aaporare. Ti 

“Yherăpay cefaaurorărijv Maxapiărgra dov- 
Gsttăv 

zăy £y 
Ac mpoonbyă ai ri play abrijs 

edhabâs donătnwat, deduevos Exteyâs 

Scrisoarea lui Iacob Manos din Argos 

către Hrisant, pentru cele privitoare la 

dânsul şi pentru finul lui, Loan beizadeă 

(adecă fiu al lui Nicolae-Vodă). 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată Palestina, părinte prea-venerat, Feri- 

cirii Tale prea-respeetate ca unrob mă închin 

şi sfinţita-ţi dreaptă cu evlavie o sărut, ru- 

gându-mă călduros de cel în Treime slăvit



Tpiââ. buwovutvo» Beo5 fuây nos Bari 
poirj abriv &vosov, ărporoy, e5ouov, bă, 
waxpobtov nat ăvorEpav' zăome Exijpsiac, Ev 

enetwyia TăVToy TV xaraouuGy. 

Tă tepăv xai oefăoutov adrî)s Ypâuua mpo- 
oxbvijzăs donacâpevos EhaBovy, nai bnăp ris 

ăyadie oieiac abrie mai rob wahod xare»- 
odâuaroc sie Bhzyiav Duvove edyaproraplo»e 
âveneuba câ xarevodosavri xal color Beg, 

od rîj ebpeveia aai jăpir zepropowpoiro vai 

ete md &fis Ev povporăry, oyiela mai ebmue- 

pia, PlBEzBrv 9 mai râs ăine xai Geomet- 
Beic adrîe ebyăc val ebhoţias, baip by xai 

edyapioră. "Envoy nai ră onpetwzvra. 
Bă ră Br6hioy Beher morise 1) “Ywertpa 

Mamaprârrje ră dopahăorepov xai svyowpă- 
mepov Bă vă piyy mapantoy. "neo ai ră 

înîpe pati, wavăva amâdov | ăronov 83v 
we, mat dă rodro 0B38 ovyyvâums Ghoc 

dsirot cd npayfev, xadapbv Ov 2ai Tpo07jx0y 

deondroic, "Av dy sbyobpârns vă oradâij 
sis Kovoravrtvobaohv mpbs Es, she ever 

ebhoyârepoy, Eneti) ai 5 Exdaunporarac Ad- 
GEvrne Eăv Eye etâmowv măc ră fiGhiov rd 
ze 1) Xefaautdrrs abrie, Ilhijy ăv xai sic 

Frâstovy rd ănaăyn, vâmei î| 1 ExXhAuRpo- 

măr Ad8&ym] îxyetpro6i 7 Gr6hiov, 7| abbte 
mpâc we Groorad03, xai rodro ă6âoy xai 

ebhoyov peră dorpahelac "ILvOpevay. 
Aă rây dyioy abrijs ebxvy 6 Ganrtorixbe 

adrije ?loăwne wneitaăte wa ot adehosi 

adrob mâyrec DyIaivodat, WI TDO0XbYGĂY Ti)y 

adric Maxaptârnra wat aonălovrat Tijy Ga- 

Gaouiav me detrăv. Tă tvradda maf” Exdorrjv 
avyminzovra ădhoL zwec, tone 05% dot, E- 
howv ză ompetoi: âtă zobro ob â5ov Exptva 

ăyhov Euzovioat ră adTă Ypăpov. 

Ilapaxadâ 35 vă Ego zai abâe zi; zii) 

zâv lepây adrie pappâray. Oi 88 povot 

cijs “Yuertpas Maxaptârnros etticay Răpnoh- 

hot X4l Raventbyeis. 
abuţ, "Oxrofpiov &. 

Tie “Tpertpac Becxoopijro» Mawaptârntos 

Bobhoc xi Boc ic robs 6prou0bs. 

"lxwoduiks Bâdorahoc. 
1 
4, 

Dumnezeul nostru ca să te păzească fără 
boli, nevătămat, bucuros, sănătos, întru 

ani îndelungaţi şi mai presus de toată unel- 
tirea, în dobândirea tuturor celor dorite. 

Sfinţita şi respectata-Ti scrisoare cu în- 

chinăci une sărutând-o o am primit, şi pentru 
buna-Ți sănătate şi fericita călătorie în 
Tara-Românească am trimes laude mulţă- 

mitoare lui Dumnezeu care te-a călăuzit 
şi mântuit, prin a cărui bunăvoință şi al 

cărui har să fii păzit şi de acum înainte 
în cea mai trainică sănătate şi fericire. 

Am primit şi sfintele şi de Dumnezeu 

ascultatele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări, 
pentru care şi mulţămesc. Am cunoscut 

şi cele insemnate. 
Pentru carte, vei face Fericirea Ta ce 

e mai sigur ca să nu se rătăcească. Căci, 
şi dacă ai luat-o eu tine, nimic nepotrivit 

sau ne la locul său nu sa întâmplat, şi 

de aceia ce ai făcut n'are de loc nevoie de 

îndreptăţire, fiind lucru curat şi cuvenit 

stăpânilor. Dacă ar fi siguranţă să se tri- 

meată la Constantinopol mie, ar fi mai 

bine, căci nici prea-luminatul Domn n'are 

ştiinţă că Reverenţa 'Ta ai cartea. Ci, de 

ai şi duce-o la Iaşi, şi, acolo, ori s'ar da 

cartea în mâna prea-luminatului Domn, 

ori iarăş sar trimete mie, şi acesta ar fi 

un lucru fără vină şi bun, făcându-se cu 

deplină siguranţă. 

Prin sfântele-Ţi rugăciuni finul tău loan 

beizadeă şi fraţii lui toţi sunt sănătoşi şi 

se închină Fericirii Tale și-Ţi sărută res- 

pectata dreaptă. Cele ce se întâmplă aici 

în fiecare zi Ți le vor vesti alţii cariva, şi 

poate nu puţini la număr; de aceia n'am 

socotit că trebuie să te supăr scriind aceleaşi. 

Ci mă rog ca iarăş să am cinstea sfin- 

ţitelor Tale serisori. ar anii Ferieirii Tale 

fie cât de mulţi şi pe deplin fericiţi. 
1713, Octomvrie în 4. 

Al Fericirii Tale de Dumnezeu împo- 

dobite rob şi en totul la poruncă: 
Iacomi dascălul. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil M. Ghedeon.) 

DXLIV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara. despre intoarcerea 

lui apropiată la Iaşi şi vizita Patriarhului. 

"Emozoxi, Nunohâod Mabponpiâr6» 

XpbozBov edpapacsbrog dă ăc Mizdetozs 

58183. Vol. XIV. 

Serisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

IJrisant, mulțămindu-i pentru ştirile ce 

69 

545 

1513. 

11 Octom- 

bre.



546 

1113, 

15 Oetom- 

bre. 

1713, 'Oxrobpiob 1]. 

Tă îepbratov "pâna ris “Yuerepue Maxa- 
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ehhufâe ai râs Gta abrije ehyăs, ai eb- 

opttodpev ari Epvopev voi ră Evstije 

1 ppĂp.evA. 
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tă Tv div ars Ed/0v, Vă 01R0V01,rj9%) 
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zoponoiav ris “Ysrepac Mowaptryiroe Tod 
ceânomorăro» Îp.v narpis, vă metahăâmpev 
ua abronposbnec râv lspâv adrîe edyâvy 

mai Dot. 

Napaxahcâpev 38 iv “Yuertpavy Maxapt6- 

mara vă pă, wâc e xi Dă GV ră 

lepăv abric pupa peră rîjs ăwyehiac ris 

împace nai nohorobijrov byteiac ri, X7i 16y 
marpixâv Tre Emranpâitoy, foc 05, Becd eb- 

Bowodvroc, vă păs ebppăvp Xa pă Tijy tepăy 

zi. Eperorărijv adrijs zapobolay' oi 3 Xpâvot 
rîie “Ywerâpac Manaptrijtos stnjoav beddev 

zâp.mohho xi navewrogsie, Xa al drţtat ab- 

zic edxai ue? juy. 

aur, "Oxroâpiov to. 
Ti “Yperăpae Maxaprârmrac vibe & Xpto- 

ră vol Ghos ete robe Bound, 

lo. Nxshaos Boe6idac. 

(Legrand, Recueil, pp. 131-2, no 61.) 

  

i-a “lăsat despre. apropiata-i:. venire la 

laşi. . | 

- +: 1113, Oetomvrie în. Îl. 

Prea-sfinţita scrisoare a Fericirii Tale 

am primit-o, şi pentru buna şi dorita să- 

nătate a Ta ne-am bucurat peste măsură; 

am primit cu evlavie şi sfintele-ți ragăciuai, 

şi-Ti mulţămim; am aflat şi cele serise 

pe rând. „o i 

Mulţămim Reverenţei Tale că-mi dai de 

ştire pentru venirea Ta aici, prea-dorită 

nouă. şi de mult poftită.. Prea-bunul Dum- 

nezeu, prin sfintele-Ţi rugăciuni, să pregă- 

tească în grabă mare şi întoarcerea noastră 

în laşi şi să ne bucure îndată cu sfânta 

fiinţă a Fericirii “ale, prea-respectatul 

nostru părinte, ca să ne împărtășim şi de 

la obraz de sfintele-Ți rugăciuni şi bine- 

cuvântări. 

Ci rugăm pe Fericirea Ta să nu ne lip- 

seşti şi de acum înainte adesea cu sfinţi- 

tele-'Ți serisori, împreună cu vestirea bunei 

şi mult doritei Tale sănătăţi şi cu părin- 

teştile tale orânduieli, până ce, cu voia lui 

Dumnezeu, ne va bucură şi cu sfânta şi 

prea-dorita fiinţă a Ta; iar anii Ferieirii 

Pale fie dela Dumnezeu prea-mulţi și cu 

totul fericiţi, şi sfintele-ţi rugăciuni cu noi. 

1713, Octomvrie în Il. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

DXLV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul de Alexandria, Serafim ; retorică: cu- 

prinzând lauda filosofiei şi mustrarea că nu-i scrie şi nu urmează cxemplul iui 

Platon, care a cercetat pe Dionisiu în Sicilia, şi lui Aristotel, care a fost sfetnicul 

lui Alexandru-cel-Mare, pomenind şi de greutăţile acelora cati, ca dânsul însuș, 

„se îngrijesc zi şi noapte, pe de o parte, de îndreptarea cârmuirii, iar, pe de alta, 

de îndepărtarea şi împuţinarea lucrurilor grele cc răsar“. 

Nezhaoe Mavpuxopăăros 6 Aonbrar 2ază ndp XSeparcely.. 

Ti zor,  "a85, odro przpbv cesiirjtae ppovoy, vai, Tie d zây hoŢoy Woyazoiac 

xp EmBeonzvove Îjpiâs, ore xăy fpa/ooripots 1pâupaot xpaxxheic, 05 Ozwaoby uerz- 

dtâme ris ăufpooiac ui 765 văxzapoc, Gyraydy 76 duri wavâloy ai Boc 7î oz0vg za ri) 

weăSej zpooavonetuavas Bate ămohabats; "Îl &po, zis and erhoocoiag mai Becpovoias hu 

xdrrjeoe zaratdpos îpmvopideie, mâvroy Tây apoi vetutvoy Yom mepineppovrxas. nai Ghos 

darăfhrjoar, xi xmzoyede loue ov dumepredrjupâvuy zohrnaie epoviot vai wo nai XĂTo 
- 

pepnusvoy vai tenpousvoy; PAR, 0 Ethâst e, TĂ 0510 VOUS few obu ăv en 2posinov 

1 Domnul eră la lucrul pentru întărirea Hotinului, atunci chiar ocupat de Turci.



mhosaetas Aaohrm. "Exstyn văp, &e oloBa, robe adri) reheofitvras Ec 
Mâvâponov Exmarâebet: 0588 zâv Mov ăogohonpâvove wâvone obs adrijs dza50b6 dovpuâohove 

mai probe ăveyerat v râ Bi mpottvat, GAY 1) xotyovobe eivat roy tpovridoy, î văv Tots 

ăzd râv Xâvov 6ombipanty ăuonsvenoc îvadțovybva zobs îm? uov aipuvrae Ti dtotxmjotv Ty 

xotvâv 2poyprov Emirărrat. 0505 XEAmj0E ce rotobrove drazehobvrre oetiva Ihârava zi 

"A ptororehI,, mă că matâxă” Tov utv Atovvoip Ev Sieu, aovâvra, mov dE 7 Mazed6v vai 

îm orâwazoc ai 5tă vpappăroy Dmortd&uevov ră ovoioovra. "Il zoivoy prăaompiay perii ră 

puooogias ăpn6:0d xafinavra, ro re Entăhhov obufohoy e mb xotyăv morarideco, ai DV We- 

zadaw,Găvete mapă Tis pthoonpiac XaNOV ATRGWOpăv Tuva ai juâv dvăneyme, Î 2âvzoc 1paviy 

âvornaapâvove fe Entorano apă biooupin noi Moboate, xai dooy “nu eioayyehobvrăc ce 

to. ris: zooabrae ăuwnpoobvns. Kai, ei pi Gr cărora, iv zţiv pabopiay AzoGzt0âuevoc, 36 

încete “oplsos, oda mirpe Eymetoâpeba, ore ai zap' adr Dnooţia TA pavrovo- 

uzvol os, răv îjăn Nav onepontudyv ai xounălovra, Tijy P:XoppO0bynw îi 2ap abris 15 Ye 

vv Eyov ănohabste, 26 Îpe werogereboat netpacâpef)a. Rai towe 05% ănorentâpsda” einep Tăxa 

diterav adă:v djerov pthocoreiv râv Er ăppthapei ri) Tabyig rs fifXove pertâvroy, 17 And 

zis râv ăyov wehsrne Get mheiotie 1jdovie &w/popavutyuv, D2660t, TOV Xotvâv 2potoTăevot, 

rodro uâv rijv rob nohrebpatoc Geha, Tobro dă Toy vaevoutyov Avoyepây 7ijv ANOTpOTIIv 

7d XOvOVRdV Ma Pl= 

“
(
D
o
 

zo uetooty vbutop re ai pe” futpav npodvp.obvrar, în. mheiorov ppovritovot, 20hhâv dv 

2 ELA x 2 pă A = a x - 2 27 

xovrar” wat, îva Envehv sro, fabrâvy pâv Ghwopodat, ră dE xowvi) Evuetpovra Ghe dvan0- 

Îobvrec mal Emirăntavrec ua dumvenâe jetpibâuevat, 0% ATOXĂHY0X01W. "Eppooo. 

1713, 'Ozzofpino 15. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 98-9, no 64.) . 

DXLVI. 
loan Mavrocordat către Hrisant Notara, Patriarhul Ierusalimului, despre 

pacea ruso-turcă, schimbarea Patriarhului Ecumenic, legăturile cu Vodă-Brânco- 

veanu şi afaceri de bani cu Mitropolitul de Târnova. 

lodwvrjc  Mowponopăăroc Xpwoăvwbo Nu : loan Mavrocordat către Hrisant Notara 

| Prea-fericite şi prea-cucernice stăpâne, 

Maxapiorare vai Beooefsorare dtozota, Tijy | mă înehin cu evlavie Ferieirii Tale şi sărut 

“Yuerâpay Maxapibrnra ebhafâe 7po0xwvă, | sfinţita-Ți dreaptă, rugându-mă de prea- 

sai riv &ytav adres detăv ăsnătowat, âs6- | puternicul Dumnezeu să Te ţie fără boli, 

uevoc 7od zavtoâwăuo» Beob Gros Btapohăr-" 

zov abriv ăvocov, bă nai ăvortâpav Ravrbs 

răpa, 

sănătos și mai presus de tot protivnicul. 

| 

cvayrio, | 

“Tpâpuua zije “Yperâpac Maxapr6rjtse Ea Scrisoarea Fericirii Tale am primit:o, cu 

fov, 2£ ob rw ab arie byteiav p.a0ov, Tv care aflând de sănătatea-Ţi, am slăvit pe 

Be 2â6tmou. YEhaov noNhăvis wa Tohs | Dumnezeu. Am primit adesea și hereti- 

-zapectouods aci apă Tod Apis Sa sirile Tale prin dumnealui Spelaiotes, şi 

hatbrov, xra ebpaptoră ij “Yporepavy Ma- | mulţămesc Fericirii “Tale că nu ne-ai scos 

mapmârmia &nod î3v wăs Efrahey dză Tis din amintirea Ta. 

pls Tre. 
“Ehafe sâos vai 7 cip Weratd The A luat sfârşit şi pacea între puternica 

xpazarăs Baohsias wat 205 TCâgr]”! 2 i îi Împărăţie şi Țarul; dar eleiii (solii) 

zatides pâoyoâo 38v rr 2iy09, sie ti za muscăleşti nu merg în ţara lor pănă nu 

zpida rows 6009 vă XORGdy Tă Gdv0p1. "se taie hotarele. 

M2 ză “pâpty mod Baud pă Bă î doua Cu harul lui Dumnezeu, în zece ori 

mea Îuzpas ăzezastodn vă Zrjizivovey sie ' cinsprezece zile sa hotărit să mergem la 

ci ILGhw" po Xpizoze vă 20) ape Ali, " “Tarigrad; numai ce dorim a te găsi şi pe 

A ij Tpeztpav Mazaptâcrjca îmuzobobue pă Fericirea “Ta sănătos şi bucuros. 

x 
17 2509509. 

  

1 N. mai sus, p. 529 nota 2. 
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1713, 
6 Novem- 

bre. 

"Ex mod xopirtq Emmhatbrob She păbg 

î “Yyeripa Maxaptârns rijv Etooty ănb rby 

oinobp.evrudv natptopyiăv Opăvoy rod Ilorprăp- 

Jo» Kopihhov, ai dr 1j0EXmoev 6 bnepraroc 

2nizponos vă popor 275 d. Tarptăpxnv 

zăy daptoy 2Adpravovn6heos” dh Î) Ilawepârrie 

mov 6tv mă 88%/01, npofăovrac mâc dv 

etvav ă&oe vă wwfepyijoq tv Opâvov. Aă riv 

Gpav ăxâum dăv ămepaciobn vâveie” Î] Xăpts 

wivov rob Geo xai 7] Edy rijs Vwerspae 

Mamwapiâriimos vă mptevijo nohiy Exbaatwv 

za vahivry sis vhy dyiav rod ec "Eaxăa- 

aiay. 

"Axxovunilopat sic Tiv xahoxayafiav xoi 

sie ri zepi duă adrijs ebvoray Gri dv dehe 

detiy nd md vă pavepva ete Thy Dbrh6ra- 

ov Advray Brocapăâa Boeâ6ăa, răv narepa 

was, Ti ethexprvărrita, OROXMLGV ai 7p00»- 

piav ei rijv vară âbvapav Bobhebot rij 

abrod “Yynhârnros. 

"EXafov xal rijy mpoorahdeioăy pot 60d1- 

av, Xa eăgapust. Tă dă Ec re Yuerspae 

Moxaptârnroc stmoav decfev mâuzoha x7 

TOVeWTWĂI). 

Tie “Yyertpas Momamârntoc nâyrore eic 

zods 6ptopobc. 

1713, *Oxrow6piov 27. 
"loăywqs Mabpoxopdăros, 

"EByaproră nai dă rby x6nov On05 Ehubev 

sic rd vă nâpy ră %onpa ămă tv dijtoy 

Tovpvăfo», ră &noia ră Ehabe pă ri 60dh- 

day râs ăn my Xopirin XTAĂaABTIY. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 99-100, no 65.) 

  

  

De la dumnealui Spelaiotes vei află Fe- 

ricirea Ta, scoaterea, din Scaunul patriar- 

hicese ecumenice a Patriarhului Chiril, şi 

că a vrut Marele-Vizir să iea eaftan ca 

Patriarh Preasfinţitul de Adrianopol, dar 

Preasfinţia Sa n'a primit, aducând înainte 

că nu e vrednice a ocârmui Scaunul. Deo- 

camdată încă nu sa hotărit nimeni; numai 

havul lui Dumnezeu și rugăciunea Ferieirii 

Tale să aducă bun sfârșit şi senin În sfânta 

lui Dumnezeu Biserică! 

Mă razim pe bunătatea şi bunăvoința 

Ta față de mine că nu vei lipsi a vădi 

prea-înălţatului Domn Basarab Voevod, 

părintele nostru, sinceritatea, supunerea 

şi graba pentru slujba după putinţă a 

Înălţimii Tale. 

Am primit şi butea ce mi-ai fost tri- 

mes-0, şi, mulțămesc. lar anii Fericirii Tale 

fie de la Dumnezeu cât de mulţi şi pe 

deplin fericiţi. 

Al Fericirii Tale cu totul la poruncă. 

1113, Octomvrie în 27. 

Ioan Mavrocordat. 

Mulţămese şi pentru osteneala ce Ţi-ai 

luat ca să ridiei banii dela Preasfinţitul 

de “Târnova, pe cari i-ai luat cu pecetea 

Ta dela dumnealui Spelaiotes. 

DĂLVII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea sa la 

laşi şi dorinţa ce are de a-l primi aici. 

"Emtozohi, Nixohdav Maoponop5ărov. păs 

Xphoavfloy siâonotodvros Tijy sic lăorov ăpttiy 

zov xai zpooxahobvros adrboz răy NarptâpX Vl. 

1713, Noeufpio» 6. 

"Enetdi, ui rd Eeoc rob Qzc5 axat 6ră 

v tapâv ebyov ris “Ypertpas Maxaptorrjtos, 
rod zapâyros sis Lido, 

vă Ypivouav ră Rap 

ari rijv ver ebhafeias 

meorpâvauev Ti e 

O
 

m
 

a 

2y EXeivausy eb0de 
vai vă An0âWGuue 

oiizijv zposaţâgedory, 27 vă Tijy ADOR NE- 

oopev zpooxahnbvres vai hiv “perăpav 

efaooriro. vă Mâfyj roy xâzov ai vă Oplo 

sie ză Gâs popie za XX AvabGhTiv, %- 

dos wâe Exhnporâprjoe, tă vă uâs ebppiyţi 

  

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Brisant, vestindu-i sosirea sa la lași şi 

poftind acolo pe Patriarh. 
1713, Noiemvrie în 6. 

De oare ce, cu mila lui Dumnezeu şi cu 

sfintele rugăciuni ale Fericirii Tale, ne-am 

întors la 5 ale acestei luni la Iaşi, n'am 

lipsit îndată a scrie cea de faţă şi a face 

către Tine tu evlavie îndreptarea fiască şi 

a 'Le rugă, poftind iarăş pe Reverenţa Ta 

să-Ţi dai osteneala şi să vii într” acoace 

fără vre-o zăbavă, cum ni-ai dat de ştire, 

ca să ne bucuri cu sfinţita-Ţi ființă, nouă 

mai dorită decât toate, şi să-Ți sărută 

1 V, pentru această sosire n” DĂLVI şi nota |.



pă tiv tepăv abris mapobolay, zijv Tjuiy zăy- 

roy Eperorăriy, xai vă ăonacdâuey rijy d- 
vio abrâe Betty, mai vă ăpoobusfiz mat 

obrozpocbnwc ebyăc xai ebhoyias mapă ris 
“Ywertpre Maxapiirriras. 05rw no.paxahoduey 

ri “Tuerepay XeGaopadrnra” 6 dă mavăzatoc 
Bes vă păs G&tooy, vă ănohaboauev rare 

zic mvebparixiie Gvaăosne dr. răxtora, 
ob dsâuefa Epafsherv rii “Vpwerâpa Xebao- 

sfinţita dreaptă, şi să scoatem şi de faţă 

rugăciuni şi binecuvântări de la Fericirea 

Pa. Astfel rupăm pe Reverenţa Ta; iar 
prea-bunul Dumnezeu să ne învrednicească 

a ne bucură de această sufletească mul- 

țămire cât mai iute, şi cerem de la EL să 

întărească Reverenţei Tale ani cât de mulţi 

şi pe deplin fericiţi. 

1713, Noiemvrie în 6. 

pt6rart Xpâvovs Baumbhhobe za novewrwysie. ! 
„ab, Noeufpiov e. 
Tijs "Yuerepae Xeâxaprârmros bibe &v Xpto- 

ro ai Ghos sie rods Optopobe. 

Al Reverenţei Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă. 

lo Nicolae Voevod. 

"lu. Nixhaac Bosâ6dac. | 

(Legrand, Recucil, pp. 132-3, no 62.) 

DXLVIII. 

Nicolae Mavrocordat către un anonim; retorică, — cu noi plângeri despre 

tăcerea acestuia. 

Da
tă
 

Ninsinoc Mavporopâdroc ăvovbpup Tv. 
> 

Ed uv, o mas, obu 20Ehere Tjpiv ăvaxzhbbar ză xară geabTây, Ghd, 6a6sia toni) 

xpâpevos, uminep ebvooăvras eiâbe, hadety 6obheu vai zapanpoboacba, zile t0ws, 7iiy sii 

Crhooavras Xa Îjpăc StwTi;v, 055 ăvanvOiofat Boc ră mară 05, AXA, Guri ăpvontvove, 

zi Aid mapanăubat răv daeiy onovăălovra. “HI 53 xoozpăuny Bebe Pip, î x ră du 

îvforătw xexpoputva ăvaowahebety wa EXRop.Tedety etwâviz, n2âs dv ră 2potavi, ownioete; 

ai riv cv dîra Ava ai âvavăpiay raxorărg ri) nrijozt dtedpbhroe, 1ai fimâs robe că 

„thobyrac ăBbuzty napeorebaczy, îbomep &t 2vawrtae piideoda robe 05x ebvocăvrăs cot, kaizzp 

„pa wovovody n ovp.nafeiac îveoi vai abroi petvavrec, GNă rd îx zije ori); Xivddvov Avano- 

)obyrec, ai avahoyttâpevor obx ăpaciac 5% ăpbyrs, A5iov 88 xai pinije Extrowpias eivat 

by Xatp6y, boji Td Tpiv păv ară etocorias vâuovs Goe orelxovo4y, Vby & ă6p6a zpar- 

wăroy îpâgp vai ămrvobs TbX:ns &Xoonpă EXtumort p.adanâs bzeltacav 7 Es 169 XĂptVaav, 

7 Ovvăpews Eyoyev avappboat xai ăvop6âca: zetpuaâueta, od Xâoy xopibeiq vai z2vOvpurju.ă.zov 

zoayărgzt xpobevor, Mă rbv 5nd ris Adopize îmonao6fvra zwpody Ti; Epupbrov Got Yeyyatd- 

<qzos âvapbiniloyzes. 

“Yaoptuvistoptv Got Tov» 7ijy %Otwijy TV ăvOpozov varăsraay, Tie 1) %rjdeuovestătn 

pai z05 vot) onprepovtas O7oyaartxij oi GtoteovoutXij 2pâvota 050 Tppeuâvas obre Gaorheie 

azănpvew dh Gzawres Er Teptponii îdovig ai murpias, spapăs 20 Nas, ebropias xai 

azypins dnovedwrat, Ti îni; Ono» e odx ££ !oob 058 wa toovouiav” mb ăp râs (oile 

mhetazov wâpas Enwveerat tă Ava 4 Gnyoyra” ami, ei now aidarte eyes ewhrpias vai 

ebâopize ăvazalvotvro, ob Exsivot e ii ăpuzeic (foot ai Xupatat, hi zi i rîjs dvize 

oowpnpevzes zefihmvzat, Ed 68 wovos 62 ebroyias ăzohabety atroce dnpatzvods sa vai 

pă ebpoâv, 07E î 

ai pi0vovobp, Os Î Of epite, 

că 00 vrpobizov wtweiv azorodhuc; "IL 6ijdzv ch ua 0 VATă Thy 

otvăv. Tia phocus vâpoy elis 
e 

XS Thrpehiae, d Egrazadediaastat daav ză pzcepov vos; Ă, zods tii Tiriac Ape 
- 

perpây, 0b4 ăvevâcprjoag zohvetdeis 

axmpăzo»; Ti Bizare 1ază Tăv 401văY 7ijS mbozos vâuov îtiţoy, vai 6 

zvnwaiots aebuagt “/popevoe Evoyepaive vai ăs/ăhhzis, 

GMGOT 09 NOTIAY 4 
cos; Î cb &vethoa ozapțăvots: îi %) zapaziaDuas tii 

[lciâs co pa wav 1ai 7& 

doze zâ ăvbpozov ăarropenpevriv batoper5 boli; î, mis săwnev Egeyybone ziozeic Etataiob vi 

a . 2 A = 2 + 2 Pa 2 Ță - n p, 

ae vai zaprarpevrs ăvaozpoviis; ODyi vai absii 1) pioooria, Gafpina ce zaic Baowraic 

aatGeias 74 GTi; 

zvezpâazo, ză dvuzoy, sd Ăoratiy TIS DAS, Tă =ooTbeoy 2 aizpbv Tod flo 57 by 
7 3 3 i YI i ' 
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1713, 

ii Novem- 

bre.
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1713, 
22 Novem- 

hre. 

Zgero; 0d/i, zobs Biave Tâv Tp0YE10Y0TE» toypamilo»oa, 85 rijv Dpoiav orijhepe na)haisrp1v; 

Ti mie oby, pios, Eunhsos nod” os ewzios ădijawv eis mă bsacpuw mpochdâv, 127, 

xabănep îm. ov6optrxijv rpbpiv, mai pi napamexhmpăvoc, apbe păv Tă Oxâwara Xa 

mb dmâva al robe tâpârac ămodvonersie, totabrijv dă bastovnv nparpirov Emirate, “tv 008” 

avamhăcou mie Eyot îv re Ghpvp val mohubuoy Tod Giov mehânţe:; “Ilva 85 ai pâdhav Expab- 

Jiow cv bzb p6fov ua Exnhitene ră vru hoc nep dhnjdoe Eger npivrmoay 'pavrzoly, GWY- 

vân. aizobuevoc dvanbyfăvapat Tiiv Gijv EupEhetav” i 3y ho Getvyăv not yuhezăy Extrpitbaa- 

Bai oo. ote rijv Băoxavov 707%), ei pi Tăy Drapyâvtoy Ti ăpalpesty, Tie Tis Ti Gt&p'1j9%, 

mi în re 83byme rob Gopatos %ax0v/iav, *ul, îmi măor, rd năâvrov pofeporarov eivat o40bv, 

ziv New zic Enwijpo» toije; Tabra d obu sto ză notvă ră siofâra, ră avale xabizep 

omă mâot mois oua nepibefhmu&voe Endusva; Ob păpwnom 105 vewzio» ă6ajrod XEyovroc 

eopwds 267jhBov, rouvbe xi ăneheboopat» ; Ei 55 advroc ouvbe Gmnededo, Bari pâry Tv, 

âMorpiov Emorpepe; Tis 38 zws rd wâv vijatov wa GEBaay vai ăpapăe îv ri o avetă- 

suntoy xi dăonmarov Smogtezar md 8 3mimâhatav &piuepov nai E&irrjov. Tă & ăâpavăe 

oâua, ei dres biiera nai edrpla zai ebpoia oenpitovoa Axaunrov dtarrpiisot, GNă rpv- 

-„oe: năyros Ev Yipe vâo0c mai vyrorpiter, 

xozv hbate, xi xpeirtovoc Goe dpi) Toi et 
v 

Zeapvoc vâvoro. "dpwoo. 

1713, Noeuâpiov Il. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 100-2, no 66.) 

“O 5 Bdvaroc, Gr ai ămopnizipos, 20 Tv 
2 îs 6 A > + n pă - 7 

tox60w, 0dâsie iv TV WINE PPGVUDVTOV 

  

DXLIX. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa de a-l 

vedeă mai curând. 

"Eatocohi NnoMio» Mavpnopâăro» Bos- 

6680 nphe XpboayBov naprorâvros Tijv ADn1jv 

rod dă ri 6paâbrnra rod sis "lăotoy Epyo- 

udă rod Ilarpiăpxob. 

1713, NoewGpiov 22. 

A5o îepă ypăuparo. mis “Tuerepac Maxa- 

ptâcijtoe thăfowey, xai bnăp rije ăxabijs nai 

2perije Setas ens Exăpmpev” Evouev nai Tă 

îpefie vpapâpeya. Kai, sie păy rd 2pârov 

păe Emhmpopâper zâc xx pay Enepiweve 

vă &vortodi, ziv sic Tidot Erăvo36y was, xai 

ăvev ăvabohie vă pâc waponotiiom uă rijv 

lepăv re mapoolav wa juste ebdbe 0x65, 

dv Beg, 4MBonevy sie Lida, sypăvapev xai 

înapaxahtoauev Tijy “Yperepay Manapibtpra 

vă pâs too rob zo0dovutvov moi nd r6re 

zoreihapev vai Xpovră pac sie Dnăvrrstv al 

zpooxbyro:v abris” sis 88 ză Bebrepuv tepbv 

aderi; Gpitev mâs mb xivnuă rije eat drây:n 

X57jov. 

“0ony yapăv otziy, panapbrate Tătep, 

îxăfouey ăn ză apâtov dă cv AzOha»Glv 

ms, rocabrrv A5arjy ato0âv7 î aapăia une 

îm 7 debrepov, îne5i &xpoputvapey 129 

pay vă ămobompev ră vivripiă Tric X0l Thy 

sie ră ăe mhrotaouiy: Xa mă dotzăy Tijv 

mapatădodusv Gepuâs, dv dos ropa dv Exi- 

vwqoe zpăs ră îs, rd Gnotoy 0ăv niatedouey,   

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat Voe- 

vod către Hrisant, îufăţişând întristarea 

lui pentru zăbava venirii la laşi a Pa- 

triarhului. 

1713, Noiemvrie în 22. 

Două sfinţite scrisori ale Fericirii Tale 

le-am primit şi m'am bucurat de buna şi 

dorita-Ţi sănătate; am cunoscut şi cele 

scrise pe rând. Si, în cea d'intâiu, ni dai 

de ştire cum că ceas de ceas aşteptai să 

afli venirea noastră la Iaşi şi fără ză- 

bavă să ne bucuri cu sfinţita- [i pre- 

zență; şi noi, îndată ce, cu Dumnezeu, am 

venit la Iaşi, am scris şi am rugat pe Fe- 

ricirea Ta să ne învredniceşti de ce ani 

dorit; şi de aici am trimes şi un boier 

al nostru întru întâmpinarea şi pentru în- 

chinarea Ta; iar în a doua sfinţită seri- 

soare a Ta spui că pornirea-Ţi este încă 

nehotărită. 

Deci, prea-fericite părinte, câtă bucurie 

luasem din cea d'intâiu pentru întâlnirea 

cu Tine, tot atâta întristare a simţit inima 

noastră din a doua, de oare ce aşteptam din 

ceas în ceas să auzim de plecarea Ta şi 

de apropierea de aceste locuri; şi iarăș 

Te rugăm călduros ea, dacă până acum 

tot n'ai plecat într” acoace, ceia ce nu cre-



vă ui) păs doro vă zeptooortpav bnâptie- 

ay, &Xhă vă păc ebepăva pă rijv îepăv za 
powsiav ris, Gr, dv Axodobâijon dhtwc, 
varănapăa BEhopev Ann]. odre carald- 

peda vă stat paveva 2ohbov, ezedi, o5y Deo, 

x0d- ră WUNANTUNNLI, NO Tă OTpore dara 

extpasav. Tadra, Oi 62 xpâvot rîjz “Ywerepas 

Moxapbrazac stricav Bed6ey măunodho xai 

nave /sie, ui at Oa arie ed0i uz0' 

Înv. 
, , , 

a, Noeuipio» X5. 
= ep 2 . 7. a _ 

Tis “Yyerpac Mamaptăr tos vibe Ev Npto- 

ro vai Gwe ete 7056 OplOmobs. 

low. Nix6hacs Boe6ăzc. 

(Legrand, Recusii, pp. 133-4, no 63.) 

dem, să nu ne mai întristezi cu o mai 

lungă amânare, ci să ne bueuri cu sfin- 

ţita-Ti prezenţă, căci, de ar urmă în alt 

chip, ne-am întristă din inimă; nici nu ne 

închipuim că este cevă care să Te oprească, 

de oare ce, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi 

calabalâcurile şi oştirile au trecut. Acestea. 

lar anii Fericirii Vale să fie de la Dum- 

nezeu foarte mulţi şi cu totul fericiţi, şi 

sfintele-Ți rugăciuni eu noi. 
1113, Noemvrie în 22, 

AL Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 

Io Niculae Voevod. 

DL. 
Dumitrachi Hrisosculeu, boier muntean, către Patriarhul Hrisant Notara 

despre venirea sa şi un manuscript, pomenind pe Mitropoliţii de Heracleia şi Niceia. 

-- Masaptorare, Gupbrate, ui pirate 

dtonoza, Marprăpy7 râs dute n6hews 'lepow- 
cai, vai zone Iahaorivijs, nătep î» Xpta- 

1 put GEÂNGWIOTATE. 

Tv “Yuertpav feoopobpnrov Maxaptrajta 

2posx5vă, Tv 0e540uia» abrîe Gsâtăy Edhz- 

îbe ăszatânavos, 2edwevos Tod tă riy Dueră- 

pav corppiay ăvavâpozfjoavzoc "mood Xptarob 

705 Qz05 vă meprzpovpi ai vă Bwaobhărryj 

adry Guiăroxoy zavrde dyrApod GDVIvTIip.ATo€ 

za vă iv papitm Diitetay ai ebfpiav, vă 

miy &ftbog vă SoprâGyj xi răs cenrăe aTob 

foprăe happe ai ebroxâs 

eic Xp6vone TON. 

Sefaptoy ne pâna Ehafây. "Ervov ră îv 

adrâ ai dr per” hivov meheră dă rijy Biayiay, 

40 and gasi văr Tijv A70hab5W0W£ vai îvet e, e 70 

wi Epsroe Xa! 

TADXXANODIEV TĂV Oz vă zi e50â0%%, abs 

2 mBopi, pai Emtow.obuev vă Ti Eos 24 

1 apiaw ri eis Xhoc div 

Zwatws, zaflos pafisnăorijy 70 tm, 

mdy atphy aTăV 

AD “i 

Mazar js ms, 300 vă stat TEhsi0s es 

ha, vai va îi, sie Ghas râs copr5s, %ri 

2 ouremăe ua. Etoregirăs” Wăgbs 0 Per, 

pohanaia 63 

AT DNATTA- 

etvat" pâvov 6 eds vă zi 

Ti &:5)tov s05 Bpryavio : 

pey & pas “Mopamhztas vai pe 

4. mia Betty TAs edhaââs ngszat, 

ui 6 pios Nepaias, AI e9/AGOTĂ, 

zâvzoze sd 3vouâzat, EDAaprsră za: 

26 3ră si popa. “ÎL prsipa po» vai 1 

Zoia po» peză vis Cazstostalis Ti Gsttăv 

53 doza , 6uolos ai Î, popi ua Egrva, 

| 
| 
| 

i 
| 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi Je- 

rusalimului şi a toată Palestina, părinte 

întru Hristos mie prea-venerat. 

Pericirii Tale de Dumnezeu păzită mă 

îmchin, sărutând cu evlavie respectata-Ti 

dreaptă, rugându-mă de cel ce pentru a 

noastră mântuire s'a făcut om, lisus Ilristos 

Dumnezeu, să te străjuiască şi păzească 

neîmpărtășit de orice întâmplare supără- 

toare şi să-Ţi hărăzească, sănătate şi voie 

bună, să Te învrednicească a serbă şi ve- 

neratele Lui serbători strălucit şi fericit, 

şi în acest an şi întru mulţi ani. 

Respectata-i scrisoare am primit-o. Am 

aflat cele în ea cuprinse şi că peste puţin 

te gândeşti a trece prin Tara-Românească, 

şi de acolo să ne bucurăm şi noi de Tine, 

şi rugăm pe Dumnezeu să-Ţi dea cale 

bună, după cum doreşti, şi dorim să Te 

avem mângâiere; căci în acest timp altul 

ma nai rămas, cum 0 spun zilnic, decât 

Fericirea Ta, care să fie desăvârşită la 

toate, şi să înfloreşti în toate serbătorile, 

şi din lăuntru şi din afară; martur e Dum- 

nezeu, nu e linguşire, ci numai să Te ţie 

Dumnezeu. Cartea lui Bryennios (?) a 

aflat-o Preasfinţitul de Heracleia, şi mi-a 

arătat-o, care-Ți sărută cu evlavie şi dreapta, 

precum şi Preasfinţitul al Nicheii, şi mul- 

țămeşte că totdeauna-Ți aduci aminte de 

dânsul. Mulţămesc şi eu pentru horilcă. 

Mama mea şi Zoiţa mea cu fina Îţi să- 

551 

[e. Lil. 
22 Novem- 

bre.
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1743, 
28 Novem- 

bre. 

1713, 

29 Novem- 

bre, 

peră râv pthrătoy Tije. "Eva wâvov pă an0- 
> e 7 a a 

palverat, vino xi 0 Epxobdc Tre XXOXaV- 

6ijoq ste rîv "A8pravod. Tă Er re modă 

vol ada. 

Noswfpiav 22, 
Tic “Tuerspac Moxapbrqroc sic robe 6- 

ptop.ode Boboc npoounc. 

Aumrpăxne Xp»oooxavinioc |. 

rută dreapta, cum şi doamna Erinota, cu 

prea-iubiţii ei. Un singur lueru mă su- 

pără, ca nu cumva sosirea Ta să urmeze 
la Adrianopol. Anii fie-Ţi mulţi şi buni. 

Noiemvrie în 22. 
Al Fericirii Tale la poruncă rob gata. 

Dumilrachi Hrisoscoleu. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Munuil M. Ghedeon.) 

DLI. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant al Ierusalim, despre o hotă- 

rire a lui. > 

"Entorohi, Nnohdo» Mavpoxopdăro» npbe 

zăv “lepocohbuanv Xpbozvfov, prhoopovnrtixi,. 

1713, Noeufpiov 28. 
Tă tepăv pâna Tie “Yuerăpac Mawapto- 

enroc Ehăfouev, Xa dă rijy ăvabiy mms n- 
petoy Eyăpmev” 206 0rjpev ebhafâc ani răe 

iepăc rc ebyăs, wat ebyaptotobuey adrij 
Zvouey xai ză ăpefije ypapăpeva. Kai, Enetâi] 
Zeu &uprvav ebhoov 1 “Yperepa Maxaptârnc, 

mi XMAO peivet vă etnomev măpet: Ge eivat 

propie cnc; Nă Exopev noi ză 7b ispby 
nări npăa ei draw Tie vai me 

Drpitae” ot 88 xpâvot rîic “Yuerspac Maxapl6- 

vqros stmoay Bs6dev măunoMo Xa navev- 

moyete, ai ai tai mms edyai we? jpâv. 

abur, Noeuâpiov x. 
Tis Ypertpac Maxaprorrroc vibe Ev Xpto- 

re vai hoc ete robe Gptou.obe. 

lo. Niuhnoc Boe5657c. 

(Legrand, Recueil, p. 134, no 64.) 

| 

Scrisoare a lui Mavrocordat către al 

Ierusalimului Hrisant, de eivilităţi. 
1713, Noiemvrie în 28, 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale am 
primit-o, şi pentru buna-Ți sănătate ne-am 
bucurat; am primit cu evlavie şi sfin- 

tele-Ti rugăciuni, şi-[i mulțămim; am cu- 

noscut şi cele scrise pe rând. Şi, de oare ce 
aşă ai găsit cu cale Fericirea Ta, ce alta 

rămâne să spunem decât: cum Îţi e po- 

runea? Să avem şi de acum înainte sfin- 
ţita-Ti scrisoare pentru vădirea, bunei Tale 
sănătăţi; iar anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu cât de mulţi şi pe deplin fe- 
riciţi; şi sfintele Tale rugăciuni cu noi. 

1713, Noiemvrie în 28. 
Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

DLII. 

Jeroteiu, Mitropolitul Dristrei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre _re- 

venirea în Scaunul Constantinopolei a Patriarhului Chiprian şi starea propriei 

sale eparhii. 

TG pozapotăre, Gopotăre xai dotări 

zarpi vai Norprăgam Te ăia z6hewe “ls- 

povoshiu ai zâsne Ilahatorivrg, xopip, 4b- 
pi Xpooâvbo, râ ceânoprorăre uot îv Xpto- 

Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 
sfinţitului părinte şi Patriarh al sfintei ce- 
tăţi Ierusalimului şi a toată Palestina, dom- 
nului domn Hrisant, prea-veneratului mie 

1 V., pentru acest nepot al lui Nicolae-Vodlă, Del Chiaro, Rivoluzioni della Valachia, ediţia 

noastră, pp. 208-9. 

2 Pare că Hrisant scrisese că nu mai poate veni în Moldova.



mp, ua eră Beby ăvrhizront, Thy ebhaft,- 
zinijy wi Otpathonâviv TDOGXDVAOLV ai XEt- 

pISTAGH.5V. 
Sby Peg ai 3 50 div Tie “Vpueră- 

pas Maxapibrqroc xateboânbzie ah ete 

Apborpav, mw, dară ră yptos wav, dăy €- 

Mea mapă 6nod xăvredhey vă zpoox5vijow 

uer ebhafeize ră boc rîe Sie Maxaprorntoc, 
edyapiorove jăpiras dă pixp6y XopAXTIpOV 

ămod5ode ri adrod Mowaptornrt, bnEp Tăs 
nohhije ăxămns, prhopnnobyne nai Befthoswos 
Îi. ăxdhavoa map abris xai ris vihns 20 
oxorărrs adrîs Buriue ai ovvdrarpbijs? 
si mai svrbe Bhlţo5 mevotvne, End văp 

dei ovvăăetw oi umdenbnore TobTrs n0- 

îutoraodo, wăprne Qedc. "AN, 

pot 08 OVYXEXOPATAL, 

îner5i, robro 

xăy This uvtiune ab- 

rc, al vie megi îuă abrije wrdevovias vi) 

ămosrainy, xafs wâypt rodâe, vai sie răy 

stie îuv &navro, 6toy. 

“"Epada 6 vid, zăhw 8 vbp kozpio- 

vâc ei zbv otxovuevixbv Tis Kovoravrtvov- 

zâheoc Opsvov, xai ză 2păpny, Grdr, ei dsi 

P GAnâI oâvar, 

motiv, 

abrbe 1) 6 viotos rabrns 
"Bmetâh war Exhomijy Ex&vero ăn 

ăpxic, moi [odyi] avăfoxos a5rtvoc eEwotsvro, 

aNNĂ rodro ppev ănorioavroc, vai Bpâvov 4r- 

pebovroc, Oi 85 mer abrbv 054 Ăpotpot îj0ay 

rporov Erepov wâubewe, xainep %ai abrei 

vito: xi ăqdeie -/prpariouvrec 705 olno- 

weuxod Opovov notpâvec, mai Tâv AR0GTÂĂOY 

xai zâvy Marpraprpv Kwyoravr!vovn6d es 6ră- 

Boo reherot, vară ijdiv 2v5Eorss. 

Asonoră wo», 7 mpâtov Expiva vă pijy 

eo sie ri zeptqrmow, rai Eorarha mai dvfipu- 

zone ete pepuă opiu, 6nos (sic), 6Enoyras 

230 mâc apitovat 7ods pprottavode ds ză 

npofara Xa fjutpav, Xa dmheber 236 7: 

cchoioOnuey os 2p55ara opaviie», STÂȚVO 

sai î505, oby za, awâ 77 ăzois yo (6 ic) 

sic Tijv zepiooy râs înapgtas. 

“laws s5pu râv Eve ză Etofav do 

)sorepa. Kai 5 Bbs 5 îpos dv £d/vy Gas 
- 

5
 vă vă (DAE Cn dand za adie vă zi ăzo- 

abac, dao» 6 Koptos ed5ozi54. Tă E Tis 

“Tpertpas Mazaptâzijsos eta ZONĂ XA. 

ăma6ă. A: 2 pat xai Geonpiolezzot aria 

edyai eta pe? Tip. 
par, Noeppinv 49. 

Tis *Yysrăpae Mzrapidecos și sie zod 

ups apifouos vai 

întru Hristos şi după Dumnezeu sprijinitor, 

evlavioasa, şi cuvenita închinăciune şi să- 

rutare de mână. 
Cu Dumnezeu şi prin rugăciunile sfinte 

ale Fericirii Tale călătorind fericit la Dristra 

(Silistra), iarăş, după datoria mea, n'am 

lipsit ca şi de acolo să nu mă închin cu 

evlavie înălţimii Fericirii Tale, dând laude 

mulţămitoare, prin mici caractere (?), Fe- 

ricirii Tale, pentru multa iubire, civilitate 

şi ajutorare ce am dobândit de la Tine şi 

pentru draga și prea-dulcea-Ti tovărăşie şi 

petrecere-împreună; deşi în puţină vreme 

eram s'o capăt, căci doriam totuș a fi tot- 

deauna laolaltă şi a nu ne despărţi nici- 

odată, martur îmi e Dumnezeu. Dar, de oare 

ce aceasta, nu-mi e îngăduit, măcar de n'aş fi 

îndepărtat de amintirea Ta şi de grija Ta 

aceasta pentru mine, ca și pănă acum, şi 

de acum înainte, în toată viaţa noastră. 

Am aflat că s'a ridicat iarăş chir Chi- 

prian în Scaunul ecumenic al Constanti- 

nopolei, şi m'am bucurat de aceasta, pentru 

că, dacă trebuie să spunem cele adevărate, el 

ecă adevăratul păstor. Căci a fost de la 

început după alegere, şi [nu] urmaş al vre 

unuia scos, ci, plătind datoriile şi Scaunul 

aflându-se văduv. Iar cei de după el n'au 

fost lipsiţi de altfel de învinnire, eu toate 

că şi ei au stătut drepţi şi adevăraţi păs- 

tori ai Scaunului ecumenic şi urmaşi de- 

săvârşiţi ai Apostolilor şi Patriarhilor Con- 

stantinopolei, nelipsind întru nimic. 

Stăpâne al mieu, eu întâiu am socotit 

să nu ies spre cercetare, şi am trimes şi 

oameni în unele sate; ci, văzând cum jert- 

fese aici pe creştini ca pe oi în fiecare zi şi 

se adevereşte acolo vorba: am fost socotiți 

ca oi de jertfire, mi-am schimbat gândul, 

şi, iată, cu Dumnezeu, pornesc spre stră- 

baterea eparhiei. 

Poate voiu găsi cele din afară mai si- 

gure decât cele de aici. Și Dumnezeu 

Sfântul prin rugăciunile Tale să mă pă- 

zească, pentru a te mai întâlni, când va 

binevoi Domnul. Anii Fericirii Tale fie 

mulţi şi buni. lar sfintele şi de Dumnezeu 

primitele “Tale rugăciuni fie cu noi. 

1713, Noiemvrie în 29. 

Al Fericirii Tale la poruncă gata şi 

evlavios îndatorit: 
Jeroteiu. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manail M. Ghedeon.) 
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1113, 

2 Decem- 

1713, 

6 Decem- 

bre. 

DLIII. 
Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre grija ce are 

pentru Sfântul Mormânt, călătoria Patriarhului spre Yaşi și butca ce a primit. 

loswrs. Manporopăaroc  Xphodytw No- 

T0.pG. 

Movapibrare xi Depozitare dsonota, 

mi “Ywerepav Maxaptârnra ela 2poo- 
advâ Xa Tv Gritav abis deârâv ăonălouat, 

deduevoc rod mavroâbvâuuv Becd 0nws Eta- 
ovhdaro! adry ăvocov, ebOopov, byră xi 

ăvorăpav Tavrăg &yovriav, 
Abo cafenie vpăumara Tie “Iperepac 

Maxaptâcmros Ehafoy, rd uăv uă Thy Gve- 

dby abris, md 68 vă zăv ăyiov Tonpvâov, 
28 ov iv âvabdiv admis btetav podov, 

jăpirae edpapiormpiobe ăvneua 70 - 

Covre noi Barqpobdvr abriv eg. “Opilet 

î Yuertpa Mamaprrns vă Ego rliv Evvotav 

rod Ilovayiov Tăpov, nai sie robro B8Ăo xur 

xară zăv Bptopdv re hiv ToNă ue Go 
popaiverat &nod -u& ăvaymăte eie abr6, nod 

morebo vă ună Eyvopile mdvrore zp6louov, 

xi yopie râs avomăceos 32 Dede dei 1) 

xară Bbyaputv GorBea. ME iv măpry rob 
0205 5 edyâv rms dyiov ănohaboapev vai 

rijc Isheoc. “Ec ropa domtălo vă 201jxndr, 

1) Maxapuărqs adris and iv Bhayiay vai 

vă Exivnoe vară ră Leda vă pâc dEocy 

5 Qzdc ră ri ănoMboonev by, n200c Ert- 

mofioduev, "Ehafoy xai rijv 6odrhay, xai ed- 
japtorâ' B5houev rijv xaradboy) sie rijy dytelav 
adrie' e ră Ern stnoav edfey zâuzohia 

Mai TaveoTwzÎ). 
Tie “Ypertpac Mawaprărnroe sie 1054 Opto- 

poe. 

1113, Asxeufplo» 2, 

loăyrns Mavpoxapodros. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 102-103, no 68.) 

  

loan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite şi prea-cucernice stăpâne, 
Fericirii Tale cu evlavie mă închin şi sfin- 

ţita-Ți dreaptă o sărut, rugându-mă de 

atotputernicul Dumnezeu să te păzească 

fără boli, bucuros, sănătos şi mai presus 

de tot protivnicul. 

Am primit două scrisori venerate ale 
Fericirii Tale, una cu nepotul 'Tău, alta 

cu Preasfinţitul de Târnova, din care aflând 

buna-Ţi sănătate, am îndreptat mulțămiri 
către Dumnezeu care Te păstrează şi Te 

ţine. Spui Fericirea Ta să am grija Prea- 

sfântului Mormânt, şi întru aceasta voiu 
face după porunea Ta; dar mult îmi cade 

greu că-mi faci silă la aceasta, căci cred 

că mai ştiut gata totdeauna, şi chiar fără 

silă nu va lipsi ajutorul mieu după pu- 

tere. Cu harul lui Dumnezeu, prin sfin- 
tele-Ţi rugăciuni am ajuns şi la Tari- 

„grad. Până atunci cred că va ieşi Feri- 
cirea Ta din Tara-Românească şi va merge 

la laşi; să ne învrednicească Dumnezeu 

să te găsim sănătos, cum dorim. Am pri- 

mit şi butea, şi mulţămese; o vom între- 

buință în sănătatea Ta; ai cării ani fie 

de la Dumnezeu cât de mulţi şi pe deplin 

fericiţi. 

Al Fericirii 'Lale la poruncă: 

1713, Dechemvrie în 2. 

Ioan Mavrocordat. 

DLIV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara. despre petrecerea 

acestuia în Ţara-Româncască. 

>Eaozoh Niohăvv Mavprtapăro» The 

Xpboavbov ebyantorobyros dă rijy Zarptap- 

arii edvotay wa ovIAzipovros are tva, 

omâpâs anveoprăom peră rod Koysravrivob 

Bacoapăfa Bosâ65a. 
1713, Aexewfpiav 6. 

To ieporarav 
aapiârijroc EXăfo 

€) 

2 
dop, 

râs Gepiae îs ed-/ăe, %ai Ebxaptoroduzv adr): 

p 
p = cp 2 y na 77 “Vuerepac Ma- 
y, E864Orpev ebiztâe xai 

Serisoavea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, mulțămindu-i pentru patriarhi 

ceasca bunăvoință şi dorindu-i să serbeze 

cu bucurie împreună cu Constantin Ba- 

sarab Voevod. 
1713, Dechemvrie în 6. 

Preasfinţita scrisoare a Fericirii Tale 

am luat-o, şi am primit eu evlavie şi sfin- 

tele-Ți rugăciuni, şi-Ti mulțămim; am cu-
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toprâv, ci "Ypertpav Mowaptâraza, vai vă 

jivopev uro/at Tâvy dyiov e /âv pai eDho- 

av wo âe etvat zinpopopnusyn, 1 Tperepr 

Mazapioras be Îi mpbe abziv dyăam %ai 

ebiăfera pohăzrerar îv ri wapăia pace del- 

mrog 1 ădăostoroc, vai sieofiev Srotuot 

xabăs ai mpotitepa es ră zatptifă aDTijs 
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noscut şi cele scrise pe rând, .cele din 

sfinţita-ţi scrisoare şi cele din veneratu-Ți 

pitac. - 

Noi, prea-fericite părinte, avem astfel de 

ştire că ne iubeşti ca pe Fiul Tău întru 

Hristos, cuprins cu totul de evlavie, şi de 

la, Reverenţa Ta nu ni-am închipuit vreo- 

dată să vie altcevă decât urmările unei 

fierbinţi iubiri părinteşti. Şi, de altfel, e 

de prisos să vădeşti adevărul şi stator- 

nicia şi tăria iubirii Tale faţă de noi, nu 

prin jurăminte, ci şi prin vorbe mari. 

Cât despre amânarea, ce a urmat, a 

prezenţei tale sfinţite şi dorite Într'acoace, 
noi, având mare iubire şi fierbinte evlavie 

către Tine, şi ştiind cum că înalta-Ti 

minte cunoaşte și cumpăneşte cele cuvenite, 

ne-am tulburat şi ne-am întristat şi nu 
ni-am ascuns întristarea, ca faţă de prea- 
veneratul nostru părinte; ci acum, cetind 

şi sfinţita-Ţi scrisoare, şi câte ni le arată 

cu dragoste prea-doritul nostru părinte 
prea-luminatul Basarab Voevod, de oare ce 

n'a fost altă pricină, ei că Ti sa părut 

bine a petrece aceste apropiate sfinte ser- 

bători cu Luminăţia Sa, ca un fiu supus 

ne învoim cu cele ce sau socotit de pă- 
rinteasca-i iubire, şi din inimă ne rugăm 

să serbaţi bucuros, fericit şi strălucit sfin- 
tele serbători. Şi, având de la prea-înaltul 
Dumnezeu sănătate, aşteptăm cu evlavie 
să Te vedem, după înştiinţarea de mai 

înainte, cum vor trece sfintele serbători, 

pe Fericirea Ta şi să ne împărtăşim de 

sfintele-Ți rugăciuni şi binecuvântări; şi 

să fii înştiințat Fericirea 'Ta că iubirea şi 

evlavia către Tine se păstrează în inima 

mea nemicşurată şi nezguduită, şi suntem 

gata ca și înainte la părinteştile-Ți po- 

runei, cum 0 va arătă şi timpul ce va 

urmă; numai Dumnezeu cel milostiv să 

dea viaţă şi bună stare. 

Rugăm pe Fericirea Ta să nu ni lip- 

sească nici de acum înainte sfinţitele-Ţi 

serisori, spre vădirea bunei şi doritei Tale 

sănătăţi. Deocamdată, n'avem a-i însemnă 

alt ceva vrednic de ştiut; iar anii Fericirii 

Pale fie de la Dumnezeu cât de mulţi şi 

cu totul fericiţi, şi sfintele-Ți rugăciuni 

cu noi. 

1713, Dechemvrie în 6. 
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1713, 

bre. 

ma 
ode £v Te Vpecepae Maxapi6rrjroc 

ră mai Bhos ete robe Optop.0bs. 
lw. Nexdhgoe Boef6dac. 

(Legrand, Recueil, pp. 185-5, no 65.) 

y Xpro- Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 

DLYV. 
Eleniţa Cantacuzino, fiica lui Dumitrașco- Vodă, către Patriarhul Hrisant 

21 Decem- Notara, despre singurătatea ei prin lipsa soţului. 

"Enozohi, "Eh&wns  Kavrawrolrjvijs 

XpboavBov, Ilzrpiâpyriv “lzpooohbpuov. 

1713, AexeuGpic» 21. 

"Ay wadă mi 6 Bobhoc adrîs, obibvte 

w09, nohâme pă 6âovnopiac waxpăs Enpoţt- 

vnoev sic zob Xâob ob zohhijy ăfouizv (xa- 

Bâc etva obvnec mb vă op riwăc, dy 

wâvov sis ăvăpâc, Ghă ai eie oiusio» rivbe 

ai, Eyre orâprioty) ua stwat abvrjdtouEvn) 

vă rpaâ& rotabtas dâbvac wat XDRAs, Topa 

oc, etc abrhy rijv Eewreloy mov, 1) Ana 

ijrov r66ov meprâootspu sic Tod X6Ţo» 40%, 

Tobe 

oov mod, eie xatpăv 6mod Ehoiala vă răv 

ămohabow, oye3hv npd rije ănohaboews îjno- 

Xob6mos mâhwv f) srepnate” sic Eva ai pâvav 

rapropobua xai zepăpat zile NBTnS pie- 

rporăpae, avhhoitou&vn Brt î) “Tperăpa Ma- 

xaptârme, 6 xolybe Tâv Yptoriavâv marip Xa 

rây modrâv Efoperos Tpostărrs wait Ento- 

METIS, ROVAXOĂ RĂVAG TATpIXi STOPYi) 

oi. pthosrăpțp ebvola meptdăhne xai mepto- 

vene, xai wăMora 2uslvave 605, npbe tâ 

ctvar morar xai vioi pthsoropyo râs “Vus- 

repus Maxaptârijzoc, Gtarehobaty ei GXAO- 

danăc. 

Eic ri zotabray zpăs TOdG TOLODTOIG GTOP- 

iv, mal pă Ghov Omod 1] xotwi) Vip Tiiy 

Befomver Ex boeme Ertuhtvi, pă Gov 70070, 

Xa” 5 bv ăodevhs rij pboet ai ovatxetate 

vâwats bnetzoboa, TohuG vai peră Tijy Tpo- 

GTitoboay Tpooxbytjoty GodĂnâs Tijv RA pax 

vă piy Aeiz 1] nată 7d Govarăv One păBnLoie 

val me pidadbie abriic amd răv Gobhov Tijs, 

ei mai movră ete Absvrijy ebonhaT/VirwTatov 

noi Genatâratav, GAP ete few dtăvovra. At 

3 fat ebyai ris “Yuerepac Moxaptârnroc 

stmoxv er îuob. 
par, Aexeufpiov val, 

Tis “Ywecepas Maxaptârijroe 8odAm. 

“Ehevirla, 

(Legrand, Recueil, pp. 136-%, n? 66.) 
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Scrisoarea Elenei Cantacuzino către Hri- 

sant, Patriarhul Ierusalimului. 

1713, Dechemvrie 21. 

Cu toate că şi robul Tău, soţul mieu, 

adesea cu călătorii depărtate mi-a adus 

multă teamă (cum e şi obişnuit să aibă 

teamă cineva, nu numai pentru: lipsa. so- 

ţului, ci şi a cuiva din casă şi cu care 

e deprins) şi sunt deprinsă a suferi astfel 

de plângeri şi năcazuri, totuş acuma, în 

această înstrăinare a lui, supărarea eră 

cu atât mai covârşitoare pentru mine, 

cu cât, în vremea când credeam să-l văd, 

chiar înaintea întâlnirii a urmat iarăș 

lipsa; numai întw'o singură privinţă mă 

mângâiu şi-mi mai îmblânzese întristarea, 

socotind că Fericirea Ta, părintele de obşte 

al creştinilor şi mai ales ocrotitorul şi pă- 

zitorul cestor din Constantinopole, ajuţi 

şi îngrijeşti pretutindeni pe toţi cu dra- 

goste părintească şi iubitoare bunăvoință, 

şi mai ales pe aceia cari, pe lângă că 

sunt locuitori ai Constantinopolei și fiii 

iubiţi ai Ferieirii Tale, sunt tot pe aiurea. 

La această iubire faţă cu unii ca aceştia, 

şi cu toate că faima de obşte spune cu 

siguranță că eşti din fire aplecat, totuş, 

ca o femeie neputincioasă din fire şi su- 

pusă legilor femeieşti, îndrăznesc şi 'Te 

rog ca o roabă cu înehinarea cuvenită să 

nu lipsească ocrotirea cu putință şi aju- 

torul 'Pău dela al Tău rob, care, deşi pe 

lângă un Domn foarte milostiv şi foarte 

drept, dar în loe străin petrece. Şi sfintele 

rugăciuni ale Fericirii Tale fie cu mine. 

1713, Dechemvrie în 21. 

A Fericirii Tale roabă: 
Eleniţa.
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Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata so- 
sire la lași a acestuia. 

"Entozodi, Niaădov MavponopSărov 2pbs 
Xpbonv6ov Orhodvroc ziiv ebuptovatav odrob 

îni ri elâfos ris sic 'ldotov perafăcebe 7ov. 

, 1713, Aexeupiov 22, 
Tă tepbv pupa râs “Yuerâpae Sefao- 

wtărijros shiGopsy, val bnp ris dios za 

eperie byetas ze av 2yâp'imev 235/6pu.ev 
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wat ebroyiav, Geo Gomodvroc, vă ovpravi]- 
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riv xoowocoriptov ăyiav rod Xptarod 'Ayăo- 
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dev cowaoia ri mpooqobone ănodoyije, 
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ooxvă rd fapbv abrîjs pâna ete 8fjdwatv 

mie abis mai perie Speta ene. Oi ppăvot 
ris “Ypettpac Moxaprârnros etrnav 0e5fev 

nâu zoo 10 mavebroyeic, nai ai tai t1js 

edxai me” îpoy. 
pu, Aexenbplo» X5!. 

Tis “Yuerepac Maxaprârnros btâc Ev Xpto- 

m wa Ghoc eis Tabs Gptouobs. 

"lu. Ninâhane Bosfiâac. 

(Legrand, Reeueil, pp. 177-8, no 67.) 

  

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 
Hrisant, vădindu-i mulţămirea sa pentru 

aflarea strămutării lui la laşi. 

1713, Dechemvrie în 22. 
Sfinţita, scrisoare a Reverenţei Tale am 

luat-o şi pentru buna și dorita-Ți sănătate 
m'am bucurat foarte; am primit cu evlavie 
şi sfintele-Ți rugăciuni, şi-Ţi mulţămim; 
am cunoscut şi cele serise pe rând şi mul- 
țămim Reverenţei Tale că ni dai de ştire 
despre venirea Ta grabnică într” acoace; 
şi noi cu aprinsă poftă şi multă aplecare 
aşteptăm pe Fericirea Ta, şi prea-bunul 
Dumnezeu să ne învrednicească a Te vedeă 
cât mai iute ca să ne împărtăşim de sfin- 
tele Tale rugăciuni şi binecuvântări şi, cu 

sănătate şi fericire, ajutând Dumnezeu, să 

serbăm împreună cu Fericirea Ta şi sfânta 
Invieve mântuitoare a lumii a lui Ilristos. 
Numai ne rugăm să avem ştire când pleci, 
ca să se facă şi gătirea de aici a cuvenitei 
primiri, şi pănă atunci ne rugăm să nu 

ni lipsească adesea sfinţitele-Ți scrisori 
pentru vădirea bunei şi doritei Tale să- 
nătăţi. Anii Fericirii Tale fie de la Dum- 
nezeu cât de mulţi şi cu totul fericiţi, şi 
sfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1713, Dechemvrie în 12. 

AL Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 

DLVII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre succesul orto- 

docşilor la lerusalim şi starea grea a Moldovei. 

UI i Batoredij, Nuohăo» Manporopfăzov Bos- 

Ca
 da zpbe Xpboawiov zaț Tic XROAXOTĂGEUS 

-âv 8v 'lesovozhip. Gratopăzey 70 0pfo- 

îîtoy vai ie vopepobs îv Mohâofhagia 

71430 074020%5. 

1713, Aereypio» 30. 

Tă îepv “pâpua sie "Ypactpac Mara 

apeos Ehifonav, vai dă sii dai ai Eţe- 

do ce rtetav day părea £56/fpuev 

wa enhafeias ai zăs tepâc 77j5 29/d6, al 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat Voe 

vod către Ilrisant, pentru restabilirea drep- 

turilor din Ierusalim ale ortodoeşilor şi 

starea grea din Moldova. 

1113, Dechemvrie în 30. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale am 

luat-o şi pentru buna şi dorita sănătate 

a Ta mult ne-am bucurat; am primit co 

evlavie şi slintele-Ţi rugăciuni, şi-i mul- 

1713, 
22 Decem- 

bre. 

1113, 

30 Decem- 

bre.
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1713. 

edyaptotobuev ud Evouev ui mă Eee 

1porpop.eva. 
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mijdmpav due ră ră râoa Efoân God Erpe- 
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fă ră mpăc Bzbv ebyăe mob 6piter no: 
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zaMihone ăvăraac ânod pâc ÎjA0ov eie robrobs 

robe Bvoyepsorărove %aLpobs, ai Grotat Xo- 
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s 

lo. Nux6hane Boef6ac. 

(Legrand, Recueil, pp. 138-9, n 68) 

  

  

țămese; am cunoscut şi cele serise, pe 

rând. | 

Am văzut şi scrisorile de la Ierusalim 

către Reverenţa Ta şi, pe de o parte, că, 

adecă, au luat locu! întâiu ereştinii or- 

todoeşi, ne-ain bucurat mult, și am slăvit pe 

Dumnezeu; ci ne-am scârbit pentru câte 

cheltuieli au mers şi nu mai încetează; 

prea-bunul Dumnezeu să împuternicească 

pe Fericirea Ta şi să Te învrednicească a 

Te arătă totdeauna îndreptător al cinstei 

ortodoeşilor. 

Mulţămim Ferieirii Tale pentru rugă- 

ciunile către Dumnezeu care zici că le 

faci pentru senina stare a noastră şi buna 

noastră cârmuire, şi iarăş Te rugăm ca 

şi de acum înainte să nu lipsească ru- 

găciunea-Ţi călduroasă către Dumnezeul 

nostru, pentru că avem nevoie de ajutor 

dumnezeiese ca să putem întâmpină ne- 

voile de multe feluri şi neîncetate ce ni-au 

venit în aceste vremi prea-grele, care so- 

cotim că nu scapă din vederea Reverenţei 

Tale. Să avem și de acum înainte adesea 

sfintele-Ţi serisori, pentru vădirea bunei 

Tale sănătăţi. lar anii Ferieirii Tale fie 

dela Dumnezeu cât de mulţi şi pe deplin 

fericiţi, şi sfintele-Ți rugăciuni fie cu noi. 

1713, Dechemvrie în 30. 

Al Fericirii Tale fiu întru. Hristos şi 

cu totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 

DLVIIL. 
Nicolae Mavrocordat către dascălul Iacov, despre suferinţele Moldovei, cu 

prada Tatarilor, căratul de provizii. la Turci, lucrul la Hotin. 

Niw6haos Mavpoxopăăros Te dăzoxădp 

xdp 'loxoâo. 

“H uăv apă Xăhoe toriv” Sb 88 Îbzns 
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053v dna Dabuaorby ei 47 Tjueie DR” aviae 

zoo0dtov oeotțijuauev Xp6vov. Tăs 85 rabrije 

âpopuăe mepirzăv tort 17 Ypâvety vas 
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Grparenuătuv XATARATOIEVI)V ; xa+pou E, 
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Nicolae Mavrocordat dascălului chir 

Jacov. 

Bucuria, e flecară; iar de întristare şi 

inima se strânge şi limba noastră se leagă. 

Deci nu e de mirare dacă şi noi de durere 

am tăcut atâta, vreme. Iar prieinile acesteia, 

e de prisos a le şi scrie, când ştii tu bine 

şi poate te îngrijeşti nu mai puţin decât 

noi în luarea-aminte a ta. Căci cum nu 

ni-am pierde curajul când vedem pe supuşi 

apăsaţi de tot felul de lucruri grozave 

şi călcaţi în picioare de -oşti de multe 

feluri şi numeroase, despoiaţi, sfăşiaţi, su- 

ferind, putem zice, toată cruzimea? Căci, 

dintre nenorociţii locuitori, cei ce locuiesc
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vip.ovodvrec, obăevbe pstădusta mâvow' ah» 
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piuea” xai, 76 ge vbv Exav, end ovvep- 
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îy mate dvozpomgiate ebproxăpeda, Thy zapă 
rây %parodvray ebusvetav pyuevot 7Î) 'AXT)- 

15 Moh5afia. Kai pâp, Efatoiw zpodupiz.: 

oi ETOWbTItt DOXOp If ÎoavTec Tă 2pbe TpoȚI 

rpartozote re ai GTpaTIjVGiG, val tanois 

abroic vai ozotoyioe, dpote Te (apa zebavres 

"0Bopavobe ze ua Exhzs sâpuetosiuzt), 

wi sic abyotay tăc adry doc avefiepiu vane 

ore od piâvov fipăc Gs 7 Svăs GrâuItie 

îmnivoe Etaipety %ai 0b [uâvov) zij 75/0b52% 

ămovănety ziuhy, AXĂ al, 2pbe 7 D710 
zijv apiv meet, i Ea Tis Az00Taslas 
705 Kavrenipr, Gozsp D726 7tvoe Brit 
fils ăvamoeioay, ăzofiăvras, TRIBT2007 2p0- 
ovâpeobar, Bibe 3 azi îc zobztbv 1| Xvudav 
GOT tăs “popas 276 ua A350567. rai Tăs 

mos eis olatoy Dapapdvonsa, Ti 8%, Tis 
dvandpiăs zovtani 7od epodpiad DROV0m- 
tvr Xbupr dnorpătatev. "Bois Eatpij- 
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la drum, cei mai mulţi, ca să nu ajungă 

prada mânilor scitice, părăsindu-şi casele şi 

sămănăturile gata de seceriş, răspândindu-se, 
au plecat spre codrii vecini; iar alţii, târând 
luntrile cu hrană pe râul Hierasus (căruia 
limba localnicilor îi zice Prut), cu multă os- 
teneală, noapte şi zi, spre lagărul otoman, 
văd casele lor apropiate prădându-se, cu 
suspine şi lăerămi. Iar alţii, câţi sau orân- 
duit a sluji la clădirea cetăţii ce se află 
lângă râul 'Tyras, anume Hotinul, înde- 
letnicindu:se necontenit cu tăierea lem- 
nelor şi altă pregătire a materialului de 
nevoie, n'au nici vreme să răsufle. Căci 

strâmtoarea vremii şi asprimea ceasului 

şi iarna ce ni vine pe cap silese şi îm- 
ping la lucru. Şi nu numai lucrătorii, ei 

şi noi şi toţi Vizirii şi însuş Serascherul 
ne purtăm în sus şi în jos, uitânda-ne 
aproape pe noi, şi nu cruțăm nicio muncă; 
ci cu totul suntem asupra lucrului, pentru 
ca, înainte de a cădeă iarna mai aspră, în- 
tăvind cu parapete de lemn şi cu fortificaţii, 

şi puind tunurile şi băgând înnuntru. pă- 
zitori, să fi îndeplinit porunea Împăra- 
tului. Şi, aflându-ne în astfel de neplăceri, 

încercăm a dobândi uşurarea relelor ce 
sunt asupră-ni de la ajutorul de sus, cât 
se poate; şi, deocamdată, cu ajutorul lui 

Dumnezeu, găsim puţină mângâiere şi ali- 
nare în nenorociri când ni aducem aminte 
de bunăvoința stăpânilor faţă de Moldova 
supusă lor. Căei, îngrijind cu deosebită 
gătire şi grabă cele pentru traiu ostaşilor şi 
căpeteniilor şi cailor şi vitelor, şi căutând cu 
daruri pe Otomani şi pe Schiţi, i-am du- 
mesnieit şi li-am încălzit spre bunăvoință 
sufletele; aşă încât nu numai că noi ca 

întrun singur glas suntem distinşi cu laude, 
şi nu numai că primim cuvenita cinste, 
dar şi, părăsind duşmănia de mai înainte 

către supuşi, erescută din apostasia lui 

“Cantemir ca dintr'o rădăcină otrăvită, ei se 

poartă mai blând. Deie Dumnezeu ca şi 

de acuma hotărârea cea de sus, îmblânzind 

gândurile lor şi împingând sufletele spre 

milă, să îndepărteze peirea bănuită din 

clădirea acestei cetăţi! Fii sănătos ani cât 

de mulţi. 
1714. 
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DLIX. 
Cuvântare de laudă către Constantin-Vodă Brâncoveanu. 

Aoybâptovy înopaorinăy npbs Thy edoeftorazov vai Exhapnpizarov Abbvrmy zăons 

Obynps6aytac, xbptov, xbptov ?lodyvijy Kovoravrivov Mrucapânay BoeG6vyâa. 

Oldapev oby dr jahezbv toriv 6 p&hhov simeiy ăvâpâc rotobro» aperi âtă Noro 

îpxopătetv Eeyevy, &v Ebaybpa, & fnvopioraros "ooxpărne, Exhounporate xai ficooe6torare 

Adbâwo, xi pahendy vară ăhidetav eivat xai. nspae jadenod, cuv ai ăperai oi ai Dne- 

poyoi rod vyăpbe eiva râoov bimhaie vai weyădate, Bo» Ya pâvov vă Eenepyobat by A6Ţov, 

dă nai adrbv mov voby, zhy Tod Xoya» Yewijropă. 

Todro adră Veda einţj ai 270 oijpepovy: pă adry Tăy "Iooxpâzjv 0i5a Or “pahizbv 

Ab£yrob rosobrov adi rijAttobrob rii peri dă hâţoy Evnoprăletv muyetpeiv' GA dube nd 

ză ădho uâpoe rijy mapotulav 6295 pod Mer: xwpâc Zar âvip, Be “Hpanhei orâpa pui na- 

pofahhet, vai mb rd Eva păpos ănodeh6, GxEnowac rd peahetov râv ăpery cije Denoefeiae 

005, ămb 88 mb ăMo pEpoc dvarălouat ebhafobuevoe mâv EXeryov rijs zxpotpine, al n 

rodro, boăv vă îjdeha doroxijs rii ăobveray Tie ăăovapias ab, 2v6 Thy NOTTAY 0» îpo 

E touloy 0%p5Tn9wy. 

"AD oida dr 1) peţiorm oob "Bxhaunporij sivat poti npbe ndyras o»umabeorări 

ai Băet pod Boc onp.răfetav, tăv vai mapă mo rod mpenovros Edo varăniy. 

*Empeze Xorn6v, Enpere Ţh60GA pTopraTEpo, xai âvăvota pooozorăpa, tă vă EEopvij9 

= beţahetov Tây nporepiipătov %ai îo6nepptv mic Beocefelac oow vai ri Mo “X&G04 ; 

îzod âv bea Ey B&xa hocoate mai d8xa oTâpara ai coviy ăxobpaatov, xadâe XSet 5 

“Owmpoc, dv Geha ovndij vă îmoptăoo riv peyiorijy Go» "Exhapzpornta, mă XX mpa. TO 

2voefâv, mi Obvapuiy râv dobevây, rij GorBetay zâv nroxâv, Tv EIrEpa TÂV âppavâv, Tv 

napavopiav râv OhBaptvoy xai îvăeây, xabbe Empene, răv 6notov Eraulevoey 1] âxadapyerii 

mpâvora. rod Bzod vă avaââăom sie răv Exhapzporaroy Opâvoy rij Ad9syretac sic Xatpăv Tăy 

mposijoyza By râaov vă rtpjdi Î "Exhopnporae so ămd dv Opâvov, Gbri xot mp Tod 

Bpâvo» Îjrov riumptva ai A&Ezatvoc. Soov vă zip. 5 Bpâvoc âmd ri "Erhayapârnta S0%, 

dă vă cepe ri dratlav eie râbw nai riy âvounhiav Eni ră Gpuah6v, Tijy ănopiav sie ebnopiav 

zi mb lăoy mahâv Emi mb motvby ăya0d6v, 

Răăaipaov rowapoby Î) narpie nod că 8trjveyxey, ebăatmovtorarat oi Tewvijtopee &nob 

ot ZOpepav' păkhov 88 ebâarpayeorări) î, Abbevria Gnod să ExAp00, x7i hot Goo eivat brd 

mijy E£ovoiav tije Abfevrelac Gov" d &mnoioe robe u&y pihons vixâc pă rai TOriNALE 005 Tonst- 

vâoate, pă Tv ĂXpay 005 peyahoţoyiav, Eotovras Xa vă eioav pofepâc, pt mă d vă ztoat 

jadende, Mă pă ză vă Omepăyje wat vă meposebye ănavrac pă ră gootxă 605 lăouata 

ai mporepijara, pă bob W6n0be Vă ămomailge mohhais ebxoate, ai ămb Ehymy Goopiiv 

vă Emwvoljo TONĂ xai perăz VoriWara: Zozovrac mol vă piiv pre mavtva mb boa 7ps- 

nova ste ră adBevrrnby ătimua, GAP etoat pây notite Să rijy pEheray zob Xa0b, 2c- 

Mewmbe dă ri *»6Epynaiw ris noreiac, orparmuembe 83 ră iv ebfovhtay zpe ode tvăbvobe, 

oi Addăvrme mewtoroe pă ză vă tapăbpe xară ry perii ozăp măvras, Xa tobe pâv obyerobe 

mai opoviuone DmepExets tă ră adbevzurăv ăftopa, mode 88 8v dttouaotv dvroc bzepâăhhate 

Să my ohweomw, tabs avadobe vxâe uă zijy Brratoobyny, *ai Tobe watove pă ri ayadornra, 

ai mi MEzo; rotobrme how Epdaosc sic ij AXPOTITA TOV 2pOTEPIĂTOV ănăvrov, ov 0508 

pre EpBaoev ăMMos sic Eva ai udvoy Amd tă RONA 00v RpOTepijuaTa. 

Todzo stat Boyarby sie sativa 6zod she vă ză 1vopio, vai Băv elvat vân vă 

paxpohoță E, D107 papT»păro î meipa, dvapnpiteiro î) Gritti 6)Emonvro ză pura, ăxobonai 

-o ră ra: notoc ăMoc Ad6&vcrjs 20âvn mporiitepa, Tohu6 cimeiv oi peră rmdra (ei mai 43%oY), 

mod vă epovritg wâăMhoy 7 Z0tvăv ăgaâv, î md tătov xa6y, 700 '78V0v Ghob riy corrptav, 

3) că lay ăn6havatwy, xi, Zăv Bee rbyrj 1ăveis peră rada, dt etvau mapâtevov, Erori Exet 

mapiâteripa riy peyioTr)v c05 "Exhaunpocnra, îi 88 "Exhauzporris S0b sie moiovy zapăderipa 

umofhănoy Ezolrjoas xai notei 7ă TotabTa; Eie 053%, dĂhă vote evorxi) ua Jăptoua dopăwovy 

câ Gâmyei sis ră roaba, 7ă aoia rohuâ eizetv 058 abroi oi ătâaoror Baoheic râs “Popaioy, 

pai vi Dăwes, AX 6by oi Emtomâtepot d2v ră Erâpaat, 3 Exăpast aptabra” dldtt, tă mai - 

2xăpaaw ăvăporabdiate peyădate No viat cofepaie xată Xatpobe, AXĂ uă pBopăv dotibew;rav 
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a - « + . o . 2 2 + 7 e ? ţ Exeivot, al md maptoodrepov dr î) onovâij Tone îjtov tă monta apărut, vhapră vai Eni- 
. .f A a aa FR . _ 7 2 . Aa 2 . A mapa v.5vov' 1 88 onovâi) cîis "Exhaunpbroras Gub 1) meptosotepa eivat tă ră pâvovra ai du 

ră uthhovra, Bă ră aiyia, vai pe Bă ră zposnatpa, %ai, vriv Ezavilwy, moteie -zoXhă ai 

atăzatvaL" Eyeipere vaabe dijiov, xritete povăc noripuy, here îdopuiocy muxpănEvoy, Entxonpeic 

ri of&vetav zâv dobeyripevov, xi mây Bat juov ua Bedpeorev Epyov ăoxvns Emireheic |, 
Aă rodro etc rijv "mdapnpârrră 609 10 WâvrjV %0 urătei Î Ovroe ebăntuovia, TV 

îmotav 5 prâoopoc "Aprotorehe ci dtopite: sie cpia 1&a râv ayafiav: sis ză Efworeptră, 
dirovy ră r»ynpă, ei ră aopariză, îptobv ră vouă, xl ei tă Woytaă, tă 6zoia hEyavrat al 

mpompezină” xai boptnă wăv etvat G09p0GbYn, Ppâwas, âratoobyn xai Avâpeia' Gowattuă 
i măâoc, dun, butei, xi ăprbrijs” ătorepă 8£, evos, ethor, Xplpara uni xripara, Kat 

cic motoy XXhovy edptdnoav adră da sâx zapă eis ri "Exhaprpârată ov, dtârt,. peră oopaztad, 
509 ya, oeuvveie ră îforeptuă, pă ră Etwrepiră mxhă ebrpezitete ră evotâ, 00» înafă, 
ai dvrâu pă Tă oprită mal mă torepiră Gmpiaivets vai vavepibvete mă ouă 005 uzi 

mpoatpezină ăyadă* Boot wavpobvrat sis ră Twyrjpă Tove X4Nă „Tobe Dxepfaivets peră GopATtud 

ouv dya0ă, mut zo56 oeuvovoutyode si e ră omuarixă apaă, ros bzepăjers B:ă ră Voxwă 

Gov xai. mpompertxă madă, tări uă rijy epâvnaiv cov vwâs Ghovs Tabs ppovipone, X0i pă rijy 

swwpoobvny robe coppovas, uă ij Gatoobvrv Tobe Griaiove, mal pă Tijv Voix ăvăpelav 

obs 2iwporeie râv măduv. 

Eie ri "Exhaunpârqră 65» Aotzdy vai povry, xadoc cina, îMbevoev & dtopropihe Ti 

sbâzwovias wară Tijv- XVOuV rob "A ptotorâhone, Peoceltarars, ddr einâva XaTă durere deiavy 

o3 Exarsoraoev Î| 2tox ză aporeprpiătov 50», Enetdi) xai ră îbo robra Gidovot wat ttojijy 

tduara rob Qeod oi soia zije "Exxmalac pac: rd iwboxety ră dyra Xa TpOȚIVOOHEIY tă 

BENĂOVTEL. | 

Tivooxe homzăv: Î "Exhapmpârns oo ră îyra Dad zi ttovoiav ris oyahâţuc ai 

îo5y sivat vvarăy ste rEhetov dvpozov: dr, să mb vă “pyboxyjs dv peranintovy Ei mă '/eipov, 

AX)ă zâyore uâvovat Eni mb Gshrtoy, nai uă Exeiyry TÎjY O»vetotărijy gpâvnatv Gr0d 1 20- 

Averije Bomwaoia 00d ădpotoe, ză totusi îmi 1 APqoT6repc, dy. zopawâvrac TA OyaoTin, 

Bă 5îmrâvrae ra abBeyrixâc 2, ăxt EEovailovrăs ta dneipos, Mă xwfepyâbvras Ta, Gutpie 

„ai îumetpoc, npovocic wat ră uâhhavra boây appbs 0ixovâuos, dă vă ăvatptoris ră Ghazrinby 

zi zohrelos, vai vă stoayăims rd ovotartuby rijs o'zehelac, vă ăvatpăope Tov Enepyâavov Tâv 

rapaxây Xetpva ete zi "AbOevrelay zi Grotay pe modobds A6Tabs tâdpwoec, mai vă da 

pote ză od Eap rije 1jovyias Tâv 5ab ovi, mă Gnoiov mohhăuis Eppovrtoss 5, 

"O0jâoov râ dv Badpa ai Gâraaroy bmăpxet Î) weyiorn 90v Bhapapăers ci sis zip 

pimpăvijy, Genoftorare, ai rotodroy Banpaoriy, îs obâăv Erepov' pEytatov 0xâua joy a! 

înarovrăndat Bia, mb notă faothetoy Tis Atpbzcob” ză Eafohovia zeiyn ră nota Exttoev 

1 Seuipmwie, d zăpos rod “Exo Maboohcd sie my Kapiay ză îy. Alybazo atr0d0'/sia 700 

zaido ?looto, rd -pâhatoy z0d "Andhhovoc etăuhoy îy “P65w, ră bmolov EdEyero XGĂRGOAGS, 

mă Kazrrohoy rîjs Porc za î vas “Adpaavad sie rijy "Erresoy, XA zei pe pororepe» 

pai Atagaotorepov 6Ezua brăppet 11 Geoczfeia oov, Enetâi, îv ahă Evelva îjtoy &a voi 

Rchbcapa dă zip zâpyry nai Emterjdetorapa îzob et470tw sie 200 dâvo» Tone, ba0d, ză 7604 

ămepa x Xuezpa zotuaza nod Exeyay ei tăy 0309 dzd oociars Wai Eztenăstârajzals 

dobpozov, pâva robra ră Exră îpwnoay ză î)a Extonprepa xi ăohoyzepa tă vă heavy: 

ei Gh Ti YTI0 6eâpasa păpora, ădhă Î| "Exhayzpâzijs 00v Est zi 11001 azi Ti 

îmtevpeterjza pool, 10 Opt md Xasaoavij ze prev oz=p Sneiya 43 Eveiva pă, âv 

4 vai vă ov pepâha vai. 2oXhOD Aabprazoş Bra, Buos Troy Beăp.asa Xwpa, | 35 eyisen 
e 

gob PErhayzo6ens etvat fzapa Euoo9, vai îcov Gapâpet d1W0'40v Eupb AG», 76609 BazEpet 1) 

D 

Becaefziza ov îm îvsiva ză fară ătiihopa Geâpara” pai Ereiva uăv eis Epsivo Oa0d tă 

  

1 După ce-i acordă tuate virtuțile, fără exemplu, și-l arată superior biruitorilor Cezari. panegiristul 

observă 'că truda lai nu € pentru ale timpului, ci pentru cele veșnice: „zidesti bisericile sfinților, întemeiezi 

mănăstirile părinților, uşurezi descurajarea celor amărâţi, ajuţi slăbiciunea celor fără putere şi săvaârzegti 

neobosit tuate lucrurile sfinte şi plăcute lui Mamnezeu.* 

2 „No tiranisești ca sila, ci condăei lucrurile domneşte.“ 

, 2 „Ca să nimiceşti fartuna tulburărilor ce ameninţă a veni asupra Domnici pe care cu trudă multă 

ai îndreptat-o și să păzeşti dulcea primăvară a linigtii celor de supt tine, la care adesea te-ai gândit.“ 

58183. Vol. XIV. 17 
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ctyav îi mă Efhenav, dăv Eââav xapuiav BAN(jy orpEhetay Tape udvov play Bepia Xopis o 

movâva, &pehos* 1) 88” Emdapapârns 90», by pâvoy sie răy Qpâvov nod ExAnpofimpev îx Bec, 

pa îmdoray povow 1 ebepyeoiate 00» mai 4 xxhoobvats 005, bonep 70 Neihov ră peb- 

para, GhXă nai mayraob rod ebpioxovrat ebozeie Exrelvovtat 1, ebepyeoiaie 80%, mai. varpăye! 

1 iun ao be "ipac dr dmpov rod odpavod Ewe po Tod obpavod, ai ri vă X&o ră 

pavepă roic mâot; Oro âv djBeha 6x60 dy vă ră ârrm66, ANN pâvov vă ră &raptOuiijoo, 

3ăv jdehe mob w0âo7 xpâvoe mobs, Xa dă rodro î) weviorn 00b 'Exhou.npornc, vopitovoa, 

e epâvpos xal Gopbs oimovân.oe, 6rt 7 pla. Tod X00p05 robrob: mapEpxerat, Tă cijaă ră 

imoia b Bebe ct 20opnoe ră Orpmăte! eie răs obpaviove &r00ijxis oixovoptrtâs. "A pivo vă 

)&po mă Bom xadă mai Deipeora Epya 20 Exdorny btovatv sie robe deou&yove Bin notaţi.0d: 

muză dhibetav d Babe âv abrd robro că Enepajev etc zăv 10040Y %0IVy maripa râv bprpavâv, 

foqBăv roy dâvvărey, ebepyermy Tv deop&wwv, âvmddnropa ră menronâroy ua PDA TV 

dnă doi Tpoorpey6vrwyl. 
i 

*Hmoooey, ljxovoe 1zhă 1) "Exhaunporae Go» rije tepăs heţobons Lpaoi, Bhqy rii 

îăpav îhest mol Gaveilet b dia, xi mb Gmăpua abrod sis edhoyiav Zaza. “Ony '7nv 

fju&pav test ) Beooefeia co» robe eoutvobe, ua Baveitete Tăv Beăv tă vă ră ebpae ele rijv 
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-byme ăvazhrpodv od dtadecinapev, ai x- ! _eetat de a îndeplini asprimea soartei şi 

pac ebnotoduey robe Îjpiv E&orijperovpâvode. i. din bielşug dăruim pe cei ce ne-au privi- 

Oi 5 ovvrâwp mpodnpig Exrehsiy bpethovree ;  ghiat. Iar cei cari erau datori cu cea 

ză mpoorarrâuava, mai Bhos ăiponveiv Eni zi, . mai mare grabă a îndeplini cele porun- 

saropboe rây Bedyrovy, ob oiâ' Unws DR- ! cite şi a veghiă bine pentru îndreptarea 

mătovat, mai, Ge east, oixonpodat ză modă” i celor euvenite, nu ştiu cum zac şi, ca să 

ei mon 32 vai zâv wabruâvroy tpovribotev, ! zic aşă, stau pe acasă mai mult; şi, dacă 

o Ge dei zobro zotobdoty, AX) 28 Enzo, | sar şi îngriji cumva de cele datorite, nu 

pai. pâvoy mpbs ăpoolnat, 05% Tips aidob- fac cum trebuie aceasta, ci de plată şi 

pevot, obre ri Beiav dixrjy Ti AzTpvâs tos numai de formă, nefiindu-li ruşine nici 

ăopiorovs vadilovoav îvowzo pavat, de noi, nici temându-se de judecata dum- 

"Ezi zobais Za wa dj mod Îjpuezepo) vitos nezeiască ce pedepseşte fără milă pe ne- 

zeși rw zoraiae Enirenaty paBopia ai ă- |! recunoscători. 

zovia, psp zepbozet ri napâiay Ti 1ăp : Pe lângă aceasta şi încetineala şi lipsa 

Tpiâv &perorepov Tis Exeiy5d îporosiis, îv w : de energie a fiului nostra întru căpătarea 

mysoue», îv 6 lâuey; Kai pază e 70070 0hă creşterii ne atinge până în adâncul inimii. 

î, buezăpa Aomârns Efo powpiis vai misias, Căcice ni e nouă mai dorit decât înaintarea 

053? săp Epapev 3z005uanfa zi ADR 1, lai, în care răsuflăm, în care trăim? Şi întru 

avvey/6uafia, âre zâipo brres Dzoapiaioc, 08% aceasta ici tu, învăţate, nu eşti fără do- 

tavi, mpozaas Îj Erzivoo vulpea, pa sd jană şi vinovăţie. Căci n'arem să fecărim 

565 

1714, 
l-iv Januar.
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1714, 

odă, EBshsw matâsiac avunostodar,  Tă “făp 

dmadăv râje frize, mb eborpovov, 75 ebă- 

ozoy, rd paBine: omeixoy aie vovtleciate, rzic 

Bmumhiteat, rây pă. ămăone aiziac tatpei, 

mijy 8. bwerâpay Evp&hetav Evoyov 1abiornatv' 

Îme „vzătovoay Yoykv Mrnapestepa qpovriă: 

pă, Banhitronozv Eni rd wpstnzov, 0b38 vbt- 

zovoay îmi rd ris motdelae oridtoy. 'ANNă 

3 36. robmtdv, & pre, mb nepa Tod 08 

ovzoc îimtoy ul mpăov mphe xXxtpby Gow 

Gapevi Ghosvp 7 GhSupari xai “eovorăpa 

13) povi Emnhgrrero, ai Tv Orynpiav Tod 

mda ĂRoTtvI505TW, XEvTodod. Te xai Ă0VTaL 

Samorâro sic peranoinow ăperijs. Kâv deijsot 

05% 1 ysip ph were, mai Eh pamttcto, 

wâvov e mmtdetay moderata, Ei “ăp (5 

ui vEvouro) Et: metoy 0bro Xopoln ră WAT” 

adrây, 0558 usuirije YEvotro -rob re dotâipo5 

nânnob Xâu.0d Tod spewTioavros, Abiorovy Tjuîy 

100. măv. lov Zozodar. Ei Xpa wEhst cot râv 

fjperăpoy, uehijoet mâvrwe ai 70b visog” 0588, 

Bă roo0bToy -Erâv ATi. T& bye. zepi 

pă - &vbertinevoe îvăbeary, xatpios . zavdv 

Amopzvove cete, "Edfaoad, pir spori. 
1714, "lovovagib Î.: | 

(Legrand, o. e. IV, pp. 105-6, no 69.) 

DLXII. 

despre întristarea ce ne cuprinde, ea unii 

ee suntem departe de fățărnieie, şi nu e 

destulă îndreptăţire îndărătnieia, lui și lipsa 

de bunăvoință în a învăţă. Căci frăge- 

zimea,. vrâstei, ușurința, de a o întoarce, 

“putinţa de a o călăuzi şi supunerea. les- 

nicioasă la, 'sfaturi, la lucrurile ce impre- 

sionează, toate acestea îl scot pe el. din 

toată vina şi grija dumitale o apasă, de 

oare ce nu frămânţi sufletul tânăr -cu gând 

mai stăruitor, spre mai bine, nici îl îm- 

pingi în arena creşterii. Ci măcar de 

acuma, dragul mieu, lepădând câtva timp 

blândeţa şi bunătatea peste ce trebuie, cu 

ochiu sever şi cu glas mai impunător im- 

presionează-l şi trezeşte zăbava copilului, 

şi, împungând, înteţeşte-l și fără voie la 

'ambiţionarea virtuţii. Şi, de va fi nevoie, 

nici mâna să nu rămâie înceată, şi să fie şi 

bătut, numai să se îndrepte spre creştere. 

Căci, dacă, ferească Dumnezeu, şi mai de- 

parte așă ar merge ale lui și n'ar ajunge 

imitător al bunicului răposat şi al mieu 

care l-am născut, să ştii că nu mai e de trăit 

pentru noi. Ci, dacă-ţi pasă de ale noastre, 

îţi va păsă şi de fiu; niei tu, care atâţia 

ani ai arătat o aplecare în adevăr părin- 

tească faţă de noi, acuma să ne laşi un 

timp în năcaz. Fii sănătos, dragul mieu. 

1714, lanuarie 1. 

„Costandie, Mitropolit de Chalkedon, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

t lanvar. calatoria acestuia din “Târgovişte la: laşi, plecarea călăraşilor moldoveni, ciuma 

din Constantinopol.-arătând că numai în €l şi în Domn îi e toată nădejdea. 

_Batozâhi, Rovaraviiso Mprponohizo» Xad- 

zmâcwoe apăc rby Xpioayhoy, nepi Tie: ate 

“Mohâadiav perafăazwe abrod al riyov dh 

Dv etâijoewy aivpatoăe Tpapop&yoy, 40 

meri 'mzepepyo ride Extdrprije- V600b. 

„Bac. a 

“Mozaptbrars, Gopâtate Ai. G064GWLOTaATE 

“Mazotăpya rîjs drtac moheete “leprboaMTii» 

zip Ssfaapiay abrije Manapi6rrjta zavabhafi a 

056150, : 

Ti ăzinpiow rod oeâaouio» adrijs Tpiu- 

pazoc Expaia et 7ă Tpry6âaroy, Xa Topa, 

uă mă vă pă? 6 srdobdraroe ăpxov vaz 

zapis, nai vă 2polodă, nahapăotăee “zpbe 

mu: Svhapaporarav nai Beocebtorazov Abbăy- 

-epvModâofhagias, 2bptoy "low Nea6haov 

:Bs56y5avy, XOTApLĂsWvTaș Moza- ac Îi 

Scrisoarea lui Costandie, Mitropolit de 

Chalkedon, către Hrisant, despre strămu- 

tarea lui în Moldova şi câtevă alte ştiinţe, 

scriind enigmatic, şi despre o boală epi- 

demică. 

Cu Dumnezeu. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-res- 

pectate Patriarh al sfintei cetăți Jerusali- 

mului, mă închin cu toată evlavia res- 

pectatei Tale Ferieiri. 

Răspunsul respectatei Tale serisori l-am 

făcut spre "Târgovişte, şi acum, pentru că 

serie prea-slăvitul dumnealui capuchehaia 

şi trimete călăraşi către prea-strălucitul 

şi prea-cucernicul Domn al Moldovlahiei, 

domnul lo Nicolae Voevod, socotind cum 

că Fericirea Ta, pănă să vie călăraşii, cu



piârară rs, Soc vă pbdoovy ci xahaptat- 

des, oby eg shere etorat sis rd liotov, 

dv Eeupa mat abfte vă xăuw ri ppoo- 
Tovâvny wob 2p06xbvqatv, vă rod napăvros 
TaTeivod 5 Ypăumaroc, sic Th Goto, Băy 
riv oavepbvyo &io, zapă me bat. Ele 
iv Kovoravrivobnohv Eptros 6tv htebpo 
ri napătevoa xatpbe eivat” Eee 1] mavoăxda, obştească foarte rea şi ucigătoare, şi cine 

xi ODoverat ia măvânuoc V6056, modă cv- , se molipseşte, apoi toată iarna o duce 
Japâvj mai OXEOproc, mai Gmotos Ghanri, | foarterău, deşi sunt puţini cari n'au luat-o; 

oyeâdv 6hoy rbv jewmâva moMă xamonepvă, ; la unii li-a căşunat şi moartea, mai ales 
ăpxadă &hiyor eiva 6nob 0ăv Efhânraoav' | la femei, şi de aceia suntem cu toţii închişi 

sic-pepiuobe îjpepev wat Găvaroy, pdOTA | în chiliile noastre, înveliţi unul cu —,altul 

ei povatxac” wi dă robro fjueorev Got | cu plapoma; unul îşi poartă rinichii, altul 

tapou&vot, sie ră ehhia pac, rhhrrp&vor, doc | alta; şi, ori ne facem, ori e adevărat, toţi 

ajutorul lui Dumnezeu vei fi la Iaşi, n'am 
lipsit ca şi din nou să fac închinăciunea 
mea datorită, prin această smerită scrisoare 

a mea de faţă, în care nu-Ti vădese alta 
decât că sunt sănătos. La Constantinopol 
deocamdată nu ştiu ce vreme ciudată e şi 

asta; a încetat ciuma şi se stârnește o boală 

uă 60, ăhhos ună mămăwma” ăhhoc baoră ne-am îmbolnăvit, până va trimete Dum- 

mă veppă zov, ăhoe Ah ai, etice zpo- nezeu sănătate. 

păcat, etre Greta, ăravree ăfpworijoauev, 

înc 05 vă oretin 6 Babe bretav. 

"BE dvovriae 68, ră. waropfiowoza ov, ză re napehbâvra, ră me tvesrâra, Eat ră 

Op ând pâppara roy pihoy, mai eipiat Gefatoe ut peră meupaptiac Dede ră 2atwvăost 

“Yperepa Maxaptârns, Exstăi vai eivat ă&a Enoivov. 

"0 ăpyirpradrvâe wow sivat &y.zpoodev xai ăztodev eic 6), vai, pă Gov 6x05 îp6y6nsz, 

îxoziace, vai ri Xwnue ănod 82 Exawevy, wat GnETDXE 700 GXOROD, XA4i Th DP Ney ăvogpriri, 

xopis stânotv rob, înpoonotijdn vai Exxpey rijy văr proriiay xai înovăhabe robs 2pimy 

îpopvoţovas owrpâpovs ro» ai 1) 26 toov Eâwozy zăy Epavov 1 Enaaros, xadâs eiye vai 

zațnăva (sic), nb măv tâvov wa. tây G16pa03v, 7000, &mod etvat 05aua E&vov, vă GXEnm TEToLov 

ăvâpănadov râs" ră hotnăy ăzavtes, ewovotaauăvot, ăxpofoNbovy Tv mapehdovra axaranabotot; 

ăxpofolou.oie” adrbe mai aiwmă, tos ob vă Esonâoq rinotec veoTepov: mb opauăil fazhoverat 

Soy xoi mb zo5 hoyov uo» 3ăv hsizovy xăzt ut Whofapâaprnumais vă del:pvow, medi) Îu05y 

ădbworoc mai 85y tovhheirobp1j07, noi div mtotedoby ij ăgpooriav po. Tops, vă ti?) 

Maxaptârme Go, dtv etupov ăpbnoroc. "low nai 1 Momaptârrjra Tre necet es abriy rii 

mhăâvay, mai dv că mtoredet: dc elvat 88, Xe O)X0pavrOdWat, p.ây0v Xe ih pă Ghăbovy. 

“Duos mă Băipoc mob, deondra, abfityra, ei zi Moxgptârară 005 td Epo wat ete 

zăy Exdawmporarov Adâyrry pas, &rt, îmi eg wiprpt, wâvoc Euatva" NOȚIA TOM zoă 

mai 1ah&, dpi, Bray ipnouv sie ră Epya, Tobe etdec, ide pod, pă tâe “dada wopeptvsve 

ula, orohi, xai :7opbs bmepBabuzoroc, Eva, îbo xahovepănia Ezapapenioav” ăpăj, Ti vă Xâp.0by; 

ămăuvay pofeptoăva vai Tpou/zGuEva. "By abră ră EnpoGhea Wa etc Tă Tpâuu pov ce 

zb 2ompeinoa Or ptiţere jeipa Gonbeiac [is] ză 850, zpia mahovepăna, Ti vă xâuow ot 

yptomavol; 'Onod 6 Bebe zone Expo Ebvauty, ovarEMhovy ză âpt 7obe' ăzd zoioy XĂAOy vă 

i05uev 6oijderay; “0 Bzds Gora pară utoa 705 mai, Ocav Opioowy, tarhovobv 7 pă rod ai. 

eră panpă ros dăzroa, Gjrovetat 7, "Exxhnoir. "A)ao 8 îfehpo vă sino, obre GhAod vă 

zasaphyo, mai 6 zawzodbvapos Bebs Xe GonT,om. Oi „pâvot ze Sefaaplac abrij; Mavaprăcrjtoe 

etrjav Be6dey ebroxete. "Apijy. 

pad, Plavovapiov d. 

u.di 
, 

TI 

1114, lanuarie în 4. 

“O îy Xptore âmazrre ddehrie i tz- i Întru Hristos iubit frate şi rugător şi 

21 vai 2pd6vuos Goe sis 70bs Optu0ds TIS. gata cu totul la poruncile Tale: 

K 707 dvros. | Costandie. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-Ini M. Gedeon.) 

! Ca şi niente mai sus, e italieneşte: orumai. Gedeon declară că nu întelege.
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11 lanuar. 

1714, 

22 anuar, 

DLĂIIL. 
Nicolae Mavrocordat către Gherasim, fost Patriarh de. Alexandria, despre 

„grijile sale de multe feluri.şi miile de uneltiri politice, care-l obosesc“ şi despre 

mângâierea ce are de la dânsul. 

Nizchaoc Mavpoxopâăroc te Tlarptăpyp TpoTi "Adefavâpetac, Xwpiep Lepaolip.. 

Tă zapă rîjs “Yperâpas MaxaptârqTos Tpăvua ta pe” done mhelorne alâobe nepirrwtă- 

wevot, mai ob w6yoy toic Xetheatv, ANdă voi rij Voxij ubroie mpoopotvrec, rây boorovitixy 

m dr înpădoy xaraxăpoc GTONeXabXaNEV' 055 ttoybowev Gnoiaoadvy ăvridobvat Yâpitas Tis 

rooabrme vai rmhabrijs ebepyeciac. Toi văp mooyedis pepipiute moi pbpine mohrxvie 

îmjpeteue xaromavonutvote Tpăy 27 ăneprnboty, bră râv Mezrijhov Bewvâv val pahenây 

voyiy Te 17 Gu %âuyovat, Toia âv ueitov ănavrljoetev ebnotia ep xai edhoptâvy zrprotovobv 

mb Yoyîc tepăpgo5, 6, pbpiate ăperaic, 05 ară Tby totvbv râv nr vâu5v, GXA& Exp 

Babyoroc xmrastepâuevoc, vâv o0băăv ustov. rd npiv (Omijyxa Tv AnOGToNdv Tis > Aetay- 

îpetae Embowe 0pvov) xarorhaite îimacay riv râv dpOoctoov Net, 17 8v expirat: câ 

ovar Câvri-i Cow? mvebwari Eteoi ai EGenpevite! ră Qetov,  toic Tperăpote TAmuis- 

Maat 6 priv Xextynpâvoy, Replenet re sol meptbdhrei robe pauni. ovpontvobs îipăs,z 510 

oi bmodstipuart dv] âbvapte ăvaonây Tîjs toc. "Exetyo 85 psony vbrret rii îjuerepav xapâtav 

Or. piper mexwmube mb Evdeov dbrije oxijvoc Bapetav 357 mapnoxebălet wat âpâprtov Tiy 8 

ranraji ri rod vhadduâvoc moră Emtânpiay Ti) duerepu Betorăra: boy, ij ănav Td pplo- 

zvou0v Thijpopua zây mot îmtdcâe Eyer, Kai âvă odc” ăpa,. xaine» ebehmidas durec, Orqvixa, 

Qs05 wadobvros, râv bâe Aetoa Beouy ai se ij ăvorăro popelay AnonTăsa, 1 TpL050- 

dapnat Opâwp mapxatain,. 05% ăvetopâvny, 16 ve abrij îmbăhhoy, d6onbirave juâe ănoNzeiv, 

Na, oby: 70 hoizd 'rây diiioy Xop Toig Smepavzaripndât Bpvatc „zăc baip Tjpy sbxăs 

cdavbpinos mpoodţooay ed siărec, 0% Zto 8to5e u&vror E 2ăuey, bi] mo» bad Tod Tp!G- 

dohapaode Beiov pwrăc wovovovyi xaratoeiox, wa Gomep wmpbe îv mvpi Xaravawdeioa, râ 

Jopraau zis. bmăp voby â6Ens 05 ţâyov râv yanaitioy pay, Tv Ox0ĂTXOY od3ortoby 

Gtevyvoyâzav, &Mă xi Eabrije ETthIjopoy “&vouzo. "Emewyâueda pa. riv Eni mhstoy dtapovijy 

îv se Enuiipo  Gip ris paxapiae adie Voyije, wi md utone wpăiac Emnolhoduev Onwe 

îmupsijuoroy napapeivot xy îv dpavet vai nâpvoyrt râ oxijvouart, "Tavi, făp, tâ neptâvri xai 

ăxpuătovrt rod mvebparos, a5ră re oripitat ai dpâc, mode boc arie mepteyomtyobe, Tep 

Baga, xat od uâvov râv mată tv Blov dap xowpioat, &ANă ai maia mpbe Geby evrebtcatv 

îs by owrijptov zposopyioat Duty, i | Si 

1714, 'lavyovapiod 11. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 106-7, no 70). 

o DLĂIV. | | | 

Ştefan Cantacuzino către . Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea. lui 

apropiată. e i 

Bz6c. Cu Dumnezeu. 

“ Momapiorare 3sozora, tiv Si Maxapto- 

rara edintăc 2poou»obyrec, cijy tepăy abrije 

dz&âv prhoopâyne ăonatâuefia. 

To d tW! mod 2veorrog Epaup5yoy Tiutoy 

moi czâhontov ATI Xpăpua ueră Thelorije 

atăode adi bintie ebhofelae E56yfxiuiev, nat, 

zjpoțoprbevzes zi &periiv Tipiy brtetay pi 

ebpooriav pe, &păpmpev ză mtpora' Dnep- 

zzăpripey Gume 05 pâvov ma Dzepliohiiv, 

Mă mai va” tâniper6v, riva Woyexijy four 

Zeta Evmyudswes ră 7pb TotobTo» '7p605 

Zptautvry fpâv ăptţiv ms ele ră Gpofiăsa 

-îe ze Varpidos za zapă Gecă rad Ad- 
4 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 

evlavie Fericirii Tale, sărutăm eu iubire 

sfinţita-Ţi dreaptă. ” | - 

Cinstita-Ți şi respeetata-Ţi scrisoare. de 

la 19 ale acestei luni am primit-o cu cea 

mai mare reverență şi cu fiască evlavie 

şi, aflând de dorita nouă sănătate şi bună 

stare, i-am mulţămit foarte mult; ci ne-am 

prea-bucurat nu numai peste măsură, ei 

şi în ehip deosebit am avut bucurie su- 

fletească pentru sosirea 'Ta aşă de mult 

timp zăborită la hotarele Terii şi Domniei 

acum încredințate mie. Deci, ca să nu că-



Bevriac pus. "Ofey Să vă wi xepiriomuev 

sic Evthiuara Gonziac xai woXaneiue, TOTO 

pâvoy ară. rd. napbv sueta îs teius 

Ilpovoias &noc ăfboo uâs Erarohadoar 
xarenodovuEvijy, Dytaivobaăv 

me wi eBexToboay, dlă vă Tijy TG0Sr5fiGouev 

sai oowarizâc, 49 vă ăoraaâpey ziv na 
vorgtaw Tis Beâtăv abrois' rote petheatv 1j.âv, 

a. ODTOTLA0EOTUWE, 

2 Ss a = 

adry &vrabOz, 

"Byyouey Emouâyoc vai ră ste ARÂWplov TV 

npostpetofivrov Ex pepobs wc 1papâueva 

o mep. uâv 16 vroia v ete răc Tâv 

Iehozowqatoy Buxatodoyias, robTo Sbytâuwe 

ănonpivâneda îr. Moe Tag Îpy 020%7- 

ustorar, xoi hoc mapă rij Apa obrije sw- 

vice 2Er0n ai gâopăvOy' ănetâi; Gus 

pai Eye vă peipus ris pobepă xai ioyvpă 

uzowpobpovdhria brătoy 0 XpAralâv TOTI- 

rnpiâv, mpoorătovra vă Ex Î) Maxaptrjs 

ras. Ehenfipay ri. mavrayofev  drăfaoy ui 

mopetav rns, tv tdiov âpos dvahopdroy, ras, 

ai pară GDotoMis 0 Tbyobone,. i50b ai 

ijpete, d5e! 20XĂG xpurobpevot, netiâweda 8ov- 

Monpere Tr BpOGTĂȚHATI XA Gepivonev vă, 

Zm mwvă ioydv rd pmowitoophtiov rrje pEXpt 

10555, sina Î) Cosa tovi Erartpov Tây uepây 

BEher ovyăb ră dteorâta, vai BEe ao 

ui Ga'z1j/49, Fă ăxopiay 10 TONBThOXOV 

npăraaiy pac. Ebyapiorobuey ri Mazxpiârijri 

ms ară oh ua dă Tijy Tarpixijy 0vy- 

_ Spouiv mod Euaye dv ăyăzv pas 7pbe Tobe 

2v Mohâaviz, ebptoxontvove Kxvcoxootnyobs” 

Z7owev xpnorăe thmidac 6sfaa Gu Bă râs 

zoabrne awvepyias Te vă Enitb/aat. Rei 

vo oi Svoroăeis Xa ăfhot weptuije ztvos 

ăvEoswe 7 a5fepyloos" Îjueie 7Olyby, = 

vaptbrars BEonata, sis RpOSX5VIOtY mai îpo- 

mâna Tie aTpixîls 

1BeXauzv tfazoo 

wiooropiias tije, 

zei, năoav vas onsipay al 

orpaztăy wară rd mph 0Tiy sdharjrerăy 

păos was, adi adobe Gmartei ză 2pEnoy 

ari Bia, AXA, pă Tă Vă 2vOvu.obueda pai 

ză zpodatodsay deonorvăy Tis E2itaTi. 

De vă VăV TONTOGOL zotijoa! zi TO!GbTov, 

aoioayev BAI rijy Dnâfisatv eis zi owvssi- 

voveay uofspwaty 47 oizavauiay 70 Ăppoy- 

65 vas peăho» vazetăvoD TIS, ” Auris, tal 

size vă Ejivezo vară Ti) BE hat vai. Rapai 

pehiay was, G205 vă avi ebanăsuzos Wat 

apă TĂ Maizaprorriei ore. Kază tă zapb dE 

z05to Crzobusy map ahrîs vă 1 febpouzv 75, 

A O
 ce ăpaițe peheră vă Azuga 47 Votat: 

zi Gaaiay Îpzpai ăzozasilei vă noha0i, 3% x 

58183. Vol. XIV. 

| 
| 
| 

| 

usi robro Eorat 10povts -- | 

masy ăhhwy Bounătăv ai ăgadiozoy pac. 

LE 

“i 

| 

dem la învinuire de linguşire şi“ colachie, 

deocamdată de atâta ne rugăm Proniei 

dumnezeişti ca, să ne învrednicească a "Te 

întâmpină aici, după bună călătorie, să- 

nătos şi în bună stare, ca să ne închinăm 

Tie şi trupeşte şi să sărutăm sfinţita-Ti 

dreaptă cu buzele noastre; şi de faţă, şi 

aceasta va fi cununa tuturor celorlalte bu- 

curii şi veselii ale noastre. Am aflat apoi 

şi cele” scrise ca .răspuns” la, lucrurile în- 

semnate din parte-mi; şi, în ce priveşte 

răspunsurile la apărările Peloponezienilor, 

la aceasta răspundem scurt că altfel s'a 

însemnat de noi şi altfel sa socotit de 

_înalta-Ţi pricepere şi s'a chibzuit; de oare 

ce însă ai în mânile 'Tale straşnice şi pu- 

“ternice buiuruldiuri: ale Vizirilor şi pu- 

ternicelor Paşale, -orânduind să aibi Fe- 

ricirea Ta pretutindeni slobodă trecere şi 

călătorie, dar.cu cheltuielile Tale, şi nu cu 

puza ce s'ar întâmplă, iată şi noi, având 

multă frică, ne supunem ea robii poruncii şi 

“lăsăm să aibă oarecare putere buiuruldiul 

Tău pănă aici, iar apoi viul glas al amân- 

duror părţilor va împăcă cele în.diver- 

genţă şi va deslegă şi lămuri toată nepu= 

tinţa şi propunerea noastră felurită. Mul- 

țămim Fericirii Tale mult şi pentru pă- 

rintescul ajutor ce ai făcut din dragoste 

pentru noi către. Cantacuzinii ce se află 

în Moldova; avem bune nădejdi de sigur 

că prin eonlucrarea Ta vor căpătă şi acei 

nenorqciţi şi mişei vre-o uşurare şi câr- 

muire; ci noi, prea-ferieite stă pâne, pentru 

închinăciune şi întâmpinarea părinteştii 

Tale iubiri am fi trimes toată ceata şi 

oastea noastră, după datoria, noastră cea 

evlavioasă faţă de Tine, şi cum cere cu- 

viinţa şi dreptatea, dar, amintindu-ni şi 

porunca Ta stăpânească de mai nainte, câ 

să nu cutezăm a face aşă cevă, am lăsat 

tot lucrul ajutorului şi orânduirii dumisale 

Marelui-Căpitan de Margine, şi, de se va 

fi făcut după voia şi vestirea noastră, să 

fie bine primit şi de Fericirea Ta. lar 

deocamdată aceasta o cerem de la Tine, 

să ştim dacă poate vrei să pleci şi de la 

Focşani şi în ce zi ai de gând a se urmă 

întrarea-Ti la Bucureşti, ca să crească şi 

mai mult bucuria-mi sufletească şi veselia. 

Acestea deocamdată, şi preasfintele-Ţi ru- 

găciuni fie-mi ajutătoare în toată viaţa.
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1713, 
25 Ianuar. 

€ " i e v . Moi A . 

î,-eie Bovxmptortov atonâc Tae, tă vă gb- 

Er Eni mhSav 1 verii zpagă. pas xi 

ăgohhiaate. Tadra uai Eni rod Tapâyros, ai 
a s 2 2 y, Pa A i 

33 mavânțeat abrijs ebyoi einoay îjuâv apei 

Bio zi, 

pub, Plovobaptov XP. 1714, lanvarie în 22. 

Tie “Yuerinae Maxapirgros. wie wară | AL Fericirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 

[lvzdu xi Ghos sie răs mpooraţăe Odris. . la poruncile 'Tale: 
Io Ștefan Cantacuzino Voevod. 

ppt 
(Bibl. Ace. Rom,, copiile d-lui M. Gedeon.) 

> — 

  

DLXV. 
Dimitrie Iulian, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre afacerile acestuia. - 

l-a seris la Iaşi, după vestea, de la el că „fără zăbavă va plecă din 'Țara- Românească 

după serbătoarea Bobotezei“, şi despre veştile privitoare la Biserica, din Terusalim ce i-a 

dat ambasadorul francez şi pe care le comunică acum „prin venirea într'acolo a lui chir 

Diamandachi; el, fiind „epitropul“ lui Hrisant, i-a: spus că nu ştie când se va întoarce. 

Solul oferă înţelegere, căci va fi înlocuit şi vrea să facă el însuș sfârşit afacerii, 

ceia ce e bine poate, nefiind posibil a se prevedea ce ar aduce altul. Sa potolit pri- 

mejdia Scaunului său pentru darea anuală. Patriarhul Cozma de Alexandria a fost în- 

locuit cu Samuil. 

"Emtorohi, Anumrpiob 'lovăavod xazovxeyaytă Moxâcshaiae. 

Maxxptbrare, vibrare ai Goputate dtonota, 

Tiy “Yperăpay Maxaptrqra ebhafâe zpooxbvă, xai aazătoat 7ijy drjiay abrîs Gstrăv, 

deâuevos Kwpio» 705 Bes vă 3arnpij adry ebvuoy, Dr nai dvorepav maybe Aunrpod 

GDVAVTI, AT06. 

| Biya mpowpăța ră “Tpertpa Maxaptrijti abrod sie tb Lida, apă Eâvbpuoey dt dvw- 

mepbezos B5ha vivljos+ ămă rijv Bhayiay peră ri Soprijy TO Beopavelov: zhijy ai TOPO, E 

mbv Bpyonăv etc ră abr66e zo5 Kopictn Aawavrăn, dv heizo vpăgpovtas vă Tijy DpO6XWIjse 

pă rd mapov Ezeita vă Brjhonotijaw abrij fct 6 mpeoâve rii Dpăyrtac vă tudooev Ori vă 

zatvo uiay Îpăpav eîe rijy "Etoyâriră Tov, XSfovrac Gu Eye bnoeoty ăvapnalav vă 05V0- 

utdioouev” ui 1 ovvouthia îjrov Goe ătdho» dă rijy 5n6feoty mod vabuntE Il” Aoytălovras Te 

ciwat 27 Enirponoe râs Maxaptorijris oag. Kai, peră zodii hovorpifliv, Eporoe Av OYhTjiopA 

ipyerai îj Maaapârne adrije, xai my Anoxpirxa 1âe eîvat XÂmhov ză more ăi do0v dă 

-âsoapes uves, ns she ăpyijoet rd Gurorepovy; sina ze tv ră Gump” Tv Epăvijte 

modă 5boxohov rodro, nai cine det tva ppeta vă Măbm rEhoc 1) brâfleote. Kai, âv pitq î 

“Ypectpa Maxaptârue, Bâhet reherbost pară răy TpOnuv &no5 etaney abvoptţjos. dvrec sis 

zi ?Adptavobzov, vă păpu brită sis mb aptowyâh 705 Eueti: de v ooveâg nai jahdoț 

mizore upoc âmd tv pixpăy apnă ob “Ayiob Tâgay, vă prtdyetat pă ră papipări Tv 

“Popatov, “H 6noia Me gări, onpaivet 1vbpny ai etâmoty, xadoc ză sixe Grijoet 1 “TuerEpa 

Mazaprorrje, xi. vă 8063) nai ză tooy rod ăptovpahio», vă mb Em 1 “Hyezepa Maxaptârne. 

Actmdy, ăv etvat propie vre vă dtopion vă Nâ6q rehoc 1) Dndfieots adr) zopa 6a05 Enpo6hij9n 

zapă rod mptotenc pă zpodupiay, âc pân iv "1vouny en, ai B£het reew01j xopis ăvafohiy. 

Tb atzwov râs zpobwutae zod mptofeos doţtăţo vă eivat robro: Gri, ut 7b vă Edtw- 

pio6q ăzd ră Ppăvrtav vă EXO% Moe hrtis ic Thy r6noy TObTov, e aiverat BEhe+ 
* 

* > x , . e . 7 - a s = a = * x . 

moi &păyera: vă reethoy, îj bn6Beots rabrn sis 70y atpoy 705 5x05 rov" xai tows vă etvat 

pabrepov, 6, Epgopâvo» 705 XhoD, mie ode zăhv ri ze: Empetpioody, azi 7i Gvoxohiate 

  

1 Cubă, cupola de la Sfântul Mormânt.



A pe . * + 7 y 2 « poe . [A e 7 , 
05)0py mpoăher vai ri vvâvins ăvfipunos 05he: eiva voi ărâs (sic). 709 Gore 1 Ghvinie tn 
behe daxpiver "ră sdhoyotepov 13 Gvuptpov abrij xai nam Sxeivo ăc pă eis Grotov Opilet 

vă ERLOTATIO -sis Tijv dobhevoty zis caderi, 20 Vă Exo stânow zi vă ănoxptd re zpiofet 
Tegi tobT0v, | 

O xiv8»voc îz0d enixeiro 18 Bpivo r& macpag pd, vă ri Erijatov zpoofhintiv, xi 

da 6hEBpra 6rod Exovrat, 2hritw vă 8od»05 ropa, uă iv Ewoty rod 6hefpio» Meyihov- 
Byorâpn: Exetvoc joy 6 îrpeoperile xai îpyărric rod Entyetptimaros” ai, ăv oby Be dtaone- 
în06i md xaxâv, nadie Enito, 6tâma 6 Bebe Entovtarerat rijv "Exxhnoiay zob. "luata 

Bâc du Eperve mai rd uimepărt rod vbp Xapovij Ilarprăpyov "Adeavăpelos" ai Th one, 
vo. uăy dă vă xapii îi Maxapiârns adTije, ai, ăXAov, îtă vă zabog vă edorui 2% Ex otaie 

rd ăvowa rod Koosă, 6rt mhsov 8tv ovpupeper. A iv woB6epvrjaty 705 Beodwpâxn, 605 siya 
napaxatoe: nohâne, 88y Exo stârjov ri vă ă Enpopiljdevoe 1) “Hyerepa Mawaptărns* &tă rd 

Snoiov Rapaxadă vă pă ppm. 
Tă Ec rc “Ypertpus Maxaptărntoc einoay nopă Bzod zoă, ai i ăgadă. 
at, Plavowapiob e. RI | 

Tie “Yuerâpac Maxapărnroe edhaije Boboc. | Iu 
Amp.iirpoc 6 "lovhavâc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gedeon.) 

DLXVL | 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre afacerile Sfân- 

tului Mormânt cu ambasadorul [Angliei] şi pacea turco-polonă. 

lodwns Manpiopăăros Xpooâyfw Norăpa. loan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Maxaporara vai Bzooefsarare dsonta, ti Prea-fericite şi prea-cucernice stăpâne, 

“Yperepav Mavaptrara ebhaboc zpoorwvă i Fericirii Tale cu evlavie mă închin şi 

ai iv dviav abrijs Befrăv ăorălovat, 556- sărut sfinţita-Ți dreaptă, rugându-mă de 

uzvoc rob mavrnâwvâuob Beob Gros Baonhar- !  atotputernicul Dumnezeu să Te ţie fără 

zor adry dvooov, e5finov, bă xai ăvorâpav boli, bucuros, sănătos şi mai presus de tot 

nayrbe îvavyriov. protivnicul. 

Yefăowrov rpăna rîjs “Yuerâpac Moxaptd- | Venerata serisoare a Fericirii Tale acum 

eqroc pă îjpepây EXaâovy, E 05 vi âțatiyy , câteva zile am luat-o, din care afiând 

adrie dsiay padoy, ăpizas ed/aptotigims. .  buna-Ţi sănătate, am îndreptat mulţămiri 

dvenevna m optovyr vai Brarijpodvrt ari recunoscătoare către Dumnezeu care Te 

Q=q, 5 Snoioc vă rijy Atibori vă mepăon pă i ţine şi Te păzeşte, care să Te învredni- 

dpeiay uzi emuepiav mijv lav reooapxroy- cească a petrece cn sănătate şi voie bună 

Odpepov vnoreiav za vă toprâcyj zijv ia” : sfântul marele Post şi a serbă sfânta, 

705 Xptorob ăyăoraaiwv ăpăroc ai sic Em mă ! Înviere a lui Hristos întru acest an și 

moda. "Amd Eveivo mob râs mepuoutvec ea 1 întru ani cât de mulţi. De la aceia ce 

ompztoon vă md ptoov 7 wopirtn În : zilele trecute am spus prin dumnealui Spe- 

Aare» Ti) “Yperâpq Movaptdzrzi, Xhho zi- +  laiotes Ferieirii Tale, nu s'a mai petrecut 

more vebzepoy Gmob vă ozon eis zăe | nimic nou care să privească lucrurile Tale, 

mofoee abil Găv own, d pre ăzb | dar nici din partea elciului (ministrului) 

zpb Ehatij, 7b vâpos Erpofhin zizore zei | nu Sa adus înainte nimie pentru afacere, 

zis bnofsoswe, vai 5 eivat fefaia mos, âv i şi să fii sigur că, de sar întâmplă ceva, 

en/4fâ%, simorz, bio zi dovhebog m zasă :  voiu sluji cu aceasta după putere, şi vei 

dovapr 47, g: dal €7%4 hentapeșii ei57319. aveă îndată ştire. 

"Ac etvat “puootăy 7 “Yweztpa Moanaptâ- Să ştii Fericirea Ta că, slavă Domnului, 

ziar Get, Baod ebdoroâwos, Ehofe mîhas vai a luat sfârşit şi afacerea Leşilor, şi Marţea 

1, bn6fzots zâv Ae4v?, vai ci, Epaopâvi, pir viitoare [6] e vorba ca solii să fie primiţi de 

pzheseizat vă tavi oi apideis Thy prea-puternicul Împărat. Aibă mulţămită 

1 Legrand: fhî)u. 

„BT 

1714, 

13 Februar.
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1114, 

22 Februar. 

1714, 
283 Februar. 

aparotărazov Bachta. Foyăptorimy vă Ep 6: | prea-bunul : Dumhezeu care a săvârşit-o 

mavăţadoc. Bzbe 6rod 2rehetooe pai abrâ. | şi pe aceasta. Iar anti: Fericirii Tale fie de 

Pă 5: Zen râs. Vuerepae- Moxoptărijtoc ein- | -“la Dumnezeu cât de” mulţi şi pe deplin 

oay BscBzv mănnoa nai mavevroyi. Tic | fericiţi. Al Ferieirii Tale cu totul la po- 

“Yoerpac Maxapiârqroc “măytore sis rob i: runcă: nai | 

&ptoobe, a 1.1714, Fevruarie în 15. 

-. 4744, Debpovaţiov 18. o „ua loan Mavrocordat. 

loâwqe Mabpoxopăroc. | 

“(Deigrand, o. e, IV, pp- 107-840 71.) 

 DLXVII | | 
Constantin. Ventura către. Patriarhul Hrisant Notara, cu civilităţi şi daruri; 

şi despre suretul firmanului ce a dat, din ordinul său, lui Capudan-Paşa, pentru 

Mitilene şi piedecile ce sunt de spre partea Marelui- Vizir. 

Kovorayrivos . Bevrobpas! Xpboayâp Norăpr. 

Monapbrare, opbrare uzi cebaspubrară po! sonora, răy Si Maxamârijra dovtnâs 

np00x0y6 nai donâtopat rijy îepăv co debrâv păpiri Xprorod wat îv ebxâv ris dioy 27. 

2 Bpatvo. Tapaxah& Thy “Yperepav Moxaprârara vă uă svipoptom dnob Ewe rbpa dt 

Ene rd xptos nod vă Thy Tpooxvijo0, -Enstâi, > xai ebpioxonuovv îunodoptvas An Xdnutec 

Dnâdeose, mie Gnotec îhniluo vă mic îvxoboate "52 Ghov nobro thzito mâe uă Epere tă va 

oxc atorhy wat mzapaninpby Body, 43 3v ămofhsnere âv râs opăho 10 Xăpuntă popă. ară 

mb mapovtac napazrhă vă deybijre dă napanixpăv Gijuaât mie ebhafeiae wav rpeie Grădes 

abyorâpao wa Eva madi mbdi ai năhy, drav rw &uateive, iv Bsho Aebb vă XA 

îmetvo God îmopă, dy îxsiyo God. npenet. T covptrt rod wepuaviov Gzob eic rijv "Aăpra- 

vobnowv. uă 2âboere, rd dvârpepa rod bhorăro» Kamerăvnaca: duc, pă mb vă etvat îi Merv 

wdraiavăs ză văv Getipatâum, 83v Băher vă Boo mată rd Gobpări 105 pepuavia» wnobytopăi 

5 Dpyjh6raroc manerâvnaoae: Wiâvuy RpEzei Vă tzoue bnowovi. "Tadra tă. rad 2apoytos' gi 63 

inna adr edyat Forma per” E.05. 

"Taj “Yuerepue Maxaptoripoc. d0dhos i 

AR Ma i Kuwvysravyrivos  Bevrobpas. 

'29 Gefpnoapiov L7l4. Ă 

(Legrand, 0. €., IV, p. 108, no 72.) 

o ODLĂXVIIL | 
“Marcu din Cipru Porphyropulos, dascăl în Bucureşti, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre un proiect de întărire sinodală ce trimete (privitor, se pare, la şcoala 

sa), despre biblioteca din Mărgineni şi copiarea a două manuscripte de acolo. 

  

"Batorohij Măpxo» Kozpiob Iloppopozobho» Scrisoarea lui Mareu din Cipru Porphy- 

îmhodvroc Bei: ămtoreta 7 oxsătov rob Ypâu- ropulos, arătând că a trimes ciorna seri- 

uazoc (0îjhov - ăpa Or mepi ile 2y Bovuov- sorii (adecă poate că sa dat pentru şcoala 

peorip addevrixiie G/ohijs 86e36fn pâpna domnească din Bucureşti o scrisoare pe- 

srpâbez: zarprapyixdy nat: amici, iowe -cetluită patriarhiceascăşi sinodicească, poate 

mp7 . în 174) a 

 Mamalptbrare, ooporare mai Getdrără. pot Prea-fericite, preasînţelepte şi prea-di- 

adbiyra mai Btonora, ri "Yustipay Maza- vine domn şi stăpân al mieu, mă închin 

ptr down mpoomă. e cu supunere Fericirii Tale. 

>[3o0b ară ri Berăpav Extraviiv topsăi- | lată “că după porunca Ta am făcut 

ao4 rd păppz aa 6 Bebe” 6 toc vă ed. |  ciorna scrisorii; şi Dumnezeu sfântul să 

Soxijon, vă redetoi, uzi vă orepenfi, adr | binevoiască a săvârși şi a întări acest 

  

1 Cf. şi mai sus o scrisoare a lui.



ră Gerdrurov Epyovy. “H Ostia Ilpâvota vă &vâv- 

van, 1 vă Grepeby Xa cijiv "VuerEpay 
Maxoptârara vai mhv binAsrazav  AbO&yr1y, 
6rob Ge Gopei 00pă ppoveire xai mpdrrere 

wa, we eboeâsie, robe ri eboefely oeuybvo- 
Evo Jsipa- Gondetae ozebăere Tapasyeiv, 

riiv Eheevijy 2rO0y ju. râje. pp 
xahsozodat xpodvu.obuevor 
0 &noeiuevoc 

Duy Ava- 
0sy xai: zohbe 

dcov ufya wat âvo- 
epic ră xarâpiaa. Biata dorite wavij sie 
adră” ză Epyov Evavriae, î -ăuehâv, 0b88y dt- 

20vtx05, nai dniorov yeipov Eorat. 
Xaipo 6nob xat E Băv 2pâva dou 

fohos ie 1abrny rijv 16y Xdiov avăatoiay, 
Xa “păpiras. Guohol rc Gbveârdosue' ei ât 

Î omyetopopă G6ftere ri, coporăry. bpâv 
dpiwvoiq nevesrări, Xa 0c.ărd tpi6dov, Eni- 

upursiro 1 Boţiketa tîs apoziptozoe rijv dud 

Betav mai rod vode uov 7ijy OTelpwa!y, 

Ey -r rapel. TIE WIXîE p.05 VexpoLu EVA 

zvhăcro radra, ide .% adrâfay roie Eprots 

âwibyov Gondicstev. ; 
Tă 550 &rhia ră 24 Maptevaytav 3 &vriypa- 

povrat: mad Gpitere. eră rîjj ăveiypațiv vă 

arad0odv; Tijy &r6hofinriy- pă răv, Str 

„Aenâpro! .ropa îpyibobe». v vă arsideopie 1 WE 

ză GBA. - : 

Tb :8)0s rob opetizo, sopitov 1â$ dehece 

vă bmogpăere 1 “Yperăpa Mawapiârns Xa 

oi zaweporozor, Exaya 05ro, xai adie avi] 

ebhoyov wyevroerat. Mă Empoorătere zhatvo- 

wăw râpa 88 5movyod vă priv tdijre %aTaXhWG- 

p.0Y, “lăpâr u mepeftouat Ewvoâv mb înv Ex 

Tpoua Ei6 G0406y "JEpov îvatnhaspnbijoera 

Ai Gporarat abrijs ceda. eimoav pet 

„pată! Deâpnoapin 11]. si 

2 Pas “Yyertpas coporărs: Maxaprritos 

:razetvăe :âobhoc. *: : 

utof)oc, 

otost 

va 

îu05. 

pi a Mâcane, 

| 
| 
| 

| 

„ (Bibl. Xe. Rom. eopiile d-tui M.; ; Gedeon.) 

îs A „i 

îi 

ca _ Sa DLR. 

lueru prea-dumnezeiese.. Pronia dumne- 

zeiascăsă împuternicească şi să întărească și 

pe Fericirea Ta şi pe prea-înălţatul Domn, 

căci ca nişte înţelepţi înţelepteşte vă gândiţi 

şi faceţi, şi, ca nişte evlavioşi, înţelepțeşte 

vă gândiţi a întinde mână de ajutor celor 

deosebiți prin evlavie, nezăbovindu»vă a ri- 

dică în ce vă priveşte jalnica noastră cădere; 

pentru care e mare şi răsplata; ce vă aş- 

teaptă, pe cât e-de mare, şi: grea. îndrep- 

tarea. De sigur că oricine se va arătă, .pro- 

tivnie la, acest lucru, ori fără îngrijire, nu 

se va deosebi întru nimic de un păgân, şi 

va, fi mai rău ca un necredineios.. 

Mă bucur că nici eu nu m'am arătat 

fără sfat la acest ospăț al gândurilor, şi mul- 

țămese pentru că mi-am luat și. eu partea 

la masă. Iar, dacă şi prinosul sar. păreă 

isteţimii voastre prea-înţelepte foarte sărac 

şi ca de post, birniască bogăţia aplecării 

neînvățătura şi 'stârpiciunea minţii mele. 

- Îm adâncul sufietului mieu: le ţin as- 

cunse acestea, doar ar folosi de aiti cât 

de puţin lucrurilor. -. 

Cele două cărţi de la Mărgineni se copie; 

unde porunceşti a se trimete cu copia? 

"La bibliotecă, acum începem a ageză € căpa 

ţile cu signor da Porta., 

Sfârşitul ciornei, socotind că veţi iscăli 

Fericirea. Ta şi Preasfinţiţii, l-am făcut 

aşă, -şi se va face cum se. va crede mai 

bine. Mi-aţi orânduit a :serie pe larg; ci 

acum,bănuiese să nu găsiţi că e prea strâns. 

Mă prind sudorile gândindu:mă că stâr 

pitura mea 'se va află (?) “în mânile înţe- 

Jepţilor. Preasfintele-Ți rugăciuni fie cu noi. 

1114, Fevruarie în 28. , e 

Al Perieirii Tale „preâ-înţelepte rob 

smerit:- Marcu. 

  

“Zaharia: “catre „Constantin- Vodă Brâncoveanu, despre “afaceri bisericeşti 

Patriarh, Cosma. din. Constantinopol: aşezarea unui; nou 

"Ea zoTohi, baapio: (loc, peovap05) zpbs 

“zâv Tigenâva -Baooagăfav 5 e cimâta, ăzn- 

„Y60pEvi). tax) njomosiăe, ș sas 'Eptâas val pl 

zpoozrui ze outvas 2 K ovozzyatvoba Get, 

Ti Becozfi, ov "Exhau.ap6s, ea Gooh4s 

zi. edhafâs zpoorvi, deâuevos za Bod dă 

zi 304507 ponov ATS wsiav ze ai Gremtu- 

    

Scrisoarea lui Zabaria (poate un că- 

lugăr) către V odă- Basarab, precum socot, 

povestind unele gâlcevi bisericeşti şi mici 

ambiţii întâmplate la Constantinopol. 

Mă închin supus şi evlavios Luminăţiei 

“Pale curioase, rugându-mă lui Dumnezeu 

pentru: îndelungata- ți sănătate şi întărire. 

1 Nicolae da Porta, foarte cunoscut. Y. Ducumente geografice. din Buletinul societăţii geografice 

pe anul 18%. p. 20 şi urm. 2 
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y. “Ag etva ste etânaty rije 'Exhaunpârntoc 

dov dr. pă Ox ÂVĂANA XA. Tă AVARATONATA OT0D 

Zoe rob vby20uvt6ozy sis ri Erxhnaiav îjrov 
nd 0boxadob:ăvporone ua Epu.reic . rîjs 

[lâpras, ot âmotor, uă. ră vă Bea vă xdp.ovy ă- 

dofonarpiapyiay Fu Vă XĂp,GoV :Tă Qediiuord 

zoo, tonohtay ua Ecatav oi Tobs WaAtut- 

ayiBest* dpuahă 6" udp Rumpiayde EnoNEunos 

xdp.roGow %atpbv vă ră Graph, de dv 

îjwnâpecev, Emetâi, x â3y. Emavoay ExeivoL 

oi uodot: ăvOpozor ănd.ră vă oxxhitohy. moi 

vă ră ăpripritovy, zi, &v Bow ătodoey 5 pa- 

xapiens “Hpaxhetae, '2orExobvTay NIhĂ 47 

ăvrumăhevev,. îi, upăvros dnsfave noi Extvev 

5 pâv Xiow “Hpomhsiae, 6 88-vebde rod 

Xicw indre nov. d8ybnâpepay, AMN Exauav 

Ga îunâprjoav,. xai srijpav uă rd v&oav Tod 

reyteprâpi) zăy : &puay - “Hpormhetăs, mol - by 

Z6ava . ele: Tod: WnaapTaRiROdĂĂ, vă: Gradț 

3bp spete fju&pac, vă. ebpony adroi matpăy vă 

xwonv răi. Beiiuază : move. “Opus: tray. bo 

rtârsc; îi pia ănă: rod udp Koonă, nai 1 N 

niv, &nd rd -uEpac 

mod wbp Koopă Exiptatvay.: Xa ndormy sie 

zbviâvtov “Hpawhiias' Exsi nod: ebploxeral, 

gie 705 upuop. auto). hai răy, Ea pax 

)5dody. înunovoş vă orâpâm vă xăvq Ilirprap- 

re, vă vă aofepyăjo, mai: rovenbp Kooyă. 

“Ouwe 5. Hpoxiziac „day. 40ehev xar? obâsva 

rpârov vă! ră! ded „95 rErotoy: AA POV, pu 

Mora rod: Empive mal. abrăs 6: pahtxtavtc, 

pdvov robe Eheyev: 6ri: mpoxpio rijy Cotiy 

ob ..vă. Xăse 2apă 05: TEZOLay XATĂGTAaIY 

Marpiăpyme. vă X6vo. ai 

PAnă rb XNO :mâpac, ot Soy ie n uSpt- 

zode ăpytepeiă Sfgioavy vă : năuowy--ii) my 

Kăpehovy, î) zăv Xainndâvos, “Ady, Aptas, 

pă: rd p&6ov ob. reoreprăpij p.ăhtora Ed003v 

dimă robe 800 Eppmveis” 

at Eva” ăptugăit 2 dă zhv Kbprhhov, dai ră 

toytoev 6 înirponoc. “Ouoc ămb ră uâpos rob 

xdp Koauă 2xaraorsbooav rw dovadă 70% 

pu Tb pi£ooy rod me parită ThSGV GTOZASTIAW- 

Teapa, ai ză oăiâatay eic Xijiiv 10 Deâpon 

apico ămijpev 6 xp Koowae pă Eva ăptegăăe 

sie răv Enirponov, al, Cnrovras ră 'Ilarprap- - 

“etoy, al În dpâvos vă Bo) xi ră potpi 5, 

aa sb6de rd &, zobptohpr rose 4 pai Cafe mâhoc 

E imâdeste oo. Ti ra 1jp6po dpoe. înîj- 

may atol Epirvete uă 'peptande ăgyrepete 

Îă vă bb) zby Brad. 06, „nai %5pav 

Să fie în ştiinţa Luminăţiei Tale că scan- 
delele şi răsturnările care sau întâmplat 
până acum -în -Biserică erau de la doi 
oameni de treabă şi tălmaci ai Porții, eari, 

pentru că voiau să facă schimbare de Pa- 

triarh spre a-şi împlini. voile lor, au: sco- 
tocit şi au pus: şi malichianie;. deşi chir 

Chiprian s'a războit câtva timp spre a în- 

lătură aceasta, ci n'a putut, căci n'au în- 
cetat acei oameni de treabă de a seotoci 

şi a scociorâ. (?); şi, cât a trăit fericitul 
de Heracleia, a stat bine: şi-s'a împo- 

trivit, ci, de când a murit şi s'a făcut al 
Chiului de Heracleia,. iar -nepotul celui 

din Chios n'a mai suferit, ci au făcut ce 

au putut, şi au luat cu mijlocul tefter- 
darului. pe Preasfinţitul: de Heraeleia şi 

l-au aruncat în [temniţa] Bașbachiculi, ca 

să steă,. două-trei zile, să afle ei vreme a-şi 
face voile. Dar erau două ceţe, una de la, 

chir Cosma şi alta de la cei doi tălmaci; 
ci din spre partea lui chir Cosma -veniau 

zilnie la Preasfinţitul. de Heraeleia acolo 
unde se află, la teraniţa. lui Başbachiculi, 
şi l-au rugat cu stăruință să voiască a fi 

Patriarh, spre a cârmui şi pe chir Cosma. 

Ci al Heraeleii n'a voit în niciun chip 

a primi la acel timp, mai ales că sa făcut 

şi aeel malichiane, - ci li-a spus că: „mai 

bine să-mi pierd. viaţa. decât ..să fiu Pa- 

triarh' la o. vreme ca aceasta“. 

„De altă parte, tălmaeii cu unii arhierei 

au hotărât să facă ori pe Chiri!, ori pe al 

Chalkedonului, ori pe al Artei, eu mijlocul 

tefterdarului; ba au dat.şi un argihăz 

„pentru Chiril, şi l-a rupt Caimacamul. Ci 

din partea lui chir Cosma au pregătit 

treaba lor cu mijlocul chehaii mai cuminte, 

„şi, Sâmbătă, la 28 Fevruarie, a mers chir 

"Cosma cu un argihâl la Caimacam, şi, 

"cerând Patriarhia, şi făgăduind a da şi 

“miri; şi îndată l-a: buiurdisit (sa dat po- 

runca; pentru el) şi a luat. săvârşit afacerea, 

lui. Dar în aceiaş-zi au mers şi tălmacii 

“cu câţiva arhierei ca să şi-l facă pe al lor, 

şi au găsit făcut pe altul, şi s'au întors 

ca Chioţii (sic). Totu, de ar -fi mers mai 

„L Se pare. că o, dare pentru păsirarea pe viată a funeţiunii.. V. și mai sus, p..512, no DLXXVI. 

2 Cerere (turcește). 

3 Pributul către Stat. (turceşte). 

4 'Purceşte. V. traducerea în faţă.



Adhov 4apoptvov, mai Eybproav oăv Xeârec. 
"Oas, âv 1j0ehev 5 ndp Korpravâc, xa6âe râv 

tony Gobhevav, vă zâyj xporirepa pă Eva ăp- 
(epâhe sie rhy. Enirponov vă bnooyabij ro» 
umjpiov ră &orpa xai vă (mr ri obo- 
raoiv' mob, ară 6ăy Ejivobyray, obre ănb 7b 

arptapxeiov ebyâvev' Gus arde pre, 
xai dă robro Enaev abră onobd Enabev. Kai 

Siepov Buc, sie rate 6! rod Mapriav, she 

vă mă & wbp Koowăc pă rode pyrepele 
vă moptog mafăă, Toy 85 ăytoy “Hpaxheize 

mby eiyay *parnutvovy âtă vă pijy Grow 

mi werâleaw rod xp Koopă, Eneti) ai 
pă md p&oov ro» fEdet vă vEvy, xal oijue- 

poy Aowndv, poptvovras 6 Tarptăpuns ră 
ma6ăd+, Geha EAGer ai 6 “Hpaxheiac pabii,. 

tă vă mâpoby vai rijy werăzoty rob 1bp 
Kooy:â. A 

“Ouoc, Exgpunporare wow: AbGăvra, 82vy- 
îp.nopâ vă căe meptipâbo ri TONNIY 2p0- 

Oopiioy ua ăvăzry Boy Tv. Aplottavov, 
ax phtora rây Xiorây, tă my âtov “H- 

paxheiae xi Să zăv ăvebtâv rob, âvtov Xiov, 

mod îjoav Go Erotpot vă mâv vă pile 

ăptrgăh vă Aâov rob, xai vă măv ebyăhowy 

ăzb. rod pnaoynaatnonhij' âuwe . 8 “Hpax- 
stuc rade inapanhodoe wi Tobe Eovunt- 

pawe vă Exovy bzopoviiv ua mofepvodvrat ră 

TpăpaTa pă m eipvxby xahirepa. Măhora 

33 vo zăv âvetâv zov, thv vbv Xiov, soră- 
Orpov Bo oi Xoâra vrabartiidec, mai my 
etrjenoay nunâvue dtă ăpytepta ro»e, EŢovres 

nos: fete xi robe 0bo-robe dtebpopev râ- 
Govs “ppâvods sie Tiv natpida pac xadobs 
ai etwiove nai Beooefeie, xai, rade etuao- 

day ebapormuăvo: ăn zăy Beidv ro» 700056 

-(pâvovs, O20d ăpyiepâzenev sie ri zarpida 

was, Ecta wat md. Thy. Gvetptiv 700, Xa ai 

răv GEXouev 3tă ăpyrepta was. Kai pă zodrov 
shv rpânov ănediotav vai îxetvov, nod dife- 
ay Vă Xăybby oi Epp.rpvele .ă Xioo, 

Kai ebyaptoria vă Esi 6 Bese bac tuofepi 
a. 

rjoay ră zpăyuara pă 7obroy Tv Tp6nov, al 

trwvev ua & xp Roouâs Tarprâg/rs, Xa. îpb- 

-zaoz uni 6 “Hpaaheiaă, vai xarg6ybvroav o: 

zvavriot God Ephpebav vă vâu.09y ză Bahia 

z05g, Kai Eopev za 7055 îbw eic 7 caii 

was, ov dv Ilpazhetac, vai 7dv Xio», 

pios was îxpifohe, 0: OTolol XA TApIRI- 

za cdy Beby Gră Ti u4Xp0/pâvoy 

i Dpetav ris "Erhanzperros 30, 

1s ză om, stmozv  Basfiey modă vai maved- 

a a “9
 dp
 

€ 
A
 = x 

c
ă
 

  

înainte de aceasta Chiprian, cum îl sfă- 

tuiau, cu un argihăl la Caimacam să fă- 

găduiască banii miriei şi să ceară așezarea 

lui, acestea nu sar fi făcut, nici n'ar fi 

fost seos din Patriarhie; dar el nu s'a în- 
grijit, şi de aceia a păţit cele ce a păţit. 
Şi azi, la 2 ale lui Martie, va merge chir 

Cosma cu arhiereii să îmbrace caftanul. 

lar pe Preasfinţitul de Heracleia îl: închi- 

suseră ca să nu fugă de la strămutarea 

canonică a lui chir Cosma, căci se va face 

şi cu mijlocul lui, şi, apoi, azi, îmbrăcând 

Patriarhul: caftanul, va veni cu el şi al 

Heraeleii, ea să facă strămutarea lui chir 

Cosina. 

, 

Ci, prea-luminate Domn al imiesi, nu pot 
să-Ţi descriu: multa: grabă şi dragoste a 
tuturor creștinilor, şi mai ales: a Ohioţilor, 
pentru Preasfinţitul de Heracleia şi pentru 
nepotul său, Preasfinţitul de Chios, cari 

erau toţi gata să meargă să facă argihăl 

pentru dânsul şi să-l scoată de la Başba- 
chiculi; dar al Heracleii i-a chemat şi i-a 
sfătuit să aibă răbdare şi să conducă lu- 

crurile mai bine cu pace. Ba chiar pentru 

nepotul său, cel din Chios acum, au stat 
"toţi Chioţii davagii (chizeşi) şi l-au cerut 
stăruitor de arhiereu al lor, spuind cum că: 
„noi şi pe aceştia doi îi ştim atâţia ani 

în ţara noastră buni şi cinstiţi şi cucernici 
ŞI, precum eran mulțămiţi de unchiul său 
atâţia ani, câţi a fost “arhiereu în ţara 

noastră, aşă şi de nepotul său, şi pe elîl 
voim de arhiereu al nostru. Şi cu acest 

chip au gonit şi pe acela ce voiau să-l 
facă tălmacii pentru Chios. 

Şi. slavă Domnului că s'au cârmuit lu- 
crurile în acest chip, şi a ajuns şi chir 

Cosma Patriarh, şi a avut pace şi al He- 
racleii, şi s'au ruşinat dușmanii cari se 
învârtiau să facă voile lor. Şi avem şi pe 
cei doi acasă la noi, adecă pe al Heracleii 
şi al Chiosului, prieteni scumpi ai noştri, 
cari se şi roagă totdeauna lui Dumnezeu 

pentru îndelungata întărire şi sănătate a 
Luminăţiei “Tale, ai căreia ani să fie de 

la Dumnezeu mulţi şi prea-fericiţi. 
1714, Martie în 2. 
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Tă-oino, âneb GpIORORT,OaneY VB păr 

pop npăe rw: Exapizpărrjră 90%, îjray oi 

zonal epovridee, &mob pic mBpav dpovres 

banev 236 onod “Kbpros oidev Gri dăv Ca 

    

Dawa măy Tovâpt, uaG- dna ză zb vă „ne 

przaţodpey, 230, a Set „sie rate Ilâprate, 

EXEmavree. râs, Ean0p. oi -pihot. pas, Xa 

cbyaptoria, vă. Epmj 6 Bsăș, 6nod, 2mofepyijbr- 

RAW TĂ TPĂțpata ToLGvT0TpăR€. 

Tae Beooefode Gov . > Erhapzpârntos TLotbg 

mai. Edge, Bodoc zi 

„Zogapias 1. 

(Bin “Ac. Roim., copiile d- lui M. Gedeon.) 

Pricina, pentru care am zăbovit să ser iem 

Iuminăţiei Tale, erau multele. griji ce 

ne-au găsit de când am venit aici; - căci 

Domnul ştie că nici nu ne-am deseins încă, 

tot primblându: ns ici şi colo pela Porţi, 

văzând cum „au pățit prietenii noştri, şi 

slavă Domnului că s'au: desfăşurat lueru- 

rile aşă: | 

Al Iaminăţiei Pale, cucernice credincios 

şi evlavios rob: DE N 

: | Zaharia. : 

"DLXX. 
Dimitrie lulian6, capuchehaiaua Moldovei, către: Patriarhul “Hrisant Notata, 

despre schimbarea Patriarhului, arătându-şi părerea că scoaterea unuia, dar nu şi 

punerea altuia, ar puteă șă placă lui Hrisant, care va şti să înşele însă pe Cosma 

asupra senţimentelor sale, adăugind. că „Ss e grăbeşte a trimete scrisorile sale către 

prea-inălţatul nostru Domn“; şi despre o convorbire a sa cu ambasadorul Franciei. 

"Emtorohi' Ampirjepisn “Ioohavob, XazuDeoțtă “Mohăofhocpiac, 

> Moxapiorare not dibrare dEonora. 

Tip “Yperepay Mxăptâcrjra Bod 2po0ryă, nd: zijy aia adrăjc deGtăv: edafic 

uonătapiat,. “deduevne Bplob Tod Geo vă denpi adry zb6opuoy ai Dina, To. Tiuoy "ai 

sefăouităy păuipa adr zpocivijtâs "Ehaboy. mai tă rijy- mobetviy betav adrije my Bedv 

ăctioa. MP Gov mod dv etyă mară md Tapăv XaLpâY” Gatâpevoc vă rehstoow ră mpăs răv 

irjozaroy dpdv Ad6Evrqv nepnâpaya păpuuorză pay dăv Chea vă - Fi 7poGKYij60 pă 7 

“năpăy "2y -G»Topig ai AARON vă niv pă neup6f) ârt, pă ziy Giav” abTiis ebyiv, dăy 

ziza: vaupy vă: păi e. 65 vol arzi 6sho “pâpet ătă Boa Gbpupepet. A> papii 

me dai 1 toate Tod -3dp Kzpravod Bsher rijy dpâoer, Xa d mpobtiaapbe rob dp Kospă 

Be rijy wixopavei” Gus nperet: văi Xăpousy ci dvăprriv epthoruiay. Kai 1. “Yuerepa Ma 

"paptâenie ds. pă 2etEn ne ămaptoxetat, AN, Ge: G00de. ui VOLVEJIiS, de xăui OIROVOțIAV, 

îngi ăsirây pă zăxa! ob Xaptrâv apa. pi Eoue vă xânopuey; 6 Bode: păvov vă ua 

mb: “Ehece 7ow ele ci “Exnotay rob, Gu ete EoăToy. dpawoubv ănofhErer! 

ni Toy mptoâoy tii Ppâyrtae răv: îuuij oa - 16s Eyw Tăc înonpicete Tis Manga 

asi i Onore “mâţa pet. vă pă" pin vbo) Vă dvenpatiobpev, 

“Yuecăpa iMawapiorns dt abrijv rijy 'Dn6Beotwy. Ilpodăyo ai Eli 0Eho mdiuet, 
sie Emetva. rod Grpstovet 1 

oovouthâvrae X 

pă mov ăpyovre Merăhov-Apayonpâvav,. ami mepi zâbro» de ui 'uspipyă Î) Maxaptorns abrijs. 

“O mahâroxos d Kozpravybe tâidobrpe, ol TpEXoYrAs bmeoxebm ră etxoat zoowpieia vă 

ră did ar Eros, îmi, 83v tpshjOm, Gr zăv eiyav varaddâet 'oi- abd&vrat ri 

“dune 1 enădauev „ară iv mapămiav, âzb Xxbhhay €ie X aptă 9 Bebe vă. "Ev fhewc. 

“Etioăv ră: Er 'rijs Tperegac Moxa ptârnros zohă mai: ada. - 3 

a i „bă, Mapatoo e &. 

“TH dota] zis Y pezepas!  Mâxagidr 

. madrtapt Tjrov 

Eăaije. Bodo; 
* Ampiijpros 8 "lovăavâs, 

1jros, “ăj Gbtjă piov, Î] Zoisay Boo tns 2po- 

Guovă. p. “Yusctpa Mawaptărijra ua s/apnoTă dă zy „păvpeztauăy nai ze” ehyăe. "0 Bebe 

vă zoveri, rii “Yper zEpav Moxăptârmra. 

„ (Bibl. ae, Rom. Rn copiile-d-lui . N, Gedeon.) 
    

- 

  

Die te NE ES 

  

1 'Unui "din. tălmaei br Manuil Tpsilanti, 

şi fost ucenic al lui Cosma“: 

N 

fiul lui: loân' Constantin; -marele-blănar al Caimacamnului 

se iădzuseră i 500 de pungi la miri (Atanasie Comnen Ipsilant, Tă-psră 

sv host pp. 294-1). Pentru pahrrtavts pahtatavtdes v. şi tbid, p. Dă. d



DLXXI. 
Dimitrie lulian6, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre foarte bunele purtări ale noului Patriarh Cosma. despre felurite ştiri din 
Constantinopol și despre faptul că „a lipsit din grija prea-inălțatului Domn fiul 
mieu Antonachi“, pe care nu-l va trimete înapoi decât după cererea lui Vodă, 
pentru că „mulţi se află acolo şi împovărează pe Inălţimea Sa“, aşă încât nici An- 

tonachi n'are cum „aveă vreun folos“. 

"Earorohi, Amunrpio» 'lovhravyod, xanoveopă Mrhâcfhayiae, 
Mazapibrare, Gopbroze wo dpiirare dăonura, 
Tv “Ywertpav Moxaptorrra ebhatâs mol Bobhiae T2pooxnv, deousvoc 1piob Tab 

Beod vă dwarnpij adry e5fouov, byră za ăvorepav zăojs Exmpetac. Tb mb ris ud 7ob (pe- 

îpobaptov erpabutpov ziwtov oi cefăGutov pâna abric Ehaov,: 1 Să66NGa 4hptoy Thy 

Qzây Să miv nrbetvorărrv abrie peioy. "Eooa xai ră apb6 Tăy Oowbratoy Xadrrobwevov 
ziua, odTîc vpăunara, ebOde zară iv xpooraviv rs, al tdob acd zh dvrâjpate vai 
&ymovrar ri “Tperepă Mazaptâriiz. Tb mpăc Suă mew Gefăoutov vpăwa abrie îjtav 
xată modă Gbvrouov, înetâh (e Gpite!) mă mponeupbiv îjrov Betoârxoy sie rd îmoloy Ex 
eta ănoxpi67 îv obvrouia uE md vă eta “ppetav vă avid Gtmorină Tube XahapăGiies Tre» 

vai zaponală vă pă Goya ij9% sis mb râcov Guăpraua xai vă pijy rd perpi,Gt tă ozăhua 

a. boypavdij naoâc (Orad Onwodijnore eixa omperbost ră obpfâyra VE, dv pai Ev Gww- 

roua) GBev ătouat vă pi Eroi) î) zpăs Eu ebvota adrij. 

“O xp Roouâe, pod Epâpece mb Gaotixbv xaăâi ai Extve 1, perătizoie rob, €dette 

zoMhiy ebvoay vai zpăe mode dpytepete vai ĂppovTac, mai Bpbs Răvtac TONNIjY petptâtir, 

soi oxeâăv 6hot donaoiue tby EdEp0mjnay, voi răv „aipovat pă ză vă Exvhbrooay dz Tod 1bp 

Kvzpravod răv ăvoropopov ăzatevaiay ai rais hate ăperaie mai “păprate 0205 etpev î 

22h67v40s. “O mavarpbraros dp Koopăe Ne ze Bihar pnhitet EG păzi za Ebhd- 
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zîs Yuertbac Made, 
Etc robrore rats “Îpăpate &7o Gronăy vă vrand pă sv zpesinv zis Ppiwrtae, 
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1714, 

Ii Mart. 

îumoget vă Ey Tip 3 npoarâta îi “YOnhbrrjs Tov Th vă 2064, DEho măv refer ebfbe. 

Eăaporă al eic robrn ri Lperepy Mozaptorau, &zod pepipvă si epovriler ue Gixatoy 

civar vă pei) minore adrod, pt Erti, povoy vă eptoverat. "O ponvelijuzasms (sic) vară 

zohă ample patperă rkv "Yperspav Maxaptârijra, xai molhobe Enaivove XEyet nai sbyaptotiae 

tă mhv Mazaptărară mms" 6woime ai î "RodrEvtvrnc ebpaporă sie robe atperton.obe ai 

averpaperă ci "Ywerspav Maxaptârara. 

Amexareară0n, xoi “Hpoxhete: & Xiov Exawev Bodhonriv oi Ehvrpobrj, ăn Ti n- 

AxIV Tod pnăc-pnaviovh 2hiy SnhIpooEy ce mb xowăv ut mowyyeia: ră 15 ză Tip Xicy, 

nai dăha doena 2E lătov, vai pă modroy by TpOROV Zpuve 1 Bahai, 

*0 coporaros xdp onptovăc wpebet vă ză ele Eva voworiipt Tic Xiow xai A 

3) sic mb “Amtov “Opos Exovy Gxozăy vă bv Atethavy. 

Ilopanodâ zăv zavăvabay Ge vă aratio Tijv “Yperepay MoxopLârijra vă soprâ51j 

sr eppo6bvIje TV X0GH.060TI,PLOv âvăcaaiw 165 Roptav mai Lorijpre 1jpdy "11,50 N porc, 

ste, 

za vbv mai sie noNhGvy Et meptdove. va 
. Pf n , 

apă, Mapriov 1 | 

Tic “Yperspac Maxaptocrjtoc edafic Boboc. 

. ” | Ampiizproc 5 "lovhavie. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

  

DLXXIL 
Constantin- Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre pier- 

derea fiicei sale Stanca. i 

      

K ovoravrivoc Mnasoapâu.nac X pwoâvtoN6- Constantin Basarab lui Hrisant Notara. 

TApA. 

Ti Si Monaprărqra ebhafâe 2poGKV0bv- Închinându-ne evlavios Fericirii 'Tale, 

mec, peră mnohhije 0bvne mai 0hiveoc Tiy cu multă durere şi tulburare sărutăm sfin- 

tepăv adrijs dettăv ăonatoueba. ţita dreaptă a Ta. 

Ti mpâbray, ri 8 Borepov vă meprrpăyonev Ce să spunem întâiu şi ce pe urmă Fe- 

-îj Moxaptârnri cms Ex 16 vad! Tpâs, ei ui vicirii Tale din cele de către noi, dacă 

p.Ovoy Ti Îvomăhatorov wpopăv Th &ăixo» nu numai lovitura nesuferită a soartei ne- 

abyms Xa Thiv ăwerpov br vai &Bopiav drepte şi nemăsurata jale şi desnădejde 

nod map” Emida păc 2ovyefn; 'H zpororo- care pe neaşteptate ni sa căşunat? Cea 

06 Îp.6v Boyărnp, Srăwa, odoa byte xol întâiu născută a noastră fiică, Stanca, 

ebpoaroc uăypi tii 9 rob Eveorâroc, 1hdev fiind sănătoasă şi zdravănă până la 9 ale 

ete uâc vară rabrny rii Îjp&pay rile coprijc lunii, a venit la noi în ziua aceia a ser- 

râv dptov Tecoapăxovra Maprbpov, xai Eros pătorii celor Patruzeci de Mucenici, şi a 

moi Imre vel? îpâv mal Exo peră râY mâncat şi a băut cu noi şi a stat cu ai 

oixamâv pac p&ppie ton&pac, sira, ănehdoboa casei noastre pănă în seară, apoi, plecând 

ie ed Gonietâv vie, ttanivne marshaev abrijy "la locuinţa ei, năprasnie a prins-o în mij- 

îv ră ptog cîje voxrbe figoc nai Avarprp ina locul nopţii frig și fiori straşniei şi a a- 

Spwbraroy nai Ebpubev abrijy eră m0dra eie pucat-o apoi căldură prea mare şi necon- 

QEpuirv pevadoTărrv XOÂ AXATĂRAWBTOY, Ilpo- | tenită. Tar în cursul zilei a căzut şi la pa- 

iobone 38 rije Îju&pos meptenese „i sic mâboc ! timă de pneumonie și a început să tuşească, 

mepizvenoviac vai îjptaro fie, ai ore, | şi astfel, suferind până la 15 ale acestei 

xozonabijoaca peypt ris 15 rod TpE/OvTos, luni, după apusul soarelui, trecând ju- 

ueră rw 8borv ro TjNlo», napehBobors ui6îjs 1 mătate de ceas al nopţii, şi-a dat sufletul 

Gpae râs voxrâe, naptdoxe rijy Wy/iiy abrije die . în mânile lui Dumnezeu cel viu şi a lăsat 

-7etpas 205 rob (ovroc ua Xp noa Xpăvobs pete * ani sănătoşi Fericirii Tale. Şi fata mea 

zi) Maxapiirară ras, Rai ari, păy î naug- ,  prea-iubită şi-a plătit obşteasea datorie 

arq Boyârtp us Eâmoz Th atv „poe rai i şi sa înmormântat strălucit şi cinstit, cu 

îngrijirea, ereştinească, ce se cuvine şi cu 

cântări; iar pe noi, părinţii ei, ne-a lăsat 

fericita nemângâiaţi şi foarte zguduiţi şi 

7 

2veauio6m hauzpâc ai Evriuoc, Weră Tis 

2000140500 € XpLOTIAVXÎ)S pmdeboene Wa Due 

vodongias” Îpâe Guoe robe vewiijtopăs 715



pâc ăonoeey | vaxapirte ăzapijropijtone ai 
noMă zefiusvove ai sie avaptOuizone ra- 
papăc âwărovs, Apyerat țăp 1 Woyij înv, 
&e 0 Bebe oiâev, dă mopbe vai Băaroc, vai 
rapriopiav Bv Eopev, xal robro ară 6i- 

xatov Tp6zov, Gri 05 u.6vov îrov 1) 2purâtonoc 
ijuy 0vyăcrp, A dxi, xxBoc vijv îfebpet 
ai 1] Maxaptorje cs, tray ovverii, Zhetuwov 
wofevâc me ai wrhăaloc, oi zohhoi ttvot 

„di tvăeeie 2xfepvâvro vai EReoxEnrovro 2ap 

abrije, xai rbpu masiv riv botepi0noay 
ai avvâhiGovrar uz? pâv. “Emerdi, Buc 6 
Kbproc Emxev, 5 Kbpros rzethero, xai e ră 

Kvpip Eâoev, o5ro x7i Enoivjoey. Fbroptorod- 
wev vai Tpooxovobuev rd dytov adrod 0Ehmua, 
Bedueba, 68 rob gmeipov EXtove mo» Exelvry 
tv vă Gvanadoy) Ev r6more 7ABpuău,, 'loăx 

xai “laxof, fjpâe 88 vă zaprroprism ote olăs 

rpârots. Tabrpy ue riv nap' Binida na 
papbârov 63dyrjy 68he. iv Brjhozorijom nai 
ro ăyanare xowâ ăăshog, 6ri Tjpete 8ăy Thy 

2omneboauev ri) 'lmhaunpbrri Tov. 

Tadra măy Eni rob Tapovroc ură mois 

a5voyîic mie wapdiac ae, vai ai ebyal rns 

ae po 
Tie Sie Mamaprorqros vide xază Ted 

ai Boc sis mode 6ptopobc. 

1714, Mapriov 17. 
"loâyyjs Kovoravrivos BoeGodac. 

DN, 

| 

întuistaţi în nenumărate tulburări. Căei, 

Dumnezeu ştie, prin foc şi prin apă trece 
sufletul nostru, şi n'avem mângâiere, şi 
aceasta cu dreptate, căci nu eră numai 

întâiu-năseuta noastră fiică, ei încă, precum 

ştii şi Fericirea “Ta, eră cuminte, milostivă, 

primitoare şi iubitoare de bine, şi mulţi 

străini şi lipsiţi se ocârmuiau şi se îngri- 

jiau de dânsa, şi acum şi aceia s'au lipsit de 

dânsa şi se întristează cu noi. Ci Domnul 

a dat, Domnul a luat şi cum Domnului 

i-a părut, aşă a şi făcut. Mulţămim şi ne 
închinăm voinţei Sale sfinte, ei ne rugăm 

de mila Lui nesfârşită să o odihnească pe 
dânsa în sinurile lui Avraam, Isaac și Iacov, 
iar pe noi să ne mângâie în ce chip El 
ştie. Această peste aşteptări întristare ne- 

mângâiată o vei împărtăşi şi iubitului frate 
al amândurora, căci noi n'am însemnat-o 

Luminăţiei Sale. i 

Acestea deocamdată cu multa strângere 
a inimii noastre, şi rugăciunile Tale fie 
cu noi. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi cu 
totul la poruncă: 

1714, Martie în 17; 

Io Constantin Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DLXXIIL 
Andronic Rangavi (Rhangabe), Mare-Chartophylax, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre iubirea lui Antioh-Vodă Cantemir către Manolachi, fiul său, de pe 
urma recomandaţiei Patriarhului, arătând că a dat plicul acestuia, „pe care l-a 

deschis şi a cetit, şi îndată a poruncit grămăticului românesc al său şi s'au scris 
scrisorile după cererea Sa, cu îngrijire“. 
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114, 

25 Mart. 

Beozrg %a Iarptăp/q râv “leposohbpov, e ainip- pavepbe 'feyovări Tie Ttpii ai afine 
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îmetoz Bă pepe re. "Eyăprv TiiY Zeaty c0b, Beonoră p0b, Wară ROMĂ: Amore vă Ti 

amohabooney Ev Tăpe Ditaivo01v „mi. sbenzodoay. Mia diwvijtoc “papă "XXtanpabvet uiţi 
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Mapriob 16, 
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"Ayăp6vKoc. 
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4DVÎ, 56. 

(Bibi. Ae., Rom. copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DLAXIV. 
Constantin Brâncoveanu către Hrisant Notara, despre mazilia sa neaşteptată. ” 

Închinându-ne cu evlavie Fericirii Tale, 

Îţi sărutăm sfinţita dreaptă. 
Ti Sp Mawaptorijro. ebha6&c 2po0XI- 

vobvrec, iv tepăv abric dzâtăv donatiueda. | 

Tb âmb 90 rob Sveorâroc vevpmpâvv | Am primit cinstita si respectata-Ţi seri- 

zipaoy Ka GeG%0utOv TIS piu. EXăbopey, soare, scrisă la 20 ale acestei luni, şi am 

moi mă păv Ev BT Grjustobpeva Evouey afiat cele însemnate în ea; ci răspuns altul 

deocamdată n'avem a da Fericirii Tale 

| 

| 
| 
| 
| 
| 
i 

| | 

i 
| 

decât numai această nenorocire şi prea- imexpiaiy dune XX xară ră zaphv vă &uw- 

owuev 3 Exopev Ti) Mazapidrqit Tipe ete pi 

w6voy Tobrtj Tijy G0p+P0păv ui NEANOTĂTIV mare întristare care pe neaşteptate ni s'a 

bmw, 6nob map” EAnlăa pâs zovyâân. XS, întâmplat. Leri, la 24 ale acestei luni, viind 

mi 24 rob mapâyros, 20âv âvrad6a. meră aici cu firman un oarecare Mustafă- Aga, 

pp 0b xăzotoc Moboraă as "Aunăp- Hambar-Emini, a adus şi mazilia noastră, 

"Evivre, pepe vali mi uatnhiav was, al pă şi cu poruncă de aşă cuprins, ca să ne 

TpOGTITIV TOLabTIp, GTi VĂ ae mata sie ducă la 'Tarigrad eu soţia şi copiii şi 

ginerii noştri. Această întâmplare fireşte 

că este prea-plină de jale şi de tulburare; 

oc zhrpsotatov GV ai Ghiveoy etvat dar, de oare ce cunoaştem că a venit din 

multele noastre păcate, facă-se voia Lui 

cea, sfântă. lată că şi noi ne gătim şi după 

puţine zile plecăm. Şi Dumnezeu să ni 

ajute. Deși toată boierimea noastră strigă 

şi cere să vie cu noi, totuş nu ştim ce va 

ieşi. Şi sfintele-Ti rugăciuni fie cu noi în 

Baoăsboboav peră ovatxbs! ai zodiwy Mal 

apâpăy pac. Tobro md ovpfet be z&$ elvat 

îwodoobuevov Enetăij Guoe “pwopioouey Tâs 

zpoîBev îx r&y TOO ae dna pet, Ev 
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voduey. Kat & Babe fonic. “Ay pa tai 
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vă vază pet? uâw, mt fishet ăzotva, . toată viaţa. 
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1714, Mogrio» 25. 
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'Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon!.) 

tara, despre căderea Brâncoveanului. 

Mamaprârare Bionora, rijv Xijv Maxapti- 
riza ebhabâe mpooubvodvres, Thy tepăv abrijs. 
Beâtăv oorpâvos ăoratopefa. 
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Trtepovias paîfădi, 43, 29 

1 Ni se spune că 

Al Fericirii 'Tale fiu duhovnicese şi cu 

totul la poruncă, 

Io Constantin Voevod. 

DLXXV. 

Ştefan-Vodă Cantacuzino al Ţerii-Româneşti către Patriarhul Hrisant No- 

Pvea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 

evlavie Fericirii Tale, sărutăm eu iubire 

sfinţita-Ti dreaptă. 
Nu ştim cum să deseriem iubirii Tale 

părinteşti pronia şi îngrijirea marelui Dum- 
nezeu făcută cu noi. la 2% ale lunii 
venind aici Mustafă-Aca, Ambar-Emini, 

a adus şi mazilia prea-înălțatului nostru 

Domn şi cu straşnică poruncă să-l ducă 
la  mpărăţie cu toţi copiii lui şi cu gi- 

nerele lui. Cât ne-a lovit şi ne-a întristat 

o astfel de scoatere a Prea-Înălţatului, unul 

Dumnezeu o ştie; căci na ştiam de unde 

a venit o astfel de lovitură vrăjmaşă și 

în ale cui mâni vom cădeă. lar,la 15 ale 

lunii, venind şi Marele-Imbrohor al puter- 

nicului nostru Domn, şi chemându-ne pe 

noi toţi, împreună şi cu soborul arhiereilor 

şi ezumenilor, spuse în auzul tuturor că e 

poruncă împărătească să alegem pe Domnul 

nostru dintre noi. lar, noi spuind cu un 

singur glas, după datoria noastră, că voim 

pe Domnul nostru şi, ori să ni-l lase pe 

Iuminăţia Sa şi mai departe, ori cu toţii 

să mergem la Îm părăţie ca să imărturisim 

curăţia şi nevinovăția stăpânitorului, în- 

dată cu mânie mare ni-a răspuns că „Marea 

Împărăţie, mişcată de îndurare, vrea să 

alegeţi Domn dintre voi pentru aşezarea 
şi cârmuirea vilaietului vostru, şi voi vă 

im potriviţi poruncii împărăteşti?“. Îndată 

scoase din sin firmanul, care cuprindeă 

pentru noi ca să ne îmbrace cu caftanul 

de Domnie, şi, îndată întrebând: „care e 

Spătarul Stefan“, ne-au scos ceilalţi boieri 

la mijloc şi ne-au înfăţişat Slăvirii Sale. 

Ne-am împotrivit cât e puterea omului, 

„iscălitura pare făcută cu mâna tremurăndă“, 

o» 

1714, 

26 Mart, 

31
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ne-am tras îndărăt, am adus înainte cru- 

gimea, vrâstei noastre şi neputinţa noastră 

întru aceasta; dar ne-am căznit în deşert, 

căci unde e porunea unui Împărat ca 

acesta, cine se poate împotrivi? Deci şi 

fără voie ne-am plecat şi am îmbrăcat 

caftanul împărătese şi am venit la Curtea 

domnească. Şi de unde această înălțare a 

noastră neașteptată în acest Seaun domnesc, 

dacă nu de sus? Ci ne închinăm și mul- 

țămim întâiu, lui Dumnezeu Stântul, care 

a făcut aşă o îngrijire pentru noi, de care 

ne şi rugăm călduros, după rugăciunile 

Fericirii 'Tale, să ne îndrumeze, să ne în- 

tărească să putem cârmui aceste greutăți 

de nepurtat şi de nesuferit ale acestui loc 

şi să netezim toată greutatea şi anomalia. 

Al doilea, prea-mulţămim și stăpânilor ce 

sau milostivit de noi, puternicului Împărat 

şi prea-înălțatului V izir,—să, trăiască mulți 

ani şi viaţă îndelungată. Rugăm şi pe Fe- 

picirea Ta ca, precum şi pănă acuma, 

astfel şi de acum înainte să se păstreze 

iubivrea-Ți părintească şi înalta-Ţi prie- 

tenie faţă de noi neîmpuţinată, nestricată 

şi cu totul nefalşificată, așă precum simțim 

şi noi faţă de Fericirea Ta cu fiască ple- . 

care, mai evlavioasă şi mai plină de re- 

verenţă. Luminăţia Sa Domnul azi sa ri- 

dicat şi a plecat; căci eră silit de agale. 

Ne-am întristat. foarte mult, dar grozav 

lucru e să loveşti în stânci. Numai Sfântul 

Dumnezeu să-l păzească şi să-l ocârmuiască. 

Să, avem şi venerata-Ţi scrisoare ca să ne 

bucurăm de sănătatea-Ți vrednică de iu- 

birea noastră și de părinteştile-Ţi rugă- 

ciuni, care să fie cu noi în toată viaţa. . 

1714, Martie în 26. 

Al Fevicirii Tale ş. c. |. 

pita) 
(Legrand, o. e., IV, pp. F10-2, no 75; Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Ghedevn.)



DLXXVL 
Pulheria, Doamna lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, către Hrisant Notara, 

„despre drumul acestuia la Iaşi. 

"EmozoAi) Iloviyepiuc Aduvae mp Xp 

63y6ov soyxapnrixi tă răe toprăs 7od Ildoya 
xai. tă mhy ete "lăotov ăpttiv mov, x. 7. A. 

1114, Maprio» 31. 
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Ilovhpezia Auva. 

(Legrand. Recueil, pp. 1389-40. n* 69.) 

718 "loay- 

  

  

Scrisoarea Pulheriei Doamnei către Îlri- 
sant, eu heretisiri pentru serbătorile Paş- 
telor şi pentru venirea lui în laşi ș. c. 1. 

1714, Martie în 31. 

Venerata-Ţi scrisoare am primit-o şi 

am mărit pe Dumnezeu pentru buna-Ţi 
sănătate. Ni urează părinteşte Fericirea 
Ta pentru sfintele Paşti toate cele dorite 

583 

1314, 
31 Martie. 

şi prielnice, şi a serbă cu fericire sfânta: 
lui Hristos Înviere, — pentru care mul- 

ţămese. Fericirii 'Lale; Dumnezeu să în- 

vrednicească şi pe Respectata-Ţi Fericire 
a serbă aceste prea-venerate serbători ale 
zilei aducătoare de strălucire întru ani cât 
de mulţi şi fericiţi cu sănătate şi mulţă mire. 

După cum spui, înainte de venerata-Ti 
scrisoare, am aflat că ai venit la Iaşi, şi 
m'am bucurat de aceasta, pentru că prea- 

luminatul Domn iubeşte societatea Feri- 

cirii Tale, şi mai ales acum, în starea de 

azi. Şi mai arăţi multa căutare şi buna 

primire ce ai văzut de la Luminăţia Sa; 

dacă faţă de alţii arată căutare şi iubire, 
cu cât mai mult față de Fericirea Ta! 

Dumnezeu să 'Le învrednicească pe Lu- 
minăţia Ta a face şi mai multe, şi cu 

fapta, faţă de sfântul şi de viaţă primitorul 

Mormânt. 
Cei prea-iubiţi ai noştri au primit sfin- 

tele-Ti rugăciuni şi binecuvântări, cari se 
închină Tie şi-Ţi sărută sfinţita dreaptă, 
cu deosebire fiul 'Lău din botez lenachi. 

Să primese iarăş sfinţita-Ti serisoare, 
împreună şi cu rugăciunile Tale ascultate 
de Dumnezeu; şi anii Tăi fie prea-mulţi 

şi pe deplin fericiţi. 
1714, Martie în 31. 

Întru Hristos fiica Fericirii ale Ve- 
nerate şi la poruncă: 

Pulheria Doamna. 

DLXXVII 
Autorizaţie din partea Patriarhului Hrisant Xolara către Vornicul Anastasie 

de a luă bani de la egumenii de Galata, Cetăţuia, Barnovschi, Bârnova, Sf. Sava 

şi Galaţi, pentru a face chilii la Sf. Sava şi a repară Cetăţuia, casele domneşti, 

cuhnea și acareturile (?) bisericii chiar. 

laşi. 

1114, 

> April.
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Hrisant, cu mila lui Dumnezeu Patriarh al 

sfintei cetăţi lerusalimuluişia toată Palestina. 

Smerenia Noastră arată prin această 

gramată patriarhală a Ei că am lăsat la, 

preacinstitul boier dumnealui chir Anas- 

tasie Vornicul lei în număr de o mie cin- 

sprezece, din cari patru sute patruzeci să-i 

iea, de la prea-cucernicul categumen de la 

Galata, chir Paisie, după zapisul lui, pentru 

trei sute de merţe de meiu, rămăşiţă de la 

cel de înaintea sa categu men și arhimandrit 

chir Paisie, şi încă şi de la acest cate- 

gumen de la Galata lei o sută patruzeci 

pentru o sută şaptezeei de merţe de grâu, 

eu un zlot merța, şi optzeci de merțe de” 

meiu, care sunt rămășiță iarăş de la Sfinţia 

Sa, adecă ale mănăstirii Bârnova; iar de 

la 'egumenul Cetăuii chir Ioanichie lei 

două sute donăzăci, pentru o sută douăzeci 

de merţe de grâu, o sută de merţe de 

mălaiu şi două sute de măsuri de vin, 

iarăş rămase de la acestaş egumen, după 

cum se arată în zapisul său; iar de la 

categumenul de la Barnovschi, chir Iustin, 

lei nouăzeci şi cinci, pentru o sută de merţe 

de meiuw, patruzeci de merţe de orz şi şepte 

cirezi de sterpe, rămăşiţă dela proegumenul 

chir Daniil după zapisul său; iar de la 

egumenul Bârnovei chir Atanasie cinzeci 

de lei după zapisul său, pentru o sută 

cinzeei de măsuri de vin, rămase de la 

chir Paisie, acum al Galatei; iar de la, 

categumenul de acum de la Sf. Sara, chir 

Daniil, lei patruzeci pentru opt cirezi cu 

viţeii lor, rămășiță de la proigumenul chir 

Atanasie; iar de la eategumenul de Ga- 

laţi. chir Hristodul, o sută treizeci de lei 

după zapisul său, iar după rămăşița lui; 

care acestea, cum s'a spus, fac laolaltă o 

mie cinsprezece lei, din cari cinci sute 

să aibă a-i cheltui dumnealui la clădirea 

chiliilor patriarhiceşti la Sf. Sava şi a 

altor case, după orânduiala noastră, iar 

două sute cinzeci ori şi trei sute ca să 

acopere şi să îndrepte, unde va face tre- 

buinţa, casele domnești şi cuhnea de la 

Cetăţuia, şi, de vor prisosi și cu ceva, să 

îndrepte şi acareturile (?) biserieii, unde 

face trebuinţa. Pentru care şi ca dovadă 

că să aibă, adecă să iea, aceşti bani de 

la cei mai sus scriși prea-cuvioşi cate- 

“ gumeni, s'a dat în mânile dumisale această 

scrisoare a Smereniei Noastre.
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Ey east, 1714, 'Azpriiov 5. În laşi, I7l4. Aprilie în 2. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DLXXVIII. 
o lacob (lacomi) Manu din Argos către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

intâlnirea acestuia cu Domnul Moldovei şi despre şcolile făcute în Moldova de 

Nicolae- Vodă. 
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58183. Vul. XIV. 

Serisoarea lui Iacob Manu din Argos, 
pentru a vesti. cu admiraţie ridicarea în 

Moldova a şcolilor de către Domnul Ni- 

colae Mavroeordat. 
Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei- cetăţi Ierusalimului şi 
a toată Palestina, iar mie Domn şi stăpân. 

Fericirii Tale prea-venerate mă închin 
ca un rob şi sărut sfinţita-i dreaptă, ru- 
gându-mă de cel din morţi înviat Hristos. 

Dumnezeul nostru ca să Te ţie fără boli, 
nevătămat, mulțămit, sănătos, întru mulţi 

ani, fără împărtăşire de ceva supărător şi 

mai presus de protivnici, şi să Te învred- 

nicească a serbă prea-veneratele serbători 

şi zile aducătoare de lumină ale ridicării 

lui "după trei zile din morţi în sănătate, fe- 

vicire şi stare paşnică întru cât de mulţi 

ani şi pe deplin fericiţi. 

Respectata-Ți seriscure sărutând-o cu 

evlavie o am luat, şi pentru sănătatea-Ti 

bună mie prea-dorită şi buna stare a Ta am 

înălțat imnuri de mulțămită către Dum- 

nezeu care Te mântuie şi Te păzeşte. Cele 

spuse m'au bucurat mult, arătând bucuria 

împreună şi împreună-petrecerea “Ta cu 

prea-înălţatul nostru Domn şi de fapt prea- 

creştin stăpânitor. Întru adevăr în vremea 

cuvenită 'Pe-ai întâlnit cu Înălţimea Sa 

ca un liman arătându-i-Te lui. celui bătut 

de furtuni, prin prezenţa şi prea-plăcnta 

şi folositoarea Ta societate şi convorbire. 

Căci mi se pare că simţi însnş mângâierea 

şi mulţămirea ce capeţi în schimb de la 

altul. stând laolaltă şi vorbind din gură; 

ceia ce pofteşte numai dorul celor ce se 

iubesc şi firea concordantă a sufletului şi 

strângerea împreună; căci cine are totun 

suflet, tot o suflare şi un gând nu găsese 

nimie mai plăcut și mai fericit în viaţă 

decât a fi şi trapeşte unul cu altul. 

Admir şi şcolile ridicate în Moldova şi 

dorese celui ce le-a alcătuit, Domnului şi 
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ze tu AbBEvry) xi Trevdv (nitro eBovoc), 

oimeta, moraoia, xal tâiaie owvrăteotv Eeth- 

muy rob fjvep.oyxod bbobe, ătorety vai 

oxoGepvâv cobra sie paxpuiovac, tă râv- 

Bzonebâvy ari ebxâv, v 003? abrăc orepri- 

Qeimqv Mmapâs îxerebw. Oi 68 Xpâvot Tie 

“Ypertpac Maxaptormroe strjoav 2wnohaoL 

Wa TovebTwYyeie. 

papă, "Azpiiob Y. 
Tic “Ywertpas yptoroutyijto» Mazapibraros 

Bodoc ebrehie: 

"awovuis Brădoxaioc, 

| 

| 
| 
| 
. 

| 

stăpânitorului mieu (cadă invidia!), care 

e cuprins de îngrijirea proprie şi de al- 

cătuirile sale osebite ale înălţimii domnești, 

să le îngrijească şi cârmuiască întru mulți 

ani, prin rugăciunile-Ți ascultate de Dum- 

nezeu, de care mă rog mult să nu fiu lipsit 

şi eu. lar anii Fericirii Tale fie cât de 

mulţi şi pe deplin fericiţi. | 
1714, Aprilie în 3. 

Al Ferieirii Tale următoare a lui Hristos 

smerit rob 

lacomi, dascălul. 

(Bibl. Ac. Rom.; copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DLXXIX. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Hrisant Notara, despre vinovăția ce i se 

atribuie în catastrofa Brâncoveanului şi scrierea averii lui. 

Maxapibrare &tozora, riy Srv Moxapt- 

cara. edhofâ zpooxbvodytrec, Tijy lepăy abrijs 

Beftăv mhoppovwe dorafâuefia. 
+. Tă ad ti: 100 rpEgowoc evpa 

u&yoy ciutov Xa cefăoptoy:0DTIjG “pupat Sd- 

Gopev nai, mnpovopdevrec rijv nspnodijrov 

îuâv bretay rac, dhobbyue brepepăpruev. "E- 
dEyBnuev vai răe marpirăe arie ee ai 

ebhoiac mal Thy bnepevyaptoroduav Exvwev 
moi ră Ev adr Gnpetwbtvra. Kai Gri păv 

apr î Maxaprârme vre dar 83 Snpox&- 
prjoev GMASTptov 2pbownov ei ră abdevreaby 

zobroy Bpovoy, u6vov ueie ră ioteboţiey. 

Mâyov 5 Gptoc Bebe vă ps Evăovaubom vă 

ămorehetooouey ai răs Gaotiăc 2pB0TAĂS 

ai vă xofepvljowmpev răv Eheetviy T0dT0y TO- 

nov. “Or 5ă dă vă hei) Exdvoăy pac zăoo, 

Onobia mei Tis Ethoeoc rod zpb îuy Ab- 

Beyrov nai vă pelvowev ador, siva pelo. 

vă ăxovobâuev Dnăp abrod xai Xâyots Xa 

pote, pavepibs re xai drpavâe vi 76 OuVTpE- 

towev nai vă zăv 6onjdijompev, — sic zodToy Tv 

dâţov, 2v ăhqBeta zije Mvouzv nâe, x9i Sowr- 

-do6vwev ob perpioe, xai EhvnijOnpev' aa, vă 

do baonrebeyro 7! totodro Xa Îu.d, 1660y 

33 pe uter, pă) 1) Manaptâzne Tric, 1) RăGge 
, , | , 1 e + 
owtcewe x0i 'ppovijoews TEnhnpoNEA, 1 Tă 
Appaia Xa TĂ EveGTOTA ERtOTONEVI, TOS T6- 

premeoey ebxoha ei To!adrijv 

Xomtouâvn vizuos 5% utpove 

Î) zotabrn tehia xarasTpovi) 

Dzowiay, 85)- 

ac Rpnihdev 
ză Ehavpo- 

zâzp Kovoravrivp Ba5oapifq Boeâdâa, Tobro, 

zb 2tooat 8 rod Opovu» abtod Abfisvrry zul- 

odrov nohw/pânrd nai Oneprhotoy, waboe 

d2v davOave zi ărpav abrijs abea, ppstă-   

Prea-fericite stăpâne, înehinându-ne cu 

evlavie Fericirii Tale, sărutăm cu iubire 

sfinţita-Ţi dreaptă. 

Scrisoarea Ta cinstită şi respectată de 

la 1 ale lunii acesteia am primit-o, și, 
aflând de prea-dorita nouă sănătate a 'Ta, 

ne-am bucurat peste măsură, din tot su- 

fetul. Am primit şi părinteştile-Ți ru- 
găciuni și binecuvântări şi-Ţi mulțămim 

foarte; am aflat şi cele însemnate acolo. 

Şi, că Te-ai bucurat Fericirea Ta pentru 

că n'a fost înaintat cinera străin în Scaunul 

acesta, domnesc, numai noi o credem. Numai 

Dumnezeu să ne împuternicească să să- 
vâvşim și împărăteştile porunci și să câr- 

muim acest loc vrednic de milă. Ci, [cum 

spui] ca să lipsească de-asupra noastră toată 
bănuiala pentru scoaterea Domnului de' 
naintea noastră şi să rămânem fără învi- 

nuire, e nevoie să ne luptăm pentru el şi 

cu vorbele şi cu faptele, vădit şi fără a 
ieşi la iveală să-i alergăm întru ajutor și 

să-i dăm sprijin,— pentru lucrul acesta, cu 

adevărat Îţi spunem cum că ne-am şi tul- 

burat nu puţin şi ne-am întristat, şi, că 

alţii să fi bănuit aşă cevă asupra noastră, 

nu ni pasă, dar Fericirea Ta, acela ce 

eşti plin de toată înțelegerea şi cumin- 

ţenia, acela care ştii cele vechi şi cele de 

față, cum ai căzut eu uşurinţă la o bănuială 

ca aceasta, cugetând ca nu cumva să fi 

venit din partea noastră o astfel de catas- 

trofă desăvârşită: prea-luminatului Con- 

stantin Basarab Voevod? Aceasta, a scoate 

din Scaunul său pe un astfel de Domn



Gera 0bo ma: ră Gpsowe î Euutonc xata- 
rpstar za Etăat. "Ac croyacdij horn îi 
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ră Gxonobuevy rob ei Exfwaty. “Hysic îot- 

zăy âv Etyauav pthizv ToLOTOY TPO6OTWY, 

mpbro hoc 8ăv dunopai vă zb todo ua 

mepa ăxd riv Maxaptârriră mis Guoles ui 
Av etqawav totadrjy A5eav vă Tpsrpopev, de 
eie rEzoto»s peyisrâvas, DNă Gunn wa ete 

&mhobe xi trac ăvpbnovs, niv 1 Ma- 
Xa pLâTI/s me ră tebper” ddr, doo 7ă Xa 

pc, YyL sic ahoBazijv vă 1păpopev ABstay 

Gay etyopev mai Bheepizy napă rod 2b Tv 
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xtro, Bă vă ănopebopey ăn Tăc 136 
În. bzaobias Tobrov mob Xahob 
pai hota 6700, z0d dEv 
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Enepă0upev Thy 

Aabyafwy, napifov o! Gena poat. vai, dă 
etyamev, Ber&ov, pepwode pthnbs ei Baorheb- 

050ay, Tă Ă/1ia TpOGWRA Exsiva RĂYTA A- 

pâBov, rai veovaat ră 2ăvra vatvă ai priv 

Xrpvosra. Kai ze îfEhauev mepiztot. sis 

zoabrrv babvoray vă Eztpstptolâgev za tay- 

cuoBâpevy rotobrăv ze Dnăp Ti Onea 2b- 

vapuy was; Kai zoia topi Cosa, zrpiyovoa 

TĂ TpĂIUATA XATĂ, îafoc, IBehe ms Eat zic 

Tata brrjy or Dre a pete Eorăbruev ot 

apurairio! ris Tehei us acne 705 Koy- 

zavatyw Boeâiăa; "loc hozby anedet/Arj 

d apâtoy zepiorazindy 28 iapa apă 

ăzb hâov was. "Ac Eh pai ete ză deb- 

zepou: ră ăuăcne. "Autos 1. R0p0bSTW2 vă 

zbv macazpttovay Îtă pp aTirIS 0riueos 

Î vă babopeny mat ăpac 2p05tirus Tod 

374349 papusi pas, amo ri î, "Ea 

hauapizis ov Erapz, pi Îi Tatabej 6D- 

vapis do EpiarsT0 28 700 ApaD us, 1, 

bătrân şi peste măsură de bogat, cere. 
precum nu scapă din vedere înaltei Tale 

priceperi, două lucruri: ca nemijlocit sau 
mijlocit să răstorni şi .să scoţi. Ci cu- 

getă numai Fericirea Ta să vezi dacă din 
aceste două împrejurări sa prilejit vre una 

din partea noastră. Ori e de primit că, 
dacă am fi vrut, după goalele şi zădarni- 
cele bănuieli ale celor mulţi, să ne apucăm 
de un lucru ca acesta, am fi avut mij- 

loace ca acelea ca să-l căpătăm după do- 
vinţa şi voia noastră? Să cercetăm, stă- 
pâne: la mijloc e aceasta; e de nevoie ca 
acel ce vrea să răstoarne Domni şi stă- 
pânitori să aibă prieteni ca aceia, precum: 
“Chehaiaua Vizirului, precum Tefterdarul, 

precum  Reis-Efendi, precum Ceauşbaşa, 
precum Silihdarul, Câzlar-Aga şi Marele- 
Imbrohor al Împăratului, şi să li serie 

adesea, şi de mii de ori ca să ducă scopul 

său la capăt. Ci, noi dacă am fi avut prie- 
tenia unor feţe ca acestea, nimeni altul 
nu poate so știe mai bine decât Fericirea 
Ta, şi, iarăş, de am fi avut atâta voie să 

scriem, nu unor meghistani ca aceștia, ci 

măcar şi la oameni simpli şi particulari, 

iarăş Fericirea a o ştii; pentru că, în 

ce ne priveşte, nu numai că nam avut 

voie şi slobozenie să scriem aiurea din 
partea, Domnului d'inaintea noastră, dar 
să ne erezi că nici la pârcălabii moșiilor 

noastre n'aveam voie a serie slobod, ei tot 

cu frică şi temere neasămănată, ca să 

scăpăm de bănnielile împotriva noastră 

ale acestui bun creştin, şi mai ales că, de 

când n'am trecut Dunărea, s'au strecurat 

zece ani şi, dacă am primi că avem unii 

prieteni la "Țarigrad, acele vechi feţe sau 
petrecut toate, şi s'au făcut toate nouă şi 

necunoscute pentru noi. Şi cum de am fi 

căzut la o astfel de bănuială ca să ne 
apucăm şi să cugetăm astfel de lucruri 
fantastice atât de peste puterea noastră? 
Şi ce suflet viu, judecând lucrurile în 

adânc, ar puteă să ne aibă în această bă- 

nuială că noi am fi fost începătorii d'intâiu 

ai căderii desăvârşite a lui Constantin Voe- 
vod? Iată deci că sa dovedit cum că întâia 

împrejurare e foarte departe de noi. Să 

venim şi la a doua: că [am fi lucrat) 
nemijlocit. Nemijlocit am fi putut să-l răs- 

turpăm prin putere de bani ori prin fă- 

găduială şi altă sporire a haraciului nostru 
anual, cum a făcut şi Luminăţia Sa, şi 
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Îbăoxpov za nodborEvautov Opâvov; “Ouws, 
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AOTĂRTOIE Tod Tpb ip A5B&vrav,— Qe0d 
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t47108by1js. 
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pi, god Eobpân 3 von» Tă RapuaSTaoua 

mă VaraAADRTOv Tv 8v80W.540001Y TANALTO- 

piav moi. Bewonăletav rây 21oX6Y Erpopiov, 

pod 380004 &maâh 8 6rompilov vai vi) 

VOGA. Tv ovyâtet ară, mire Epâvr xali 

1 uvG&pvnos î) dmoptipvrj XATăGTaate 155705 

od Zheetvob râzo», Adu Emi De pipropos 

io 6ăy Epatvey 550 zapă su6vov pe 20- 

iona noi oboi zavyăheza”, XXĂov vb “[s- 

peuio» Betrav ră npăipara. Rai îs atotebog 

1 Monoptărqe Tne îvawetâihoe ze rile 

MVS ră VATĂNOTA XOTSC ASV Î pis, Tă 

33 ie împidos 5 6pobyoc, 1 Tobro» tă 

hetvava ii tpboifrj' Exeivoc 0 we JPoTta- 

vbs od wâvov Bă vă paprâot, Xhhove /orie 

mb G5hqpa rob Eybuwoce Thy T0n0v, “AXA 

Aa XA eră iv TOBĂ) pui ay ro 0403 

te Diivee 5 769798 /ptottavubs poyicune vai 

sr opine prerăeti tous, vai 10/95 O! 

Banita 39 zahaizopot tEzpr bavăro, 

Dzou.oic vai wvharuic, ui Bratz paă 

205 3vdotorăza» "uopo/pp A vă Bzitoot 

zhobrn, vai ro 6qsavpobs zab Kovoray- 

ua Boeâ6âg, ai STĂ TITI os ploi 

Eniomot 17. 10dWv0ț6p0!, 5 arde Khov- 

A
 fa ine Barapăsrunhac,d Rapabăors” Asăvre, 

Gaz Nrovwy: cCzorin papa z0s Apare” 

otztveg eDpistuvrat 2is Tijy XATOTĂTE zohazid 

zi ai Rahobwnobtj? Xevop&yv, za Aha 

voi Shut pziprzhaunsot 2Gy XoIzBy jopiov 

de s'ar şi fi găsit o putere ca aceasta la 

noi, ori de am fi avut comori să trimetem 

stăpânitorilor noştri, iarăș "Le lăsăm pe 

Fericirea “Ta să o mărturiseşti înaintea 

tuturora, Aşă încât cine ne-ar aveă întro 

astfel de bănuială, de sigur că i-ar fi gre- 

şită socotinţă, şi, de ar fi fost a se scoate, 

stăpâne, Domnul dinaintea noastră prin 

mijlocirea prietenilor ori eu putere de 

bani, oare nu sunt atâţia Domni mazili 

la 'Țarigrad şi alţii şi alţii cunoscuţi, cari 

ca lupi cu gura căscată au urmărit şi ur- 

măresc, noapte şi zi, şi cu mijlocirea prie- 

tenilor şi cu făgăduială de averi multe, 

să apuce acest Scaun mult vestit, dar plin 

de laerămi multe şi multe suspine? Ci, stă- 

pâne, nu vine de la oameni scoaterea şi 

“căderea Domnului d'inaintea noastră, — ci 

dar al lui Dumnezeu şi mare mişcare de 

pedeapsă a dreptăţii du mnezeieşti. 

Căei El nu puteă până la capăt să rabde 

nimicirea desăvârşită a acestei ţeri mult 

pătimitoare; eră numai o socotinţă zădar- 

nică a oamenilor că se află în fericire 

această ţară; dar, de când s'a ridicat de la 

mijloc perdeaua care ascundeă nenorocirea 

şi suferinţa, ce erau la fund, ale săracilor 

locuitori; de când adecă s'a 'scos cel ce făceă, 

comori şi nu ştiă, cui le strânge, de atunci 

Sa ivit şi cârmuirea ori starea de uimit 

a acestei ţeri vrednice de milă. Căci, ieau 

martur pe Dumnezeu, n'au rămas aici decât 

numai mădulare mult chinuite şi vai foarte 

grele (sic); lucrurile au nevoie de alt 

Ieremia acum. Şi să crezi Fericirea "la cu 

siguranţă că rămăşiţele omizii le-a mâneat 

lăcusta şi ale lăcustei larva și rămăşi- 

țele acesteia rugina; acel bun creştin, 

nu numai ea să sature pe alții, fără voiau 

lui a pustiit ţara, dar încă şi după ple- 

carea ui a lăsat atâţia creștini în nespuse . 

tulburări şi strâmtorări, de nespus, şi sufăr 

săracii până la moarte, încereaţi în lan- 

ţuri şi înehisori şi căzniţi de prea- -Lumi- 

natul Imbrohor-Aga ca să arate bogăţiile 

şi comorile lui Constantin Voevod, şi, după 

toate, ca berbeci fruntași şi cu clopotul 

la gât, bietul Clucer Văcărescul, cămărașul 

Asan, pârcălabul de la Doiceşti. Drăgan; 

cari se află în cea mai de jos temniţă, ce 

se zice Calunguia (sic), şi alţi şi alti pâr- 

călabi ai celorlalte moşii; şi cine să jă- 

lească cele ce se săvârşese aici zilnic!: prin 

toe şi prin apă trecem cu toţii, şi noi nu
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Mu ap5r1js To 7ă EROhĂGEY, TĂ Vară (sic) 

zoy vă o0vva/Bâowv cite Eva pEpos, TĂ XEvti,- 

ară Toy Tehetobueya vă pi, TApAREOWG!, 

AN) vă zero aacoziv Toy 0705, 

ai ha ai BAz zobrote zapazhijota, 0705 

girret zd avedua pac. Bai de wil Îoptăoq 

Sa 
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Mazar îns: ns TR Tă Reptipățovev 

Vțoy 270 HaTjtopiay 70 (pă 1fEvtzo, 

roză Bacrhsd!), dă vopitovrts sr tă a 

motiv Dvedpaaztay RaTEpa ai edr Gră- 

zopov ăpporăpov zabrov să dont, îtă 

0570 obuzovpdvres Tă vacă pay vă 99p.0- 

vc vai Tijy Saaty Eve3T039% OVI zai Ti 

2drutpa pas topi nad E5optvrji AROAITĂGEA- 

a, Ebprazâpea îăp Bhws veci (ic), vii 

stores zâs Eponey vă aniepripwpzy 70070 

= “peponopzvo 760 47 vă 20sehe- 

  

  

  

puţin compătimim, fiind orânduiţi în fie- 

care zi de către Imbrohor-Aga pe acesta 

a-l tărâ, pe acela a-l legă, pe altul a-l 

păzi, şi n'avem nici cea mai mică voie a 

spune fie şi cea mai mică vorbă pentru 

cineva; căci are la mână haţişeriful Marii 

Îm părăţii şi face ce vrea şi ne orânduieşște 

pe noi şi pe ceilalţi, ci nu la altele, dar 

pentru bogăţia şi comorile Domnului și 

ale fiilor lui şi ale ginerilor lui (deşi ce 

greşese ginerii lui?). Cât despre alţii, nu 

ştim, iar pentru săracul Postelnie Nicolachi 

Ruset şi pentru Constantin Băleanu, ştim 

aceia şi o recunoaştem că nici cu buzele 

mau gustat câtuş de puţin câştig şi folos 

al chivernisirii lor în atâtea zile bune şi 

fericite ale luminăţiei Sale, dar amândoi 

au plecat şi ei eu socrul lor, fără să aibă 

în sinul lor doi-trei lei de cheltuială. E 

şi acesta .un semn de cârmnire creşti- 

nească şi de milă faţă de neam că nu sa 

oprit acel fericit la atâtea măcar, ci, cum 

a trecut Dunărea, îndată ni serie serisori 

de orânduire ca să se păzească moşiile lui 

neelintite şi casele Ii necăleate, vitele lui 

întregi (?), produsele pământului nemic- 

şorate, vinurile lui de acum să se vândă 

ca şi mai înainte în pieţe şi locuri de 

desfacere şi în celelalte târguri cu preţul 

ce le-a vândut Luminăţia Sa, ţesăturile 

lor să se adune la o parte, cusăturile lor 

isprăvite să nu se piardă, ci să se tri- 

meată după ei cu siguranţă, şi altele şi 

altele asemenea cu acestea, de mi se în- 

fioară sufletul. Şi să nu socoţi Fericirea 

Ta cum că acestea le seriem pentru mus- 

trarea sau învinuirea lor (ferească Împă- 

ratul IHristos!), ci cunoscându-Te ca un pă- 

rinte duhovnicesc comun și rugător aprins 

pentru amândouă aceste Case, pentru aceia, 

ostenindu-ne şi noi, le aducem înainte ca 

să Te osteneşti şi pentru părerea lui de acum 

şi pentru schimbarea noastră înşine, de azi 

şi din viitor. Căci ne aflăm cu totul în- 

grijaţi, neştiind cum avem să cârmuim 

această ţară despoiată şi să îndeplinim po-— 

runeile împărăteşti ce sunt asupră-ni. La 

Hotin ne-am gătit să trimetem mai mult de 

o mie de salahori, pentru cari a venit şi un 

Agă cu firman ca să-i scoată şi să-i ducă; 

la curățirea Prutului alţi salahori, tot 

atâţia; dacă întrebi şi te sebeptacriruri 

(porunci) câte au venit până acum, ca să 

plătim, acelea sunt de multe feluri şi fără 
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1714, 
15 April. 

îmtxewa rây iiov omdo/ăprâoy, Tep 

iAbe ani âvăs peră pippuavio» vă robe Gb- 

15 ai vă mode brd, eic Tă wodăptobua 
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2poră, al înă cep.menraypbpra n6ca Nasty 

Zog ropa Gtă vă ră ThpoooWey, Exeiva, etvat 

“O ap “Îpây, âs 

etva. mohbppovos, dăv ăptosy ore 6fiohhy tă 
mohvstâi, xai ăvapidunra. 

utapdv ăvaxooptauiv, NY, thniloy eri re 

zhijber rod mhobro» mbrod, ănîjhe” Tipe ude 

mapnyopet îÎ mnavrodoyapia rob. navaâbo» 

Qzo5. Ilapoxahobuev Boc xai iv Maza- 

pornra ras vă ui duheizi] xoi 26ppwey vi 

pc bnoormpitp ăi. râv ebyâv ai sbhoȚLâv 

ms, 5700 vă. îÎjRopEoOHEV VĂ Vavâpey 86- 

xtp.ot Xa ixavoi Godhot Tîjs Aparate Boatăeiac 

xi ăfo mpoorăra. rod âuntorevtsvroc “jpiv 

zodrov motuyiob, "Ac pâc 1vopili d ai pă 

nepiosorăpav abtqow ăyărijs xai edhaânrtije 

ozoxhosos mpbe riv Moxaptorra rs ai 

xară năvra atpăv Eroporăto»e ele ră deo- 

moră sq îvrăduara. “H Acuya pac ai oi 

oioi uac ebhabâe Tpooxbvoba: Thy Maxapr6- 

miră ms aa rihv tepăv deftây rr ranetvâs 

ăomătovrat. "Av ed8oxljop 1] Xăpte rod Beod 

vă ri ănoabowpev moră xoi Eyrabda: râre 

îmetva 6mod 8v side mai 3tv jo»oe, det 

ză îmoboet nai EXRhAȚI. Al ebxai abtije 

etpoav îipiv ăpwiai Ev îi mavri. 

1714, "Azputoo 9. 

Tie Se Moxapârmroc bibe xată mvebya 

„oi Bios sie TĂ TpoGTăgpATă Tis: 

"low. Sr&povoc Kavraxobtiivoc Boef6dae. | 

_de număr. Cel MWinaintea noastră, deie-l 

mulţi ma lăsat niciun” 

bănuţ pentru o mică înlesnire, ci, nădăj- 

duind în mulţimea bogăției lui, a plecat; 
pe noi ne mângâie atotputernicia prea- 

bunului Dumnezeu. Ci ne 

Dumnezeu ani, 

rugăm şi de 

„Ferieirea Ta să 'nu lipseşti şi de acum 

înainte a ne sprijini prin rugăciunile şi 
binecuvântările Tale, ca să ne putem în- 

făţişă ca robi încercaţi şi destoinici ai pu- 

ternicii Îm părăţii şi vrednici păstori ai 

turmei încredințate nouă. Să ne ştii şi cu 

mai mare spor de iubire şi evlavioasă 

aplecare către Fericirea Ta şi prea-gata, 
în toată vremea la stăpâneştile-Ți porunci. 

Doamna noastră şi copiii noştri cu evlavie 
se închină Ferieirii Tale şi-Ţi sărută smerit 

sfinţita, dreaptă. De ar da harul lui Dum- 

nezeu să "Te apucăm cândva și aici: atunci 

cele ce nu le-ai ştiut şi nu le-ai auzit, le 

vei auzi, şi te vei uimi. Rugăciunile Tale 

fie-ni ajutătoare în toată viaţa. 

1714, Aprilie în 9. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi cu 

totul la poruncile 'Tale:: 
Io Stefan Cantacuzino Voevod. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

N DLĂXX. 
Dimitrie lulians, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara. 

despre schimbarea de Patriarh la Constantinopol şi căderea Brâncoveanului. 

"Eaorohi, Anvtirpio» Plovătavod, X7%0b%e- 

-amă MoMâobhaias. 

Moxaptbrars, oatrare xoi cefaoubrare 

Btonora, rii "Vuerepav Mazaptbryjra ebăaGâs 

za Cove 72p00xDy6, Beduevos wpiob 700 

Qecd ăzwe Gazvhărror abriiv ăvod0vy, ebdo- Y i , 

OV, Dpă XD avoTEpAV 

SeBioutov “păuua rîje ' dud i 
2 a x s a a XV 

prâcrros Ehafoy ut Tăv EpXophv Tod dppovros 

Kopiztq Bou, mai dă iv ărpabijy vai z0- 

Gewozărijy mot îyetav obrijs bptoy 7dy Geby 

356£aoa. "Eryvoy 83 ai ră Epet?js papomeva. 

Aă zi Ilarprapyeiav z0b 1p Bocu vai 

maybe Evavriav. 

“Yugrepae Max 

! Scrisoarea lui Dimitrie luliand, eapu- 

chehaiaua Moldovei. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-res- 

pectate stăpâne, mă înehin Fericirii Tale 

cu evlavie şi supunere, rugându-mă de. 

Domnul Dumnezeu să te ţie fără boli, 

bucuros, sănătos şi mai presus de tot pro- 

tivnicul. 

Respectata scrisoare a Fericirii Tale am 

primit-o cu venirea duinisale boierului 

Toma şi pentru buna şi prea-dorita-Ti . 

sănătate am lăudat pe Domnul Dumnezeu. 

Am cunoscut şi cele scrise, pe rând. 

Pentru Patriarhia lui chir Cosma şi cele



ră peratd ăxoovbijoavra, ză Goa Grjustivet 

1 Moxaprârne adris îxarădafov, rhhv ră oa 
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îăo re 4%? 0 vovveyijs flEher ăsnălerar 
xai Tiv ethiav rije Monaptorarâc ris, Îi 0- 

mola She eivar apehuos xai sie robs dhp, 
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Tă ovubăvra e AB6ăyra aooxpăfq-B55a 

eivai fvosră Ti] Ypertpa Moxapibrijzi îjtebpo 

râs tXorT0n 1 Monapioras adric, Ghhă vai 
sie Bhobe robe Yptottavobe ADTv 0 tapăv 

împotevmoev, Enerdh xoi ăyt povov ei 7ijv 
"Exdaumpârntă 709, GA val ete Ghove rob 

mode oixelabe ueŢăiny xaroâpoiijv Edsttav, 

"Emîay moi Braxdota prooravrlidec sunphe 
Bă vă bv pâpobv uă pbha&v, ai ueră âbo 

fjptpac suGaivet sie rijv Il6hw" p.6vov 6 Bedc 

vă sivat Theme, wat vă răv Gomdfiom. Tobe 
răv veov Ad0tvrav rije Bhs- 

piac Ăpyovras robe Epoptoav WaGăăta, ai 

mpoou&vobvy vă dbacvy tv Than, moi vă 

măpovy xafdăua, vă 7609. 

oradBevrac nb 

"0 zvBotârazoc Xp/ov âpațonuăvos?, pă rd 

vă SDpiOXETAt Sic REPIOTAGWObS pETAŢĂAȚTIG- 
wâroy, râpa Gnod vrăumoev 6 mptobve rii 

Aeyiae răv xporotdrazov Baorhsa, 5ăv elev 

ăBetav vă TpoGAVVo Oră Ypăuuarâc Tub 

mii “Yueripav Momapiârmra" 6dev eize vă 

1pădu Ex pEpow rijs "Ey5oformros 70» Ti 

Momapi6rizt abrie rijy 2POGTOVGAV TPOG- 
abat, voi Ore aonâterat Tijv GEfasuiay 

abrie Befrăy. 

„ată!, "AzpihMov tel, 
Tâs “Tuerepac Maxapiârijtos 

dodo ebhafiie- 

Amyijzptos "lovărav6e. 

întâmplate între acestea, am înţeles câte 
le însemni Fericirea Ta; dar ce sa făcut 

sa făcut; purtarea lui chir Cosma și ocâr- 

muirea lui sunt bune, — Dumnezeu să-l 

lumineze a ocârmui ca pănă acum. Nu 

mă îndoiesc că el, ca un om cuminte, va 

îmbrăţişă şi dragostea, Fericirii Tale, care 

va, fi de folos şi la amândoi, şi mai ales 

Preasfinţiei Tale. 
Cele întâmplate Domnului Basarab-Vodă 

sunt ştiute Fericirii Tale; ştiu că Te-ai 

întristat Fericirea Ta, dar și la toţi creş- 
tinii a adus întristare nu puţină, căci nu 

numai către Luminăţia Sa, ci şi către toţi . 
casnicii au arătat mare prigonire. Au plecat 
şi două sute de bostangii de înainte ca să-l 
aducă supt pază, şi după două zile vine 
la Constantinopol; numai Dumnezeu să fie 
îndurător şi să-l ajute. Pe boierii trimeşi 

de Domnul cel nou al 'Terii-Româneşti 
i-au îmbrăcat cu caftan şi-i aşteaptă să 
dea giaizeaua şi să îmbrace caftane, să 

plece. 

Prea-slăvitul dumnealui dragomanul, pen- 

tru că se află în lucru de tâlmăeiri, acum 

când s'a înfățișat solul Poloniei la prea- 
puternicul Împărat, n'a avut putinţă să 

se închine prin scrisoare Fericirii Tale: 
pentru care a spus să scriu din partea 
Slăvirii Sale Fericirii Tale cuvenita în- 

chinare, şi că-|i sărută respectata dreaptă. 

1714, Aprilie în 15. 

Al Ferieirii Tale 
rob cu evlavie: 
Dimitrie luhand. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui Manuil: Ghedeon.) 

DLXXXI. 
Ştetan- Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre lipsa lui 

de vinovăţie în căderea Brâncoveanului. 

Srswavos  Ravearovtrvde Xpoivo N5- 

- Mazamoraze Stonoza, riv Sîhv Mazapt- 
p i i 

cefiopaa sis Ste Marapti- 

1 Darea Domniei nouă: giaizi. 

nilor, p. 504. 

2 loan Mavrocordat. 

Ştefan Cantacuzino lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 
evlavie Fericirii “Tale, sărutăm sfinţita-Ți 

dreaptă. 
Am primit cu gând luător aminte două 

Deci ca e anterioară epacei fanariote. V. Genealoziu Cantacuzi” - 

1714, 
18 April.
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1 Nu e cuvântul în Legrand. 

[E 
e Propoziția toată lipseşte la Legrand. 

- Două cuvinte ce lipsese în Legrand. 

eu Cuvântul nu e în Legrand. 

Idem. 

Idem. 

In Legrand: ars. 

o 
- 

ce 
o 

13 La Legrand în ordinga contrară. 

"1 Cuvântul nu e în Legrand. 

12 Avani: ms. | 

13 Partea între semne nu e la Legrand. 

4 De la virgulă nu e în Legrand. 

15 Adverbul lips-şte la Legrand. 

15 Cuvântul nu e la Legrand. 

| 

Lipseşte în Legrand ea şi mai sus: î3 &u 

Partea dintre virgule lipseşte la Legrand. 

“Tale. Am cunoscut şi 

cinstite şi venerate serisori ale Fericirii 

Tale, serisă la 8, iar alta de la 13 

ale acestei luni, şi, din amândouă aflând 

de prea-dorita nouă sănătate a Ta, - am 

înălţat slavă către Dumnezeu sfântul, care 

ună 

Țe ţine şi Te păzeşte. Am primit şi părin- 

teştile-Ti rugăciuni şi binecuvântări, pentru 

care-Ți și mulţumim foarte mult Fericirii 

cele însemnate în 

ele. Şi la cea d'intâiu n'avem ce să răs- 

pundem, de oare ce euprindeă numai ru- 

găciuni părintești şi binecuvântări stăpâ- 

nești, şi ceva. către prea-slăvitul domn părin- 

tele mieu respectat Tie; iar în a doua, 

deşi vedem că sunt multe care cer răspuns, 

ei pentru una și aceiaş afacere a tot serie 

şi de mai multe ori, și încă pe larg, şi a 

se face cu întindere nu se soeoate numai 

supărător şi de prisos şi că Te împovărăm 

ostenind degeaba dumnezeiescu-Ţi auz, dar 

ajungem şi la nesfârşit şi nu găsim sfârşit 

vorbirii, şi nu că voim să mărim adecă 

lucrul după bănuiala, celor mulţi, dar pentru 

că descrierea acestui lucru, a scoaterii celui 

“de înaintea noastră Domn Brâncoveanu, 

G Y 

ea însăş în sine este lungă şi cu multă 

întindere la povestit şi mai presus de orice 

judecată omenească şi să nu zicem: neîn- 

țeleasă; şi, dacă am voi să descriem înce- 

puturile ei şi cele de la mijloc, nu numai 

că e de nevoie să se facă doar caiet o 

singură serisoare a mea, dar urmează nea- 

părat să lăsăm și să smulgem de de-asupra 

noastră orice altă grijă a vieţii şi îngri- 

jive a Domniei Noastre şi să ne dedăm 

numai la această descriere. Deci, ca să nu 

batem capul Ferieirii Tale cu descrieri 

nemărgenite; Te rugăm să înceteze de acum 

vorba aceasta, degeaba a căderii celui iz- 

gonit. Numai aceasta cu adevărat Ţi-o 

ontp [ wy.
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? Partea dintre virgule lipseste în Legrand. 

58182, Vol. XIV. 

    

însemnat cum că nici în mintea noastră, 

nici în închipuirea noastră n'am avut ori 
gândit, ori prin dare de bani n'am încercat, 

cum ştie Dumnezeu, cunoscătorul celor as- 
cunse, ori pentru căderea lui, ori pentru 
ridicarea noastră, ci numai am văzut că 

din abisul milei dumnezeieşti s'a dat în- 
demn în inimile domnilor noştri şi cu 
pornire mare, ca să nu zicem şi cu mânie, 
pe Brâncoveanu l-au scos în chipul ce 
l-am deseris şi pe noi peste așteptare ne-au 
aşezat în loc. Şi acesta e rostul pe scurt al 

întregii schimbări petrecute la mijloc. Şi 
nu face nevoie să ni întindem vorba mai 
departe, ci numai rugăm pe prea-înaltul 
Dumnezeu ea, precum a economisit înce- 

puturile noastre din dumnezeiasca-l bu- 
nătate, astfel să ne şi îndrepte şi să ne 
întărească, şi apoi, prin fericitele-Ţi ru- 
găciuni, să putem întâmpină la vreme 
potrivită şi poruncile împărăteşti care ni-ar 
veni, ca să mulțămim pe stăpâni, să câr- 

muim şi pe necăjiţii şi neajutaţii acești 
săraci ai locului şi să bucurăm pe toţi 

credincioşii şi neînşelătorii prieteni şi voitori 

de bine ai noştri. 

Iar pentru prea-slăvitul boier tatăl mieu 

(care se şi închină cu evlavie şi sărută 
sfinţita-Ţi dreaptă) să-i fie în ştiinţa Fe- 
ricirii Vale că, deşi, din marile năeazuri 
ale lui, cum am mai scris, a ajuns la ceasul 
de seară al coborârii lui omenești, şi la dru- 

mul cel din urină al stării lui omeneşti, totuş 
mulţăwmim îndreptătorului vieţii că a fost 
milostiv cn noi și întru aceasta şi nu ne-a 
întristat cu o lovitură mai ucigaşă, ci i-a 

dăruit lui recăpătarea sănătăţii de la în- 

ceput şi ni l-a hărăzit din nou, deşi au 
rămas urme ale bolii lui şi se află, ca un 

bătrân ce este, cu oareşce slăbiciune; dar 

nădăjduim în Dumnezeu Sfântul ca şi 

aceasta să treacă şi să ajungă iarăş la starea 
de mai nainte bătrânească a sănătăţii lui. 

Copia Academiei are: 1î,$ ăxpus pehaţyohias rob. 

Partea între virgule ca şi parenteza lipsese în Legrand. 
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Ci mulţămim şi ne închinăm dumnezeieştii 

Lui atotputernicii că ni-a ascultat rugă- 

ciunile noastre, ale celor smeriţi robi ai Săi; 

pe care şi de acum înainte ue rugăm să, 

ni-l lase ca sfătuitor, prin dumnezeiasea-l 

Pronie, ca să-l avem spre bucuria şi mân- 

gâierea noastră. 

Am înţeles şi ce spui pentru cărţile răpo- 

satului Preasfinţit de Sofia, chir Avxentie; 

dar pentru această afacere, stăpâne, n'avem 

nicio ştire, nici întâmplările vremii nu 

ne-au iertat să cercetăm. Atâta numai că 

răposatul făcuse o diată iscălită cu pe- 

ceţile arhiereilor ce sau întâmplat şi a 

orânduit pentru toată averea ce se află a 

lui, şi acolo se va găsi însemnat dacă a 

lăsat cărţile lui bibliotecei Sf. Sava ori ba. 

Ci, ori de va fi aşă, ori de va fi altfel, 

noi am orânduit să steă toate asigurate 

în chilia lui; şi, după trecere de câteva 

zile, luând uşurare de supărările noastre, 

vom vedeă ce lueru de acest fel s'a orân- 

duit, şi, dacă le-a lăsat după făgăduiala 

lui, se vor aşeză în locul lor cel orânduit; 

iar, de unde nu, răbdare, căci nu ni place 

din fire a ne amestecă în trebile feţelor 

bisericeşti, care au la îndămână şi blăs- 

tămurile şi binecuvântările. Dacă va binevoi 

harul lui Dumnezeu şi cineva din fiii noştri 

şi robii Tăi va aveă nevoie de cărţi pentru 

cetit, ajungă-i biblioteca Mărginenilor şi 

a Hurezului. Fericit ceasul când prin ru- 

găciunile Sfinţilor ar ajunge la o nevoie 

ca aceasta, și uşor ar fi să aibă cărţi! 

Doamna noastră cu copiii noştri se închină 

eu evlavie Fericirii Tale şi-Ţi sărută sfin- 

ţita dreaptă. Să avem şi de acum înainte 

venerata-T|i scrisoare ca să ne bucurăm 

de dorita-Ți sănătate şi de părinteştile-Ți 

rugăciuni, care să ni fie nouă conducătoare 

în toată viața. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicese şi cu 

totul la poruneile Tale: 

1714, Aprilie în 18. 

Io Ștefan Cantacuzino Vocrod. 

Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 
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Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

căderea Brâncoveanului şi greutăţile ţerii, precum şi despre situaţia lui Carol al 
XII-lea şi a Ruşilor. 
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Prea-fericite, preasfinţite al mieu stăpân, 
mă, închin cu smerenie şi supunere Feri- 

cirii Tale, sărutând cu toată evlavia prea- 
sfinţita-Ţi dreaptă. 

Două prea-venerate scrisori ale bună- 
voinţei Tale părintești, una scrisă la 8 şi 

alta la 13 ale acestei luni, sărutându-le 
cu evlavie le-am primit şi am slăvit pe 

sfântul Dumnezeu pentru mie prea-dorita-Ti 
sănătate; ei cer de la prea-curatu-Ț'i ereştet 
iertare că n'am apucat să răspund la cea 

dintăiu serisoare a Ta pentru împrejură- 
rile cu totul grozave ale timpului; şi acuma 

iarăş răspund şi pentru acele două scrisori 

pe scurt, de oare ce nici mintea mea, nici 

limba mea nu ajunge ca să scriu nenoro- 
civile, primejdiile, temerile ce au urmat 
la neașteptata şi prea-nenorocita prăpăs- 
„tuire a, prea-luminatului Constantin-Vodă, 
care mai că nu greșese spuind cum că au 
întrecut plângerile lui leremia şi orice altă 

tragedie, veche şi nouă. Căci de sigur că- 

derea a fost mare şi înfricoşată şi cu multă, 

mânie şi urgie: răpire şi luare în stăpâ- 
nire a .averilor lui, câte le-a luat cu el, 

iar a celor câte le-a lăsat ici şi colo as- 

cunse cercetare şi ameninţări mari ca să 

nu se ascundă şi să nu se piardă ceva. 

Cearcă şi veniturile moşiilor lui: este de 

temut să nu urmeze şi la ele vre-o sau 

cină negândită şi neobişnuită. Multe lu- 

evuri vrednice de întristare şi de nespus 

urmează care mișcă şi inimile de piatră 

la lacrimi şi compătimire; ele nu-mi lasă 

mintea a se odihni, gândindu-mă şi la ne- 

aşteptata şi nedorita înaintare a fiului mieu. 

Ceia ce m'a adus la primejdioasă boală, dar 

slavă lui Dumnezeu sfântul că m'am făcut 

mai bine; de picior mai sufăr puţin: mă 
doare şi de una şi de alta, căci lucrurile sunt 

împleticite cu multă greutate şi supărare, 

şi nicio isteţime şi îndemănare nu poate 

să le îndrepte decât atotputernica Pronie 

a lui Dumnezeu, către care (precum spune, 

îndemnându-mă cuminte, priceperea Ta cea 

prea-isteaţă) ridice nădejdile mele şi mă 

rog să fie îndurător şi să schimbe cele 

strâmbe în drepte. O astfel de schimbare 

şi cădere de Domnie nici nu sa mai în- 

1714, 

21 April.
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tâmplat aici, nici se va mai întâmplă. 

"Poate aialeturile (provinciile aianilor) celor 

de lângă Dunăre de la Sofia şi din Jos 

au venit din poruncă împărătească pănă 

la Copăceni; scrisori la Hanul Tatarilor 

să se apropie cu oşti dacă sar face vre-o 

împotrivire, ca să între înlăuntru, să taie 

şi să piardă; Imbrohor-Aga a venit plin, 

nu de firmane, ci de hatişerifuri, având 

îngăduinţă şi voie împărătească a săvârși 

ce i se va păreă bun şi folositor. Slavă 

lui Dumnezeu sfântul că n'a urmat vre-o 

împotrivire la poruncile împărăteşti şi nu 

“a, întâmplat vre-o prigonire, pradă şi 

vărsare de sânge. 

Prea-cu minte şi creştineşte sfătuieşte blân- 

deţa Ta de părinte că adecă din partea 

noastră să nu se facă vre-o pâră împo- 

triva nenorocitului Domn, nici să se aducă 

numele: Protopop şi Biruitul (Musealul 

şi Svedul). Stăpâne al mieu, cel ce e fără 

minte şi necuvios se apucă de unele ca 

acestea; deci de spre partea noastră nu vei 

vedeă vre-o vrăjmăşie şi încercare, dacă 

acela însuş nu sar îndeletnici cu zădar- 

nicele fumuri ce are, ba chiar după pu- 

tere-l vom ajută, precum cere chemarea 

creştinească şi euviinţa; ei, stăpâne al mieu, 

multe lucruri ale lui strigă, şi mă tem ca 

ele să nu-i aducă primejdii grele de în- 

lăturat; cred că-Ţi sunt în amintire câte 

le-am vorbit împreună la Târgovişte, cum 

că Luminăţia Sa singur sa grăbit spre 

prăpastie şi n'a ascultat de sfatul cuminte 

al nimănuia, şi mai ales pentru acele mo- 

nede din nou bătute ale dragostei lui de 

slavă, pe care le credeă poate a fi tainice, 

şi se strigau în toată lumea; pe care le-au 

găsit epistaţii împărăteşti şi s'au trimes la 

Țarigrad să le vadă, şi altele ca acestea, 

care întrec rânduiala Domniei şi îndeamnă 

pe stăpâni la o mai mare mânie. De ase- 

menea lucruri am vorbit noi mai înainte, 

căci nu e greşeală care să rămâie nepe- 

depsită; dar, cum spuseiu, nu s'a lăsat de 

scopul său deosebit şi s'a vătămat, nu numai 

pe sine, ci şi pe rudele şi prietenii lui, Şi 

sa încurcat şi această ţară săracă şi patrie 

în cea mai mare nenorocire şi în primejdii. 

Mare mângâiere am luat din aceia că 

spui cum că doreşti să ne întâlnim odată 

tru peşte şi apoi facă-se voia lui Dumnezeu; 

1 V. traducerea. Cf. şi mai sus, p. 92 şi nota |.



Geo: Gr sait 1) andhavorc tije “Vuertpre 

Mavaptârqtoc vă dvax6bpii0m Tăs &raprto- 
pizo»e Mbras pod, "Ehvzirv 8 6nob o%- 
uetoi | zarptij adrâs xopwpi dr vă Ejo 
adrijv eis ăyadiy pviunv, xpivoyrac râv 670 
râs răga vă epioxera elis 5aoțiav uijnos 

xi vă 256550 mort 1) map” udă mpăs ad- 

iv edăafnrrai, vize, mb Groiov ui) âvotro 

more. “O ă5sip5s uod Xartaj-Meshe, Î ob- 

tone mai că rEnva mob pai BAN Î razetvii 
ROD OXia. “er edhafeiae Betănevol Tăs za 

adrîe ebyăs mai ebhovias, Bobi; Tp09%- 

voda! rijvy “Yuerâpav Maxaptârara, Goi 
vai mă Exova wow. Kafoc âpiter, efetawdn 
vai 256 1 stpipm erat râvy Lăâhov xai 

Tepuavâv, xi 6 Qzdz 6 toc vă ebâoxijoy 
vă gEv mă adrb xadby rîc eiprivms xai eis 

mă ăa ufpr' toc ai pă riv eipivv 6 
x6opoe ebper &hivnv ăveot xx GNiYIjv peta- 

Gohiv apeirrova. Ai mavăntat ai 0eoneideic 

adrie sdyai etno ef Tiuv. 

1714, "Anpriito» 21. 
Atororă ov, doyătw 

moi vă ni, Tipa davOăvy 

mp mood Epweherodo4y 

vă Exm ete vvtipinv 

Gr nt xpatodyrze 
vă roy Găhowv ele 

md Yăpt, pă modat urpavate, pobubuavot 7 
voua mb weyăhov ris "lExhaunpâraros rob, 
&z0d răv ioapifuodoav eic Thy Ghvautv ai 
ră mhobra pă Gxatheie vai friyădec, vai, dă 
vă ui robe Em xi. Ex wEpove 705 17uio 

văr, măr sie robe vbv walpobe, văvre 

mai ste obs p&hovrac, mâv Edmhav ale tă 

j&pr uă mohhode rpânovs. Ti ămohoyiay bshet 

iju.noptoe! vă vâup, ănopâ' îjeie 705 Tă Epo- 

XEyapev ua vă oroyx00ij ză npopohozairă” 

3v mă Efahev sic mov vobv 709, piite Eba- 

poboay aiva. "Lou ai zohhzie ăuapriate E0x6- 

aoa4y Thy vo5v Wa vă mEowpey ei EOYATubs 

mivăbvova vai zavrehi 47 xotwby Ghefpov' eic 

mb 6zoiov ri Eyouev vă etzobuev ei ui) 7 

Bziov Eheos; 
Tis “Yperenas cotorărris Manaptrrjt6s 

îă mavrăs edhaftoratos xi sazetvbe G0dhos. 
R. K avrazntrbs. 

căci nădăjduiese ca întâlnirea cu Fericirea 
Ta să uşureze năcazurile mele nemângâ- 

iate. Ci m'am scârbit pentru că serii cul- 
mea “a părintească că să Te păstrăm în 
bună amintire, socotind că acest cuvânt 

înseamnă cum că poate ai aveă bănuială 
să nu se fi stins aplecarea mea evlavioasă 
către 'Tinc, ceia ce să nu se întâmple nici- 
odată! Fratele mieu Hagi-Mihali, soţia şi 

copiii miei şi toată smerita mea casă, pri- 
mind cu evlavie rugăciunile şi binecuvân- 
tările “Tale, supus se închină Fericirii Tale, 

tot aşă şi nepoţii miei. Cum spui, s'a în- 

tărit şi aici vestea despre pacea dintre 
Francezi şi Germani, şi Dumnezeu sfântul 
să binevoiască a, se face acest bine al păcii 
şi în alte părţi; poate că prin pace lumea 
va află puţină alinare şi puţină schim- 

bare în spre bine. Preasfinţitele şi de Dum- 
nezeu ascultatele Tale rugăciuni fie cu noi. 

1714, Aprilie în 21. 

Stăpâne al mieu, cred că-i aduci aminte 
şi v'ai uitat că stăpânii de mult se gândiau 

să-l prindă, cu multe meşteşuguri, temân- 
du-se de numele cel mare al I.uminăţiei 

Sale, care-l aşeză în putere şi averi pe o 
treaptă cu Împărații şi regii, şi, ca să nu 
li vie şi din partea lui vre-o nevoie, cri 
în vremurile de acum, ori şi în cele vii- 

toare, l-au prins cu multe mijloace. Ce 
apărare se va puteă face, nu înțeleg; noi 
i le-am spus din vreme şi să se gândească 
la mijloace de apărare; nu şi-a bătut capul 

cu acestea, nici n'a ţinut în samă pe cineva. 
Poate că multele greşeli ni-au întunecat 
mintea, ca să cădem la aceste primejdii 

de pe urmă şi la desăvârşita şi de obşte 
peire; la care ce avem de spus decât: mila 

lui Dumnezeu? 
Al Fericirii Tale prea-înţelepte întru 

toate prea-evlavios şi smerit rob: 
C. Cantacuzino. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DLXXXIII. 
Marc din Cipru Porphyropulos către Hrisant Notara, 

pentru Academie, ocupațiile sale şi ale lui Nicolae Deporta Şi 

Academiei domneşti. 

"Eztszohij, Măpnov Koagio» Nogznpozobho», 

îtaorăhov ris adbewtis ăraânpias Bow 

105pE3%i09. 

despre hrisoavele 
gătirea bibliotecii 

Scrisoarea lui Mare din Cipru Porphs- 

ropulos, dascăl al Academiei domneşti a 

Bucureştilor. 
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Tijv “Yperepay Xoporărijy Mana piârrra 

Buvhiâs 1p06XbVĂ. 

"1505 rd ompsiouz 105 pooofobhob 5mob 

Zpuve, xară Tv Sperăpay Emirayijy, ai side 

gavst ebăpsorov ăwpotăpote Tie TpO0XV1)- 

moic wo oopoie: îv yuvia Stare, detăv !n- 

racla Băonov 

Tăy ză uăv 

ăpsowe Xopjiei role ăfiow, ră d Exatov- 

ramhâatov îv re mapâvn Gip âr ăyfponov. 

“Oev 1) “Yuertpa Maxapr6rne ORG pp 9951 

oi vonoac 6 w6pat ădetv. 

odpăvtov Gaarheiav mb Getov 

îmurrjBetov usoov, ăs ii notpebiij riv An6- 

Soo" 1 piete rob vpopuartuod dăv eivat 

7dov râv Grânoxddov ddev ds niv oietoira! 

ră. &Xh6Tpla. 

>0 owâp Aandpro davhtxâe zpoouwvei Ti]y 

“Yu.erâpavy Momaptărqra” Bors oriv Etapyos 

răv novnpăy. Tv 6hofiiery Erolpiiy sere 

eper. Movoy 5 toc Bec vă 2004 stprptmijy 

„ariaraaty. Oi îvbăoxahot nai pabnrai, ot ta- 

zewot abrijs Bodhot, tâxpăs mpooxbvobat Tv 

zarprxijy abrije rhooropyizv ua xitjdey.avtav. 

Ti. zepi abrijv paptiay cdhabăc 2pooay0- 

pebu" ai movâmat ai deonerdeie abrîs enxai 

etmoav per 8p.ob. 

ahă, "Ampthiov x. 

Tis “Yyertpac Xopurărs Masa pibratoe 

zhaptoroc ânbhos 

Măpnos. | 

Mă închin cu supunere Ferieirii Tale 

prea- înțelepte. 

Tată însemnarea hrisovului ce s'a făcut, 

după porunca Ta, și de ar păreă plăcut 

amâmduror respectaţilor miei înţelepţi; pe- 

trec în silință învățând pe vultur să zboare 

şi pe cuc să cânte ca un corb. 

Dar Dumnezeu dă nemijlocit Împărăţia 

Cerurilor celor vrednici şi însutită răsplată 

în viaţa aceasta, prin Cameni.. 

Deci, Fericirea Ta fiind un mijloc po- 

trivit, să nu fugi de răsplătire; Judecata 

grămăticului nu e proprie dascălilor; deci 

să nu-Ţi însuşeşti cele străine. 

Sienor Deporta se închină cu supunere 

Fericirii Tale; care e capul răntăţilor. 

Vei găsi biblioteca gata. Numai Dum- 

nezeu Sfântul să dea stare cu pace. Das 

călii şi şcolarii, robii Tăi smeriţi, pănă 

la pământ se închină părinteştii Tale iubiri 

şi griji. Mă îndrept cu evlavie către cei 

din jurul “Tău; preasfintele şi de Dum- 

nezeu ascultatele Tale rugăciuni fie cu 

mine. 

1714, Aprilie în 24. 

A] Fericirii Tale foarte-înţelepte 

| prea-mie rob: 
Marcu. 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DLXXXIV. 

Ştefan- Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre întărirea 

lui cu berat şi caftan prin Hasechi-Aga şi afacerile polone, cu salutările tatălui şi 11714, 
April. € 

La
să
 

în
 

ale Doamnei. 

Srewavoc Kavraxovlirjvăe Xpooivrep Norăps. 

:.- - Mamapubrare dtonora, Tijy Xijy Măxa pt 

zmra edafic zpooxvvobyree, tiv tepăy abrije 

Beteăv -ăonateba. 

"H oâzia rod mpbe Tv Makaptorijri "ne 

păuapmarăe pare Nm dv elvat, apă, FPOTIY 

păv, vară mă GpethOuevoy jiv pptoc, vă Tijy 
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“-wgbpeoe z0d diiiov zvă6tab = ego pTpoc 

Tewpyiov, zapeyăvero ănb Basthevod9q4s 0 

2v6otozazoc Xacexii-” Apăe rod Xparatd Îuâv 

Xvamzoc, %pooxouioas Îjpiv d Gaatrzbv p.ne- 

pâztov a vabdâoy, „ară rio awvijevay. 
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Ştefan Cantacuzino lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 

evlavie Fericirii Tale, sărutăm sfinţita-Ti 

dreaptă. 

Pricina. serisorii noastre către Fericirea, 

“Ra nue alta decât, întâiu, ea să ne închinăm 

"Pie după datoria ce ni se cuvine şi să Te 

întrebăm despre: cele privitoare la dorita-Ţi 

sănătate, şi, al doilea, ca să-Ti dăm ştire 

că, la 23 ale lunii curente, în ziua ser- 

bătorii şi praznicului sfântului slăvitului 

marelui mucenic Gheorghe, a venit de 

“Ja 'Tarigrad prea-slăvitul Hasechi-Aga al 

puternicului nostru Împărat, aducându-ni 

împărătescul berat şi caftan, după obi- 

ceiu. Deci, ieşind şi noi întru întâm- 

pinarea lui, eu toţi boierii noştri şi eu



709 WeTă TĂGIE Tie Appovrohoțias was za 

omis naparătzoc, onertheoev 1) "Evăotiriis 
70d nâvra ră eiolăra vară rijv Gacthzijv 
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30 edyâv panaţiov mc. ME ză vă îitebponev! 

dă mâe 1) torabry, etdmots ăvaupidhue bshet 

japonoii 5 xai iv Xiiv Maxapârira, tăob 
6rod ri Eoretooapev dă vă piăe sbraţi), 
za vă wăs 650) ră etmâra xat Geo, 

&e giddoTogţ6s Tiny narip %7x eyerne îtd- 
mwpos. "And Bxotievohone hr dtrohoyw- 

răpav stâmor 80y Exousv, si 
ot rây Atyov, ară ri m! 

ij WOv0v Ori 
Tod EvecTâros, 

âzîhdov ai ete ăvrâuwoty rob idio» adro- 
xpăropoc, 4 mzapehaâov robe vaptdec” dflev 

sai Epmuilero? ms war ob mod Shoot 

îmavanăuaba, sie ră ta" ră Gnntov Todto 6 

îiţoc matpbs Bshe mb GroxahbY. 
“0 zvâotoraroc po z2arip 4.05, edhafâs 

zpoorvvây ri Mawapiâtnră ns, t5o0b xai 
mew.net Xa ră RepteX6nevov "păpta Tab, dv 

dmoxpuriaăv es 1b npostadiv adr Tiutov 

mie Xe Maxaprâraros. 

T6y 

“LI Aduva pia weră 

meuvoy pac ebhaGăe mpnonbvobat ij 
ui Tijv tepăy Gsâtăv js 

n A, * 9 2 Ac Exuuev 88 pai ri- 

pu6y re îtă vă yatpouev Ei ri, bye 47. 

aie marpirais rs edyaic, alevec Xa etjoav 

îv Bio mavri, 
„aspră, f 

Mawaprârară ras, 

nunetvoc aonătovrat, 

"Angptăiob ve, 
Tic Ss Mawapiorzoc vibe vară 2vebya 

40. Ghe EG TĂ TpOGTĂu ATA. i de 27 

(Legrand, o. c.. IV, pp. 114-5. n9 16.) 

cellalt alaiu, a săvârşit Slăvirea Sa toate 

cele îndătinate după împărăteasca orân- 
duire, şi ne-am întors cu toţii la Scaunul 

nostru, lăudând şi binecuvântând pe Dum- 
nezeu sfântul care a arătat o astfel de 

bunăvoință faţă de noi, prin rugăciunile 
Tale fericite. Dar, ştiind că o astfel de 

veste de sigur va face plăcere şi Fericirii 

“Pale, iată că Ti-am adus-o la cunoştinţă 

ca să te bucuri cu noi şi ca să Te rogi 

pentru noi cele cuvenite şi plăcute lui 

Dumnezeu, ca un iubitor părinte al nostru 

şi călduros rugător. De la Țarigrad n'avem 

altă ştire mai vrednică de pomenire decât 

că ai Leşilor, la 13 ale.lunii, au plecat 

şi spre întâmpinarea stăpânitorului lor 

însuş şi au luat namelele (serisorile?); pentru 

care sa şi zvonit că după nu multă vreme 

se vor întoarce la ale lor; ceia ce peste 

puţin timp va ieşi la iveală. 

Prea-slăvitul dumnealui tată-mieu, închi- 

nându-se cu evlavie Fericirii Tale, iată că 

trimete şi această scrisoare a sa, închisă î în 

aceasta; care este răspuns la, cinstita seri- 

soare a Fericirii Vale trimeasă lui. Doamna 

noastră cu copiii noştri cu evlavie s2 închină 

Fericirii Tale şi sărută cu smerenie sfin- 

ţita-Ţi dreaptă. Ci să avem şi cinstita- Ţi 

scrisoare ca să ne bucurăm de sănătatea-Ti 

şi de părinteştile Tale rugăciuni, care să 

şi fie [cu noi] în viaţa toată. 

1714, Aprilie în 25. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicese şi cu 

totul la poruncă. 

Io Ştefan Cant. Voevul. 

DLXXXV. 
loan Mavrocordat către Hrisant Notara, despre nepultinţa oricărui ajutor 

omenesc pentru Constantin Brâncoveanu. 

Flowers Manponogâdz0s XposăBo Nozaga. 

Mowamorare ai fz;oz7207078  DEARTA, 

zip Y pzstpa | Mazambraea eXafOs 2000191 

a Tia Bia as Dsiăy ST 0uat, de 

' În Legrand: "Wizbpoyrig 38. 

Notara,. 

Prea-fericite şi prea-cuvioase stăpâne, 

mă închin cu erlavie Fericirii Tale şi sărut 

sfințita-Ţi dreaptă. rugându-mă de atot- 

loan Mavrocordat lui Ilrisant 

2 Stanislav Leszezyiski trecu apoi de la lender prin Oituz spre Pomerania (Axintie Uricarul, in 

Letopizete. II, p. 164). Solul polon eră Voevedul Mazuviei (ibid., p. 164). Lu intors, el trecu prin Galaţi (ibid.). 

1714, 
29 April. 
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Maiu, 

wevos rod navtoâvvăuob 0sud moc dtopnhăr- |! puternicul Dumnezeu să te păzească fără 

zot adrijy ăvooy, ebdvp.ov, bită xai âvorâpay boli, bucuros, sănătos şi mai presus de 

mayrde Evavriav. i tot protivnieul. 

Abo cefăopua pâup.ara 7îjs “Yperăpac Ma- Două venerate scrisori ale Fericirii Tale 

mapuârrroc thabov, 2 &v ij âvabijy adrie | le-am primit, din care aflând buna-Ţi să- 

Smpetav pay, Yăpirac ebyaptorrptobs vE- nătate, am înălțat mulțămiri lui Dumnezeu 

meuța ră oovr oi dtarnpiovrt adry Qed. cel care Te ţine şi Te păzeşte. 

Tpăpovoa 1 Maxaprârs abrie tă mb ho- Scriind Fericirea Ta despre jalnica în- 

mmpăv obuntoua rod AbEvrob Bnooapâ6a tâmplare a Domnului Basarab (a cărui 

(rod Soto 1) totadrn xataorpoți, 0d uerploc aşă de mare catastrofă nu puţin ne-a în- 

wâg EXbnrjoev), dpilev xai mapuxvei du xaTă tristat), spui şi ne îndemni ca după putere 

mb Îvvarbv vă 6onOrow za vă Gwvăpăuo” să ajut şi să lucrez împreună; dar aju- 

aă î forjBera zic "Exaumporarâs rob âtv | torul Luminăţiei Sale n'a atârnat de aiurea 

îiprazat ăModev napă ămb mb Getov EXeoc, decât de la mila dumnezeiască, şi, aşă fiind, 

ai, &wae Et, 1) Moxaptârns odrije (rile | Fericirea Ta (ale cării rugăciuni neîn- 

moiac ai eyai 8ăv ăppiaMheca âri eivat doielnie că sunt primite lui Dumnezeu) 

câmpăodexroi ete cv Qebv) îjpmopei vă 6om0- . poţi să ajuţi mai mult decât oricine. 

0% neptooctepov nd atv. ME 6hov rodro | Totuş nu voin lipsi în chip potrivit şi 

div BEXo het pă rponov wav wa ăxiv- | fără primejdie să şi ajut după putinţă eu 

3ovov mai vă. ovvăpinm ară ră dvvarăv | socoteală, şi prea-bunul Dumnezeu (a cărui 

omenmmâc, 1 6 navăvadoc Bebe (od 1) âd- putere se desăvârşeşte în lipsa de puteri) 

vapae îv &ofeveta rehetodrat) vă Go7,6ijsti ăvă să ajute prin rugăciunile cu efect ale Fe- 

râv Epaormpiuv exâv rijs “Ypertpas Maxa- rieirii Tale, ai cării ani să fie de la Dum- 

puăzqzos, de ră rm etmoav bedhev nâpnoha nezeu cât de mulţi şi cu totul fericiţi. 

vai TavevToji). Al Fericirii Tale cu totul la poruncă: 

Tis “Yperâpas Maxaptârmtoc Tâyrote ele | 

mode Gplouohe. | 

1714, 'Azphiov 29. 
owns Mavporopăăroe. | 

171%, Aprilie în 29. 

Ioan Mavrocordat. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 195-6 no 7.) 

  

DLXXXVI. 
Privilegiul lui Nicolae Mavrocordat pentru „biserica noastră părintească din 

insula Chios, in enoria zisă Atzike, zisă şi de sus şi a lui Balsarino, cu hramul 

sfintei mari mucenice Chiriaca“, pe care o închină Sfântului Mormânt pentru po- 

menirea sa, a tatălui şi a maicei, Sultana. 

loăvwje Nixchzos "Adefâvâpov Boef6dae, hp Beob Abdtvrne zdoris MehGofhayiae. 

To râs thenpoobvne Betdrarov Xp tă nânmov păv, Batperp d Tp0ze 2y legoie 

vagie ua aefmopiorărole Woyaarijpitte 0dy „adaugă owerdâri, ebhafei ze xai daei opovipart 

îtevepobuevov, ăub0rjcov dor iv Ivoudhetay rois Îjdinc za Eroipoe mepi TOdTo Baneutvote 

Emwpvrjoteberat, Tijy Te soy rod Elo» Gravbovat Kat TâY ie wedorau&yoe odăeyi văp râv 

năâvtoy, ară Tijv Beohârov coviy, 05To€ de ENE Geod Bepameberat, 6r: udă ginere pr ĂXNO 

robrov Gzq, cb Ehece xai dhr;flera mponopeserat, "Aushet tot of îm edoefela czwwbvouevol 49. 
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moi ră adrob ăvridjbiv ădaheinroc Exryopnyeiodat ezadopefia. 
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zoie re 2vOsowc Exelvote îvâtatrip.aat ai roic îv ahtoic o»vxoxovpâvore vai povăloda!v aifeou- 

zăzore mai doiote ăvâpăat, îmi oovenpijoet wi pthovaNia Tâv anpuastuxâv Toi ehoefto! npo- 

oxovpăray. 0du E yâp Exsiva XNoe obteoat nai Brapăvewv, et pă) Taie Sherp.oobyate TâY 

ămavrayo0d dp0oâ6tuv. 

“Odey dsiv Ervopev răv îv menripeda oefăopov vaiy îv ri) vIj0% Xiw xomropi dr 

sai pai voviup marptaij Braâoyi) (napă Tod 2 uaxapia. ră hier Exhaunpotăto», ecosfeorătov 

mi coptorăzo» abfisyro» "E& amodpiirav hc xparatăc Buorheiac, xoplo» >Adetâvâpo9, 700 mai 

"“Tuoy abBEvrov ai vewiljropoc ce5aspiorăto» xi jepanwrăro»), ds dmoapobot ră ATITOpIRĂ 

mspt TobTO» YpănATI, mpoGrboa XA ăptepăoat peră ză 16 îv adr val mepi abrbv 

mă drțip uni tao36yq Tâgw, narptapyix zi ăzostoha0 8p5w pnparilovri, uzi uri 

nasây 1ây "Exxhnotây, dă uyquânvov aiovtov sai ori corrpiav râv re fperepov ewyn- 

zâpov oi fi, vai ATGĂANGIV Tia xapnornpine wat 6papădy TGp0y doxoBepyljoene tây Ev 

avățaaue vai îvBeine yiwy Exslvoy TONE. 

Tobro» văptv, tă rob 24păvtos ijperspo» abGevriod Javboofobhcv Entavpodvrec Amo 

pamvâweba. Gri riv &v ri) Vio Xip âarehoboav marptijv îjpâv îxadaiay, ară rijv Evopiav 

"Actuniv hetontvny xewitwv, Tip nai Xe x 05 Mrahoapivob Enovopatopăvny, vai Er? 

îvâpart Timmutvry râs Gjime perahoppropoe Kopwaxîc, bs zi Eh6at ravăv Tpwore)avTec 

fete îv Gh ră zarprxi) înv oixi XATă. ză cloăra ai Xa NOTA TOîE FPOTOTOROIG PUG 

ai Bixara vije npororoxiac, od pi? ăXhă Xa! rob îvăntorăzov xn nepfhenzo» ăpyavros Meydhod- 

Aovobărov râe MeysAns Erinaiae xi Meryhov- Bpumysoe 705 Eaorixod xpirave, X»pi05 "low 

mod vai. Îuây mapapihrăro» wi O&LORpEeoTĂTo" pbradthno», eie tobro rd Geozihte Eprov 

obyarvodvroe pe” done omovăie xi npodopiac, ăvam6ăpeda xai Guptepoducv 70 ip ai Coo- 

5640 Tico peră ndone Tie zepto/îs adrîe vai râv xehlov vai Goairioy X7i Tv DTOGTATIXĂV 

ai xemuizav adie, roy za Evdov Tie zideoc vai râv Etuobev, xtvnzv ze 73 darrijtov, ds” 

clu me val Bvazehetv ănb rod vbv uni ele mb tije bad ri Geonotelav vai Btolurstv 705 Ybv 

me UARAPLOTĂTOD, GOLOTĂTO» XA ânpuorăro» Narptăp0» Tis ățiae z6hewe “Tepovozhiiy. Xa 2401 

Haharivas, x»plov Xbpio» Xpnaâvo», zod cefaauiotătab patphe, XI TAVTOV TV paBesic 

ăupoduadopos paxapiorătey Tarpapyâv, perâgtov 705 “Asic» Tăzov vai îv ai voua 

tâuevov, xoi motiv îv Exelve e &v Boterev zi adrod Mazaptâzret obpzp0v, be *opio xai 

stovatasti). 

. 

“Hueie de vai 6 tvâotâzarog wat napibhentoc ă5ehebe Tp.ov Măae- Aoy0Bsr,s xi Meae- 

“Epumyvebs, vai ot vint xi ol GTYevete înv al F as Gonoobv ăuwoizus oizeluv xai Evo 

oda Eyouev 038 fpsztmodv ustoyiiy Xa 2eovotav, obze îv i Suadrefieiog cab Tip6v EvxT,0i4, 

oăre pui îv zote urlat al DRoGraigie abzic, NY ăvizaza wa AvaRĂORaSta Vai ae 

satira bnăpye Rapă TG RpOIR0, îza 3 Anat ze dxie vai Bzodăyuov Tâzep 70b 

Kopio» zap îmâv Evxapăio 26dp vai ea 
7 

9 

îafzoe. apoorofevza vai îv ahrod ză Bed, 

fa pmpovbovrat ză dvâpara Tpy 4ai 39 i y uazaţia 7 bige: Tpeztpay Vewr6aoy, Tod 

22 îvhauzpozăzen, e etlomrat, ednefeozăza» um Gipwrârov abivzcb "ES zodbizoy râs 
= Evhauzpotăron, e etprzat, edoefeozăzn) vai Gbpotitev adfzyedo Es aRoppljtoy tije 1pa= 

zaăg Baahsiac, mpinv 4pio» "Ahărpo, va. Ts îvapzpozăzris 4 Bzozefeostăzrs Wripbe 

Îpâv ui aifegiuo» Zeontiyrs, 1opias unpias Sovhzăvas, Dă ads y aăoats tate epic 
- „” e” 2 * = |. = . 

cedezais, 6zos edpouey ebuatpov oifletay zapă 705 Ss îi) 705 

Ş 

t 20708! A0p/bros 

zi ăuepisos vai 6:0067os 2p03%Wanusvon Bes, pai 20044440'9 GOTT,ptov. 

z
a
 

“Otey ăze)507, uzi zd zapbv Tpuecâpov abfievstry -pbs6Bonddov, Dzoypați, *7i ozpaviăt 
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1714, 
5 Maiu. 

fperepa Befatodăy, ai medi ră pORAPLOTĂTE, GOpOTĂT Xa AOTĂT În. zarpi, os5a6- 

worăre Torpiăpg tv “lepacohbpoy, Xp mopip Xpvokvdp sis dure) zi ăopăhetay. 

"Ev za adBevrri) îp.y maBsâpa, înot îv Lrasio, aytă, zază pijva. Măiovy. 

>lo. Nixshaoc Bos56ac, 

(Legrand, o. e. pp. 117-9, no 79; Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DLXXXVIL 
Stefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre urările 

acestuia pentru întărirea în Domnie. 

Srepăvov Ravraxavţrjvod 2phe "Emtorohi, 

Xpboavbov espaprorodvroc tă răs Tarptap- 

-uxăe ebyăs în 70 Xopritmjbevros adr ab 

TOADATORIXĂ VTEpATIA %. 7. Ă, | 

1714, Matov 5. 

Tiputov ai aefăowtov Ypăţma rîjs Mana 

mârmpâe rs ăopeves Shâbopev ai, hIjpotpo- 

pijbăvrze abis rw nzohrăbnzov îppâv betav 

ce, nd Gabtov xapăiac Drepexăpnuev' 6ă6X- 

Bay us ehaGeiac val căs notpinăe obrije 

sbyăc moi eboiac, &y vea mai nhsiorae 

u.odo'joduev Tăs Xăpirae Ti) Moxopiârtiri ras 

zrvouev nai ră îv adr ompemwfevra, nai Ert 
e Pia E : y A 

„Gov yapăv EhaGev Î| zarpiri, ame gthos- 

ropuia, Evripnietoa rijv xadohxorepav Enife- 

Gaiwaty rs Abfevriac was dă rod Ga Gtinod 

pmepariov z0i wabâadiav, Onod TpoGexouioato 

Îwîv d 2vBotoraroc. Xuosxi- Agas Tod xparatob 

ww vanroc” Xai. ară 16510, XEOROTĂ p.0b, 

odrs pup făhouev, ore Borălomav 1jfebpo- 
5 Ap(PLGGAAONLEY, 5 Opev 1jgevp 

ev văp xahorara ns 7) Maxaptiâriie Tis 

eivat ăpy1dev pihoc, ebprne re âănvpâe vai 

xadobeNijrrs nayrăc rod oixov pas 0 toc 

Qede p.âvov vă Entâpafebij, ari) 5vteiay o- 

Avpâoy ai dustăntoroy, vă vă rijy Eps- 

uEy %o pa Befije TVEDMATIRĂV We TIAS(A xo 

eb/Errjy. 

"Erpyetpicauev xi Tb zpbs Thy 2yE0EGTATOV 

ăpyowa natepa vo» 85416 ii, uni BEhe: 

ââ 7iv ăuotbuiay VTaROAptAY. 
< 

"Eăzy9oav ranatvâs răs Bsozouvăs eb/ăc 

„usi ehojias Tric” 1, ze Aduva vos pai vioi 

„pac %ai Gnotinavree mavevhafâs Ti 2069- 

19V050t X4i Ti, tepăvy Beâav. ris aazăiorat, 

Neoregoy vară md mapby d3v Eopey, pidre 

and Baothevoborje, ore XXMobev: vii, Gray 

ude Tbpm dEhapey Td %0IWVoT0ti0%] wa T$ 

ie: pi, păe „aim 28 vai 

vă vă “aiponev 
Moxapiâriti Tre” 5. DD
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23) ceri) Tv îpsia ai raic aarptazie FI 
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2byaie, dizee nai si7j50y Ti dpoȚai. EV   

Scrisoarea lui Stefan Cantacuzino către 

Hrisant, mulţămind de rugăciunile patri- 

avhiceşti pentru beratul împărătesc ce i 

Sa dat, ş. el. 
1714, Maiu în 5. 

Cinstita şi venerata scrisoare a Feri- 

cirii "Tale am primit-o eu plăcere şi, aflând 

din nou despre prea-dorita nouă sănătate - 

a “Ta, din adâncurile inimii ne-am prea- 

bucurat; am primit cu evlavie și părin- 

teştile-Ți rugăciuni şi binecuvântări, pentru 

care ne cunoaştem recunoscători Fericirii 

Tale; am cunoscut şi cele însemnate în 

scrisoarea aceia, şi câtă mulțămire a avut 

părinteasca-Ţi iubire, aflând de mai de- 

plina întărire a Domniei noastre prin beratul 

împărătesc şi caftanul pe care ni l-a adus 

prea-slăvitul Hasechi-Aga al puternicului 

nostru Împărat; şi, întru aceasta, stăpâne, 

nu stăm nici la îndoială, nici la cumpănă; 

căci ştim foarte bine cum că Fericirea 

Ta eşti dintru început prieten, rugător 

călduros şi binevoitor a toată easa noastră; 

numai Sfântul Dumnezeu să-ţi întărească, 

sănătatea întru mulţi ani şi netulburată, 

ca să Te avem şi de acuma părinte du- 

hovnicese al nostru şi rugător. 

Am dat şi venerata-Ți scrisoare către 

prea-slăvitul dumnealui părintele mieu, şi 

vei primi în schimb răspunsul. 

Am primit cu smerenie stăpâneştile “Tale 

rugăciuni şi binecuvântări; Doamna noastră 

şi fiii noştri şi toţi cu toată evlavia i se 

închină şi-Ti sărută sfinţita dreaptă. 

Lucru mai nou deocamdată n'aren, niei 

de la 'Ţarigrad, nici de aiurea; dar, când 

ni se va întâmplă, Ti-l vom împărtăşi şi 

Fericirii Tale; ci să nu ni lipsească iarăş 

venerata-Ţi scrisoare ca să ne bucurăm 

de sănătatea-Ţi nouă dorită şi de părin- 

teştile Tale rugăciuni, care să ni şi fie 

ajutătoare în toată viaţa. 

1714, Maiu în 5.
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Tie Sie Mozapibenroc Al Ferieirii Tale 
fiu duhovnicesc 

, | şi cu totul gata la poruncă 
Io Stefan Cantacuzino Vvcvod. 

olăc Wară TVebua 

pi Ghoc Erotnoc sis răc xpoorarţăe. 

LI] 
"lw. Ertwavoc Rovronovtiqvbe DBosâ5as. 

(Legrand, Recueil, pp. 140-1, no 10.) 

| DLXXXVIIL. 
loan Mavrocordat către. Patriarhul Hrisant .Notara, 

tuia la București până va încetă „tulburarea Bucureştilor“ 

la greutăţile fratelui său şi la situaţia Brâncoveanului. 

despre rămânerea aces- 1114 
. . . . 9 7 Fi 

şi alte lucruri privitoare 20 Mau: 

| - „Foarte, minunat şi foarte cuminte face mintea; Ta cea preaințeleaptă că aşteaptă 

să afle sfârşitul tulburărilor din Bucureşti. „Şi despre vestea lui „privitoare la grija ce 

„o are prea-iînălțatul Domn de ţară și de săraci“, cu toată „marea neputinţă și greutăţile 

ce apasă (ajute-l Dumnezeu)“, despre bunăvoința şi curata iubire frăţească ce are către 

el“, şi zăbava, „banilor. datoriţi lui“, despre „ceia ce. spui Fericirea Ta să ajut: fii 

sigur că la locurile folositoare nu va lipsi ajutorul. micu după putere, cu chip potrivit 

_şi cu socoteală, arătându-Ți că vrăjmaşii cari au pârât nu cată la alt sfârşit decât să-şi 

„ducă la capăt seopul“. a 

lodwyqe Moprnopăăroc X ps Norapa. 

Mazapurare ai Deocz6Eorare dtozota. 

Tijv “Yuerepay Maxaptârara edafic 2posxwy0, ai Tijy iţiav abris Geârăy &onălouat, 

deâwevoc rob zayrodbvănov Becb înoc dirpvhârtot abrijy vod0v, ebâouovy, Dită wi dvortpr” 

: nawrbe îvawrtov. Safăoptov pâna. mis “Ypertpas MawaptâTajroe ENafoy, 2 ob zijy yadi adrijc 

: bpretav pobov, yăptrac e/aptornptove âvenevuba râ obtovr vai dtarrpobyrt abrijv Be. “Opiter 

"1 Masapuârijs abrije dr, madobons Tis rapa/îis Tod Bovxowpestio», ArsppouEym eis ră Exetoe, 

- 5 oxon6s rac eivat vă EnIorpEVyj npbe mă wmâe epic ăponogiay. Ilohăă Bavpacră pai €pov- 

- vibrare -Xăpvet | G0verixorăTn abrije poe &nod mpooutvet vă âmobom rd râhoe rây &v 

: Bovxobpeatip rapa, xai eră Tabra vă %vij5%j 2pbe mă Ewetoz, "0 zavdyados Bebe vă pc 

atom; vă ri ămohoboapey îv Gpayai, 4adoe îpteueda, ai vă pedEtwopev zijs covoprlac vre, 

"fe adâ&v pot 1jdbrepov Orjpetbvow4 2pbs -obroe 1] Maxaptorne abrijc Ti epoviida 6nod Eyet 

6 dimjhoraros Abbâvrme bnăp ob T620b %7i TO roxy, pavepâvet riy Ănpav Gâvvapiay xai 

:mâe Evoyepiac mob Enizewrat, lic mb Onoioy i ăn vă eimâuey mapă | E6 bibove zpvota 

fă my Spactnpioy abrîe ev vă vâvyaudw 7ijy “Yomhâriza abrod, mob vă TuRopi vă 

“amar sie ză râna aer a Băpri; dă rij zpăe îuă râs "Vunhbrmros arad ebvotav vai 

xadapăv ădehririiv oropiiv, zawehâe 28 îprebă)o. Eis sobro 28 Gand 6ăv Ejwye zeheia 1 

"ămozh poate x ARB0TONI). TâY /peosroupEvoy | ut Asapov, Tpp.zopei vă er 7 d6pdwots pă 

mă vă darea d, Manaptbras arii 7ijv 0z0d Yozcarea vă zâp îv îpagei Ti 2popildetav 

n. ămdoimoy. Bă 2asivov rod pile Mavaptizie abrie vă avvâpăpo, ds eivat Gefaia 

zâ5e ele rânine ovpahijunne 2 She: help î vază ză âvvatăv'ovvânouii 5159 pă TpORoy EntsiGetoy 

ud toieuuEvoc, payețubunas dat oi Evawiot îzod âttâmhay vai zoo vs oa, div AzEGhezo» 

ie ăhhoy 7âhos și e apă sie: md vă Eno sis Exfaatw sby GHOmây 30%, Ti zpovrida so Arţiob 

« Pâce Bar rd pie tă '/pâ6s ăzapateijeoa zh vă zip Ep, dă vânat [pet vă d 9 po 
. . - 3 ss 4 DA = «cp 4 . e mpa 

zii 'obvzaty abris, decat vogito ze 83 si aiva. Tă. 83 Ezrj sîis “Ypezâpas Marapioruzos 

> apa ha, 100 BOeDTV Aa at Dat IS ea us Tv. 

a VIA, Mateo 20, 

- Tia 'Vpesăpaa Manrpictzos ste z0de GpGuabS. 
"los Manpozopâăz60s. 

a . - A pi . . , - “a da £ = . af ds ca 3 + 

“O iyfotâsarog "Bodo Eres 12 pobyatGi. 101,5 DAS /apasă 57 Ypecipav Ma- 

-- * - a . 2 . . Pe - Pa 

pacii. FĂ spa sis Et otw ADs Dat 0 RIHaTATOș VAL bzoo=făarazos pios XaAP 0703 

1 Legrand: d githopivw.
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Constanti- 

nopol. 

1714, 
4 Iunie. 

îă Eaaixod 6ptawod Zâopiod vă arat vă xadiom ei Ti ETApyiav 70». 

zi Gobraav 10 DnepyaproTă, 

"E)afov xal 

(Bibl. Ae. Rom,, copiile d-lui M. Gedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 116-1, no 78.) 

DLXXXIX. 

leroteiu Comnen, 

despre dorinţa sa ca să sprijine pe lângă Ştefan- Vodă 

Teoclit de la Chalke, care vine pentru 

"Emrorohi ovazarixi, “lepolăo» Kopvrjyod, 

MmrponoNiro» Apborpus, Tpbe Tăy X pboavduvy 

&zwc ovortoveie răv Erepăyboda rbv Îjrobpevov 
= 2 2 = = 2 di 

mie îv Xăhx povije Tie Ilavasiac, Eni ov 

oi Ehequ.090vyây meptepy6pevoy %. 1. A. 

To paxapiotărap, GopoTĂTI val &porătip 

zarpi xi Tarptăpym râs diac nâheos “le- 

povoahiju. xi zone Ilzhatarivric, "5ple, Xp 

dp Xpooâyfo, rv ebhafnuxijv mai 20api 

Tp06Xdv9%. 

"Exer?i) vai, Grapiryobeis apă 10d 2avya- 

puorăzab xbp Koouă, îMBov sdv ed xai e 

ebyâv navariiov Tis “Yperâpae Moxupiorijtos, 

dtonoră uov ceâaoutbrare, Băv Ehetba Ta.pă 

mod oi âwrebdev ănb Kovoravrivobzâheoc 

vă npoorvvip GP edrehâv XApZATIIpOY ră 

poe re Ss Moxaptorarte” nai p&LoTa 

onob Erye val XOWLGTIIS gihos more ai 

ae, 6 maBmrobuevoe rîje oe6aapias p.oviî)s 

ce Gnspoyiae Aconoivne înv Georâxm rije 

îv Xâdrj, 6 âv teponovăyote mdp Bemânroc 

Gore Epyerat abrcd Gvvalcbyuevoc on zodie 

nai neâhije Tîs Avăgxme AL6rt, petă rijv 

cofepăv Exetvrjy nopXXiăy, 2v aa Th me 

râov rod unvaoripiov ris Qeorăxov, rd &v 

Tadară mopixa»otov, etc Gădpa event, z&u- 

dace, ră nâv Gaverobeic, ră dă z£ oitetoy, ră 

33 Se Eve/bpov Tov idiov oxevâv ris povii, 

ai mb ăvenroev în Gădpov ele Boc xai 

xaddoc Banpăotoy, Xa. Epetve vă Xpswari) D= 

mp ză pia piara” vv abc, edfbe 6xod 

îrede6roav, on meiotn) mopaată vai 

îvenplo6maav 05 roie ăhhote xai adră (ma5 

zije Svomyiae!), eră zhetorne Cnuias, Sp 

nopzohrjdăvrov xi Tâv Evrâs mâna va 

xatâpevoc dus bad ris ttovoias vă ră 

avanrton, Î vă zor fi 6 r6nos, TpEyet gh 

705 sie rijv 2prăy Tab EXSon6, Tăv DVI ĂGTATOY 

sai oorozatov Înveudvy, “Obav xăŢă 85owat 

ai TapaRzhO Ti Duerepav vădorațadizv 

tya nostra arby a ovâpăp) 2p005poc, 

că păv apbs tv “IOrjh6raTov GvvÂpau0501, Tă   

Mitropolit de Silistra, către Patriarhul Hrisant Notara, 

Cantacuzino pe egumenul 

eleimosine. 

Serisoare de recomandaţie a lui leroteiu 

Comnenul, Mitropolit de Dristra, către 

Hrisant ca să recomande lui Ştefan-Vodă 

pe egumenul mănăstirii Precistei din Chalke, 

care cutreieră pentru strângerea de eleimo- 

sine, ş. €. |. 

Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 

sfinţitului părinte şi Patriarhal sfintei cetăţi 

Ierusalimului şi a toată Palestina, dom- 

nului domu chir Hrisant, închinăciunea cu 

evlavie şi până la pământ. 

De oare ce, chemat de preasfinţitul chir 

Cosma, am venit cu Dumnezeu şi cu ru- 

găciunile preasfinte ale Ferieirii Tale, stă- 

pâne al mieu prea-venerat, n'am lipsit ca 

şi de aici, din Constantinopol, să nu mă 

închin cu slove simple înălțimii Fericirii 

Tale; şi mai ales că sa întâmplat şi adu- 

cător eredineios şi bun, eategumenul vene- 

ratei mănăstiri a preasfintei stăpânei noastre 

Născătoarei de Dumnezeu din Chalke, cel 

întru ieromonahi chir Teoclit; care vine 

acolo mânat de multă şi mare nevoie a 

ei; pentru că, după acel foe grozav, în 

care a ars pănă la pământ şi metohul 

mănăstirii Născătoarei de Dumnezeu cel 

din Galata, a cheltuit, parte împrumutând, 

parte din banii lui, parte prin zălogirea 

odoarelor chiar ale mănăstirii, şi l-a ri- 

dicat din nou din temelie la înălţime şi 

frumuseţă minunată, şi a rămas dator eu 

peste o mie de lei; acum din nou, tocmai 

când se isprăvise, s'a întâmplat focul cel 

mai mare, şi s'au aprins şi acestea ca şi 

altele (vai, ce nenorocire!), cu cea mai 

mare pagubă, mistuindu-se şi toate cele 

din lăuntru; ci, silit de cârmuire să facă 

din nou ori să se vândă locul, merge acolo 

la izvorul milei, la prea-înălțatul şi prea- 

înțeleptul Domn. Deci şi eu mă rog şi 

poftese bunătatea Feriecirii Tale ca să-l 

primeşti şi să-l ajuţi cu grabă, pe de o 

parte la prea-inălţatul. Domn, iar, pe de



îă neiBo»oa răv ard TopoNine! (sic), Ento- 

rarodura ste zb povastiiptov T0d "Aapovy-Bâ5a, 

dome Exev ăzoxonijv vă did war Ezoc câă 

ete Tb p.ovzGTip!ov TodTo piata Baziata, 
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alta, înduplecând pe cel de acolo chir..., 

case stă în fruntea mănăstirii lui Aron- 

Vodă, care are ruptură să dea pe an aici 

la mănăstirea aceasta două sute de lei. 

Ci acum, când şi nevoia împinge, să dea 

soroace pentru câţiva ani înainte, ori şi 

de la el să ajute ca să se plătească la cea 

MWintăiu datorie făcută la elădirea metu- 

hului şi acuma din nou să se clădească 

după arderea cea, de-a doua; căci de acolo 

se cârmuieşte mănăstirea, şi, dacă lipseşte 

metohul, e nevoie să fugă părinţii şi să 

se închidă, şi să rămâie goală de oameni şi 

pustie. Mă rog deci de Fericirea Ta ca 

să-i vie ajutorul Tău, şi vei aveă de ia 

Dumnezeu răsplată mare. 

Pe lângă aceasta Te rog, pentru că şi so- 

seşte soroeul zapisului, care e la l-iu August, 

dacă voieşti să serii categumenului, bătrâ- 

nului Atanasie, ori altui cuiva, ca să mă 

bucure cu. darea celor cincizeci .de lei, ori 

dobânda. Scriu cu încredere pentru că 

ştii Fericirea Ta că aici am multe chel- 

tuieli, mai ales că răposatul de Heracleia 

a lăsat un sinet al mieu, silnie şi nedrept, 

şi am fost silit să dau pentru acela patru 

pungi, şi, cu adevărat, dându-le, am plătit 

şi l-am luat, suferind prea-mare pagubă; 

numai rugăciunea Ta să mă ajute, şi să 

am iertare. Anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu mulţi şi cu totul fericiţi. lar 

preasfintele şi de Dumnezeu primitele Tale 

rugăciuni fie-mi ca talisman. 

1714, lunie în ?. 

Al Fericirii Tale Prea-Venerate cel evia- 

vios şi recunoscător şi gata la poruncă. 

Ioroteiu de Dristra. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DC. 

Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea 

unui Turc cu porunci şi plecarea-i la Hotin. 

>[ izozoi, Ezezivod HK avrarov(rvsb Boz- 
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harohâp-iuir Daodoili 11. Ava pol, Gebs 
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1714, "lovim 8. 

1 Kdg...? 

Scrisoarea lui Ştefan Cantacuzino Voevod 

către Hrisant, despre primirea făcută lui 

Ceauşlăr-Emini şi plecarea-i la Hotin. 

1114, lunie în 8. 

1714, 

8 lunie.
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Am primit sfinţitazȚi serisoare. serisă, la 

"1-iu al acestei luni şi, aflând de prea-: 

dorita nouă sănătate şi bună stare a Ta, 

din adâncul inimii ne-am prea-bueurat; pe: 

care să "Le păzească Domnul şi de acuma 

nevătămat. 

Am aflat apoi şi cele însemnate acolo, 

şi că, lipsind afară pentru cercetare Pe- 

ricirea “Ta, n'ai făcut îndată răspuns la 

scrisele mele; nu e nimic, stăpâne, căci noi 

nici nu ne îndoim, nici nu punem la cer- 

cetare, ci ştim prea-bine câtă părintească 

iubire şi bunăvoință ai către noi, şi răs- 

punsul răpede ori încet nu poate să scadă, 

evlavia noastră către Tine; atâta numai 

spunem cu adevărat că,. cu eât primim 

mai des veneratele-Ţi serisori vădind să- 

nătatea Ta, eu atâta mai din bielşug ne 

bucurăm. lar că prea-slăvitul Ceaușlâr- 

Emini a şi venit aici, şi a şi plecat la. 

Hotin, şi iarăş este să se întoarcă într 

acoace, iar apoi să plece la Tarigrad, pănă 

acum credem că a urmat şi întoareerea-i 

de la Hotin. 

Spui însă cum că isa făcut multă bu- 

curie de către noi; şi ce să facem, stă- 

pâne? Ştim prea-bine cum trebuie pe ase- 

menea meghistani şi prieteni de frunte a-i 

primi şi a-i îngriji; dar, de oare ce şi 

starea de azi a luerurilor nu se potriveşte 

cu voința şi aplecarea noastră, l-am în- 

grijit cum am putut, şi nu cum se cădea; 

iar, dacă Slăvirea Sa a fost mulță mită, 

acesta e un semn al bunătăţii lui firești, 

şi nu îndeplinirea primirii datorite de noi. 

Cum că Fericirea Ta Te-ai hotărât să 

mai aştepţi puţin acolo, bine Te-ai cugetat, 

şi fie după voia Ta. Că mai ceva mai 

nou să ni însemni, acelaş lucru îl spunem 

şi noi, că n'avem vre-o ştiinţă vrednică 

de împărtăşit, din orice parte ar fi. Ni-au 

venit şi de la "Țarigrad călăraşi, dar nimie 

nou, de oare ce toate sunt deocamdată Li- 

niştite și paşnice, şi să dea Dumnezeu şi, 

bun săvârşit la toate. Am primit şi here- 

tisirile şi rugăciunile-Ti patriarhiceşti şi 

binecuvântările; ci prea-slăvitul dumnealui 

tatăl mieu şi Doamna noastră,cucopiii noştri, 

şi toţi 'Ți se închină cu evlavie şi-Fi sărută 

cu smerenie sfinţita dreaptă; să avem şi de 

acuma serisoarea-Ţi respectată, ca să ne 

bucurăm de sănătatea Ta şi de părinteş-
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tile-[i rugăciuni, 

toată viaţa. 
1%714, lunie în 8. 
Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi cu 

totul lă porunei: 
Io Ștefan Cantacuzino Voerod. 

care să și fie cu noi în 

DXCI. 
Dimitrie Iulian, capuchehaie a Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre o afacere a acestuia care i-a fost recomandată de Domn (aceia a meto- 

hului nou din Chios; v. no pLxxxvi). 
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Scrisoarea lui Dimitrie luliand, capu- 

chehaie a Moldovei. 

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 

ţite stăpâne. 

Mă închin cu supunere Fericirii “Pale, 

rugându-mă de Domnul Dumnezeu să te 

păzească în voie bună, sănătos şi mai presus 

de tot protivnicul. 

Serisoarea-Ţi venerată de la 31 Maiu 

am primit-o, şi pentru dorita-Ţi sănătate 

am slăvit pe Dumnezeu. 

Pentru gramata pecetluită pentru care 

poruncești să îngrijesc a luă, săvârşit, deşi 

prea-înălțatul nostra Domn îmi dă învă- 

țătură pentru aceasta, dar, de oare ce şi 

afacerea e pentru slujba Fericirii Tale, 

cu toată bucuria cu grabă voiu veghiă 

pentru îndreptarea lucrului cerut, care se 

va face după voia Fericirii Tale, şi se va 

trimete acolo, precum a orânduit prea-înăl- 

ţatul mieu Domn, împreună cu celelalte 

scrisori care sunt a se face de sinod, după 

trebuinţă. 

Patriarhul a arătat multă grăbire, şi cu 

multă cuviinţă a lăudat gândul şi fapta 

prea-cucernicului nostru Domn şi între= 

prinderea şi cugetul Pericirii Tale; şi a 

vestit pe Marele-Chartophylax chirigi An- 

dronaehi [Iambrind] să alcătuiască şi să 

săvârşească scrisorile cum se cade; care 

nu mă îndoiesc că-şi va pune întru aceasta 

toată îndemănarea. Îmi mai spui Fericirea 

Pa că, fiind la Cetăţuia, ai seris venerata-Ti 

epistolă către mine, din loe înalt şi, ca să 

zie aşă. călcând pe sus; şi nu e de mirare 

că de pe un loc aşă de înalt te-ai gândit 

şi ai văzut şi insula Chios şi locul unde se 

cuveniă să fie metohul Sfântului Mormânt. 

607 

Constanti- 

nopol. 

1114, 
17 Iunie.
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1714, 

Iulie (?). 
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Dar asemenea lucruri sunt foarte mici, 

asămănate cu sinodul, precum ştii Fe- 

ricirea Ta, şi o recunoşti; şi mai ales 

când e asociat sinodul eu acea cuviinţă ce 

trebuie. 

Pentru Preasfinţitul de Chalkedon, care 

spui că nu te îndoieşti că te va ajută în 

slujba Ta aceasta, aşă ar face fără în- 

doială; ci socot că ai aflat Fericirea Ta 

că e departe Preasfinţia Sa, şi se odihnește 

în Mitropolia lui, la Hermolianai, căci acum 

nu mai e nevoie de cunoștință, şi de oameni 

cuminţi; căci e de ajuns numai sinodul 

pentru cârmuirea tuturor laerurilor, cu 

învoirea şi voia, încă a unuia. Deşi ar spune 

şi la acestea: ci nu sunt eu Hristos ca să 

mă gândesc la asemenea lucru. Ci nu strică 

dacă rămâne şi aşă acest lucru în întu- 

neree. 

Domnul Dumnezeu 

lungă Fericirii Tale şi s'o ţie în curs de 

mulţi ani, împreună cu toate cele dorite. 

1714, lunie în 17. 

Al Fericirii Tale 
rob evlavios: 

Dimitrie luliano. 

să dăruiască viaţă 

(Bibl. Ac. Rum,, copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DXCII. 
Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

greutăţile timpului şi zăbava venirii lui. 

"Entozoi,  Kovoravtivob K avzazontqvo 

mpbe XpboavBov, Iarprâpxriv “laposcbuoy. 

1714, ?lovhic» (?). 
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Scrisoarea lui Constantin Cantacuzino 

către Hrisant Patriarhul. de Ierusalim. 

1714, Iulie (?). 

Prea-venerata serisoare a iubirii Tale 

părinteşti sărutând-o după cuviinţă am 

primit-o şi pentru de Dumnezeu păzita şi 

mie prea-dorita-Ţi sănătate şi bună stare 

am ridicat celui Atotputernie cântări de 

mulțămire. 

În mijlocul iubirii Tale adevărate şi 

după Dumnezeu dacă intervine vre-o în- 

cetinire a scrisorilor dintre noi pentru unele 

împrejurări ale timpului, pentru aceasta, 

cât despre mine, nici nu m'am plâns, nici 

nu mă plâng; deci cred că tot aşă judeci 

şi înţelepciunea Ta cea prea-învăţată şi 

părinteasea-Ţi bunăvoință, şi nu mă vei 

mustră că mă arăt zăbavnic în a serie,
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Woyiiv, Enetâi) ani eivat râv 0bx 20 juiv, 
wa rd măv vă Emtbțivouev sis rijv ăvofev 

mpâvotav obrwe Eye mb GndEc, mai 05rw 
mpenet vă Evepyirat Bzocefâc" Gr ră văv 
Bewă mă ăAdov rpozov Băv GopOvovvyrar, 

si vii, dă Beias Enixovpize" xatpăe ebxâv etvat 
rbpa, nai odăi Eproy, Opivoy, xi 0d zpiâeovy, 
ură răy Xpuodatoov” uâvov 6 oc Bebe 

vă pâs 807 2vâvvap.o0d60v Xăpiv vă brrpră- 
patev ră Găpoc râv Dhiţenv ai vă Gimoxe- 
346% rd Oxutetyby rabTo vâcoc Tv anu,ropy 

aa mvâbyoy, moi vă pis Gratpbdt vai în 

TOV Ysp6vov. 

Avnobuefja 88 wo Tuse nai 6tă ră o5y- 

Băvra, noi Bă Thy. vafohiy Tie bpetepae 
mapovoiae va Gopatinije îvrebtzue, 1) Oroin 

map” fiiv etvat ai peri, aa AproaTăTI, 
fe vai ătofetmuev dă wrxpăv oby zapa- 
ubfiav zhijy â€ pijv bzovojj mată 1 Oetorăra 

adr xopboi, dr vă topboaby mphc jus ră 
ăxbhora râv âoouevy OTOuaTu, Gray Xa 

abrijs vorg6âow” Ezeti) Tiueic râv zaTprxây 

abrie ozhâvprov dv tvâueda Enthijopovec, 

du EyBic mat mporpira d8v rijv Evvopioapev, 

&XĂă mph zohhâv pp6voy, xai eivar sic răc 

xapătac fă diitonevn î) zpăe adrijy eb- 
Măfeta mai dvmopos Gropyfi. “Iluete qpofo0b- 
ueda vă pi Gkăţovv at ovxopavriate xai 

venâodoyiate, 6nod, mb &ybe orâparos Etep- 

-z6pevar, dă moâv lof6hoy 7iwosâv ele 

muhă uâpm Gwmomneipoyrat, Gnob 6 Gros 

mov iv etva. hoc zapă vă Ghăţony xai vă 

ăzohsoovy: zâhwy Mo, 6 RAVTOxpătep XDptoS 

Să rây Beoneâv abrăs ebxâv vă azaaty, 

răyrac vai r6V TRagâvroy A Tv Gmetdan- 

p&voy X4văDV0v. 

Eisoy za ră ăpiv meptepyelac Gruerob- 

peva, za păptzas Gpohovâ! ză noi 0£howv 

Ev nai op zapavidopa. 

“H a6Beare, dv pal eivat zepaoutyr, hiv 
* 

52 etvat ăvopehis sie vpybotvy 49 2p000/iiv 

3 Gy zpoătov Glorie vai 709 zahaty Tăs 

a
 

e 

sropiac ăvapivbsnouay, UE ho Gz0d zivat 
a aa ai 22 mă 

zapehroBozov dtfpprjozis, Enetoij mai ot a)- 
- 

rây daufărousv Văzoov Ps sis 2aipav T6y 

mohrâv bzofeceoy. 

“O aâehpâs un î Xasti-Mrydârs, 1, co 

58183. Vol. XIY. 

şi mai ales pentru lipsa materiei cuvenite; 

căci ce am să însemn în vremea de acum, 

dacă nu supărări şi să adaug întristare la 
întristare şi tulburare la tulburare cu în- 
şirarea lucrurilor jalnice; la care iubirea Ta 

vesteşti prea-cuminte şi prea-înţelept, adecă 
să suferim cele ce se întâmplă en suflet 
liniştit, căci şi sunt din cele care nu se 

află în puterea noastră, şi să aruncăm toate 
în grija Proniei de sus; aşă e cu adevărat, 

şi aşă se cade să lucreze cu evlavie; căci 

Imerurile cele grozave de acum în alt chip 
nu se îndreaptă de nu cu ajutorul dum- 
nezeiese; e acum vreme de rugăciuni, şi 

nu de lucruri, de lacrămi, şi nu de fapte, 

cum zice Hrisostom; numai Dumnezeu 

sfântul să ni dea har împuternicitor ca să 
purtăm povara supărărilor şi să împrăştie 
această negură întunecoasă a nenorocirilor şi 
primejdiilor şi să ne păzească și de mai rele. 

Ci ni pare şi nouă rău şi pentru cele în- 
tâmplate, şi pentru amânarea prezenţei Tale 

şi întrevederii trupeşti, care la noi e şi 

dorită şi foarte de folos, de care de ne-am 

învrednici pentru o mică mângâiere; ci 

să nu bănuiască vre-odată prea-dumne- 

zeiescu-Ţi creştet că au putere la noi 

gurile nepăzite ale duşmanilor, când se 

deschid asupră-Ţi; căci noi nu uităm pă- 

rinteştile-Ţi măruntaie, ca unii ce nu 'Te-am 

cunoscut de ieri de alaltăieri, ci de mulţi 

ani, şi e înrădăcinată în inimile noastre 

evlavia către Tine şi iubirea aprinsă. Noi 

ne temem ca nu cumvă să vatăme pâ- 

rile şi minciunile care, ieşind dintr'o gură, 

prin multe limbi veninoase se împrăştie în 

multe părți, care scopul lor nu e altul 

decât să vatăme şi să piarză; iarăş zic, 
atotputernicul Dumnezeu prin rugăciunile 
Pale de Dumnezeu ascultate să ne apere 
pe toţi şi de primejdiile de acum şi de 

cele amenințătoare. 

Am văzut şi cele arătate pentru petre- 

cere, şi mulțămesc; care vor fi şi prada 

focului. 
Lucrul acela, chiar de s'a şi trecut, dar 

nu e fără folos pentru cunoaşterea şi cer- 

cetarea împrejurărilor; pentru care şi cetim 
istoriile celor vechi, cu toate că sunt înşi- 
rarea celor trecute, căci şi prin ele că- 

pătăm vre-o lumină pentru cercetarea lu- 
cerurilor politice. , 

Fratele mieu, Hagi-Mihali, soţia mea 

ici 
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l-iu Julie. 

Copâe pon, al d Dic Vob 5 “Paâowxăvoc, şi fiul mieu Răducanu, primind cu evlavie 

shatâe &nodetiwewn răe map” ATi ebăs rugăciunile şi binecuvântările de la Tine, 

ami ebhogias, Bovhonpenâe TpO0XvObGt ci cu supunere se închină Fericirii Tale; tot 

“Vperspay Moxapirata" GoabToc V. Tă E aşă, şi nepoţii miei îşi îndeplinese datoria 

rw pod ră BoDhwijy Ep00XbYNGIY ari, | de snpusă închinare faţă de Tine, al căruia 

ajutor să fie cu noi în viaţă. 

1714, Iulie (?). 

Al Fericivii Tale prea-înţelepte întru 

îzovumaty, îs oi Xporţai etj94v uef” 1ju.6y 

vă fiov. 

apă, lovhiov (?). 

Tis “Tuerspre SopoTăTII€ Maxapiârarqe . toate prea-evlavios şi prea-supus rob: 

Fă mavrbe  EBhOfEOTATOG 10 TARSIVĂTATOC Constantin Cantacuzino. 

Bodoc. 
. ! 

Kovoravrivoc Kovroxtoirvoc. 

(Legrand, Recueil, pp. 145-7, ne 73.) 

DXCIIL. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul: Hrisant Notara, despre o cum- 

părătură de orz şi grâu, secetă și lăcuste, despre zăbava plecării „agalelor“, «o- 

rinţa de a-l vedeă pe Patriarh şi o carte latină ce trebuiă să traducă Nicolae da 

Porta şi din care încă un exemplar s'a aflat la mănăstirea Mărginenilor. 

Becc. Cu Dumnezeu. 

Întcavoc E ayzanovtjvăe Xivoivbw N6- Stefan Cantacuzino lui Llrisant Notara. 

To. | | 

Mamapuorare dtonora, Ti Xijy Maxapt6- 

rqra. zbhabâs Tp00RWVOdVt5€, TI iepăy abTije evlavie Fericirii Tale, Îţi sărutăm sfinţita 

dreaptă cu dragoste. 

Două cinstite şi venerate scrisori ale datiăv (ethozpâvos bona(opeda. 

Ado zipta Xa Geza “pănuată tije Ma 

„apuârqrâs re îhăfoney, Tă pây Bapii TtV0ș Fericirii Tale le-am primit, una de la un 

Xasta-"ABânofeitq, âmb 18 napehdovros vs- "anume Hagi-Adam-reiz serisă la 18 ale 

poumăvoy, mă dă ămb 24 zob aro: „mi 2 |! lunii trecute, iar alta dela 24 ale acesteia, 

pprrtpov 2hmpopapirjsvree zi zoon60rjrov şi din amândouă aflând de malt dorita, 

îuiv btsiav 7jc, bnepâzhhâvros &pâpmuev, . nouă sănătate a Pa, foarte mult ne-am bu- 

2otglovrec ză ootovra xo Garnpobvra ad! curat, slăvind pe Dumnezeu sfântul care 

ziy pay Bzoy. "Enrvopev „i mă îv abroic | Te păzeşte şi Te ţine. Am aflat și cele 

onpetobpeyk. "însemnate în ele. 

Kai eie uâv mă mpâtav âpilet vă dbotuev Şi în cea d'intâiu spui să dăm voie 

6shmpa re pnbevre “powuaroxaptori, PAdây- : acelui aducător al serisorilor, Adam-reis, 

pettm vă dyopăcm £26 sic mdv ronov, 6no> | să cumpere aici în ţară, unde ar găsi, eu 

mai. dv ep, peră Tâv /pipătav 705, GITĂRIOY banii lui, orz şi grâu; care spui că nu va 

ai apibăprov 76 &motoy 6pile nos dy 6Ehz |!  aveă nicio greutate să se facă; şi de sigur, 

Em 2008 RĂBPÂAY înoxohiav sie mă vă iv ! stăpâne, de ar fi ca altă dată, nimeni nu 

ami. 6sfata, dEonotă und, 3Y imoy os l-ar împiedecă să cumpere cât ar voi, ba 

ăXhore, vmăăvac dv zby umble vă G'popă6t, "chiar iam fi dat şi noi pe al nostru; dar, 

îoov sai ăv BE, wădora 10Ehapey zob anul acesta, cum ştii bine, de multă lipsă 

o vai Îpeie rd Eddy pac” ăwh EvEroc, de ploaie au ars toate, şi grâu și orz, şi 

made div zi Maydăver, dmă rije Toi Sa făcut o prea-mare secetă. Apoi mai 

ăvopbpias arenă 092 ha za otzăpia xi . este şi O mai mare piedecă, anume că pe 

mpihăpa, vai Epwe uia ueaderărn, Erjpoia. tot malul Dunării s'au abătut atâtea şi 

Amenei etvat nalt XX peyaTtepov îuTGĂ0Y - atâtea lăcuste, şi bănuim să nu se întâmple 

mod ete Boy ză Mopadowvăftoy îppicbrioay şi să se abată și aici în ţară, şi atunci 

greutatea e îndoită. Totuş, pentru iubirea 

Fericirii Tale, şi ca să nu se întoarcă prie- 

tenul Tău în deşert, i-am dat scrisoarea 

5oov val n6out tottpădes, ai bzozredâpeda 

vi? TD Vai fivooi vai Ed sie Tv 1620V, E 

ami. zâre 1, înorohia etvat dtzhă3!0s, MP 6hoy 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne eu 

“
>



pro, vă riv ăvânny tie Maxaptârrtâc ns 
di dă vă uijv EntarpEbij & pihoc rrs xevâc, 

rod sâwoauev fjusrepov abfjevrixv "piu vă 
900T69%, 850 “ihifae zevTaxbata odă %o- 
Mr moi Ext euisevoey dm 230). Ric 88 
mă debrepiv re wc Gbppaiperat vai ue 
esta natptiăs dă riv npohaBodoxv dmo- 
doyiiv rob Gacthod u.mepario», oavrtaxio» 
re ai. Tovyiov (0y Evexa 19 mheioroc gbrii 
uohoyobuey răe ăpirac ri) marini ars 
pthooTopia. 

Ilegi 88 râv tvrabla dpdv âmod dpite! 

zâe chmiler mhtov vă oouwbâotvy îvrebey uzi 
vă îxodovOriop xabetie ovia vai îvăzauv- 
nic, 6 Bzbe 6 &mnoc vă măv Enmxobop. Bi 

îjsebpm duios 2 20 Îi, rotabrry EAzidn, 

Epovrec, mapnropobuetia 05 pisrpios* aXhă 83v 
jp.nopoduev vă ătto0âuev vă tâwsv zi zot- 
adry  &roîmuiay roy. Maher ăxshovâzi 

vai u& redelav ănostornatv, x Babu.ăbomev 
ste ri Eye vă waravrio ră apă. "O Bebe 
& ămios p.6vov vă TpOvoi0%, 7b Goupepotepov 

TĂNOY, T6y prortavây Evronioy, Xa 1ju.v. 
Eoraproroduev ri) Maxaptorari zis ră rii 

stâjw nod ue Edoxs nepl 15 tvfoforirov 

Ttaonshăp- Euin 266 Enavenanbev eis ră tâva" 
x mob Eppăbapey ai Tmete mohtay 1pANALo, 

pac, 
"Opiter zâs, dv uadă vai Îjonpăbei &y Ti 

Tierazioba, dus nt odvepîj pehsrrv zic 
wertpac Anohabosue, Bis rodro 32v due 

e îăhouev, dtozoră uob, 7600y uvay Xa Tiusie D
i
 

7 
zic Myouzv 265, dv rpânov ot Efpaio s- 
pwzvonai răv Sârady ro Menoiay, ai 6 

Ziagoc BuWWGGA Tăs Tijţăs Tv băăroy, pă 
moNhă sbhaftotepoy rponoy Tepiutvoney vai 

Îumsie avunentapevț, Brayoio Ti ROVați ay 
mapoboioy ris 1) păme ob pia» Bec uovov 
vă era, Ti ăratiay Tv Evendra Evay- 
zioy 2veduărov zis vaMTywitiy wa etprivalay 

ănozatăstaaiv, dxod vă îtiobâuev 4ai. Tiuete 

pară zijy Eceaiy uas vă Tijy AROahowuey 

val Vă TI) TpOGAbVIGONEY |. 
Aă ză apoorahiv Tuiy haziyirăy Bird 

ptoy, Bihar sptvosuij 1, Mozaptens 7 ot 
. 

2 vodă ai, md Bogaz 70 Neah 58 

Tcpza2 vă ză uezarnăsm, padâs pai îs 3 

2pospărauey, îns 100515 6 265, ai, 

Dză'rîe ăovaias 305, 5200 Vai uEppt To 

159 zăy aazauassi, anEro2 vă Th meteo 

vad Tuzis pai Dă XR0 does 28 16000 

1 De la 1, 7âp:s lipseşte în Legrand. 

2 V. si mai sus cu privire la el. 

noastră domnească pentru a încăreă două 
mii cinei sute de chile de Tarigrad; şi așă 

a plecat de aici. lar în a doua scrisoare 
a Ta ne heretiseşti şi Te rogi părinteşte 
pentru noi eu prilejul primirii beratului 
împărătesc, a sangeacului şi a tuiurilor; 
pentru care şi mulțămim foarte mult iu- 
birii Tale părintești. 

lar pentru agalele de aici că spui cum 

că nădăjduieşti să se scoată de aici şi să 

urmeze apoi linişte şi odihnă, Dumnezeu 

sfântul să Te audă. Vei află însă că şi 
noi. având această nădejde, ne mângâiem 
nu puţin; dar nu putem să ne învrednicim 
a vedeă această plecare a lor. Mai ales 
că urmează tăcere desăvârșită, şi ne mirăm 

unde o să iasă lucrurile! Numai Dum- 
nezeu sfântul să aibă griji de ce e mai 
de folos tuturora, locuitorilor creştini şi 

nouă. 

Mulţămim Fericirii Tale pentru ştirea 
ce :ni-ai dat-o despre prea-slăvitul Ceauşlăr- 
Emini, cum că sa întors acasă; şi i-am 

scris şi noi o scrisoare prietenească,. 

Spui că, deşi te odihneşti la Cetăţuia, 
dar cu stăruitoare grijă a întâlnirii cu 

noi. De aceasta, nu ne îndoim, stăpâne, ei 

numai atâta Îţi spunem şi noi că, precum 
Evreii îşi aşteaptă pe Mesia a lor, şi precum 
cerbul însetat doreşte de izvoarele apelor, 
în cehip şi mai evlavios aşteptăm şi noi 

cu cuget aprins prea-sfinţita-Ti prezenţă; 
numai harul lui Dumnezeu sfântul să 
schimbe neorânduiala vânturilor protiv- 

nice de aici în senină stare şi pașnică, 

pentru a ne învrednici şi noi «lupă dorinţa 
noastră a “Le întâlni şi a ne închină Tie. 

Pentru cărticica latinească trimeasă nouă, 

vei află Fericirea Ta că, deşi am dat-o 

lui Nicolae de Porta s'o tălmăcească, după 
cum Ti-am şi scris, dar sa îmbolnăvit să- 
racul, şi, de slăbiciunea care-l ţine şi până 

acum, n'a putut căută o tălmăcească; ei 

noi, iarăş, căutând la atâta lungime de 

vreme ce a trecut, iată Ti-o trimetem 

GL]
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1114, 

29 Iulie. 

pdapoe xatpod God TEpaGev, idod aie mb înapoi. Ci mi-a spvs tot el, de Porta, că 

ntpmouav mâdwv Oniow. "Opoc ps eimev 5 | în biblioteca Mărginenilor se află o căr- 

adebe dă Tâprac zâc ete ri 6rihofdijuriy | ţicieă întocmai ca aceasta, și o vom luă 

mod Maprtevoviob ebplorerat Eva TApoptov "pe aceia ca să i-o dăm so prefacă în 

fuGhuaprov nai BEhowev măp Exsivo vă 700 | răgaz, aşă încât, când va, da Dumnezeu 

mb Bocuopev vă ră petorhoTrioY) pet dbro- | şi vei fi, cum dorim, aici de faţă, so afli 

w0viic, 67:05, Grav ebă0xi51) d ee zijv &- | tălmăcită şi gata. | 

zad6a perijy zaprboiay Te, Vă z e5p%j . 

„verarhorropâvoy Xa. ET01W.0Y, | 

“O zvâotdrazos ăpyoy Rari,p W05 peră Tije Prea-slăvitul mieu tată, cu Doamna şi 

| copiii noştri, au primit cu evlavie sfintele 

Boc râe lepăe ebyăs za edhoias Tj6, ai, | 'Fale rugăciuni şi binecuvântări și, închi- 

ronewvâe rpoounvabvrec, ăonâtlovat Tiiy lepv nându-se smerit, sărută sfinţita- i dreaptă. 

mms. "Ac Exopey 7. abc oeGăonriy Tric 

Aduyae xai râv rezvoy pas 888/01192 edha- 

Să avem iarăş respectata-Ți serisoare ca 

să ne bucurăm de dorita nouă sănătate a 

Ta şi de părinteştile-Ți rugăciuni, care dă vă alipumev Eni rij &peri) Îi Otet | 

ai raic matpioie arie ebyaic, atrtve et1- 

oay “Îpâv apere &v Bio zowri. ' să ni fie ajutătoare în viaţa toată. 

pă”, 'loohiov o. o | 1714, Iulie l-iu. 

Tie Sie Mowaptăcaroc die vară Tvedua |. A] Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi cu 

| nai hoc sie răc Tpostaăe Tis: totul la poruncile Tale. 

Io Ștefan Cant. Voevoda. 

(Bibi. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, 0. c- IV, pp. 120-2, no 80.) 

  

a DXCIV. 
Drako Suţu către Patriarhul Hrisant Notara, despre sfiala sa de a-i scrie 

şi despre căsătoria lui Dumitrachi lulian6 (capuchehaiaua Moldovei), Dumineca 

viitoare, cu fata lui lenachi Ruset. 
Ă 

Apâxos Xobitoce Xpooăvâp Norăpa. 

Maxaptbrare, oopârare xi Beooeâsarare dtonota, tv “Tperepay Maxaptârara edhofâs 

mpoor»vă, mai ri Gray adTije Setăv ronewâs ăonălouar, Beâpavoe 105 mavraiovău.0v Qecd 

mos Buagohărrot ObTiv 1006, eâouoy, Bă ai ăvotăpav Tayre zvavriov. “H alâă 13 

ebiăera aa 6 w6bos Tod vă uijv mepupbyo Bovhorpenâe TpOGRIVÂYTOE uă TATeLVĂ (405 

păpuara rijy “Ywerepay Maxaptârata nohhănte îveceipale ri vous ră mp50ou.oy ai 

umdâte iv Xsipa pro sie ypariiv xtvonpâvrv, %al, vă 3hov 6zo05 sie abrd rd drăsrmua Tis 

owrnîs Erwyov weratd ud %al TOD veoyăufpov xbpirii Ampinrpăn 2GXă Xfa ore boeug 

ai îoropiae, âhă Top, Enetâij âv căxâv ris “Yperepae Mawaptârqros ri îpA0uEva XopIaxi) 

XapGâyet rehoc 6 dbbafovy rod Bobhov rqs peră tije Bbvarpăe ob eryevestăro» ăpYOvTos 

xvpiztn 'loawâe “Pocorov, 7 ăzapaterjtoy wptoc Enipatei T6b edââv mai, ăvotăpevos sic 

zip pay ebhăfetay, ua dvayrătet peră rijy Govhrzijv 465 mpooxbwmow vă ră Qavepiow  7i] 

“Ypertpag Moxaptărijzi vai vă (erjso în &aBove doyiie zăs âjias abrije ebyăc, ai Gzoiat vai 

ây dâvvărav tiv ăâvvapiav broornpity xi Tâ vvarây Thy Bbvauty TI) XâpuVobY tou porepav 

zi maparah vă Entrbya rob zodonpevo. Tă 33 Zen câ; “Yperâpac Maxapioryjros et1j07v 

Bec6ev zâunoha Xa. aavebry/i). 

Tis “Yuerepac Maxaptorijroc Bo5hos ranetvâs. 

1714, ?lovhiov 22. . 
Apăxos Sobrbos. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 122-3, no 81.)



DXCV. 
Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

plecarea Imbrohorului, „mila stăpânilor“, afacerea lui Spelaiotes şi neputinţa de a 

se face vre-o intervenţie pentru Vodă-Brâncoveanu şi ai lui. 

= Mavapirare dsozora, rijv Liv Na- 

xaptârmra. ebhobâs zpooxbvobvrec, Tijv iepăv 

SE BefLăy propie ăorălowar. 
- Tă ăză 22 rob Evsorâbros veypapuntvov 

ciutov vai câautov. abrî)c păun shăfouev, 

za, mmpopopndevrec rijv Eperiy Tipiiv Deiav 
ras, bxepGaMovroe Egăpriav s8%y0muev ai 
răe morpiuăe ebyăc xl ebhojias Tic, 
Evexa mai mhelotac GHoNoŢobWev râs ăpiras. 

“Eyopev ai ră îv adr Grjpermdevra” xai 
mepi pâv Tv Evradla îădwy, rod re vâr- 

torăro» Meyăhov-"luzpog6paa xi Xovosty- 
"Ep&vrn, npâjv p-ovrrăv-2uivn, 0Ehet Afebper 

vai Monapiârje ris Gr, wară iv 19 rob 
mapâvroe Epyoutyav ămb Baothevoborc Eybe 
rârapa, Ecpepe pepuăvoy Gaotitbv ai 1păpupă 

05 bneprâărov Enitp6no», vă ră Gnoîn robe 

erpooratav vă ovuuGâc, nhsoy mai vă Ena- 

vaxăudboaty sic ză târg, moi Ertr, mată rijv 

mpooraviv Srotp.âoavrEc Tobe ai juste x 

e pene, ai ăvanaboaytâe 7ovs, %aATă tb 

văzpov ris dwpeăc nos, pă ij abvettopEvny 

mpozopriy ua napăratiwy, robe 6enpodoâti- 

Gawey, ară rijy 22 10 rpEpovroc, nai Edd 

Ejsav sie md wadow păhora Tăv Evă0t6rat0y 

Meyăhoy-luopay6payay, be Eva Gâopatiav 

petorăva xai me pboet ăyobăy ui ETEUXEOTA- 

roy, Booy Eâvvifnuev, 27 răv Eripljoauey, vai 

zbv Exănapey mw opethovtvriv Befioaty. B)E- 

zopey râs ci adevrat pEpovrat 3 ps 

îjpâc mai apbe rade ntoobe îvtoniow Get- 

more pă mob Eeoc vai pep/avEri” u6v0v 8 

Qzăc vă robe mohverii 1oi vă T0be dtampn- 

Xărrij &v apa rela, nai zodoypoi 4 Gtau.0vii, 

tă vă azohapybăvopev vai yă Entorâuey mai 

„aBefije Th ciuzoy vi zh Eheos roy, 

Tlegi 82 mob 4bp Szabo, âzob Gpilet 

vă ppătopev zoic îv rîj Basthevohoy ăp/oaL 

pas, dv ob 7bym maia nepioraate, vă 7 

Szepaomtotăs vai vă zhv 6crfiiiowow, eis 

sodro â€ ui puztE d 1, Manaptozs 31 

Gr 65 uibvov dzat, dă vai dis „ai pis 47 

zopa zdhw, mod doc xivrpa 1ahapaciânw 

pac, Zipăbapey Bepuirepa ră dou CDvavzat 

zpbe Gotjferăy 705 vă ui 7ă auehT0ost, 7 

e pân sie Marapiorntos 78, ral Gră 

d proc ab -ptos was. Kalos pac Tpă- 

maty Gus, zi Topa God îhiapei pg 

paza 3, )Eonat zâs vă f8y Top e sis că 

  

 Prea-ferieite stăpâne, închinându-ne cu 

evlavie Fericirii Tale, sărut cu iubire sfin- 

ţita-Ți dreaptă. 
-- Am primit scrisoarea Ta cinstită și ve- 

nerată, scrisă la 22 ale lunii, şi, aflând de nouă, 

dorita-Ţi sănătate, ne-am bucurat peste mă- 
sură; am primit şi părinteștile rugăciuni şi 

binecuvântări ale Tale, pentru care-i şi 

aducem cele mai mari mulţămiri. Am aflat 
şi cele însemnate înăuntru; şi, cât despre aga- 

lele de aici, prea-slăvitul Marele:Imbrohor- 
Aga şi Husein- Bitendi, fost mutpac-emini, 

vei află, şi “Fericirea "Ta că, la 19 ale lunii 

viind de la Țarigrad un Tatar, a adus un 
firman împărătesc şi o scrisoare a Marelui- 
Vizir, cu care li-a poruncit să se ridice 
şi să se întoarcă la al lor, şi astfel, după 
poruncă gătindu-i şi noi cum trebuie şi 
odihnindu-i, după măsura darului nostru, 
cu obişnuitul alaiu şi orânduială, i-am 
pornit, la 22 ale lunii, şi au trecut cu bine; 

mai ales pe prea-slăvitul Marele-Imbrohor- 
Aga, ca pe un meghistan de cinste şi din 
fire prea-blând, cât am putut, l-am cinstit 
şi i-am făcut îndemănarea cuvenită. Vedem 

că stăpânii se poartă şi către noi şi către 
săracii locuitori totdeauna cu multă milă 

şi merhamet (îndurare); numai Dumnezeu 

să li înmulțească zilele şi să-i ţie în cea 
mai deplină sănătate și păstrare întru ani 
îndelungaţi, ca să primim şi să ştim şi pe 
urmă compătimirea şi mila lor. 

lar pentru dumnealui Spelaiotes, despre 
care spui să scrivm boierilor noştri de la 
TParigrad că, de i se va întâmplă vre-o 
împrejurare, să-l sprijine şi să-l ajute, 

despre aceasta să nu e îndoieşti Feri- 

cirea Ta; că, nu numai odată, ci şi de 

două şi de trei ori, şi acum din nou, când 

“a întâmplat pornirea călăraşilor noştri, 

am scris mai cald încă toate cele ce se 

pot pentru ajutorul lui ca să nu uite, şi 

pentru iubirea Fericirii “Tale, şi pentru 

creştineasca noastră datorie. Ci, după cum 

ni scriu, şi acuma când am primit seri- 
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1314, 
26 Iulie,



6i4 

1714, 

26 lulie. 

mobiceie zobrov rod xahorbyob! ore vă Weat- 

z=d0%, obre vă vazEpy) Xâov jrhâv' 6 Bzbe 5 

fapac pâvov vă TpvG5%, Ti ăi %ai 

2)evBapiav zăyroy. Tadra păv Eni 705 napOvToG, 

Zyzopay riptoy rrjs, dă vă pai- 

îzeri, Tpây beta xai” rac no- 

nprumic rije ebyaic, drwec etqo0y Îi 2v Fi 

zar, 

1714, ?loviiov 26. 

Tie Se Moxapârijtos de %ată 2vebpa 

pi TON Vă 

pousv Ex Ti] 

mai Dhoc sie 7Âc TpO0TAjĂS. 

lo, Srăgavac ovr, Bos565ac. 
| 
i 

(Bibl, Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

sorile lor, spun că nimeni nu cutează nici 

a mijloci, nici a pune vorba cea mai mică 

în trebile acelui fericit [Brâncoveanu]; 

Dumnezeu sfântul numai să se îngrijească 

de scăparea şi liberarea tuturora. Acestea 

deocamdată, şi iarăş să avem cinstita-T'i 

scrisoare, ca să ne bucurăm de dorita nouă 

sănătate a Ta şi de părinteștile-Ti rugă- 

ciuni, care să fie cu noi în viaţa, toată. 

1714, lulie în 26. 

Al Ferieirii "Tale fiu duhovnicesc şi cu 

totul la poruncă. 

Io Ștefan Cantacuzino Voevod. 

DXCVI. 
Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Hrisant Notara despre du- 

rerile ţerii şi plecarea agalelor, veştile rele din Iberia şi „treaba Mărginenilor“. 

E ovorayrivos Kayrazootqvăs Xphavdp No- 

TĂpe. | 

-- Moxapobrare, Grpbtare ua GOPTATE VOL 

dtomora, tiv “Tuerăpav Mawaptorijra 8ovo- 

2pens 2pooxvy&, 20! mavevhabâs dozâlouat 

ri zayenorărijv adres deâtv, 

Sefaowubraroy păy.a. rîjc “Yuetâpac deo- 

ppovpitov Maxapârnjroc ară md %&ov ăo- 

naoăyevoc thafoy, xn 2â6taoa răy rr Loy 

Qsbv dă răy âvabijv vai Eperorărijy pot ab- 

mia betâw mb ânoioy ăvavvobe, ăxpââe E7voy 

ră mepte/6neva, Xa ATOXpLOLY dvra Tod 1po- 

Mafâyroc ranetyod bob, Xa TATPIXĂ|V TAPA- 

poBiav megi râv 6moiwy ĂĂO dy Exo vă 

siză, &Mă mă ră a5ră mepi Tây a5T&Y, 

Ge. Exhadh 1d zavrăvopoy dupa TOb RPIPLO- 

voorow» Beod vă 300%, 2y roie rotobtole eroice 

3v3ovapoboav îjpivy yăpwy xai xadapăy ovyai- 

5otw, mai eter eivar rd BEhnmuă za» d Arptoy 

evnbizo: îv ră boi, xai ev 70 Govăry 705 

Kwpiob 2onây. 

Oi tzvmărar râvy paraiay 6rjoavpâv, Bec 

2eodyroc, ăveyoproav âvrebbev, zhijy TOMă 

deibava TV TpAdpăTtov vamnâpetvay ete Erod- 

ov rhy 3voroytotaroy r6noy Xa hay 

zatpiăa,, xi edoda al obhai div Gepazebovrat, 
A 7 e Y v + > x 

îme:01, be xai Ghhore eiroy, Îă rmăe wbfep- 

vloetg Zaeivob rod Xahord/05? modei Efhăr- 

Oqoxy, wo & q6fos Gx6u7] „sic modhobe 88 

dy rânov &xepoptiody 

fapeia mai Bpedhy twndropae' tati, iu ds 

i 

zahar” 1 Cpia sie 

1 Brâncoveanu. 

* Brâncoveanu, 

| 

| 

Constantin Cantacuzino către Hrisant 

Notara, 

Prea-fericite, prea-sfinţite și prea-înţe- 

lepte al mieu stăpân, Fericirii Tale cu 

supunerea cuvenită mă închin şi cu toată 

evlavia sărut preasfinţita-fi dreaptă. 

__ Prea-venerata, scrisoare a Fericirii Tale 

“păzite de Dumnezeu sărutând-o după da- 

torie am primit-o, şi am lăudat pe Dum- 

nezeu sfântul pentru buna şi prea-dorita 

mie sănătate a Ta; care scrisoare cetind-o 

cu luare aminte, am aflat cele cuprinse, 

care erau şi un răspuns a smeritei mele 

serisori de mai înainte şi o părintească 

mângâiere; pentru care n'am a spune alta 

decât iarăş aceleaşi despre aceleaşi, că adecă 

ochiul a-toate-văzător al lui Dumnezeu, 

care cunoaşte cele ascunse, să ni dea în 

vremi grozave ca acestea harul de împu- 

ternicire şi curată cunoştinţă, şi orice e 

voia Lui cea sfântă să se facă: în viaţă 

şi în moarte ai Domnului suntem! 

Scotocitorii zădarnicelor comori cu mila 

lui Dumnezeu au plecat de aici, dar multe 

rămăşiţe de răni au rămas în acest loc 

prea-nenorocit şi în această ticăloasă patrie, 

şi uşor nu se îngrijesc xănile, de oare ce, 

cum am zis şi altă dată, prin chivernisirile 

acelui fericit, mulţi s'au păgubit, şi frica 

la mulţi încă nu încetează ; cheltuiala asupra 

ţerii s'a încărcat greu şi aproape cu ne- 

putinţă de purtat; căci, afară de alte mari



cats das paridme Stoa, îmod îjnoXob- 
67%, o! Gzohwoi Emtorărat Ehorăptasay 

uz si5oc twov rob Kovoravrivov-Bâ5a, ră 

xpaoia, Xa Gha ră “fevvijuara, Xa ră 2epb- 

awâ, vai ră 'pertwvă,, Boo xi sis ră paaobhta,— 

at Xe pt, ea, îv Ghndeia, —xi ră Eteriurjoav 

xadâs îjfEAnoav, wi ră ăorpa Edtopoav vă 

mhmpwBody ăzb răv Trewva ai robe ăp- 

jovras Ex Tod r6n05, înod eivat Exbs 76 

îmorbv mowpiluoy: ele Totabras văi as Wa, 

îNae nepioootăpac Tepneneoey 6 rânoc' pâ- 

yov Îi Beapyuxi Ilpâvota vă Sa6XEVq, the 10 

part, Wa tă TO DpeTEpiv TIVIITĂTAY 

ed vă Bmoxsâtoyj radra nâyra: tows ai 

pă Thy pBopăy rây dstvy ăxohovbiijost yăvese 

TV XDeLTTOVOY. 

"Avăvow ai ră E rijs "lânpize păppara, 

mă Gnoiu 8iy Eâwoxy 76509 Ropaundiay E 

zi votwvoviay 16 05y.p0py; 000 în p6a(ecay 

Drm sie ri May. orogatâuevos! ri ăy- 

Bpozivnv &oBevarav sie xăfs wEpos 705 X69- 

wow, sie mâoa axă nai Tahatropias  eivat 

o»unepoputvn? xai nepinenhejpevoc: 250% Î 

uriate tura 5, 

A my 5a60eowv rob Maprfvaviov God 

&pitet (ei su eipovebefur *) 1, 2poxatapiautxi, 

mavrbe ăyad05 sia xndewovia vă ed50x1j0% 

anvepodoa sie Zusivo imod îjdehev eiotat o»- 

wrpepTepoy, păs ZĂnpopopiay adrîs5. Kai 

2 măvrore utvw sie Tijy Dn00/e0iy 09 peră 

apăe, Smatdi mal ie abr6, nai sie XA 

zohhă Zouâv drperhsrar: wâvov 1] Deia pie 

vă 8% Doi na Gbvaty vă Dr rjperobp.ev 

ăfiae îv roic rotobrois$, 

“H obtopâc p.ob, î dehpic wav, î Xartij- 

Megdăne, vai î vide um “Paâovuăvoc, sb-: 
A 

Male umobetăuevo răs map abtijs e5/ăs 

mai ebhoyiae, Bovhozpezâe 7poorvobat  Tijy 

“Yuerepay Manaptârijra, bios ai tă &ţ- 

6wa pod ai măsa Î, cazetvij pd oivia, Ti 

fovdezv zpoorbvnaty ăzowu.ostY abrij' 146 at 

mavânguat adi BeozetBeic ebyai etno peb” 76. 

amtă!, "lonhio» 1e!. 

Tis “Vpertpas coporâziis Marapârijtos 

dă mavrbe edafăazaros 47 canetybs dobhas. 

Rovyoravzivos Karanovo. 

cheltuieli ee au urmat, epistaţi împărăteşti 

au socotit tot felul de dobitoc al lui Con-: 

stantin-Vodă, vinurile şi toate roadele, şi 

cele de anul trecut şi cele de anul acesta,— 

până şi fasolele,—şi, să nu râzi, cu adevărat, 

şi le-au prețuit cum au voit, şi banii i-au 

orânduit a se plăti de Domn şi de boierii 

locului, care sunt la aproape de o sută de 
pungi: la astfel de nevoi şi altele şi mai 

mari a căzut ţara; numai Pronia lui Dum- 

nezeu stăpânul să vadă cu ochiu îndurător 

şi eu ale 'Tale preaslinte rugăciuni să le 

imprăştie pe acestea toate: poate că şi 

după peirea celor rele va urmă naşterea 

de lucruri mai bune. 

Am cetit şi serisorile din Iberia, care 

mau dat atâta mângâiere prin comuni- 

carea, nenorocirilor, cât au adaus întristare 

la întristare, socotind neputinţa omenească 

în orice parte a lumii, cu câte rele Şi ne- 

norociri e conerescută şi împleticită: toată 

făptura s'a făcut întru nimica. 

Pentru treaba Mărginenilor de care spui 

(dacă nu e o ironie), grija dumnezeiască, 

întâia începătoare a oricărui bine, să bine- 

voiască, ajutând la ce ar fi mai de folos, 

pentru înştiințarea “Ta. Şi eu totdeauna 

rămân la făgăduiala mea cu bucurie, căci 

şi la aceasta și la altele multe suntem: da- 

tornici; numai harul dumnezeiesc să dea 

viaţă şi putere ca să slujim vrednic în 

lueruri ca acestea. 

Soţia mea, fratele mieu Hagi-Mihali şi 

fiul mieu Răducanu, primind cu evlavie 

rugăciunile şi binecuvântările de la. “line, 

se închină cu supunere cuvenită Fericirii 

“Vale, asemenea şi nepoţii miei şi toată 

smerita mea casă Îţi plătese închinarea 

supusă; ale cării preasfinte şi de Dumnezeu 

ascultate rugăciuni fie cu noi. 

1714, Lalie în 26. 

Al Fericirii Tale prea-inţelepte întru 

toate prea-evlavios şi supus rob: 

Constantin Cautacuzinn. 

(Bibl. Ae. Rom, copiile d-lui M, Ghete: Legrand. o. c.. IV, pp. 123-4, n0 82; Pecueil, pp. 143-9. 

nv 73, eu îndreptări.) 

1 Legrand, IV: sropaâpelia. 

2 Legrand şi ms.: opune tbpuivr 
3 

+ lipseşte parenteza în Legrand, IV. 

3 De la virgulă lipseşte în Legrand, IV. 

5 pe la pu6vo” lipseşte în Legrand. 

De la semnul de înterpunctie lipseşte in Legrand, IV.
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1714, 
August. 

— 

1714, 
l-iu August. 

DXCVII. 
Nicolae Mavrocordat!, Domn al Moldovei, întăreşte privilegiile mănăstirii 

Maicei Domnului din insula Chalke. 

(Bibl. Ac. Rom,, notițe greceşti contemporane.) 

  

DXCVIIL. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre interven- 

ţiile ce a făcut la Constantinopol pentru ca Patriarhul să nu fie supărat pentru 

rosturile Brâncoveanului. 

Srâpavos Rovromontvăe Xpooivdwp No- 

TG.pA. 

Be6c. 

Maxapirure sonora, tiv Yi Maxaptd- 

cra ebhafâc poonvyodvrec, Ti lepăv adrîs 

"Bafăv twptăowppâvoe: donatâuez, 

Tb ănd uS' rob mopehdovros eYpaunEvoy 

minaay xot cefăouov adrije pâna dopâvwe 
pi ro = Y a o - 2 $ 2 1 

înâfaney, o zhnpopopnd&vree abc” ri 

ăgabiv dpetav ras, ră Gadtay xapăiac & 

-ăpnuey. "Evoyev xi ră empatie vpapânevu 

sai. rijv toat God pie wâpver, 18 âv eb- 

ptoxerat Sah Er ăvrabda 6 evântiraroc 

Exouurnde Meăhoc-lunpoy6pavac, vă Gby0- 

paijoopev Emtpehâc eră rije "Bv6o£6rorâs 

ov xi vă măv mapaxahtotuevt Gr, dmep- 

onsvos sie Boo:hebowoay, ai Eporpevoc 5, 

vă păjv âvarpEp Teheioe uiljre zepi Tob “Ariov 

Teopytov, pijne zepi rod ăyio» Brjihey,. vijre 

mzepi ri Maxaptiărarăe Tr, dv Erwye vă d- 

xobop rizorec îv Adi zapoxarabijrne 705 

xadorbynb$. Kai, doov wăv mepi 705 adT05 

2mpovpăauev ? rii 

Maxaptorijri re râv xatpby xi Ti) 1 NE pay 
Meyăhov-luzpox6pata, 

rije îvredfev annrpuiae rob Xa. dhoy rây 

zpânoy 10% îv my BEempoavâtjoanev . [E 6 

ây măv ăvopăpauev ai 9 Thy na puaaht- 

away Gepu.6rspov xai 2morariwotepoy tă răe 

avorăpo brofăozie, todro, ây oi ăybponot d 

atozljowoty10, oi Mbor xexpătovrat, "Apt, 50- 

moră povb uoxapttarell, ăy towe fpete 6ăv 

zv etpapey awwrby] mă sivâra vai 2nwpedi) 

ai meri adtâv râ bnoliscenv ai nepi XA 
PI III 

    

Stefan Cantacuzino lui Hrisant Notara. 

Cu Dumnezeu. 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 

evlavie Feriecirii Tale, sărutăm cu iubire 

sfinţita-Ti dreaptă. 

Scrisoarea-Ţi cinstită şi venerată de la 

26 ale lunii trecute am primit-o cu plăcere 

şi, aflând iarăş de buna-Ți sănătate, din adân- 

curile inimii ne-am bucurat. Am aflat şi cele 

serise pe rând şi rugăciunea ce ni faei ca, 

adecă, dacă se află încă aici prea-slăvitul 

Mare-Imbrohor-Aga, să vorbim stăruitor cu 

Slăvirea Sa şi să-l rugăm ca, plecând la 'Ța- 

vigrad şi flind întrebat, să nu aducă înainte 

pici despre Sfântul Gheorghe, nici despre 

Preasfântul de Betleem, nici despre Fe- 

rieirea Ta, de sa întâmplat să audă ceva 

cu privire la vre-un depozit al fericitului. 

Şi, cât despre acel Mare-Imbrohor-A ga, 

am scris Fericirii Tale, vremea şi ziua, 

plecării lui de aice şi tot “chipul cun 

l-am gătit de cale bună. ar, dacă am 

adus acest lucru înainte şi l-am rugat mai 

călduros şi mai stăruitor pentru lucrurile 

de mai sus, aceasta, de ar fi tăcut oamenii, 

pietrele o ar strigă. Ci, stăpâne prea-fericite, 

dacă poate noi nu l-ar fi cercetat eu cele 

cuvenite şi folositoare și pentru aceste lu- 

eruri şi pentru altele felurite, oare unele 

Jueruri primejdioase şi foarte vătămătoare 

nu sar fi petrecut? Şi oare mănăstirea 

Sfântului Gheorghe ori preasfinţitul de 

1 Nicolae-Vodă însuş închină la Xeropotam mănăstirea Daneului din Iaşi (28 Ianuar 7221=1713) 

(şi Langlois, î. c. p. 77). 

* Cuvântul nu e în Legrand. 

3 Aceiag observaţie. 

+ În Legrand lipseşte de la zztpush&s. 

5 

5 Brâncoveanu. 

Legrand: îfpuvapev. 

3 Ibid: 3tsnpowânsapev. 

2 Lipseşte la Legrand. 

1 Ms: cruz Gov. 

1 De la punct până aici nu e în Legrand. 
p e 

Lipsese la Legrand aeeste două cuvinte.



Sapâpoy, Ăpa "fe căv ri xyăvvbân zpăruata 

ai ămâhotorepa! Bv î0ehaat darpetr,; Kai 

ăpu e î ră povaorijptov rod “Aniov Leopyiov, 

3 6 naweporaroc toc BqjOhetu, 3) ăhot nod 
ia xprortavoi râv 2vradGa Ecte 1,0thaot peivm 

ăvempeaarot sie mb mavredic vai Boc Gxa- 

catirnrot xai âvevâgnror 2; 'Pobro sivat 2p6- 

îmhov nâe, âv pete dăv 1jfiehapev xp rijv 

zpootitovăy otxovopiay vai wo6Epwraty, ai 
ây div “0eXauev deverijor, ăpor&pobe zobe 
mădec, xaboe ră ămatroboe rd Yptottavinăv 

xptoc was, Befaa rorabra GhEfpra xai Ext- 
Cipua npăuara. îjBEhao bnorpttm, bmod vă 

epitm 3 Ghov mb âvraba obor, XA vă 
ueivooiy oi nâvrec Ev Enotăost AA ATOpiY 

peţiory). Tă Gnoiov robro xa6P Evac oinoxbpre 
civat, ăv Behijoy, vă mb motebon îj dt. lysist 

wâpropa Exopev răv Erătovra wapăiae Xa 

yewpobe wat. 5 ră apozră Tây Avâpâney E7to- 

râuevov uăav Bedv, nâs 05 piâvov Gant 29. 

die mai pie, GXNă voi mrohhănte %7 uptăxte 

ăvavepapey ră EnoreM) %al ră sic âvaulpeaty 

râv Evavriay meporioeuv ObyTelvovrz, val 3y- 

dEpu.oc înapazatoauev xairode vrabda jăptv 

piiae rob XANOTDYOD TĂSAOVTIS vă A9%10%j 

avevog rod xai ăxaratirijrode $ (ao ai 

inte we ară Tijv Dperâpav ăfiootv), wat, 

îmet ămepyâpevoc, Îtă riiv Xp 6205 1j5pu- 

vev &vr6y rob, vă pi, Bradet) vă pod NI 

roi adevrat ră Boa oyrelvodoty sis ănăvr1j9tv 

mâne ăvemetpăvne Teptotăszwe. Kai, Gov 

păv Ex pEpobe pas, Gefâzoubrate zâtep, vară 1 

îovazăy &yrve Î) ăeethopâvn pptotawvij GiKovo- 

pia, xi noftpwnatsT. Bivat due mb 30545h0v 

&nod ză papropmdâvra dăv Epapropi6rjoa Ta 

aâNhorpioy vai Votpexărovy, be piei î, Ma- 

xaptâens Tn6, XXă, wados pe "1pătaba o 

2 ri Baorhebab5% Appowss pac (ră 6zoia 

doyapiălouev ze ră Teprypăt0da! vai Ti 

Mozapârari ne ci XvOpwzoi 7ns), adrăe 

Zoe maâz/0c tăi orâpart nai tdi "/etţ 

păzea, brd 7âv Bacâwov paivezat fralo- 

wevoG, ră dvegepe val ză GC ĂGr1joey abră 

0 aparate by vanat vai 

a 

pi, 

«i
 = 

TO De zate 

Zaepâzop” 40 sie Obvarat 2hfov vă lat, * 

îmfetay î îvebobn 5 zahâzwpos; Îl Ins 
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vo 205 aţi 77 (056 /09, Tâzo - Ş
 

  

1 2 2 Ms: îzefhabtacazau după 4tvâbybd%, 

Betleem ori alţi mulţi creştini din acele 
părţi ar mai fi rămas nesupăraţi cu totul 

şi pe deplin necercetaţi şi netulburaţi? 

Aceasta e vădit că, de n'am fi făcut noi 

îngrijirea şi chiverniseala cuvenită şi de 
mam fi călăuzit pe amândouă agalele, cum 
a cerut datoria noastră creştinească, de sigur 

Yar fi petrecut astfel de lucruri pierză- 
toare şi păgubitoare, încât să se înfioare 
toată lumea de acolo, şi ar fi rămas toţi 
în uimire şi în mare zăpăceală. Care lu- 

cruri unele câte unele eşti slobod să le 

erezi, ori nu. Noi avem martur pe Cel ce 

caută inimile şi rinichii şi ştie cele ascunse 

ale oamenilor, marele Dumnezeu, că nu 

odată şi de două şi de trei ori, dar şi de 
mai multe şi de mii de ori, am adus înainte 

cele de folos şi tinzând la nimicirea îm- 
prejurărilor protivnice, şi călduros ne-am 
rugat şi de cei de acolo ca să lase nesu- 

păraţi şi necercetaţi pe cei ce sufăr pentru 

prietenie faţă de cel fericit (precum s s'a făcut 

şi acum după cererea Ta) şi ca, plecând de 

aici, pentru harul ce am găsit în faţa lui, să 

nu lipsească a arătă stăpânilor câte tind 

la întâmpinarea oricării împrejurări pro- 

tivnice. Şi, cât despre partea noastră, prea- 

venerate părinte, sa făcut după putinţă 

cuvenita îngrijire şi chiverniseală creşti- 

nească. Greutatea este însă că mărturisi- 

rile nu s'au făcut de oameni de aiurea şi 

voitori de rău, cum spui Fericirea Ta, 

„ precum ni scriu boierii noştri din 'Ta- 

rizrad (eare .socotim că 'Ți le scriu şi Fe- 

picirii Tale oamenii ăi), ci însuş acel 

fericit cu gura lui şi cu mâna lui, în scris, 

silit, cum se pare, de cazne, le-a arătat 

şi le-a recunoscut către puternicul nostru 

Împărat şi prea-înălțatul Vizir; şi cine 

mai poate spune despre cele arătate că a 

minţit fericitul? Numai harul preasfântului 

şi de viaţă primitorului Mormânt a econo- 

misit până acum buna orânduire a acestor 

Jucruri pierzătoare şi oarecum s'au liniştit 

velele ce se aşteptau. Nădăjduim că acelaş 

har şi de acum înainte prin sfintele ru- 

găciuni şi solii ale Ferieirii Tale până la 

2 În locul ambelor adiective. la Legrand: ăzazavât5:. 

3 Ma: 95%. 

Aceste două cuvinte lipsese la Legrand. 

Aceiag observaţie. 

Fraza nu e la Legrand. 

58183, Vol. XIV. 

De ia începutul frazei până aici lipsesc la Legrand. 
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17114, 

15 August. 

„“petpioquev rd ebay Tips, pă T vă ei- 

movânaney foc Topa rii %ahijy toltjsty capăt va îngriji şi capătul cel bun, şi se 

roy chefpiov robroy Droftoeoy vai rpăzovy vor potoli cele de acum furtună şi vârtej, 

ză Btooprhbvy0 979 TĂă XpOGĂGRbHEVA. AXĂ. din partea vânturilor protivnice. 

"Exzitovey adr ua Tăhw dv ep mi i 

npeofatâv! rîe Moxaptorijrăc Tis 17.” pe pt 

redobe vă zpovotorj, mai rd Grpa0y măhos 44 

vă. marea) 1 îvecrsa rpibpia %at C&I, ! 

1, Dad 169 Evavrioy TVE. TO. | 

“pate uă Ghov rodro 47 Tg, Gmob &ve- | Noi totuş şi acum, când i-am primit 

| prea-venerata, scrisoare, având gata călă- 

“away Eroipobe xahapăatidec tă vă Avij0osw | raşii să pornească la 'Țarigrad, nu numai 

sie Baoth=5656ay, 0b wâvoy ră Tpâs Tăy.rt- i că am trimes prea-einstitului boier și cumnat 

worazoy ăppova x vapbpiy pe May | al nostru, Marelui-Logofăt, venerata-Ţi seri- 

Aozobărry oeâdomâv rrjs os îjro mă Sotelia- | soare, cum eră, dar i-am şi scris cu cea 

uev, BANG mai Bepuâraru, Tăv îypăbauey vă mai mare căldură să ajute cu grabă şi 

zapaord mpobbpune, azi etc dou Eyăey6ueva să se silească a înlătură în tot chipul 

îvavria npiypara Trbyovy vă peoohaG1j005y câte lueruri protivnice sar întâmplă să 

dap adrije mai rod “Ayiob Tăpov nai vă - vie între acestea asupra Ta şi asupra Sfân- 

„Be doyie rponov vă 2a0Xi0 Vă tă ATo- "tului: Mormânt; şi astfel va face de sigur 

apobop3 moi Ele B5het xduqj GEfora zară . după porunca noastră şi după cererea Fe- 

Tijv TpOSTaYIV Was moi Mară iv ăflooty Te .  vicirii Tale. 

Moxapirros ns. | 

Ilapaxahodnev 38 dewăwe roy WLocoy moi i Ci ne rugăm necontenit de Dumnezeul 

tâvra Bedy za pc vă dapohărerj Dnep- . cel prea-înalt şi viu să ne păzească şi pe 

mzp&vobe TG nepinstelas xi ănay ră noi mai presus de toată sehimbarea şi tot 

&voe mov edozfăv pptoravâv, trois 8 pat. neamul evlavioşilor creştini, iar celor ce 

pexămoe vă ănGătăm, ară ră fovhebuara | se bucură de răul altora săli plătească 

rîe vapălac twy. Tara păv Exi rob napovtos după voia inimii lor. Acestea deocamdată 

sie âmâxpualv rms' ai 28 mavântar wa beo- | ca răspuns către Tine; iar preasfintele şi 

meweie adie sdyai etrioav îpiv âpooi îv ; de Dumnezeu aseultatele-Ți rugăciuni fie-ni 

ajutătoare în viața toată. 

1714, August 1. 

Al Fericirii “Tale fiu duhovnicesc şi cu 

io zawri, 

aă, Abvobarob al. 

Tie Xe Moxapârijros bibe ATă, RVedWA - 

„a Dhoe sie TâS TD0GTIȚĂS. ; totul la poruncă: 

Io Ştefan Cant. Voievod. 

(Bibl. Ae. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon; necompleet la Legrand, IV, pp. 125-6, n9 83.) 

_DXCIX. 
Nicolae Mavrocordat către dascălul chir Iacov; scrisoare retorică. 

Nuadhaoe Mavponopiizos Tr dvdăsxae Kop "laxhâp, 

"0 wpzvâvl & Betvorqroe X7i eduovoiac! Tadra văp peră zohije âufprbziae av 6ho» 

zod Xâpoo Gahăymovra 6 pâvoy narawvătet my Voi, GG ri ebrevi Xa xeptvoia, Ti] 

wegadovoig wa 76 bet xaranhijeTovTa zowidote mes xătogov aBioryjst Thy ET yăvovta 

ze Ady. 'H % fiuerepa Voi, Băvtoy udata m pet 70d XGŢOb, Ti TDRVOTI TOV vomu roy, 

zi ăowprioz râv Epoy, 7 Gpibe 70 1vouiby, zi) edpvduia, Ti "VhazopOTI)tt, .TĂ vhs 76 

meptbdoy, Tây SyBopnuiToy, Tâ îvouâtoy Ghos Ghodoa, vai 90. 76 eva Vrrri W7 Tpo- 

1 Aceste două cuvinte” lipsesc la Legrand. 

2 Lipseşte cuvântul la Legrand. 

3 'Poată propoziţia e prescurtată la Legrand, unde e şi: pecohaiYcy. 

+ Un raport din Constantinopol, 21 Iulie 1714, arată că Sau găsit, după mârturia sevasă prin 

chinuri, a nenorocitului Domn. 30.000 de galbeni de Venetia în metohul de la Adrianopol al Sfântului Mormânt 

(orga, Documente privitoare la Constantin- Vodă Brincoreanu, Bucureşti 1901, p. îî, n XIX).



matob/p broxsiptos veţovoiz bnă rîs îxzhiteoc etc îraolav ovorehharat 47 houy nâverat 

oie robr6 păv rijv bn vie dei Coons wat beobore wwiume Tod totdipov pai GEfaoWIwTĂTo» 
yewijtopoc Epeâpehovoav xai odăezbzore Siizhov yevnoopivnv Ani Exămjhwset, how Tpo5- 
Gzî0a că mpocemibeioa orevouobs ohhezahhtăove ai. Goxphuv %powvohe Ext/hoaoa' T0dT0 dă 

jăpras Guohovijoet ri) buerEpa Gororării Voi rîc nepi Tipe evov00bvne %oi vaovirabiae. 

Li ăp îe rotodrov dâva Eufahoduev voi hiţore Enalpety 17 MGGusiv Ent/e!pijdipey, ră 

bmazov o0d5v usiov 70 firâpov î rây vrhoodpoy, zăv vurop xi pet” Tjuepav "Ari va 

Moboatc obvâtatromevoy, răv Giov uxdaporrizi ui ro bnepâăhhovrt ThObTp 2A00V Tv per 

ară ra apâtw oi Bzopiav îv ro 220 îppăc at od3evbe debrepoy, zohd narozty Anoherpfjâvree 

rod Eyyetpiuaroc 05% Ec6ueda Eco woupis” OMă Xa 7 mhibe râv Emaiyoy Tây map Eni 

novovovyi  xaraxhufeie, obyi îe vane xai yapizov doMoyias 'popiloat, Gh ore ăpat ză 

orâum âbvauar. KaBănep 58 ră ăMenăidna mă0n, î rijv Ep Woxi, 7 ve by %ou, 

mepixăbgza:, too îxavă sie Aire napaiziiaiw, pibro ua zi buerăpav &pypthetav î| mepi Thy 

zpâpwov pihootopiia ris dă zip râv mepi pă Enalvwy brepbohijy aiziac &nahMte, “O 5: 

Betoe Epoc, 4 puporepgor zerefonefia, by Evăiwrhhov rije ebvolac 75po6Y, tv îy e rd Rapv 

2) Wyij bad owvoyie ua Exnhijteoe svwbijoavra, per ob 205 Batpovios dvophEtae, 

zii dpotâatae ăvăniie veawevauâvrc, 3. d6dpaxe mabeiy 2apaoredăat Tijy Oueripay Xoytrijto” 

îv Emwiix:orov îv ebroyin xal [host darijpolrj îi £6 Bipove ebpeveta, 

1714, 'Adrodoro» 15, 

îv ri 

(Legrand, o. c.; IV, pp. 117-8, nv 84.) 

DC. 
Răspunsul dascălului Iacov către Nicolae Mavrocordat; cuprins retoric. 

Azăvenats. , 

_ T&wae păv mov zovwrjBăvra Nov 5v Gepovia vw 2003) Bvezăhony xai sos 05 outpây 

ue date, vai tâpâr: mode (3ei văp eineiy zădj03c) zeptedieucny, napă Tie Dpertpas aplâso- 

mirns wpicewe meprpivov Tiiv Vij?6v, ai Tavtoioc îţevâpay roi Nopouoie mrapov ăi zii 

vzhatvay î vi Xewriy ămeverzac et, Tây ăMoy, el sie orty înavăe ră rotabra %piyety, 

&Xizov pot vâovy, rije “Yperâpas BoxtpacâG1js zeherijtoc, "Erei 5 1) upiemorărij obyecte abrijs 

od uâvov răv A50y ămohegăeobat orei, aNdă mări ry ovioavra îuă role Enaivote Aothebarut, 

aa e Gâmbâe mabaiv 3 îtâpaxă pe nenitjre, mai dopeăy dâpăv mai aia» Titenonxie Bodvat 
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770567 Ou.ohoyâ 7ijs re 105 X60» amodoig nai nov Enaiioy 10 mepi îpă 47 TI WEIA)o- 

apenobe eoriwiac 1ai dopzăe, 

(Legrand, o. c., IV, p. 128, no 85.) 

DCI. 
Clerul superior din Ierusalim către Patriarhul Hrisant Notara, ca răspuns 

la scrisoarea lui din laşi, 22 Maiu, protestând contra ideii sale de a face arhierei 

pe „egumenii din Vlaho-Bogdania“, îngăduindu-li apoi a se întoarce la viaţa lor 

paşnică şi puţin meritoasă de mănăstire. 

Mozaprozaze, ooporaze ua mavaţoraze abea 47 D50n07a, Rep vai Norpâpa 

zis apias zâhsos 'lepobozhiy. 42 RÂS Nadatozivre, rome, 1pte Xpboabz, iv Lip Ma- 
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. 
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Cefiouta i Tpoonwrisă “pânza Tic “Veripac prior; Managers thââouzy, 
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xew&vre dbvăueoc, od xol deâpela dă mayra, îva noi mb rod vov orez Xa Buarzhdrri) 

abriy db ri wparatăv abrob yeipo, Gnorănroy 5mb mode midag adres mâvra &ydpby xai 

mohâutoy. "Apiiy, 

Tpăce 88 îpâv Î “Wperspa deoriujroc Mazapârne mpbs rois hot xai TOTO, ri 

îqhaâi Eyere vă mpobidoarat ăpyiepeis drd tfrobwevobe Tijs Bisyononăavias, pă Tpânov dr 
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paxadoduey ri? “Yperepav MawaptoTijra Zhou move dmmtămayvec vă del) Tadro Tb ventă- 
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„0 ăvăzavow ai udhora Gov mă eră răy mpobiaouby at Tijy &pxteparixijv TUsiiy "D= 

pebowv vă Emavaorpețaby elis îiovpaveia, mai ăxt vă xădovrat sic răe Emopylac abrâv, vă 

motpuaivodot rd zoluvoy abTâV, RATĂ. zi ovvijBerav râv dpXteptoy. Tpoiwpovres Gwuwe rebro 38; 
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Swwcbnoaty, Bmotov îxNEE Th Ilvedua rd “ Asptoy, măv ze mporirobpevoc eîvat, Xăv Te ăpyip.avăpirijs, 
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Momaprsrriros Shdaiotac dodhoe Pâtaqs Nogpobptos. 

“O Neazsheoc Ilap(evoe. 

“O undehestac Pornos. 
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Rosen Tis Ss Masaptârqtos Ploareip. p.0vay 05. 

"Apyipavâșizrs Swppăwss val 1epon6VaX0€. 

Med&rtoc iepouva/ 96 47. pOTjI0DEVOG. 

Ilporpobuevos rod Kahovario» Neobros tepow.6y4:/0s. 

“O u&yas oxevopbhat rob “Anjiob Tăzov. 
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“O xaOmyobuevoc zis arptac Brjbhety, Maxdptoe p.ovap6c, dodhos Tis is Maxaprârrytos, 

"0 za0jrobuevos rod “Aia Safta Kbprhoc p.ovayde, ândhos ris Ss A Moxapt6r4ros. 

“O nabyobpevoe mod ziuiov Srabpod Ilaiotoc p.ova'/6s. 

“O îmobueyos rob zpoottov 'Hhiov Aawij p.ovoy6. 

“O mobwevoc 705 Ilpoâpâuov LPafprăă wovay6c. 

"O înrobpevoe 705 “Ay. Amuimnrptov "loaxeip. uova/6s, 

“O pobwevos rod *AGpaău, Bevrauiv u.ovay6e. 

Sic Manaprortjros. 

Bapyăfac iepowâvaoc, 8odhos tie Xie Maxaptbrijroe. 

Medyiosăix povag5c, npontobpevos eis' Bret 

Kai pi homo îv Xprore ă3ehpoi, Bobhot rijs "Vperepoc peyiorne Moxzpiirijroc. 

(După ms. 605 al Metohului Sf. Mormânt, Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DCII. 
Radu (Răducanu), fratele lui Ştefan-V odă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant 

Notara, în trebile ţerii şi despre plecarea 

"Emtorohi, “Padobhov Kavraxobtnvyod zpde 

Xpboay6ovy, Ilarprăparjv “leposohbuoy. 

1714, Adyovoro» 25. 

“Odov mita vai uă abate EAmidec erpt- 

govp.0», cefaopiitare dtonota, vă Go 

2pyop&vnv 236 ele ră Îjperăpa, vă ri &zo- 

aboo mai adie coparxâe mai vă rijy tă 

pă robe atodnrobe rfxhpobde 22i, donal6- 

wevoc "petheaty ăvatiois zijy (apt d porov ai- 

mic detiâv, vă pebsto âv abriis drpaadv vai 

edhoţiay, Xa vă ovp.zaVIjrbpiou.ey 

raiay abrîs Tapanoiay ue 

vijy eb- 

TVEDpaTtai,y £0- 

epoobvrjy xai depad iza, enzt5i (papropobons 

ua Tis Dpecpas eirrpivearârris Gvvstâio2w6), 

Epoyras eis răi pthooropotătod zaTpăs 

zijy Betozărry abrijs %0pb01;y, Et ză zveb- 

parztuă abTIG /aplOuATA ai Tv Epuzorov 

zadonapabiay, sbhafâs oriâpa câpouat 2pbs 

abrly, za Daca adi door dy mă ab- 

-zăva, 2poBop.obpevos vă Eâzrpete 7o0ic 2p0%- 

1ovijrois aiij Ezicârțpaat a â ză Eztzzy 

nîs &vije ăcbevelac” us ză dritowy 20) 

uatpob p.0ă doropriee pai zabT%p Ti 2p0050- 

vobpăvtji '/apă, 

DE piGTaTiră 70 4Ap6d îvâvra5 sa Vă zeu 66 

apă 3 

DT TAS pal să ăvațazia 

5 bimjozâzav ud Tppspvos e sis si 

Basihebovsay vă cratpiioe 3p3ice pepiuv Pat   

sa la Constantinopol. 

Scrisoarea lui Radu Cantacuzino către 

Hrisant, Patriarhul Ierusalimului. 

1714, Avgust în 25. 

Am tot aşteptat şi m'am hrănit cu bune 

nădejdi, prea-venerate stăpân, a mă învred- 

nici să Te mai apuc venind de fapt aici 

la ale noastre şi să Te văd cu ochii sim- 

țarilor şi, sărutând cu buzele mele nevred- 

nice mâna-Ți izvorâtoare de daruri, să mă 

împărtăşese prin ea de sfințire şi bine- 

cuvântare şi să serbăm împreună prezenţa 

Ta fericit căpătată cu mulţămire sufle- 

tească şi bucurie, de oare ce (cum poate 

mărturisi şi conştiinţa La cea prea-sinceră), 

având ca pe un părinte prea-iubit creștetul 

Tău cel prea-dumnezeiese, pentru harurile 

Tale duhovniceşti şi bunătatea înăscută, 

am foarte mare evlavie către Tine şi plec 

spre Tine grumazul mieu de rob, fiind 

gata să slujesc poruncilor Tale venerate 

după măsura slăbiciunii mele; însă împo- 

trivirea vremii mele m'a lipsit şi de această 

bucurie aşteptată, de oare ce şi împrejurările 

de nevoie ale timpului au silit să fiu trimes 

de prea-înălțatal mieu Domn la Țarigrad 

ca să petrec acolo puţin timp, pentru gre- 

lele nevoi şi nenorociri ale ticăloasei eri 

621 

25 August.



1114, 
30 August, 

x 2 
Fu măe fapetae vărpize Wa nori 

ris marpldoc, omzod O 
p6w 
rad dhhio» rânob za 

împoe Bebe d râv Duerăpoy RAVaotărov 

e /y vă edâoxljog vă Ev EA vEpowe Tâv 

xparobyroy xânia onumăbera nai Woparoia 

anppopăv. “Oe mai weră zohhijs 0âb- 

ris Wo7lis wov ănoânuă ris narpios 

ris owyjevsiae ăzahhărropat, Erei, sg 

TOY 

VIS 
vai 

einoy, 83v Mom vă anohabso 7ijv &to- 

arov za os6xouimtâriiv ot abis Tp6- 

Bodu tă mol sic debrepov mod, tară rijy 

zapotpiay, Epyâmevos, Exhirapă vai Xabdixe- 

rebw rijv dEvvaov mai Tâvoopov Tod Qecă 

rdewoviav vă pă ăttooyj vă Tijy AnoNaboo 

2v căyet sie riv Bacthebuboay ebepatvosvry 

moi bpiolvoboay, 6noc | owvexis obrăs €v- 

za abvopthia vă mpotevijo sie Tiiy 

ob râphiy wat dovijy, mol Tposert 

zapaiveaty wat Gărgiay îv Toie Tpaw- 

revâte 

vo 
d0'p'y 

reotc. 

Aotnăv abptoy, ri e 105 napâvroc, 6ov- 

hâuevos daoda ris 6805, poor Tijy 

duerăpav marprxijv. ebuăverav vă robăe rob 

ramevod 4.05, 0 VGEpOS TEpIRTDOGONALt Ti; 

mavamtenârny adrije detăy, (ov wi eb- 

norulay adr mpoopovâv, ui dvriâoh Tijv 

Suerepav wadonorţabiav vă 2poâăoq rijy ui 

moBrjploty vă răc Beonerdeie wo coarde 

abrie ebyas, Bă vă ev narndouia xai ed- 

ala, ua 1 îmâyoos mâhtv we! byteiae zi 

sbo5obutvn. 

Ein 

ămopâvroc Xa sbrpavoboa Amur, sb- 
2y6eoe abrijs xopbpi Bytaivo»oa 

zoutvn vot ră dvală ai corijpta. 

mă, Abroborab ve, 

Tis “Yyertpas Mazaprâzrjroc ebhafijs 5 

xană myebua 10 dhrjivăs Boboc. 

“Pâdovhoc Kayraxobtrivoc. 

(Legrand, Pecueil, pp. 147-8, no 74.) 

  

şi ale patriei, care Dumnezeu Sfântul, prin 

prea-sfintele Tale rugăciuni, să binevoiască 

a se face din partea stăpânilor vre-o com- 

pătimire şi vre-o mângâiere a nenoroci- 

rilor. Deei și cu multă durere a sufletului 

mieu plec din patrie şi mă depărtez de 

rudele mele, deşi, cum am spus, nu m'am 

învrednicit să apue prevederea Ta vred- 

nică de privire şi prea-venerată; pentru 

care, după zicală, venind la a doua tre- 

cere a vadului, rog și implor grija cea 

veşnică şi a toate înţelegătoare a lui Dum- 

nezeu să mă învrednicească a Te apucă 

în treacăt la Tarigrad voios şi sănătos, 

pentru ea statornica La cercetare şi con- 

vorbire să dea sufletului mieu mângâiere 

şi plăcere, şi încă şi cuminte sfătuire şi 

călăuzire în luerurile de făcut. 

Ci mâne, la 26 ale lunii, voind să plee, 

mă închin bunăvoinţei Tale părintești prin 

această smerită scrisoare a mea şi cu gândul 

sărut prea-sfinţita-Ți dreaptă, dorindu-Ţi 

sănătate şi noroe bun, şi rog bunătatea 

'Ta să călăuzească plecarea mea cu ru- 

găciunile Tale ascultate de Dumnezeu şi 

mântuitoare, ea să fie cu plăcere şi feri- 

cire, şi întorsul iarăş cu sănătate şi bună 

îndreptare. 

Şi să fie dumnezeiescu-i creştet sănătos 

fără tulburare şi fericit fără vătămare, 

rugându-te pentru mine de toate cele bune 

şi mântuitoare. 

1714, Avgust în 25. 

Al Fericirii Tale fiu sufletesc evlavios 

şi rob adevărat: 

Radu Cantacuzino. 

DCIII. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre şederea acestuia 

în Moldova şi despre primejdia ce a trecut pentru dânsul. 

"lodwyre Masponapăăroc Xposâvdep Noraps. 

Mowaptorare moi Beoosftazare dEozota, 

zip “Wpsrepay Maxaprârrira ebhabâe 7p06- 

doritouai, îz- 

W.2v06 Tr 2AWGĂLVĂN.0) Bes nuc Ga zohdtrot 

pă mal AvorEpav 

1596, za TI Bettăv abrijs 

2 A 9 v 

abriv ăvocoy, sbinucv, 

zavrbe Evaytia, 

Sefăsptoy Ypăuua “Yuerăpas Maxa- Î 
omrzog îhafov zai îm 7iv pai arie 

i i put i 

Ioan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite şi prea-cucernice stăpâne, 

mă închin cu evlavie Fericirii Tale şi-Ti 

sărut dreapta, rugându-mă de atotputer- 

picul Dumnezeu să Te ţie fără boli, în 

bună voie, sănătos şi mai presus de tot 

protivnicul. 

Venerata scrisoare a Fericirii Tale am 

primit-o şi pentru buna-Ți sănătate am



mov Qsby £56taoa, ME ză vă 

etya, axoboy ms ete vviion mază ri Bha- 
inv "1 Maxaptârijs abtijs, 55 Eypawa vară 

nic mepaoutves” ropa Gus, ut Th vă Euară- 

Mufe Ard Tă TPONud TijG Ori neheTă AxX6un 
x z 3 a 7 x a A 

vă adio ete rijv Moyâaviav (rd Szoicy zoNă 
A pă 2 - » A (A A 

Wadă rd Aust), 85 Ehetba vă vpățu 7 

zapby ete 2pooxbvnowv adrije. 

dpetay MbpLov 

"Ac pi E 

zăupiay wpovrida. 1) Mawaptorijs, obrâe 1] 2v- 
volay, Enstăi, xară ris bnodias 6 %atphe 
smtpaoe" v6vov ăc eivat ui evyalav xol OTa- 
Gepăv wapălay. "Ac ui dup) 7zpbe 

zobrote Get dăy bed maparpst moră xăpuiay 

impopuiy rob vă Beitw iv Ăxpav wo» Tpbe 
adriv ebhdstav. Movov mapanadâ vă Ejo 

mâyrore râs dmiac vol Beonedeic abrijs eb- 
-ăe nad cefăapia “pănuarta Bmhoriă rii 
mzof=worărns wo bpetas ri” fie ră Er ein- 
say Bed0ey mâunoa vai mavevroyij. Tie 

“Yuerepae Momaptârijroc sie robe Gplapobs. 

1714, Adyoboro» 30. 
"lodwms Mavponnpăăros. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 128-9, no 86.) 

slăvit pe Domnul Dumnezeu. Pentru că 
auzisem că Te-ai pornit spre 'Para-Româ- 
nească Fericirea Ta, n'am scris în timpul 
trecut; ci acum, pentru că am aflat din 

scrisoarea, “La că Te gândești a mai stă în 
- Moldova, (ceia ce foarte bine faci), n'am 
lipsit a serie cea de faţă pentru a mă în- 
chină Tie. Să nu ai vre-un gând Fericirea 
Ta ori vre-o grijă, căci a trecut vremea 
bănuielii; ci să fii cu bună şi statornică 

inimă. Să nu te îndoieşti pe lângă acestea 

că nu voiu trece cu vederea niciun prilej 
ca să-Ţi arăt înalta-mi evlavie către Tine. 
Numai mă rog să am totdeauna sfintele 
şi de Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni 
şi veneratele scrisori vădind prea-dorita 
mie a Ta sănătate; ai căreia ani să fie de 
la Dumnezeu cât de mulţi şi pe deplin 

sănătoşi. Al Fericirii Tale la poruncă: 
1714, August 30. 

loan Mavrocordat. 

DCIV. 

Drako Suţu către Patriarhul Hrisant Notara, despre căsătoria lui. 

Mazapibrare nai Gevossorare denota. 
a 

Tijv “Yyerepavy Mamaptrrjra Bovhâie mpoondvă, za ri dyiav abrije defrăy asailouat, 
Â 

deâuevoe rob zavroânvâu.o» Bzob Gzuoc dtaonhărrot a4Tijy ăv056y, ebOou.ov, Dă mai avorepav 

zawbe svavriov. Sefăoutoy pâna rije “Yperipas Maxapiienjrae Ehafoy, s6 ob zijy arabi, 

aiyrîi bpetav uadoy, e/optorias vespa zâ cotovi mai Bracrpodvrt abriy Bzâ. Tv japăv 

îzo5 pile. ns Enljpe 

41) Tpâppa, TV EVOpLoa, 

weyoATiep6y, Gr! Eovhhoyobuoby 2 

Să robe ăppafâvos tod Bobhob je, vai zptpod vă hăf ză osfdoutoy 

tebpovras rii mphs Eu&, răy Sodhov 715, 

pari otuzioaty daob Fps pă tă Evdobrv dpporntndy Ti; 

ză moNă 605 3orăbmcav ama papăs ete 
thai zi 

et5vatav, al 7 dv 

srevuâvrs upw' dvamezati) vai 

28 

1.85.VTj 

dy Bobhov rc, î? ahriv zijv Dn6heotw mov sd 

d ap %ai Îi Mamaprde je abrîs. Tă Gzoioy ai 

adr ră Eve Îi ap îm05 Ehafa, nai ri zoberyocăsty po bpisiay 1 Eur, Xa zii apps 

by Bchhov 7G Xa DEV natia, 7 
s 

ApeTi,), Gov 7iy 
Zen stmoay Bedhev zăuzohha pi aavebro/fj, 

„ad, Adoba G705 d. 

Tie “Yueregas Mawaptori? 

(Bibi. Ac. Rem. 

soi at Apa ea ati 

2 
ș 6obdos 

Te [că 70108 aizia, Ey vogituo Pay Sfreaiy 1.0) 

7 - a pomi , er a > A 

mpbe nâvrae Euuzoroy axhozaabiay sie "Yperipac Mazapir tac, 6 Ti 
4 

d . DA 

pet 1u.v. 

ARey63, 
» = * 

Votes, 

copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

DCV. 

Dimitrie lulian6, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre chestia bisericii din Chios. unde se află un messer Constantin Mavrocordat, 

1514. 

20 August, 

1714, 
30 August,
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care, sprijinit pe nemulțumirea insularilor, opriţi doar de respectul şi frica faţă de 

Nicolae-Vodă, căpătase (în locul fratelui Nicoli) epitropia. 

>Emworodij Amunrplov "Lonhayod, Xazre port Mohfofhayiac, mphe Xpboavdov, zepi 

mod îv Xi wtotp Kovoravyrivov Mabpoxopăărob. 

Maxaptorare, Gopbrare 15 dyibtare BEGTOTO, | 

Tiy “Wyertpay Mamaprornra cdhafâe ua Bodhmâs mpoorbvă, deâuevoc xhpio» sob 

Stacmpă adrhv sb0opov, 5ytă xai mavrbe &vavriov &yoTEpay. 

Tb ămă rije Bexărne Erme rod napâvroc urbe eypanptvoy Gefdoutov "pâpuă obrijs 

za6oy mai dă vi moBeworărry byteiay abrije 356taca wbptov my Qecv. 

“Ervov ră îvetie orjpetobpeva. "ANN Tpâtov zepi rije Exmmo» mob pile dr rijv 

ăvoubadă moov, God mar &hiyov Eporebdn vai ete my vodv rile “Ypezăpuc Maxapiârtoc, %ai 

mie oldev (e Bpiler) mi rsterat mă pâhov. | 

| Acinăy n îjp.zopă vă ănootorijow mai vă vii] ziy Exderălo my Exxrtoy, God eivat 

noi xpăpa oi dvopa Enhorby ai Tâptoy' dune be Gpiler (oo covij de xowvohoŢn67, sv 

Beâ Borepov pă zăy xatpâv, Xa 5 warpâs eivat e5xohoc. 

A năv Xiov Gmod 6piter mâe dv tebpet moov Tăp vă ămexantornoev 5 zavavt- 

nanoc, mob me vă 'îjroy nd îmtoxomoe Kodovine Evac edetăije voce, 6 Onotoc mpoxbdăe 

îmivqoe, wat bmămei sie mb &umtorevtlăv adr mnoluytoy rapă Tob nevrepâăp-âpevrn, WGăv "7vijstoc 

mai vâuiuos ăpylepebc. 

"Ay Baopăto îi Mawaptârne abris ăn pampbev mi vanat rii cortaropiav xal 

mode Batrpăvac Tobe păxapisTobe, u> Bhov Drob ărjvosi mal răv fomăropa” îi dăv pei Ono 

eixev wâpoc ai 1) Maxaptorne adie pă viv Gobruay, dv 1 îweete Snwsâjnote ebyije xi 

piere, mai dăy mpSner vă civau mhfoy p6âvos dv Exeivo Onod Eye. 

“Opiter Gr Bavpdtet 205 6 utotp Rovoravrivoe Mavpoxopăăros edpev îutva vă ve- 

guedao vă rod 800% ij Eniponi mie îv Xip "Exxhnalae' pe vă pă ntoreboţ) Î) Moxaptârns 

br Gr. rehetoc dâtăpopos eta ele zd vă ev ua sis mă vă pi “er. Kai Exzivo Onod ră 

ăvepepa, dv îjrov &nhâs Să ăgănmy Exsivov mai tă ij zapawăheaiv 700, ANă pă ră vă 

2nâpuaoa ovpupepov ris Maxaptărnre vs îm i6hena ze n6cov warăxapăa EhbR1j07]54, 6x55, 

y 6ăv ov 1] napă 105 Symhotăro» îpy Abd&yrob îvetypname mai 6 pâfoc, dv febpo ri 
a 

_0edayv wăpet. "mere, EXsnoyruc val ste mi Eno rob nroxod Xi, mă mi mpoopiay 

înrovio6m, ai nâoa ăraista Z)eye, toroyăobrxa năhov vă 167 sie rodro Î napandhecie 70», 

apă &rod npopioe vă Ghăn rizore, 

"Ayn 2 Erpata Gr 5 Kovozawivoc ră înpââahhe dă. măy Nexohiy, Tv wear 

nepov mod Gâehe6y, xi sie îmeivov sina vă păva 1] Eninponi AL sie Tov Kuvoravrivoy, a 

avute me Eye mb Xădoc. lcd &ncd î Exuhqrne moră ei TETota 3ăv pătat, vai 1) 

âmovola ris wEpyet ră XAbt). “Bono, Ey Eorerha ră păupara 70 Rovoravrive (d Exiyqce 

wati) pă by Xiov), oi eta 7 Năboc vă ră verpijs, dtă ză dvopua nai vă ză doo dv Eh 78 

Nizohij ză ripra abrijs Ypăupara, oi pă Bebrepov ăopdovowvrat, 3 wi abrbe ai 6 dăehpbs 

zov, Goăy Evac ăvâpuzoc, He uerpndoby mos ăptoxovrat. 

Tă zpbs dy xadq'T0bpevoy Seonorină Ypăpuara ră EX/eiptoa e mov 6 uipbe Thîjxoc. 

Ti 8 mponeneăy pot Avotazov, îmetâi) Bpioev dv pă pom, vă mb Eovhdop xai vă 8ofij, dt, 

mb pa edhowov vă dodij, fu minore 32v VBehev rehijoet apă p6vov vă Mă Vă ztoyno6fj 

îwetyo mb edyevă ox1Joc, obre eivat Xpela, Qso5 ppt, nod Vă tv Bepazedowuev ri Kbproe 

oomedătei fos Totobrov, ai îmitw fue ros vă TeploxeTy) Tijy Maxapibrijra abrije 

mb zip Gxtăy 7ob Detob adrod îhtove ai vă Ti Baevârra ele îrây oh nepl6dow. 

Lawtă], Abyobozo» W. 

Tie “Yuertpac Mamap0rTiros 
i 55 

Bodhoe ebhabis: 

Aroiieptos "loohavic. 

(Bibl. Ae. Rom. copiile d-lui Manuil Ghedeon.) 

 



DCVI. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, 

Brâncoveanului şi călătoria Patriarhului. 

Srepavoc Kavronovlqvds X pooăvfiw Norăpa. 

Maxapuorare dsonora, rijv Si Maxaprd- 

ra ebhafe npocubvodyrec, Ti tepăy abrije 

Betty prhoepovos donalâueda. * 
Abo mita mat cebdouua păpp.ara tije Xe- 

Goout6rarâe ns îhăGonev dnutywe, rd uăv 

ămb 27, md 83 dnd Îl rod mapeNdovros e- 
ipaputva, ai, Thrjpopopnisvres ri %epirr6- 

qrov bpetay mc, bnepâahhiytoc &/ăpupsv. 
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î ăăo vă ărorptfânev si vii vdvoy Gri măv 
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ape ză Dubrepa, TONĂ d Ep 

prev. BEhouev czeihm, pară 7d etmfhoc, vai 
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1 Duamna Marica, văduva Brâncoveanului. 

2 În Legrand: sohbâosov. 

58183. Vol. XIV. 

despre peirea 

Ştefan Cantacuzino lui Hrisant Notara. 

” Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 
evlavie Fericirii "Pale, sărutăm cu dragoste 

sfinţita-Ti dreaptă. 
Două scrisori cinstite și respectate ale 

Sfinţiei "Tale venerate le-am primit bucuros, 

una, scrisă din 27 şi alta de la 31 ale lunii 

trecute, şi, aflând de prea-dorita-Ţi sănă- 
tate, peste măsură ne-am bucurat. Şi la 

cea dWintâiu cinstită a Ta serisoare nu avem 

să răspundem prin alta decât că am dat 

fără zăbavă plicul Tău către Preasfinţitul 

de Betleem; iar, cât despre a doua ein- 

stită a “Ta scrisoare, câte le spui despre 

întâmplarea vrednică de milă şi de lacrămi 

a acelui răposat şi a copiilor lui, şi acelea 

le-am aflat după cuviință; la care barbitul 

(vechiu instrument de muzică) limbii mele 

nu poate să scoată niciun cuvânt, de oare 

ce felul sfârşitului şi începutului acestei 

tragedii vrednice de milă sunt recunoscute 

oamenilor, şi numai dumnezeiasea Pronie 

toate le ştie. Căci cine ştie gândul Dom- 

nului ori cine I-a fost sfetnic? Cum i s'a 

părut Domnului, aşă a şi făcut. Noi ca nişte 

creştini avem datoria să spunem aceasta: 

ca pe cei ucişi sfântul Dumnezeu să-i ierte, 

iar pe săraca şi tulburata nouă Ilecubă 

so mângâie cu ce chipuri ştie. De sigur că 

sfârşitul acesta al acestei tragedii vrednice 

de lacrimi şi de milă a fost pricină de 

multă întristare şi scârbă, nu numai ru- 

delor şi prietenilor, ei, îndrăznim a spune, 

şi chiar duşmanilor şi celor de alt neam; 

căci a şi fost lueru neaşteptat şi neauzit, 

şi nici cu ochii nu credem să-l fi văzut 

cinevă săvârşit, nici în cărţile de istorie 

să-l fi cetit. 

Că Te-ai hotărât Fericirea Ta ca la 8 

ale lunii să pleci de acolo şi să călătoreşti 

către ale noastre, mult ni-a părut bine. 

Vom trimete, după obiceiu, şi întru în- 

tâmpinarea “Ta, ca să urmeze primirea Ta 

cu mai mare evlavie. lar că ai de gând 

să aştepţi câtevă zile la Focşani pentru 

un prea-mie ajutor de la negustorii de 
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lo. Srtpavoe Kayranontqvăc Boef6ăac. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 331-2, n9 89.) 
  

acolo, de oare ce cererea nu e numai vred- 

nică de laudă, dar şi mântuitoare de suflet, 

de oare ce se face pentru Preasfântul şi 

de viaţă primitorul Mormânt, iată am seris 

boierului nostru marelui-căpitan de mar- 

gine ca în ce poate, să-Ți slujească Fe- 

vicirii Tale, şi aşă va face. 

„Doamna noastră, împreună cu dregătorii, 

cu evlavie închinându-se Tie, Îţi sărută 

sfinţita dreaptă. Să avem și de acum înainte 

cinstita-Ţi serisoare ca să ne bucurăm de 

dorita nouă sănătate a Ta şi de părinteș- 

tile Tale rugăciuni, care să ni fie ajută- 

toare în toată viaţa. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi cu 

totul la poruncă: 

1714, Septemvrie 6. 

Io Ștefan Cantacuzino Voevod. 

  

DCVII. 

Stefan- Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre zăbava 

venirii acestuia, despre trecerea lui Abdi-Paşa prin Moldova! şi despre călătoria 

solilor poloni și ruşi, ca şi a lui Carol al XIl-lea. 

Becc. 
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1 YV, Iorga, Basurubia noastră, p. 81. 

2 Ms.: was. 

  

"Cu Dumnezeu. 

Prea; fericite stăpâne, Fericirii Tale în- 

chinându-ne cu evlavie, sărutăm cu iubire 

sfinţita- ți dreaptă. 

Am primit cu plăcere serisoavea-[i ein- 

stită şi venerată de la 7 ale lunii, şi, aflând 

de sănătatea-Ţi dorită, ne-am bucurat peste 

măsură; pe care să o păzească Domnul şi 

de acum înainte neschimbată; am primit şi 

părinteştile-Ţi rugăciuni şi binecuvântări. 

Am aflat şi cele însemnate acolo, şi ne-am 

supărat destul ; căci noi, după ştirea dată de 

"Pine mai înainte, că la 8 ale lunii fără ză- 

bavă aveai să Te ridici de acolo şi să pofteşti 

întru întâlnirea cu noi, nu numai că din 

adâncurile inimii ne-am bucurat foarte, ei 

de-a dreptul am trimes spre înehinăciunea 

şi întâmpinarea Ta pe boierii noştri, prea- 

cinstitul Mare-Stolnie şi pe Postelnicul 

nostru, împreună şi cu câţiva seimeni; ŞI, 

în ce chip copiii din Ierusalim au ieşit 

ţiind ramuri de finic în mână întru în- 

chinarea şi întâmpinarea celui ce eră să 

între în sfânta cetate Domnul nostru lisus
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Hristos şi, aşternând veșmintele lor, l-au 

primit cu toată evlavia, cântând: Osana, 

binecuvântat cel ce vine întru numele Dom- 

nului, astfel şi noi, fiii sufleteşti ai Fe- 
ricirii Tale, am aşteptat aceia, când să 

ne învrednicim a vedeă acea zi de bucurie, 

în care trebuiă să între în această politie de 

aici a noastră obştescul părinte şi rugător al 
nostru, ca să-l întâmpinăm după ereştineasea 

noastră datorie și să scoatem de la dânsul har, 
binecuvântare şi sfințire; dar, având nădejdi 
bune ca acestea, vedem acum multe din 
cele nădăjduite tăgăduite nouă; căci spui 

că Te-ai hotărât să mai aştepţi încă în 

acele părţi, pentru unele pricini pe care 
le cugetă înalta-Ți pricepere; şi, cu toate 

că aceasta ne-a supărat, de oare ce însă 
ni place să se facă totdeauna voia şi orân- 
duiala Fericirii Tale, iată și fără voie ne 

vom supune, şi spunem: aşă să rămâie; 
iar Dumnezeu, marele îndreptător al vieţii, 
să-Ți întărească de sus sănătate întru mulţi 
ani bună stare neîntreruptă şi lungă viaţă, 
şi, când vei cunoaşte vreme potrivită pentru 

a fi aici, ni vei da iarăș ştire, și noi cu 

aceiaş evlavie, cu aceiaş dragoste, în acelaş 
chip suntem prea-gata să te primim şi să 

ne închinăm 'Ţie. 

Spui cum că n'ai avut alta nai nou 
decât plecarea prea-faimosului A bdi-Paşa 

şi întâmpinarea acestuia, pe care a făcut-o 

prea-luminatul şi de Hristos iubitorul Domn, 
iubitul nostru frate Nicolae-Vodă: în chip 
vrednie de laudă, foarte cuviineios şi foarte 

cuminte sa purtat şi întru aceasta; pe de 
o parte fiindcă Luminăţia Sa Abdi-Paşa 
nu eră numai un efendi ca oricare altul, ci 
eră şi un vechiu prieten, căci a pornit din 

ţara Domniei Sale, şi aşă se cădea să-l 

primească, fiind un om mare; am trimes şi 

noi întru întâmpinarea și închinarea sa un 
boier al nostru peste Dunăre, unde l-ar află. 

lar pentru plecarea solilor I.eşilor şi 
Musealilor şi a regelui şved, deşi am 

apucat a scrie Fericirii Tale despre cele 
petrecute, dar şi acum, viind călăraşii noştri 

de la Țarigrad, scriu tot aşă, că solul I.e- 
şilor a plecat la 28 ale lunii trecute; care 
socotim că pănă acum sa şi apropiat de 

acele părţi; pentru care “Te rugăm mult, 
ce vei află despre trecerea lui, să ni îm- 

părtăşești şi nouă, şi-Ti vom mulţămi; iar 
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ai Musealilor la 2 ale acestei luni; şi deci 

şi pentru aceştia ne rugăm, dacă vei află 

ceva mai deosebit, să ni faci și nouă o păr- 

ticică, precum, de asemenea, vom face şi 

noi când va trece pe aici regele şved: orice 

vom află vrednic de spus de la Măria Sa 

regală prea-senină, de-a, dreptul o vom îm- 

părtăşi Fericirii Tale. 

Doamna, noastră împreună cu dregătorii, 

închinându-se cu grumazul plecat Fericirii. 

ale, sărută eu smerenie dreapta-Ti sfinţită; 

să avem deci şi de acum înainte venerata-Țli 

scrisoare casă ne bucarăm de mult dorita-Ți 

sănătate şi de părinteştile-Ti rugăciuni, 

care să şi fie cu noi în toată viaţa. 

1714, Septemvrie în 12. 

Al Ferieirii Tale fiu sufietese şi cu totul 

la poruneile Tale. 

Io Ștefan Cantacuzino Voevod. 

(Bibl, Ac. Rom., eopiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

DCVIIL. 

Constantin Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre zăbava 

călătoriei acestuia. 
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1714, Senreu6giov 12. 
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Scrisoarea, lui Constantin Cantacuzino 

către Ilrisant, Patriarh al Jerusalimului. 

1714, Septemvrie în 12. 

Am primit iarăş, sărutând-o cu evlavie, 

prea-venerata scrisoare a părinteştii Tale 

iubiri, şi, fiind împărtăşit în ce priveşte 

de Dumnezeu întărita-Ţi sănătate, am ri- 

dicat cântări de laudă Celui Prea-Înalt; 

ci m'am scârbit foarte mult că mintea Ta 

„cea prea-supţire, amintindu-şi şi de cele 

trecute şi socotind din acestea foarte apro- 

piate cele viitoare, nu numai că se află 

în cea mai mare descurajare, cei şi, te- 

mându-se după cuviinţă pentru mersul cel 

rău al vremii, a fost împiedecată de la 

mişcarea-Ti plănuită a venirii Tale la noi; 

pentru eare lucru alta n'am să spun, decât 

numai mila lui Dumnezeu să prefacă pe 

cele triste în bucurie, iar pe cele înfri- 

coşate în blândețe, pentru ca să se liniş- 

tească nu numai socotinţa Ta, ci şi a mea. 

Căci şi compătimim şi ne îndurerăm de 

o potrivă în unele ca acestea, şi să dea 

Dumnezeu ca răpede să întâmpinăm prea-
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învrednicim de părinteştile-Ţi rugăciuni şi 

binecuvântări, şi mai ales de statornica-Ti 

tovărăşie atunci, căci poate să urmeze 

oareşeare uitare şi uşurare a tulburărilor. 
Toată prea-smerita-mi Casă, primind cu 
evlavie rugăciunile şi binecuvântările Tale, 
aduce Ferieirii Tale închinarea supusă și 

prea-călduroasă, al cărui ajutor fie cu 

noi în viaţă. 
Tie “Yperâpas soporărae  MaxaptTutee l'i14, Septemvrie 12. 

edhoftoraroc ai rametvbe vă mavrbc Bobhos. Al Fericirii Tale prea-înţelepte prea- 
K ovoravrivos Kayranoblijvoc. evlavios şi cu totul smerit rob:   ( Constantin Cantacuzino. 

Legrand, Recucil, p. 149.) 

DCIĂ. 
Gramată patriarhală pentru mănăstirea Antim din Bucureşti!. 
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Şi aceasta totdeauna a făcut parte din 
|. cele de nevoie şi cuvenite Smereniei Noastre, 

ca lucru al nostru în deosebi şi foarte pro- 
priu, nu numai a ne îngriji pretutindeni de 
sfintele case ale Domnului şi de mănăstirile 
cinstite de de mult, venerate şi sfinte, din 
munţi şi peşteri, în care numele lui Dum- 

+ nezeu necontenitşi zi de zi slăvindu-se se cântă 

ANă mai mw vewari ai mpoopărue îjde âve- | şi se cinstește, ci şi pentru lăcaşurile sfinte 

“etpouvov fspây oixo5ouiuărov napă 16% | ridicate de curând şi proaspăt de către cei 

ăpeor wat ommjhaloie cezrâv pai tepâv Wo- 
vasrnpiwy, &v oig 7b Detov dewăwe x7i 001 
u&pat Sotohoobuevov Bp.veirat vai epaiperat, 

| 1 Adăogim în acest loc actul, trecut cu vederea la anul 1708, relativ la numirea chiar 

a lui Antim. 

Ilurpr paris. 

7 Maxapticure, piibrare ua sogunate llucpiipya ris diac zohews “lepovoziiu vai 23 

Iahaarivns, upte xp Xpbauvfie, îv “Aţi llvedpart drpunnrt ui nolevârrare ădehqt vai onhharovprt 715 

înv Merpibenros, rhv Spy nposgihzoererrjv Maxap:6rta ădehpius atperoduev vai. ăonulopelia, fedpeo: 

od mavodowpno Bzod vă ră dapuhirag ăvwrăpay nâons ăzmpsias, nul vă pâs 09% vai dereăpusty, Tă 

prhirdy vai ădehpiiv adris fpăpuu Ehidopav EX&npeY Ti, înpatinv mms bptetav, “Lă Tpapipiva E vot. 

"Ehozmfpev îtă my Bvaroy rod paxupiro Mrjrpazohirao Orimgofhaytas wbp Beadosiov, wat 0 Bis vă tv 
a dt A , , , a na . 

xarazăt:g pană <âv dptuy tepap/ bv, ij 33 Si Muxaprdrrjrt ip ppâvovs aohhabs val eroic. "O Era rpâraros 

ai Bzoosftozunas Abhivens pâs Zipage ahunbripov mă mij arlitocuc, megi rod Havâtuo îvetvob 705 paxapttob 

vai nepi 7 Rpobhiszos 105 vEov Văgapot)azias. “Ohisv ua “pete 236, mată Thy măi vai Sbymatav 7%)s 

zh” fpâs rod Xo:ore5 Mers "Errhmqotas, înotioapev ră dv naia, Săcomanav ădetav mois ovualehpoie 

îefio ăpptepzăst, voi Enoioav TG Xa As "VT(pubs Zdov 05 natpiappin5d vaab, peră 8 mara E pape 

ua. mă paupara zis peraliisa6 mob, vai mia ăorethapevy T& iuhaprporrp Abhăvag ai Zac 66 2635 sis 

- - , a a A î a a - , IRI IA ie 
etăoty abrăjs covtâpins, Îxată Tijy niptpevupey vă âpiog 336, vali pâs Grpztinvet e's ri, stu! îs. Ka 

vă dog î Bebe vă ziv ănnhanowpey mftets, vă snveopzavfiopzy op ze wat Oops. 

w , 
an? Pfpovapioo vi. A 

1 0 Kovarantiprizws, îv Xprar ide hrpds. 

(Bibl. Ac. Rom., copii moderne.) 

+ Chiprian, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei, Romei celei Nouă. şi Pa- 

uiarh ecumenic. “ 

“- Prea-fericite, prea-sfinţite și prea-înțelepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului şi a toată 

Palestina, doamne, duamne Hrisant, întru Duhul Sfânt iubite şi prea-dorite frate și coliturghisitor al Sme-" 

reniei Noastre, heretisim frătegte pe Fericirea Ta prea-iubilă și o sărutăm, rugându-ne de atotputernicul 
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zowpâvoy, ebhabeorătoy 7E vai thapETaY 

îvâpâv ri obriy apobăhheodar ua îu,noeiy 

xndep.oviay 19 TpOv0tav, vai O»voTăy abră, 

ao Emfpiowbetv role narptapytoie fetouu- 

zenoie Guphofea Vpâuquuat, Yară td dnep 

ZE dpylje nenhobrqte TaTpLApYIXbY TpOVONLOV, 

îvrdduaa mavovoie nai Gaohoie optayoie 

oi Beomiap.aot, tpbs ănorporiv xi 1Ohbu:ny 

mavroiac EnievI|00pEvts Hat abTOV Rp0G- 

Godije  Evavrias wa AVTIRELNEVI|E  REptoTĂ- 

cewe" obro ăp ră dxaă râv Epyov, Dnepuo- 

mibâpeva Roapă TV EXâvtoy Tijy oby ol 

miv Bbvapuy at GWVeX6e vrta6v6u.eva., 

ete peitova ri Tpoxoniv 20 Tijv nidoatv 

mpoărțesdat mepwev' îmopâvwe Te ai Tijv 

zobroy Gtapoviv xai sborătetav ele WAXpo- 

răpav rob TavăaHăT0p0s VpĂva» TO pĂTAGIY [= 

Bime Enenrelvechat Îb wi peace &- 

pethobotv ot vară 1atpobde Jlorprăpyat rod 

oixovyaviob robrav Op6vob, afle Î) zapido- 

ot Sida, dâva)einrog ri totabrijy Ea oby 

mpâvotay, uefP Gons mpobwpiac vai âvvăpeos, 

îmi moca rate Exuhqovasrixaie beapcatule 

mpiteai re oi bmodosat, xai eipo Gondetac 

oprpieiv zayri câ Entxnhobpâvep eră deijoewc, 

ri, Efovoia, wa Văpiri Tis £adrăy Tatpiap- 

-uxijs brepoyije wa petohe6TIjtac. 

"Ene tota podv vai 6 tepbraro MrjrporoM- 

cms Odripofhayiae, DnEpTip0s %7., XaTĂ Betoy 

tnimvatay, ră vijy sabrod xx pârnra etye u&y- 

-zov npb mokhod n600y dap) 17i Avnvpov ste 

ză xomaprioat Epyov Boav ai apă Ge ena- 

&ov, vai ăpoviv ămeteătyero p&vrut Tijy ăvuevy 

Bziav Lonijv 404 Ti OWpXaTăvevaty sie 5 

pOpiay MO apoi mod EntyetpijuAT0G, eu 

wrpiivos ris rob Kopiov puvijs rod eindyrac: 

„oddeic Sbvyarat jopis Eu0d ri ăyadăy mo 

caut" îjv 88 zotobroy Eveivo rd peherpevov 

ară, tb teveipar 2 Gădpoy zeptxaite po- 

vaoripiov ei d6tav vai horpelay 10 2poG- 

„bvnaty rod îv Tpuăât bpvowp&vov Beod, uviiu:ny 

me mai ebuheav ârâvrov râv djlov 8td xai 

5 zoây dci Geha Tov rofovitvoy odt6v, 

  

  

  

cu gând dumnezeiesc, prea-evlavioşi şi iu- 

bitori de virtute a cheltui şi a întrebuință 

aceiaş grijă şi îngrijire şi a le ajută şi a 

le întări prin gramate pecetluite de asi- 

gurare, după prononia patriarhicească îm- 

bielşugată de la început, prin porunei ca- 

nonice şi orânduieli şi hotărâri împărăteşti, 

pentru înlăturarea şi oprirea oricărui atac 

protivnie ce ar veni asupra lor şi oricării 

împrejurări dușmane; căci astfel cele bune 

dintre lucruri, seutite de cei ce au puterea, 

şi tăria şi necontenit ajutate, ajung a înaintă, 

la un mai mare progres și la o creştere mai 

mare; deci şi trăinicia şi buna lor stare se 

va întinde la o mai mare durată a vremii 

celei ce toate le distruge: pentru care şi 

datoresc Patriarhii de pe vremuri ai acestui 

Scaun ecumenice, cum e și datina, nelipsit 

o astfel de îngrijire întinsă, cu cea mai 

mare grăbire şi putere, în toate faptele și 

lucrurile bisericeşti plăcute lui Dumnezeu, 

şi trebuie să întindă o mână de ajutor 

oricui o cere cu rugăciune, cu voia şi 

harul superiorității și măreției lor patri- 

arhiceşti. 

- 

De oare ce deci şi preasfinţitul Mitro- 

polit al Ungrovlahiei, prea-cinstitul ş. e. |., 

după inspiraţie dumnezeiască, a avut în 

curăţia sa, de mult dorinţă statornică şi fier- 

binte de a înălţă un lueru cuvios şi vrednic 

de Dumnezeu, şi a primit deci ea ajutor 

această de sus dumnezeiească îndemnare 

şi învoire pentru sprijinul și ajutorarea 

operei, aducându-și aminte de glasul Dom- 

nului care zice „nimeni nu poate face cevă 

bun fără de mine“, şi acest gând al lui 

eră să înalțe din temelie o prea-frumoasă 

mănăstire pentru slava şi slujba şi închi- 

narea lui Dumnezeu celui în Treime în- 

chinat, precum şi pentru amintirea şi mă- 

rirea tuturor sfinţilor; pentru care şi Acel 

Dumnezeu să Te ţie mai presus de toată uneltirea, şi să ni dea bună întâlnire. Prieteneasca şi frățeasca-Ti 

serisoare am primit-o, ne-am bucurat de buna-Ti săn Xtate; cele serise le-am înţeles. Ne-am scârbit pentru 

moartea răposatului Mitropolit al Ungrovlahiei, chir Teodosie, şi Dumnezeu să-l aşeze împreună cu sfinţii 

ierarhi, iar Fericirii Tale să-Ti dea ani mulţi şi fericiţi. Prea-luminatul şi prea-evlaviosul Domn ni-a scris 

mai pe larg despre această afacere, despre moartea acelui fericit şi despre alegerea noului Mitropolit al 

Ungrovlahiei. Deei şi noi aici, după rânduiala şi datin 

noastră, am făcut cele de nevoie, am dat îngăduire con 

a Bisericii celei Mari a lui Hristos, care e în sama 

fraţilor noştri sfinţilor arhierei, şi au făcut rosturile 

canonice înlăuntrul bisericii patriarhiceşti, iar după aceia am scris şi gramatele strămutării sale, şi le-am 

trimes prea-luminatului Domn; şi să fie deci ca atare în ştiinţa Ta pe scurt, căci Te așteptăm să pofteşti 

aici, precum ni spui în cinstita-i serisoare. Şi să dea Dumnezeu să Te apucăm cu sănătate şi să ne bu- 

curăm împreună, cu sufletul şi cu tru ul. Ş 

1708, Fevruarie în 10. AL Constuntinopulei, fratele întru Hristos.
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sic vâc mpoațavsiv ră Gmep Exclet mai Ep- 
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Kat yăp Evrăc rod Mnovxovpectio», Eva zai 

1, adbevrui, xad5pa epiâpurat, Ev roze dopto- 

up, xaropbtae Ex 66 pov ră Depăhra, cp ro56ri- 
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pi 88 dh nai Gozzp Vbuuprjv Tivă paiav 
voi. Tăytahoy XponodoTioas, arh GtptEpwoe 
usi âvEfero, ăn navris sido, Ey adr Tr 
WOvasTiipip, Boa vata ua piata Xp 

mpoosivat roi tepoic uovosriplote, ămă păv 

TOy ăxtviroy DROoTOTRăv Theiora yopă'rta, 
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roze owvyăăvâpobe, bBponibhohe Te vai ră 

doză rotabra, ad 85 Tây xivaTâv ei 

ăapta, tpă Btâpopa, ToMoTehi re xetpijhta 

pai Gxeb popă îxavije Z0067/Tos, S1 TV 

&y pitovot at u»ortazi reheral 70 dog 

ai Exmaariani ăxohonbiat îv zaie veyihats 

„ai Beonorirdic Sopraie, raie Tes 4ptaudis 

za rate uvipate Tv dpioy nai cate av 

bpeor wat ubraie raie 46 Esti 76» 

îepâv, „mbămep 2005 ăpyaioy reupâTijtsy 5 

măot vote tepoic uovaornpios” woabtos 7ai 

îzd râv Boo TV Gh, Tă pâv Os dp 

pă sie ăpBrcopiay vai “feopriay ăpârpo», 
ză 63 Bă zi 2E Exetveov Entţevontviy Trois 

pOvaGTTpioie Xapropopiay 47 2p000b0 za 

ăzd rây xzryây 6u.0b, oa petpotfim sto, 19 

“posta apbe Eoriaaty pai tthoteviay Tv 

tivoy 47 2004 0Te, rost 75 za ăp- 

vosTuy, 7ây Da? edhoeilac 2posep/ovevov 

cizsioy ppetay ai ARO Ti; 

z0saery phozuiav zepi adr 1 lepizrs ab 

z05 Evăfertey, dă 2poorog va Va ant, 

peganbycyăâua) 10 Kopion 2 ar a Est 

ză) Tae ANAIS 00059 /ais pai 

deget 70 EvaGp/ ouă) BATE, BĂOT i 

  

ce face totdeauna voia celor ce se tem de 

Dânsul, primind cu plăcere planul şi aple- 
carea Sfinţiei Sale şi ascultând-o, l-a în- 
vrednieit a aduce la lumină ceia ce doriă 
şi a o îndeplini cu totul prin fapte chiar. 

Căei înlăuntrul Bucureştilor, unde se află 
şi domnescul Scaun, în loc hotărât, săpând 
din adâne temeliile, a clădit sfânta mă- 

năstire întru numele Tuturor Sfinţilor, îm- 
podobind-o strălucit şi înfrumuseţând-o 

cu o biserică aleasă prin alcătuirea ei teh- 
nică şi prin potrivirea pietrelor, înlăuntru 

şi în afară, puind şi cheltuială, nu cu 

cruţare, ci îmbielşugată şi bogată, din chiar 
banii lui, adăugind apoi şi zidirea de chilii 

îndestulătoare pentru odihna sfinţilor pă- 
rinţi ce lucrează în ele, pentru a o aduce 
ca dar prea-scump şi prea-sfinţit lui Dum- 

nezeu, după mica și modesta putere ce o 
are Sfinţia Sa, pentru mulțămirea dumne- 
zeiască, precum s'a spus, şi cântarea de 

laudă necurmată; ba încă şi ca pe o mi- 

reasă plăcută şi prea-frumoasă înzestrând-o, 
a afierosit-o şi a înfăţişat-o, de tot felul, 
în acea mănăstire, câte lucruri de nevoie 

şi folositoare trebuie să se dea sfintelor mă- 

năstiri, din cele nemişeătoare multe moşii, 

vii şi grădini şi livezi şi locuri cu pomi, 

mori de apă şi celelalte ca, acestea, iar, 

în ce priveşte cele mişcătoare, felurite vase 

sfinte, odoare scumpe şi vase de argint 

îndestule, din cele ce se întrebuinţează la 

sfintele taine şi la toate slujbele bisericeşti 

în marile şi domneştile serbători, Dumine- 

cile şi la pomenirile sfinţilor şi la hramuri 

şi la cele din fiecare zi, după cum sa 

făcut datina cea veche în toate sfintele 

mănăstiri; tot aşă şi de la vitele necuvântă- 

toare, unele potrivite pentru sarcini şi lucrul 

plugului, iar altele pentru rodul şi venitul 

ce vine de la dânsele mănăstirilor; şi de 

la păsări, câte feluri sunt de îndemănare 

şi de mâncare pentru ospătarea şi primirea 

străinilor şi a celor ce aleargă, cunoscuţi 

şi necunoscuţi, cari din evlavie vin la 

sfânta mănăstire pentru închinăciune. Căci 
n'a vădit Sfinţia Sa atâta dărnicie pentru 
folosul şi ajutorul alor lui, ci întăiu şi 
mai ales pentru că, mărindu-se Domnul 

acolo şi aplecându-se spre milostivire cu 
necontenitele închinări şi rugăciuni ale pă- 
rinţilor ce acolo se ostenese, toată făptura 
cea credincioasă şi recunoscătoare a înge- 
rilor şi oamenilor se bucură; iar în al 
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patote “paipet 1 Dori) XI SDIVOpov Br EhoV 

ai. âvbporow mară 88 debrepov XOTaV, îm 
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md îmi mo Eveopeiv by rp6n0v, %4l ui) 

ztupnaobiivat dv răjet bn Tie Bias rob ră 
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mb îepbv abrb povaarijplov, rep E50y.1j0070, 

fa ui DTAPXI, TBOGOTW Thy DNOTeTA:| pEV0y 

ua DTOXSEVEVOV, gbre DrBRexunEvoy 2aTptap- 

axă deomorela, obre fabia Tjrev.ovrxi î) vai 
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zăvrq, adrâvopâv re x0i GăSOTOToy etc aiva 

zbv mayra, Etovotutâuevov nai xbbepvbuevay 

mă p6vov 705 ÎȚodu&vob ai Tâv Tur pOTOV 

ode wmbsorqoev dm rod âenew abr vai 

2moxenreobat, Xa râv eră TadTa vai RATĂ 

xoupode Eoou&vwy Tijonpâvv, wmBevbe ăXNOb 

îmd zavroiac bnepoye oi rătewe ai Gad- 

w0d Advouăvov oipătrivL TpOT 0WX0IVovsv 

adroig ste ri rob wovasrijpiob âtoixjotW, 

dop zi mai Ep, Î Enirăârtety abroie, Wal 

Brâtew, Xăpoy: robro s5ro veveodo, Exsivo E 

oc, AXhă pohârrg Exaoros ră tâa pa, 
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mepi re robro» X4i neţi XMOY TOĂĂOY, 05y- 

zety6yroy Tpbe 6D0T70tV voi why Breţoyo- 

iy mai Emidoow rod tepob p.ovaornplo», 6 

abrbe prhâeoe ăpiylepebs, ră &nep edhoY0- 

cavâe dtevoijim ră zăvra ele rptox0vTrA0d0 

vepâdora dev, EȚyapitae e oi Wară 

wăpoe Grarypărbae Ey Smoveypanpăvp wa E0- 

epapousve ăpateparnă abred pă, RIP 

idtav adrod Bovhijy vai DEMIotw Exbpooo2v, 

zfeânloot ne xi varmopahisaro, ăpăe za 

Entriuuta Ep ovioa<. pară TV TOhHIj06vT0Y 

moră aosion xi Gvorpeibat W1Xp6Y ze îi 

Ea râv îv ab nepte/opâYov, uSppt %oi 
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îi ză domă rotadra: Bwpioaro Văp nâe 47 

ziw pân ăzethet d îprobpevos âtotxe!v adT6, 

îm. mâa Orjhovârt îv ș6fwp Bepb ai dubai, 

meţi re 16 eloodTjpĂtov ză Zawoias %Ap- 
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doilea rând, că se grăbeşte şi în de obşte 

tuturor mântuirea, celor vii şi celor ador- 

miţi. Acestea deci şi unele ca acestea fă- 

cându-le. acel arhiereu cu folos şi cum 

trebuie, bine şi temeinic, nu s'a oprit aici, 

ci şi mai departe şi-a întins grija; căci 

nu ajunge pentru cel ce face un Jueru 

numai atâta pentru dăinuire, ci şi pentru 

păstrarea acelui lucru să afle cât mai mult 

chipul, şi să nu se răpească iute de _sil- 

pieia, timpului care toate le mistuie. Căci 

mai înainte de toate voiește ca scop şi 

doreşte Sfinţia Sa ca această mănăstire, 

pe care a elădit-o, să nu fie subordonată 

şi supusă niciunei feţe, nici închinată 

stăpânirii patriarhiceşti, nici supt câr- 

muire domnească sau şi boierească, .ci să 

rămâie cu totul slobodă, autonomă şi fără 

stăpân în tot veacul, îngrijită şi cârmuită 

numai de egumen şi de epitropii pe cari 

i-a, aşezat acolo pentru a o chivernisi şi în- 

griji, şi de egumenii ce vor fi după aceasta 

şi în cursul vremurilor, neputând nimeni 

altul, de orice superioritateşi rang și treaptă, 

“în niciun chip a se întovărăși cu ei în 

“cârmuirea, mănăstirii, cu vorba ori cu fapta, 

sau să li poruncească şi să li facă silă, 

zicând: aceasta aşă să se facă, iar aceia 

altfel, ci să păstreze fiecare hotarele lui, 

stând departe de mănăstire, ea unul ce nu 

are parte la dânsa. Deci, pentru aceasta 

şi pentru altele multe care tind la aşe- 

zarea şi buna cârmuire şi înaintare a sfintei 

mănăstiri, acest arhiereu iubitor de Dum- 

pezeu, cuprinzând toate pe care le-a gândit 

cu dreptate în treizeci şi două de capete, 

însemnându-le și seriindu-le una câte una 

în gramata lui avhierească iscălită şi pe- 

cetluită, după însăş al lui sfat şi a lui 

voie le-a întărit, le-a mărturisit şi le-a îm- 

puternieit, rostind blăstămuri şi pedepse 

împotriva celor ce vor căută vre-odată 

să zguduie şi să răstoarne cevă, mare ori 

mic, din cele cuprinse acolo, până şi la 

punct. lar acestea sunt următoarele: Căci 

a orânduit cum și în ce chip trebuie ca 

egumenul s'o administreze, adecă Întru toate 

în frica lui Dumnezeu şi în adevăr, şi 

pentru veniturile din tot rodul şi cele ce 

se cuvin mănăstirii, pentru cheltuieli și alte 

plăţi ce nu se pot înlătură, iar în strân- 

gerea lor şi în cheltuiala mănăstirii cum 

trebuie să se cârmuiască și egumenii şi epi- 

tropii în toată vremea, lămurind, a vădit-o
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limpede; de asemenea şi pentru hrana şi 
băutura părinţilor, pentru veșmintele şi 

celelalte lucruri de nevoie orânduite lor 

pentru îndestulare; dar şi părinţii cei ce 

se vor osteni acolo cum trebuie să petreacă 

cuvios şi cu orânduială, făcând lucrurile 

virtuţii cu aprinsă grăbire şi dragoste, 

paşnice şi fără tulburare, cum e obiceiul 

pentru cei orânduiţi lumii după făgăduiala, 

lor, veghind şi străduindu-se cu căldură 

şi fără murmur la toate nevoile mănăs- 

tireşti, şi pentru primirea oricării feţe 

şi pentru ospitalitatea celor ce cu evlavie 

vin la acea mănăstire. Pe lângă acestea, 

şi pentm pomenirea celor întru Domnul 

adormiţi, şi câte lucruri trebuie a se cheltui 

la îngropările şi îngrijirile sfinţilor părinţi. 

De asemenea şi pentru patru anume ser* 

bători, orânduite a se serbă pe an neapărat 

cu psalmi şi imnuri şi cântări duhovniceşti, 

pentru pomenirea veșnică a cuviosului 

etitor şi a părinţilor cucernici cari vor trăi 

după plăcerea Domnului în mănăstire, — 

pe care cine vrea să le ştie, mai uşor este 

ca, desfăşurând acea gramată a Sfinţiei 

Sale, să cunoască limpede înţeleapta şi de 

Dumnezeu insuflata inspiraţie a celui ce 

astfel”a orânduit, căci toate sunt folosi- 

toare de suflet şi plăcute lui Dumnezeu, 

ea pricinuitoare ale mântuirii de obşte. 

Pentru care acestea toate rugându-se 

Sfinţia Sa a se întări, a se împuternici şi 

a se asigură şi cu a noastră scrisoare patri- 

arhicească şi pecetluită, Smerenia Noastră, 

primind cu plăcere şi bucurie o cerere ca 

aceasta a lui, ca una ce este dreaptă şi folosi- 

toare şi cuminte, serie şi vădeşte, cu pă- 

vere de obşte sinodicească a celor din jurul 

Ei preasfinţiţi Mitropoliţi şi prea-cinstiţi, 

cei întru Duhul Sfânt iubiţi ş. e. ]., pentru 

ca această mănăstire, pe care a zidit-o din 

temelie în Bucureşti întru numele Tuturor 

Sfinţilor acel preasfinţit ş. c. |. cu toate 

ale ei stăpâniri şi posesiuni, afierosiri ne- 

“mişcătoare şi celelalte mişcătoare, lucruri 

scumpe, vase sfinte şi odoare de argint, să 

fie şi să rămâie de acum înainte slobodă, 

nerobită şi nestăpânită şi cu totul auto- 

nomă, neîncălcată şi necăleată în picioare 

de nicio faţă, patriarhicească şi arhierească 

şi chiar domnească, şi de orice altă supe- 

rioritate şi vrednicie boierească, fiind so- 

cotită şi cârmuită numai de cei de pe 

vremuri egumeni şi epitropi ai săi; de ase- 

80 
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menea, şi toate câte se cuprind cu de-amă- 

nuntul şi una câte una în cele treizeci şi 

două de capete ce-s aşternute în acea gra- 

"mată iscălită a Șfinţiei Sale, să aibă încă 

şi acelea toate întărirea statornică, nesehim- 

bată şi neprefăcută şi cu totul nerăsturnată 

până la hotarele acestui veac, pentru ca, 

după acelea cârmuindu-se şi îndreptându-se, 

să aibă încă şi acea statornicie și bună 

stare netulburată şi nezguduită, trebuind 

ca toţi, clerici și mireni, anici şi mari, s'0 

apere, s'o ajute şi să-i fie de sprijin după 

putere, să-i facă binele şi să se gândească 

la aşezarea ei, miluind-o şi făcându-i bine 

cu ajutoare şi îngrijiri bogate, din lucrurile 

bune ce li le-a. hărăzit Domnul. Ci pentru 

astfel de faceri de bine către acea sfântă 

mănăstire să capete şi ei pomenirea lor şi 

în mănăstire, neîncetată şi veşnică, şi să 

dobândească şi veşniea, răsplată de la Dum- 

nezeu as-toate-ţiitorul în acea zi a răs- 

plătirii; nimeni deci să nu cuteze a strică 

yvre-odată ceva, mult ori puţin, din cele 

întărite şi statornicite şi în această gra- 

mată arhierească, ori să scoată şi să adauge 

cevă, în orice chip, — căci e înfricoşat lucru 

a cădeă în mânile lui Dumnezeu celui viu; 

iar care, sprijinindu-se pe voia sa, din 

arhiereii ţerii, ori din Domni și boieri şi 

de orice altă treaptă, ar încercă să ro- 

bească şi să supuie acea sfântă mănăstire 

vre unei alte feţe, ori să zguduie şi să în- 

străineze şi să mieşureze acestea scrise, cu 

îndrăzneală şi despreţ, unul ca acela să 

dea, socoteală neapărat acelui judecător 

grozav în ziua, judecății, ca unul ce e supus 

veşnicei anateme şi sa făcut vrednic de 

dânsa. Pentru care şi, acordându-se această 

gramată a noastcă patriarhicească pecet- 

luită pe pergament, s'a dat acestei sfinte 

mănăstire, pentru amintire şi siguranţă 

veşnică, 

În anul de la Mântuire 1714, în luna 

Ini Septemvrie, indicţia 20. 

-- Cosma, cu mila lui Dumnezeu a- 

hiepiscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

- Al Heraecleii şi Rodostului Ghenadie. 

Al Nieheii Ghenadie. 
Al Halchedonului Costandie. 

Al Derkului Nicodim. 
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DCĂX. 
Dimitrie luliand, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre nişte afaceri ale acestuia pe care le-a mijlocit el la Turci, despre o înda- 
torire făcută de Nicolae-Vodă Mavrocordat şi despre dorința de a-l vedea în curând 
la Constantinopol. „Am aflat şi cele însemnate în ea (scrisoarea din 10 ale lunii) 

pentru dragostea şi marea îndemănare ce spui că a arătat prea-inălțatui nostru 
Domn către Fericirea Ta şi către Sfântul Mormânt; pentru care cu multe mulțămiri 

Te închini Înălţimii Sale; de oare ce mi l-ai însemnat mie, după porunca Ta o 

voiu scrie Inălţimii Sale“. 

"Eaorohij Aqpijrpio» "lovhavod, xozoeyania Moyâoâha:yiae. 
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pâcrrza xi mphe răv “Amtoy 'Tăpoy, dt” by pă zohhăe ebyaptariac eberat Tijy abdrod “Yyrj- 

Xăcra: ămetâi, nai ră ofpeimoey sie Euă, mară roy ptouâv enjs beho md piei rij 95705 

“Ynhornrt. 
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metătu Geha rb muhâter vă 7 Evpetplao ză 7ij abrijs Manaptârari, xi vă ră Bow os ă 
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pnă!, Sezrepâpiov 1. 

Tîc “Yyerepac Mazaptornjroe e)hafije Bobhos 

Arp ijzptos 'lonhav6e. 

(Bibl. Acad. Rom., copiile d-lui Manuii M. Ghedeon.) 

DCXI. 
loan Mavrocordat către Hrisant Notara, despre grija ce are pentru Sfântul 

Mormânt. 

    
Momapiizaze ui 0soneitorare 0ton0za. | Prea-fericite şi cucernice stăpâne. 

Ti “Yusripay Mozmpâraza sas 2400- i Fericirii Tale cu evlavie mă închin, şi 

ov, za zi Geri adzie Beftâv ăonibovat, | sfinţita-Ţi dreaptă o sărut, rugându-mă de 

Bziuavos zod ao» Becd Oaus îta- | atotputernieul Dumnezeu să Te ţie fără 

gohăzzot abrijy 100%, z5fnw9, bă 4 i boli, bucuros, sănătos şi mai presus de tut 

avorăpav ave dyavtiab, XeBGytoy Ip + protivnicul. Venerata scrisoare a Fericirii 

zis “Vuecipas Monapiistos Ehuiay, î$ cd 'Pale am primit-o, şi, aflând din ea buna-Ti 

zi ăn abis beta pay, Adpicas | sănătate, am trimes mulțămiri lui Dum- 

25 /ap!'sTnpioos neprua 20 oboi vai îva- :  nezeu care Te mântuie şi Te păzeşte. Spui 

pod ori Bz0. "Opite 1, Nazazptorus Fericirea Ta aceia ce adesea am şi scris, 

abris rio Ono 4 RONI AIS pana, dai i că Slecă să am grijă de Tine și de Sfântul 

Za? ră Ego Tia Duorida aorls se ai 4 Mormânt. la care răspund şi eu ceia ce 

05 "Acpiod Tărzod. “OBay ăznpivopat 4, îţo |! adesea am răspuns, că adecă am de datorie 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

neapărată, atât ea, unul ce sunt creştin, 

cât şi ca prieten ales al Fericirii Tale, 

să caut de aceasta şi, fiind nevoie, să mă 

lupt după putere, şi, de se va auzi cevă 

(care nu nădăjduiesc) de la duşmanii Lăi, 

cari plăzmuiese lucruri mincinoase şi pâresc, 

să-l răsping. Fericirea Ta, sprijinindu-se 

pe înalta mea evlavie, să nu ai în această 

privinţă nicio îndoială, şi să nu mă sileşti, 

ei numai să mă ştii totdeauna gata la, orice 

nevoie a Ta. Iar anii Fericirii Tale fie 

de la Dumnezeu cât de mulţi şi cu totul 

fericiţi. 

1714, Septemvrie în 24. 

Al Ferieirii Tale totdeauna la poruncă: 

Ioan Mavrocordat. 

. DCĂII. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea 

solului polon şi a lui Carol al XII-lea şi despre călătoria Patriarhului. 

Snzoavoc Kayraxovtjybe Xpoovp Norăpa. 

Mamwapiorare sonora, Thy Xijv Moaptd- 

cra ebhaââs mpoaropebavrec, riy îepăv abrije 

s&ăy ptoppovoc aoratâueda. 

[d âmd 26 105 mzapehG6vroc riutov xai 

oefăaptov abrije pâna mavevhafe 836/- 

Ojuev xai, zAmpopopndevrec ri noorâdrjzov 

îpâv betav vre, &zb 6absoy xapâtae Drape- 
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1 E vorba de Voevodul Masoriei; Axintie 

  

Stefan Cantacuzino lui Hrisant Notara. 

Prea-ferieite stăpâne, îndreptându-ne cu 

evlavie către Fericirea Ta, sărutăm cu dra- 

goste sfinţita-Ți dreaptă. 

Scrisoarea-'Ți cinstită şi respectată de la, 

26 ale lunii trecute cu toată evlavia am 

primit-o şi, aflând de prea-dorita nouă a 

Ta sănătate, din adâncul inimii ne-am bu- 

curat. Am aflat şi cele serise în ea; şi, 

cât despre prezenţa Ta dorită nouă aici, 

că din partea noastră aştepţi hotărârea ŞI 

sorocul, stăpâne al mieu, cât despre partea 

noastră, de mii şi zeci de mii de ori rostim: 

bine ai poftit; iar ca noi să orânduim 

soroc, timp şi zi, accasta e dintre lueru- 

vile ce nu sunt în sama noastră, ci numai, 

când vei voi Fericirea Ta să pofteşti, acela 

e sorocul orânduit; şi pentru aceasta n'avem 

de spus alta Ferieirii “Tale. ar pentru ve- 

nirea întwacoace a solului Leșilor, aşteptăm 

să ni vestești şi cele ce se vor fi petrecut 

şi după trecerea lui, şi-Ţi vom mulţămi. 

Noi de aici n'avem alt cevă vrednic de 

laudă să-Ţi scriem decât numai pentru 

Uricarul, în Letopisiţi, II, p. 164.
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trecerea, prea-seninatului rege şved, cum că, 
alaltăieri, Vineri, adecă la l-iu ale lunii 
de față, a sosit la Rusciuc și a făcut acolo 

oturac (tuxe.: popas) Sâmbătă. lar azi eră 
să treacă la Giurgiu şi de acolo să ur- 
meze după orânduiala conacelor. ce am 
hotărât. Să ştii însă şi aceia cum că ni-a 

venit poruncă să nu plece Seninătatea Sa 
prin Târgovişte, nici să treacă prin Bu- 
cureşti, ci numai ce cale o ştim. noi că 

e mai dreaptă şi lină, pe acolo să şi treacă. 

Dar e altă greutate, că Seninătatea Sa so- 
cotiă că veniseră Şvezii din Bender ca să 
plece toţi laolaltă. Noi, şi după ştirea ce 
avem, aceia abia răspoimâne, Miercuri, de 
vor sosi la Focşani, şi nu ştim dacă de 

aici nu va urmă vre-o împiedecare a mai 
răpezii călătorii a Seninătăţii Sale. Ci vom 
vedeă, ce chibzuire vor face întru aceasta 

agalele ce merg cu dânsul; căci nu e numai 
prea-slăvitul  capugi-başa  Mustafă-Aga, 
cum am scris înainte, ei și alţii: Ismail- 
Efenăi, Isuf-beiu, fiul lui Soliman-Paşa, 
Hasan-Aga, fost samsongi, şi altul, Sari- 
Mehmed-Aga. Cum vor urmă însă cele 
viitoare, iarăş nu vom lipsi să le împăr- 

tăşim şi Fericirii Tale. 

la» despre noi să știi că ni-a venit ho- 
tărâre limpede din Țarigrad ca, deşi prea- 
seninatul rege va trece pe lângă București, 
şi încă oarecum pe de lături, ei noi să 
nu ne mișcăm şi să nu ieşim întru întâm- 
pinarea lui, ci numai boierilor ce am trimes 
să li poruneim să se înfăţişeze la prea- 
slăvitul Mustafă-Aga şi ce li va orândui 
Slăvirea Sa, aceia să şi urmeze; pentru 

care şi mulțămim mult stăpânilor noştri, 

cari să trăiască întru mulţi ani, și bine- 
făcătorilor noştri, cari şi întru aceasta se 

îngrijese de folosul şi cinstea robilor lor. 

Serisoarea-Ţi către prea-slăvitul dum- 

nealui tata, i-am dat-o lui; care şi, în- 

chinându-se 'Ție cu evlavie, Îţi sărută ve- 

nerata dreaptă. De asemenea şi Doamna 
noastră cn dregătorii sărută evlavios şi 
smerit sfinţita-Ţi dreaptă. Ci să avem, Te 

1 Y. articolul nostra din Aurolinsha Forbunduls Arabok, Stockholm 1911, p. 192 ai urm. 

637



638 

1714, 

14 Oetom- 

bre, 

&văv es ăomăbovrat, 

o hGbuev, 

"Ac Eyopev B6, Topo 

xi abâe mă Gefăautoy rs, dr 

ri) &wperi) îipây 

rate morpinnis ms ebyaic, atewec 17 etnoav 

dinâv &pogoi î&v Gip zarit. 

1714, '0xrouBploo 3. 

Tis Se Mavaptârrnoe bibe îv Xproră 

vi Ghe sis Tic TPOGTAĂC TI. 

vă "/oiponev Eri prea vai 
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(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

rugăm, şi de acuma venerata-Ti serisoare, 

ca să ne bucurăm de sănătatea-i dorită 

nouă şi de părinteştile-Ți rugăciuni, care 

să ni şi fie ajutătoare în toată viața. 

1714, Octomvrie în 3. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos și cu 

totul la porunci: 
Io Ștefan Voevod. 

  

DCXIII. 
Constantin Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre pârile ce 

se ridică împotriva lui şi nădejdea în Dumnezeu. 

"Emtorohi K ovozavrivov K ayraxobtirvod 

mpbe Xpboayfov, Ilarprăpxrjv “lepocohbp.ov. 

1714, 'Oxroppiov 14. 
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Scrisoarea lui Constantin Cantacuzino 

către Hrisant Patriarhul de Ierusalim. 

1714, Octomvrie în 14. 

Prea-venerata scrisoare a iubirii Tale 

părintești am primit-o dăunăzi, sărutând-o 

după Dumnezeu, şi pentru sănătatea-Ti pă- 

zită, de Dumnezeu şi prea-dorită am înălțat 

cântări de mulțămire Celui Prea-Înalt. Și 

mă rog de prea-curatu-Ți creştet să-mi 

dăruieşti iertare că n'am făcut şi răspunsul 

fără zăbavă, pentru că, de oare ce nu eră 

nici material potrivit şi de nevoie, n'am 

vrut să-Ţi fac supărare fără vreme şi de 

prisos. Pentru care şi, acuma, Îţi adue 

prinos închinarea mea evlavioasă, foarte 

pe scurt, şi mai ales tăcerea mea veniă, 

din aceia, că aşteptam buna-Ti prezență 

şi căpătarea, Ta trupească, căci ni seri- 

seseşi că, după Bairam, vrei să vii poate 

pe această cale, și de atunei au trecut 

foarte multe zile. 

Pentru ceia, ce spui cu privire la Domnie, 

că e nevoie de stăruință şi chibzuire, dăm 

mulţămiri foarte mari şi nemuritoare bu- 

nătăţii Tale, pentru sfatul cel părintese 

şi ajutorul prietenese şi cuminte; pentru 

care şi noi, în curată conştiinţă şi since- 

ritate a gândului, după puterea neputinței 

omeneşti, vom aveă prevederea şi socoteala 

ce se poate, răzimând totul pe Pronia lui 

Dumnezeu, care începe şi săvârşeşte, de la 

care izvorăse cele bune şi mântuirea şi 

trăinicia lor, căci şi, după înştiinţarea, 

Psalmistului, „dacă Domnul nu păzeşte ce- 

tatea, e în zădar pentru noi să o păzim“. 

Relele şi flecăriile din lume, stăpâne al 

mieu, nici n'au lipsit vre-odată, nică vor
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lipsi, şi mai ales în vremile celor răi şi 

tivani, cari nu numai pe străini, ei şi pe 

ai lor îi vatămă din lăcomie şi nedreptate. 

Eu socot că, dacă mila lui Dumnezeu nu 

va face altă chibzuială şi schimbare, pentru 
ca messul celor rele să se împuţineze, e 
nevoie de răbdare, şi să zicem: „Ochii noştri 

către Domnul Dumnezeul nostru, până se 

va milostivi de noi“. 
Și acestea, ea pe scurt, cu închinăciune, 

iar preasfintele şi de Dumnezeu ascultatele 
Tale rugăciuni să fie cu noi păzitoare în 

viaţă. 
1714, Octomvrie în 14. 
Al Fericirii Tale prea-înţelepte întru 

toate prea-evlavios şi prea-supus rob: 
Constantin Cantacuzino. 

DCXIV. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea 

_şi petrecerea în ţară a lui Carol al XII-lea şi ale oamenilor săi. 

Pere. 
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Cu Dumnezeu. 
Prea-fericite stăpâne, eu evlavie închi- 

nându-ne Fericirii Tale, sfinţita-Ti dreaptă 

cu dragoste o sărutăm. 
Două cinstite şi venerate scrisori ale Fe- 

ricirii Tale, de la 9 şi 10 ale lunii aces- 

teia, le-am primit bucuros şi, aflând de 
dorita nouă sănătate a Ta, am ridicat slavă 

lui Dumnezeu sfântul, care Te mântuie şi 

Te ţine, care şi de acum înainte să Te 

păzească sănătos şi fericit în toată viaţa. 

Am primit şi bogatele rugăciuni şi bine- 
cuvântări ale Tale, pentru care dăm şi 

foarte multe mulţămiri Fericirii Tale. Am 
aflat şi cele însemnate în ele, şi, de oare 

ce erau spre răspuns la ale noastre scrise 
mai înainte, nu mai împovărăm duinne- 
zeieştile-Ţi urechi cu vorbă de prisos, ei 
numai spunem: Dumnezev sfântul să ne 
învrednicească să Te aflăm sănătos şi zdra- 
văn, cum se doreşte şi cum dorim. Cum că, 
silit de vânturi straşnice şi de frig, Te-ai 
coborât din muntele Măslinilor şi locuieşti 
supt munte; Dumnezeu sfântul să dea în- 

tărire Fericirii Tale. 
Noi aici n'avem alta mai vrednie de po- 

menire să spunem Fericirii Tale decât numai 
despre prea-seninatul rege şved. Căci, de 
când a venit în această nenorocită ţară şi 

a sosit într'un târguşor ce se zice Piteştii, 

nu ştim cu ce gând, nu a căutat să-şi ur- 
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meze drumul lui, după porunca şi orânduiala, 

firmanelor puternicei Împărăţii, adecă în 

şepte zile să se facă, întrarea şi ieşirea lui şi 

până la hotare, ci, de odată viind acolo, la 

Piteşti, a rămas nemișcat şi statornic, căci 

de acolo până la hotare sunt două conace, 

zicând că așă va stă cât voiește; şi sunt astăzi 

opt zile de când se află acolo, cu atâta 

mulţime; ci noi, neavând de mai înainte 

ştire despre atâta zăbavă la mijloc a lui, 

am făcut gătirea celor pentru călătoria 

lui, după porunca împărătească, numai pe 

şepte, opt zile, şi porunca aceasta ni-a sosit 

numai atunci când a, venit Seninătatea Sa 

la Giurgiu. Şi acum, petrecând pe neaș- 

teptate la Piteşti, ce tulburări, ce strâm- 

torări, ce prăzi şi răpiri, ce perire şi ni- 

micire aduce acestui nenorocit și tulburat 

loc, e cu neputinţă să punem în seris. 

Pentru care ne aflăm în mare supăr şi 

descurajare, cătând la încureătura lucrului. 

Căci sunt trei prieinile care ne fac să ne 

aflăm în mare zăpăceală: una, că agalele 

ce au venit cu el ca epistaţi nu pot nici 

a-l sfătui, nici a-l întrebă, nici a-l sili să 

se mişte şi să plece. Al doilea, că în acest 

an, de multă lipsă de ploaie, nici grâul 

nu sa făcut aici în destul, nici orzul, nici 

fânul, şi Seninătatea, Sa cere acestea trei 

în fiecare zi tot mai din bielșug și mai 

fără cruţare; care unul Dumnezeu ştie câtă, 

nevoie şi strâmtorare au boierii noştri 

trimeşi pentru gătirea celor de nevoie. Al 

treilea, ne temem ca nu cumră, zăbovind 

Seninătatea Sa aici, să vie ploi şi lapo- 

viţe straşnice, şi atunci munţii hotarelor 

noastre se fac cu neputinţă de trecut; căci 

nu sunt ca munţii Dobrogei, în cari să 

poată oştirile întră şi să treacă prin ei 

slobod, ei sunt munţi înveliți în nori şi 

grei de străbătut, ori, mai curând, nestră- 

bătuţi, şi, cugetând acum la astfel de îm- 

prejurări, suntem îngrijoraţi şi uimiţi Şi 

supăraţi până la moarte. 

Au venit şi ceilalţi Svezi, peste o mie, 

din Bender şi la 'Târgovişte, şi sunt trei, 

patru zile de când stau şi aceia aiei,cu atâta 

de mare cheltuială a noastră, și nu se due
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nici înainte, nici în urmă. Nu știm ee po- 

runcă a regelui lor aşteaptă, aşă în cât 
altă nădejde n'a rămas decât numai Dum- 

nezeu Sfântul, în ce chip ştie, să se în- 
grijească de ieșirea lor şi să se scoată din 

spinarea săracilor locuitori această sar- 
cină şi greutate pierzătoare şi cu nepu- 
tinţă de purtat. Ci atâtea, lucruri şi aşă, 

de mari snferindu-le cu multă strângere 

de inimă şi durere a inimii noastre, le 

vădim şi Fericirii Tale ca unui părinte al 

nostru sufletesc. Prea-slăvitul dumnealui 

tata, împreună eu Doamna noastră şi dre- 

gătorii, cu evlavie se închină Fericirii Tale 

şi-Ti sărută cu smerenie sfinţita dreaptă. 

Aceste scrisori ale noastre le-a adus Prea- 

sfințitul de Betleem, şi iată că TŢi le tri- 

metem. 

Ci ne rugăm să avem şi de acum înainte 

vestea sănătăţii Tale şi a ştirilor însemnate 

ce se întâmplă în afară, cât Te găseşti acolo, 

şi-Ţi vom mulțămi mult. Căci altfel ştiu zro- 

nurile cei de aproape şi altfei cei de de- 

parte. Şi preasfintele-Ţi rugăciuni să fie 

cu noi în viața toată. 

1714, Octomvrie în 15. 

Al Fericirii Tale fin, întru toate şi cu 

totul la poruncile Tale: 

Io Ștefan Cant. Voevod. 

(Legrand, o. c.; IV, pp. 135-137, ne 92.) 

DCXV. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara. despre nevoia de a mai 

aşteptă puţin înainte de a se întoarce 'la Constantinopol, cu salutările finului său 

din botez. 

Lowrqs Mavpoxopâăros Xpooâvtip Nozpr. 
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loan Mavrocordat către IIrisant Notara. 

Prea-fericite şi prea-cucernice stăpâne, 

mă închin cu evlavie Fericirii Tale şi-Ti 

sărut dreapta. rugându-mă de atotputer- 

nicul Dumnezeu să Te păzească fără boli, 

sănătos şi mai presus de orice protivnic. 

Venerata scrisoare a Fericirii Tale am 

primit-o, din care aflând buna-Ti sănătate, 

am înălţat har de mulţămiri lui Dumnezeu 

care Te mântuie şi Le ţine. Am aflat şi 

cele serise pe rând. Prea-bunul Dumnezeu 

să Te lumineze să faci cum e mai bine, 

şi înţelepciunea “Pa nădăjdaiese că nu “e 

va lăsă să faci cevă primejdios şi stri- 

cător. Deocamdată, nam ce spune nou 

Pericirii Tale, căci Iucrurile sint pre- 

cum erau, pe aceiaş treaptă şi În aceiaş 

stare, Mi se pare că e şi mai de nevoie 

31 

1514. 

16 Octom- 

bre.



642 

1114, 
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(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e. IV, pp. 131-8, n 93.) 

  

puţintică răbdare, căci acolo unde Te afli 

eşti fără primejdie. | | 

Fiul Tău din botez Îţi sărută sfinţita 

dreaptă şi prea-mulţămeşte pentru cutia, 

ce i-ai trimes; ăcela nu cere alta decât 

rugăciunile Tale ascultate de Dumnezeu. 

Te rog ca, la orice ştii că pot să-Ţi 

slujese, ea unui fiu al Tău, cu încredere 

să-mi porunceşti. Ci să am iarăș cinstea 

veneratelor Tale serisori şi porunci; iar 

anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu cât 

mai mulţi şi cu totul fericiţi. 

1714, Octomvrie în 16. 

Al Ferieirii Tale 

la poruncă: 
Ioan Mavrocordat. 

DCĂVI. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre plecarea 

regelui Suediei şi urmele ce a lăsat petrecerea lui şi despre salahorii şi carele 

trimese la Hotin. 

Mowapiârare BEOROTA. 
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„1 Legrand: v!66, 

2 Xs.: *,s că 3rme 

Preasfinţite stăpâne. 

Închinându-ne cu evlavie Fericirii Tale, 

sărutăm sfinţita-Ți dreaptă. 

Am primit serisoarea Ta cinstită şi ve- 

nerată de la 8 ale lunii, şi, aflând de prea- 

dorita nouă sănătate a Ta, peste măsură 

ne-am bucurat; am primit şi bogatele-Ti 

rugăciuni şi binecuvântări, şi-Ti dăm în 

schimb cât mai multe mulțămiri. Am aflat 

şi cele însemnate acolo, prin care ne sfă- 

toieşti pentru multele porunci ce stau asupra 

poastră şi nenumăratele teclifuri (ture.: 

sarcini), şi ne mângâi. Deocamdată ne înde- 

letnicim a trimete alţi salahori şi alte care 

la Hotin, ca, să se afle acolo pentru slujba 

de iarnă a cetăţii. Am scăpat cu mila lui 

Dumnezeu şi de povara regelui şved ce 

petrecea aici, şi a ieşit din hotarele noastre, 

cu toate că urme de la el, și foarte aspra 

supărare, au rămas în inimile noastre şi 

ale săracilor locuitori neşterse, şi numai: 

allah ghiol versn (= Domnul să-i dea 

cale). Preaslăvitul boier tata şi Doamna 

noastră, cu dregătorii, înehinându-se cu sme- 

renie, Îţi sărută dreapta. Rugăciunile Tale 

fie-ni ajutătoare în toată viaţa. 

1714, Noiemvrie în If”.
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Tie “Iluerepae Maxnaprârnroc vide mară 5 Al Ferieirii Tale fiu duhovnicese şi cu 

Tyebuua Xa Dhwme totul la poruneile Tale: - ei râs mpooraăs adrijs, 
SR ai . > r 

Io Ștefan Cantacuzino Voevorl. lo. Sripavoc Kavrarobtiivbs Boefdae. 

(Dibl. Ac. Rom,., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCĂXVII. 
Dimitrie luliand, capuchehaiaua Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 114, 

despre caracterul bun faţă de prieteni al lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, în care % Novem- 

trebuie să se încreadă, şi despre intrigile contra Patriarhului. bre. 
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Scrisoarea lui Dimitrie luliand, eapuche- 

haiaua Moldovei, către al Ierusalimului 
Hrisant, descriind caracterul drept (?) al 

Domnului Nicolae Mavrocordat şi urzi- 

vile de intrigi contra Patriarhului leremia 

al III-lea. 
- Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-ve- 

nerate stăpâne. 
Mă închin cu supunere Ferieirii Tale, 

şi cu evlavie sărut sfinţita-i dreaptă, ru- 

gându-mă de Domnul Dumnezeu să Te ţie 

bucuros, sănătos şi mai presus de orice în- 

tâmpinare tristă, 
Am primit cu multă bucurie scrisoarea 

Ta prea-einstită de la 10 ale lunii acesteia, 
şi am mărit pe Domnul Dumnezeu pentru 
mie prea-dorita-Ţi sănătate. Am aflat și 
cele însemnate acolo şi câte din porunca 

Ta mi le-a arătat prea-ecinstitul Ilagi chir 

Constantin, care i san spus de Tine; şi 

ce alta să spun decât că serii lucruri bune 

şi drepte, şi nu mă îndoiese că din inimă 

iubeşti Fericirea “Ta pe Înălţimea Sa, şi 

de aceia te scârbeşti, de ce primeşte să 

dea, ascultare şi să creadă vorbele celor răi, 

cari flecărese contra Ta şi vorbesc înaintea 

Înălţimii Sale, şi supără şi întristează pe 

Fericirea “La? 

Ci, stăpâne al mieu prea-fericite, dacă 

Înălţimea Sa n'ar aveă această particula- 

ritate, că în clipă se supără puţin, când 

vre-un blăstămat serie ori spune ceva îm- 

potrivă, ori contra Ta, ori contra noastră, 

ori contra altui prieten, ar fi Înălţimea 

Sa ca o minune în această vreme, pentru 

darurile şi virtutea şi talentele ce are; şi, 

cu toate acestea, dacă se şi supără une ori, 

iarăş îndată se întoarce spre bine, răs- 

toarnă învinuirile, îmbrăţişează cu şi mai 

mare iubire şi îngrijire pe prietenul său; 

1 De fapt Ieremia vine numai la 1516. Aici e vorba de inlocuirea lui Chiprian cu Cosma al III-lea. 

Lămuriri nu se află la Atanasie Cumnen Ipsilant, fă per cv host, p. 294. Serisoarea e între cele 

din 1714. Nu ni se pare că împrejurările s'ar potrivi pentru scoaterea lai lercmia, la 1727 (v. sbid., p. 324).
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ai ză tzoioy sivat Wa TONĂ Găău, tă poaţă 
- , 

ioaphov, za Gide mai Droinv vizuos TEp- 

  

  

precum şi altă dată, şi acum a făcut-o 

faţă de Fericirea Ta; şi nu e mai fru- 

moasă dovadă decât aceasta cum că e în- 

vădăcinată în inima Înălţimii Sale evlavia 

şi iubirea ce o are către Tine. 

Ci întru aceasta ce spui Fericirea Ta, 

gândind că să nu urmeze de aiurea cumvă 

o astfel de supărare la mijloe, așă încât 

Ți sar ăduce multă întristare şi ar fi lueru 

de nesuferit, ce să spun decât că acesta 

e darul lui Dumnezeu? Şi astfel nădăj- 

duiese în nemărgenita Lui milă. 

Dar mă gândese şi la aceia că, dacă în 

vreme de dragoste şi prietenie trăim cu 

această grijă şi nu ne liniştim, când ne 

-xom bucură de pace şi de linişte? Aşă încât 

eu zie, să Te ţie Sfântul Dumnezeu întru 

mulţi ani, să nu-Ţi mai faci grijă despre 

aceasta, şi să nu mai lungeşti vremea cu 

petrecerea pe acolo, ci să Te gândeşti şi 

Ja noi, cari suferim pentru lipsirea de “Tine, 

şi mai ales fruntașii medicilor ce se află 

aici mi-au spus că nici vinul de Smirna nu 

e folositor pentru Fericirea Ta, şi mai ales 

vinul muscat ce se face acolo; pentru care 

ei spun că, dacă ai orândui să se trimeată 

aici la mine două sau trei sticle, ceia ce 

face ca la cinci ocale, ca să arăte ce fel 

trebuie să-l întrebuinţezi aici Fericirea Ta; 

şi pe lângă aceasta, dacă ar fi porunca Ta, 

să spui Preasfinţitului de Smirna să se 

gândească a mi-l trimete, căci e mică şi 

puţină angarie aceasta pentru Preasfinţia. 

Sa, şi se va face înoire a, vechii prietenii 

între noi. 

Întâmplarea preasfinţitului Patriarh care 

a urmat din pâra arhidiaconului său, şi 

alţii mulţi ţi-o vor serie Fevieirii Tale, şi 

cum că de aici, unde e închis în casa ceau- 

şului, a făpgăduit cele o sută de pungi care 

neapărat s'au cerut de la Chehaia-beiu, 

numai cât nu de odată, ei în trei luni să 

le plătească, dând acum în mână cele 

patruzeci. 

Dar ieri au aflat aceasta de la Poartă, 

cerându-i să le dea toate şi apoi să iasă 

din gura lor, şi să-l îmbrace cu caftani 

pentru mucare?:; ceia ce este şi foarte greu, 

şi dă şi bănuială ca nu cumră, luând bani,



vo r&c ra ră orga, Gxohovbiisn uni XX 
a Noe . a e x a a A fo a a 

âvoxohia” Xa Go0oy uty EȚ auptigdi, 'ijezb- 
povrac %ai XĂÂI neptorataă etc 

lie mă “ep 
70510. 

vie Navarro îjtoy pă 

500 ypooa vă âtophoo, To vaxoappiătă- 

X0v6Y Tov, Ya OhoL Thy ERapeXAXSOANEy, XA 

âpplepeic, ai ăpyovrec, vai dăv Suatanaiodrj 

rehsiuc, Gore nod Enafhsy ară 6n0b rov 

vă ăxannblicanv ăvayrains” pai ei 7b stie 
. d Qsts vă răv Gondiiom. 

O; rob 6ormqrio» Ghot npoowvody Bovine 

zi “Ypertpav Mazaptorara, Xa pb RV 
Î, ămrpânqjoa, be 800A aDTîe, XOTARIĂA ră 

Apăoneda râv ipariov Tric, deouiâvr, Tod diiod 
arie Dpetas, Kai 

1. Asuva, tdiog ypăpoboa, She rijv 7po6xv- 
viei. Kbptos 88 6 Bebe vă rijv zoMveri) Xa 

vă mijy meptoxăn Ss 15priv Gphahp.ob. 
mabiă!, Noepbpiov 25. 

îs “Yperipac Maxaptârriros  dobhos 

afis Ă 

Beod zip ris zobewîje 

e5- 

6 Măyas-Aoyoderas: 
Arpirptoc lovhavâs, 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.! 
  

  

aceştia, să nu urmeze şi altă greutate; şi, 

cât despre mine, stau la îndoială, știind şi 

alte împrejurări pe lângă aceasta. 

În mâna Preasfinţiei Sale eră să în- 
drepte cu 500 de lei pe ticălosul acela de 
arhidiacon al lui, şi noi toţi l-am rugat, 

şi arhiereii, şi nobilii, şi nu s'a înduplecat 

desăvârşit, aşă încât a păţit acestea ce 
neapărat erau să urmeze; și de acum înainte 

Dumnezeu să-l ajute. 
Toţi ai casei se închină cu supunere Fe- 

ricirii Tale, şi, înainte de toate, epitro- 
peasa, ca roabă a Ta, sărută - margenile 
veșmintelor Tale, rugându-se lui Dum- 
nezeu Sfântul pentru dorita-Ți sănătate. 

Și Doamna, scriind anume, Ţi se va în- 

chină. Domnul Dumnezeu să Te ţie întru 
mulţi ani şi să Te aibă în pază ca lumina 

ochilor. 
171%, Noiemvrie 25. 

Al Fericirii Tale rob evlavios 
Mavrele-L.ogofăt 

Dimitrie luliano. 

DCXVIII. 
Ştefan- Vodă Cantacuzino dă 8.000 de aspri mănăstirii Dionisiu de la Athos. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti contemporane.) 

DCXIĂ. 
Mihai-Vodă Racoviţă, mazil, către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări 

“de Crăciun, cu asigurarea sentimentelor sale pentru dânsul personal şi pentru 

Sfântul Mormânt. 

> Ezoz6hij, Mrgaij “Panofizta Boefâa apbe 

G9(/Aprjttzi, 

, Xptotovrew/ây, 

1714, Acrsufpimv 2. 

odaie popais us pate, 

pay 

Xpboavdovy po spovzutii vai 

tă ră Soprăs Tă 

zi Îusie Vă 

dzngioty div SdOXANEY 

noioy 32 îjzoy ăzb do 2apă mb ră Rs 

mar za s0d 414005, TĂ 0 et 7000 VĂ 

Ea aEGr1j977, îs ifre dz 

eăropev î3y Dihousv TĂT, Mezzagtăza ase, s 

33 zis Epiyayey, 

zirpozogrpăvos 1, Li, 

  

1, pezatd Îpâv mia mai 
A 

co E pis, zh Est zi Rt Had   

aperăfh tos 77 apecazdir sos, 4 Ti aa 

zrbuey pa mb ah Tae BEhopay, XII cin 

„otwwgat zob “Ariub Lazo> î 

za 

Kopros vă zi door vă dDoverat 

55591959 pa: 

RS Mois sapăias ohoovezv “ai ; 

XS OSE DE 

Serisoarea lui Mihail Racoviţă Voevod 

către Hrisant, de prietenie şi pentru urări 

la, serbătorile Crăciunului. 

1714, Dechemvrie în 2. 

ui-ai scris, şi noi n'am 

dat niciun răspuns până acuma, care lucru 

nf eră din altă pricină decât împrejură- 

rile vremii, care atât de mult ne-au stă- 

pânit, încât nici din casă afară nu putem 

ieşi; decât, prea-fericite, ori de Ti-am seris, 

ori de nu Pi-am seris, să fii sigur şi în- 

ştiinţat Fericirea “Pa că prietenia şi dra- 

gostea dintre noi, precum a fost de la 

început, astfel va fi iarăş, neschimbată şi 

neprefăcută, şi “Le iubim şi-Ti voim bi- 

nele, şi dorim aşezarea şi chibzuirea bună 

a Sfântului Mormânt din tot sufletul şi 

din toată inima: şi Domnul să Te invred- 

nicească a puteă totdeauna cu uşurinţă să 

De multe ori 
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17 14, 
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1714, 

4 Decem- 

bre. 

ebaohiav vă wfepyă ră Găpa 6zob ovufai- 

vowy. ?Ervopioausv 38 zhrporopnueva ns 25 

1) Moxaptârns rs v.ăc îspană e Wa TpOre- 

pow, xoi. eb/aporobuav 6 rây Gov Qede vă 

atom riv Monaptârijră Tis vă SoprăGţj tă 

mayra evtdha rod cwripâc ue Xpiorob 

ai ză pia. Beopăvera pă brpeiay ua Xa 

xapătav, ob vară xoi. ățanobuey, xai Tod 

--păvov xai sie noMobe. "IL abiwi6e pe xi oi 

piot pac ebha6e zpoox»yody rijy Maxaptâryjtă 

rac xi Bonăbovrat Tijy rpiav ms dev. 

Kai radra v&v' at 08 mavâmat xai beo- 

meteis adrije ebyat etnoav us 1nây. 

1714, Aexewvpio» 2. 

Tae Sie Maxaptbrroc 5 xară mvebua 

pibe mai sis zobs Bpiowobc, 
lo). Mexaiih Boefe5as. 

(Legrand, Recuoil, p. 152, no 17.) 

cârmuieşti greutăţile ce se întâmplă. Am 

aflat cele înştiinţate cum că şi Fericirea, 

Ta ne iubeşti ca şi mai nainte, şi mul- 

țămim; Dumnezeul tuturora să învredni- 

cească pe Fericirea “Ta să serbezi prea- 

sfânta Naştere a Mântuitorului Hristos şi 

Anul “Nou cu sănătate şi inimă bună, după 

cum Îţi place şi ni place, şi în acest an și 

în alţii mulţi. Soţia noastră şi fiii noştri cu 

evlavie se închină Ferieirii Tale şi-Ţi să- 

rută sfânta dreaptă. 

Acestea, iar preasfintele şi de Dumnezeu 

ascultatele-Ţi rugăciuni fie cu noi. 

1114, Dechemvrie în 2. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc și la 

poruncă: 

Io Mihail Voevod. 

DCXX. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre salutările ce i-a 

trimes în scrisorile către Nicolae-Vodă. 

loăwwae Maopoxopăăroc Xpvoăvthp Norăpn. 

Mavapiorare za oeGacpibrare d60n0ta, 

zi "Vwertpoy Moxaptorijra ebhabâe Tpos- 

„ov ol ry Gvtay abrîs Beftăv donitoust, ! 

Beâuevoc rod nowoâvvăuob 0205 Snos dta- 

evhărrot adrăv ăyo6oy, ebdbi.ov, dă %al 

ăvorăpay nave Evayriod, | 

Abo păupara ris “Yperepac Maxaptirrjtoe 

Zafovy, î£ dy. riy dradiv abrije ypetay 

pay, ăpirac ebpoporijpiobe ăvereuula 

mo oetovr uai rarnpodvrt abrijy 020. "Av 

sahă mal r050V ÎI TODE TONI TEPLOTA- 

nwods noi zăs ppovridae, GG0Y ăxdvit, Xa pă 

mb vă pây eta rinore A&6haţov vă Gijpethoo 

zi Maxopricart arie, dăv Exaya ziv ănd- 

apt, tv Eherpa pes vă 11pățo Ti T00- 

ofjrovoav abTi 7poonbvIjoty sis ră npbe Tby 

5imhârozoy AbbEvriv vpăunară pb. 

Tă xowâc ănoenatobăvra dv ării 

ză ră ZuaBev îi Mavaptorys abrijs &nă rii 

uotviy mpi. BENoyev î8fj weră peptic Î- 

wâpee i BEhe: Gandonbijoyj zată 7 10 pbv 

33 măveva vebrepoy 0v eivat. Tă 8 Er] tije 

“Yuerâpas Maxaptărijtos stay Gecbey zâu- 

ZONA Xa 2AVEWT9/1). 

1714, Aexeuâpiov 6. - 

Tie “Yyerâpus Monaptorijros Zăroe sts 

mob Gptonobe, 
Ploswyqs Mabpoxopăăros. 

(Legrand, o. e. IV, p- 138, no 94.) 

  

Ioan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite şi prea-venerate stăpâne, 

mă închin cu evlavie Fericirii Tale şi sfin- 

ţita-Ti dreaptă o sărut, rugându-mă de 

atotputernicul Dumnezeu să “Le ţie fără 

boli, bucuros, sănătos şi mai presus de tot 

protivnicul. 

Două scrisori ale Fericirii Tale le-am 

primit, din care aflând de buna-Ți sănă- 

tate, am înălţat har de mulțămiri lui Dum- 

nhezeu care Te mântuie şi Te păzeşte. Deşi, 

atât din pricina multelor încurcături şi 

griji, cât şi încă pentru că n'am avut cevă 

vrednic de pomenire să însemnez Ferieirii 

Pale, n'am făcut răspuns, ci n'am lipsit 

a-Ţi serie cuvenita închinare în serisorile 

mele către prea-înălţatul Domn. 

Cele ce au ieşit în de obşte nu mă în- 

doiese că le-ai aflat Fericirea Ta din faima 

lumii. Vom vedeă după câteră zile ce va 

urmă; iar deocamdată nu e nimie mai 

nou. Iar anii Fericirii Tale fie de la Dum- 

nezeu foarte mulţi şi pe deplin ferieiţi. 

1714, Dechemvrie în 6. Ă 

Al Fericirii Tale totdeauna la poruncă: 

Ioan Mavrocordat.



DCXXI. 
| Andronic Rhangabe (Rangavi) şi nora sa, Bălaşa Brâncoveanu, către Pa- 

triarhul Hrisant Notara, despre sosirea lui apropiată și intenţia ce are de a boteză 
pe fiul de curând născut al Bălaşei. 

"Eztorohh Mnohioac Mzpaxofas pa Scrisoarea Bălaşei Brâncovencii scrisă 

geto vă “pepe mod weydhob paăptorbhazos cu mâna Marelui-Chartophylax Andronic 

"Avăpovinov “Panmafi) |. - Rhangabă (Rangari). 

Moxapibrate, BeompGhijre Xa GorotaTe | Prea-fericite, de Dumnezeu oerotite şi 

prea-înţelepte Patriarh al preasfinţitei ce- 

„_tăţi a Ierusalimului, doamne, doamne Hri- 

sante, Înţelepciunii Tale cu supunere ne 

închinăm, eu şi nora mea, Domnița, şi să- 

Narprâpya zis dmuorâmns zâhewe 1âv “lepo- 

“oodbpoy, wbpte wbpte Xpboiybe, ri “Vue- 

zăpavy Soworrra Bovine Tp50Xvoduey, E16 

re mai Î| vbuen pob Acpyiria, vai. Aonatâ- 
> 2 a 7 3 . i v . ._. . e 

yeda ăppdrepot rhv paxapiavy abrije det, i  rutăm amândoi fericita-Ți dreaptă, ru- 

deduevot rod dmiob Beod îva Grmphârtor i  gându-ne de Dumnezeu Sfântul ca să Te 

a a - a = 7 a 3 . . [ 

adry âmd mayrbe dwapod mpsierova. Tod | păstreze mai presus de orice lucru supă- 

mapăvroe pas 08% Eort 3 XNAO ap" Gr. vător. Pricina acestei scrisori a noastre 

îwâopev val îGefathbmp.ev ără rob do» . -nu este alta decât că am aflat şi ne-am 

axâmţobpăvo» iv Xahijy cas Tphe îjpăe îv- 1 încredinţat de la sfântul categumen de 

mada Ehevoiv re, at mapodatay, va me: buna Ta venire aici la noi şi prezenţă, şi, 

xndepy Xptoroa Băv Eee vă Ex Ti 9p5Yy- i ea un prea-bun chivernisitor, n'ai lipsit 

mid pa vai rhv Ewvotăy pac" no WAOTA să ai gândul despre noi şi grija noastră; 

mpi vă Tv păbouev uzi vă TV TAPIRAĂ- şi mai ales, înainte de a-ți serie şi de a 

Nsowpev sic ăvadojiv rod parțavyobe, î9pây- ! Te rugă să fii naş al celui de curând 

mos vai wehârnoe vă mb valeyti' d0ev născut, Te-ai cugetat a-l boteză; pentru care 

dud zotabri deritehia ăn Gaius eb/apto- această solie îndoită mulţămim de asemenea 

zodpey Ti copotăra obrăs Voi) Ii Tpo0- ; prea-înţeleptului Tău suflet şi-Ţi aşteptăm 

uEvoney Ti TApoolaY TNS îvepa <î fig, prezența din zi în zi, cu candele şi lumini. 

eră houzăioy XA BOT. Ride 5 xbptos i!  Învrednicească-ne Domnul Dumnezeu să 

Bzbz vă pâs ăbibog vă ij dmoMabonusy 2y te întâmpinăm în curând sănătos şi ne- 

zâpei Dă ua vevOXĂATOY. Tadra: ai î ; supărat. Acestea; și rugăciunile Tale as- 

deomerfeie ebyai etqoav ue” Tjp.âv. -cultate de Dumnezeu fie cu noi. 

pub! Aexeufpiod + (5). | 1714, Dechemvrie în 10 (?) 

Tic Sic Momaporrjros is rode &prowabe: Al Fericirii Tale la poruncă: 

Ă Xapropbhaf 'Avpowae, | Andronic Chartophylar. 

_ MaaMoa Mapai. Băluşa Brâncoreanca. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre hotărârea acestuia 

de a petrece Crăciunul cu Nicolae- Vodă. 

Loswrpe Manporopâăzas X posăvfip Noră. Joan Mavrocordat lui Ilrisant Notara. 

Momapubraze ui fizonefsorare BEozotA, | Prea-fericite şi prea-venerate stăpâne, 

zi Ypezăpay Mazaptărijea EXNaGOS TORI, | mă închin cu evlavie Fericirii Tale şi 

pa my da ass Der azot, 20 sfinţita-Pi dreaptă o sărut. rugându-mă de 

evos To zavyaiţiflo» 820 înos Dtazo)irzot prea-bunul. Dumnezeu să Te ţie fără boli, 

1 Fiica lui Constantin-Vodă şi ctitera bisericii bucureştene eu acest nume (1145). Se măritase la 

1708, Vetombre, cu Manolaehi Cupariul. fiul lui „ehirită (=ehirişgi) Andronaehi“, „om foarte înţelept si 

învățat fiind în limba elinească şi dregăturie având la Biserica cea Mare a 'Țarigradalui, chartophylax 

fiind“ (tatăl fu adus de la Constantinopol cu Antonie grămătieul). Constantin Cantacuzino Stolnieul cunună 

în numele lui Hrisant. dus atunci la lerusalim (Radu receanu, ed. Șt. Grecianu, pp. 135t-5), Foaia de 

zestre, ibid. p. 305 şi urm. (şi în anexele la ale noastre Documente Brâncoveanu). A murit pe la 1751-2 

(St. Grecianu, Î. c., pp. 284, 315). 

2 Acelaş cu Lambrint deci. 
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1714, 

15 Decem- 

bre. 

adrijv ăvcoby, eb6wpov, bită 20 ăvortpay 

ravrăe &ynvriav, 
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lic adr Grob pile. î) Maxaptârme obrîjs 
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Xpiozod “jevetihtov, mohhă wahă 7d Wet 

vă iv dăom 6 toc Bebe rod ppâvo» xai 

etc Ecn mâwmohdo. vă ovveoprăc uri pati 

we WE ROrăGtaatv oo 17 AT papo%, 

nepbbeoptv ovi ăxa6â, tă vă nposrefii, 

cie rijy Ex rije Eopriie Yapăv a 1 Ex ij 

xapovoiac ris “Ywerepac, Mo ptărijros 2p56- 

revop&vn îjuâv Ovpirjdia 43 aryahhizotre redea, 

Romă ră zapby rizore vâov Găv Ey vă 0%4- 

wet Ti] Maxaptârrja! obrije' ei 7 npăc 

stâotv vudu, Ex Tod 1păpuatoc 100 

ăppuvros mevepod pc» Bee xarahălim. Tă 8 

iz) râs “Tyerepuc Maxaptocnzoc etmsay (ie6- 

Bey năvnoa Wa TaveNTbyÎ). 

1714, Aexepâpiov 14. 
Tic "Ywertpac MoxapLorajtoe 

măurore sic Tobe Gp!Ow0be. 

lodwrns Monpoxopdăros. 

    

bucuros, sănătos și mai presus de tot pro- 

tivnicul. 

Venerata scrisoare a Fericirii Tale am 

primit-o, din care aflând buna-fi sănătate, 

am înălţat baruri de mulţămire lui Dum- 

nezeu care Te mântuie şi Te ţine. La ceia 

ce spui Fericirea Ta că ai de gând să faci 

serbătorile Naşterii lui Hristos cu prea- 

înălțatul Domn, foarte bine faci; să Te 

învrednicească Dumnezeu sfântul a serbă - 

în acest an şi în ani prea-mulţi şi cu noi în 

stare liniştită şi netulburată, revărsându-se 

asupră-Ți tot binele ca să se adauge la 

bucuria serbătorii şi voia bună şi veselia 

cea de săvârşit ce ni-ar mai veni de la 

prezenţa Fericirii “Tale. „lar. deocamdată 

cevă nou n'am să însemnez Ferieirii Tale; 

dacă e cevă bun de ştiut, vei află-o din 

scrisoarea. dumisale socrului mien. Iar anii 

Fericirii Tale fie de la Dumnezeu foarte 

mulţi şi cu totul fericiţi. 

1744, Dechemvrie l£. 

Al Fericirii 'Tale 
totdeauna la poruncă: 

Ioan Mavrocordat. 

(Bibi. Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeen ; Legrand, o. c., IV. p. 139, n* 95.) 

  

DCX XIII. 
Radu Dudescu către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata sosire a 

acestuia, lucrul la Sfântul Sava şi Sfântul Gheorghe din Bucureşti, planul de bâlciu 

al Sfântului Mormânt la Targovişte şi pavarea bisericii Stelea din acel oraş. 

"Emtoroi, "Păânvho» Aondzoxo» nphe Toy 

uaxapbrarev Iarpiăpyry "lepoooăbuoy Xp 

Xphoavov mepi Gatâpov bnosozov. 

Mazambrare, Gopbrare pai. portare d€o- 

nora, Varptăppa Tis &rize 2ohsws “lepovoa- 

Ap ai fperepe îv Xptorâ Beânopbrare 

mâzep, xbpte xbpte Xpboavbe, zijy "Yperepav 

Masa pLOTjra Tazewvopnâvns 2p0OXDyIdvt6€, 

zavevhafoe  ăsmatiueba ri iepăv Dettdv 

zjs, Geâuevo Tub zavroâbvăuo» Bsob 705 os 

me nai dacrpeiy ră 3vdeov abrije Doc vo 

50, sb6wn.oy, Ditec, uazp6foy, zavtăe draldod 

&v.zerIjou5vov 20 2401 îvavtias zeptotă- 

Gswc Arta utvov. 

Tă ziutoy vai Epăoutov Împiy 1pâpua. tije 

“Ypecâpas Manaptizijroc atins pepe va 

ăvaneztavtvr davai S0Epty, Tal, ThIj0- 

coprjsie ri zohvz6tzoy %ai 2eTiiy vot 

dpeiav vol ebpootiav 75, Octav vezepipa 

0 ootovr ui Gtarmpobvat ari aie 020, 

Scrisoarea lui Radu Dudeseu către prea- 

fericitul Patriarh de lerusalim chir Hrisant, 

pentru felurite lucruri. 

Prea-fericite, prea-înţelepte și prea-sfin- 

ţite doamne, Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 

rusalimului şi al nostru întru Hristos prea- 

venerat părinte, doamne, doamne Hrisant, | 

închinându-ne cu smerenie Ferieirii Tale, 

cu toată evlavia sărutăm sfinţita-Ți dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să apere şi să păzească dumnezeiasea-ți 

Înălţime fără boli, bucuros, sănătos, în viaţă 

îndelungată, plin de tot binele și seutit de 

toată împrejurarea protivnică. 

Cinstita şi plăcuta nouă serisoare a Fe- 

ricirii "Tale, cu mânile ridicate şi cu gând 

desfăşurat am primit-o, şi, aflând de mult- 

poftita, şi dorita mie sănătate şi voinicie a 

Pa, am înălțat slavă lui Dumnezeu Sfântul, 

care Te mântuie şi “Te păzeşte, pe care



Tv Buaprărroi 6 Khproc wait sie ră 87, 

erănroroy: s56/9uev mbyevoxhvâc xai răe 

deonorimăe” abrije ebpăs ai Cawrohootpa- 

itozove edheize, Ov Eveza ai nhstoras Goa 
ăvBopiohoâ-răe ăpirae Ti dpertpa natpiuij i 

pootopiia. *Exvov Ezopâvoc xi ză SV abră 

orpueto(ăvra. 
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72Bev brd ăpehetae 7) ăuvroobyns ob, N 

Dmd rc domepwvic zpocâoxiae Tis rad 

Egerile pot zopebotae re, val, Snetâi, ae- 

doo netă Ti zapehenatv 7&y EhenoopEyuy 

Gpioy Beonorvây oprâv vă dnohovbiijo% Î 

cic mă de perăfacie re, tdpd vă napă 

S
 

zidas nod ri ARGApLS Tod 2pbe îpă 08- 

fasuio» rs. 

Ilegi îs otnodopăj rotvov rob “Anio» fa, 

ară cv Entrațiv rîje “Ywerăpac Maoxapt6- 

maros sie tby apubăiav xaiphvy dsho ÎTtOTA- 

(0% vă Ava PEG. Tă ENhetzovra” vai pijv 

oa zeţi mod 3v zâ "Ante Leopyie aparau 

05) ovvouthijo] eră Tod naweporărob die» 

BBhecu, dă vă măponey mb rob vdv cp 

mptnovozy Srotwnalay vai mpopljdetav” ot 

tonev WpEoc pot Vă Zovhebup.ev 

măvrea mhv “Anovy ai bood6xov Tăgay, Xa 

2tnuptzos în rijy Maxaptorijcă rs, dă Ti 

mpâc îuă narprxijy TIS AYĂRIV ebvotay 

Onod Benybe! Geizore. 

Megi: 53 sie îv Tpwiofborp zavnrbpeos 

Oxod 6 xatpod tovvouii6awey, Gefata. E16   zijy etya GAT poi get mhEoy pă Td vă pijy 

ijnohobOmoe core 1 bno/efisida 4 păpode 

40) ăvatopgă Tpăs Thy pozat) K wvorav= 

-îvov Boe65da" 7avdv Gp.we, Oz0d Wod rd &y- 

n
 

G5umoey 1 Maxaptbrrs ss, pETă 240) 

-apâs bio 220/10%, vă hpo 2pTov ZuelvoS 

zobe ăvfiponove Gz60 Enapăâtăcy wat că, Tie 

zavrbpzoc Eneivas siwboza 47i zăv 7p6R0Y. 

TS AAsaStebijs i, uni, z67e, HITă Tijv 

7posraviiv cris, BEho ză da ZE 77 ză br 

ADE TO îp Abfzyrq: Joc 2600 Gus, Enetfi, 

apânzzor î &xrad6a Everi, fâv zapoboioa 

216, roze 0honey GoventhI,S% tă SGS zoviiS 

ză coveivovea vai Ezorehi, ste mille DR6- 

Beat. Aă 28 zijv orpâatv Tis PAL GiIS 

20 Sata, For sis zidul 71 ROS Esâ- 

Îsioce vai BE Eetve avu Zeit 

î
 5 vp Npioxfios, be 4ahâs aie uni 

dz Tis, Dior să 34. Dat EV ai,   
3 Eyetye pai Tinasec inna, 1 Eos | 

îm) Bine ză OvaRH 3% ; i 

58183. Vol. XIV. 

să Te păzească Domnul şi de acum înainte 

neschimbat; am primit cu grumâzul plecat 

şi rugăciunile 'Tale stăpâneşti şi binecuvân- 

tările serise, pentru care şi dau cât mai 

multe mulţămiri părinteştii 'Tale; iubiri. 

Am aflat pe rând şi cele înlăuntru în- 

semnate. | 

Și, cât despre zăbava noastră în scris, 

foarte cuminteşi isteţa proorocit-o înalta-T'i 

pricepere, că, adecă, n'a venit din neîn- 

grijirea sau neţinerea de minte a mea, ci 

din aşteptarea zilnică aice a doritei Tale 

prezenţe, şi, de oare ce hotărâseşi după tre- 

cerea, serbătorilor domneşti ce sunt să vie 

să urmeze strămutarea Ta într'acoace, iată 

că şi eu fără zăbavă fac răspunsul la seri- 

soarea “Ta către mine. Di 

Iar, pentru clădirea de la Sfântul Sava, 

după porunca Fericirii Tale mă voiu în- 

griji la vremea potrivită să îndeplinesc 

cele ce sunt lipsă; ba chiar și pentru pa- 

raclisul de la Sfântul Gheorghe voiu vorbi 

cu Preasfinţitul de Betleem ca să facem 

de acum încă. gătirea şi grija cuvenită; 

căci avem datorie creştinească a sluji toţi 

Sfântului şi de viaţă primitozului Mormânt, 

şi mai ales eu pe Fericirea Ta, pentru 

dragostea părintească şi bunăvoința ce o 

arăţi totdeauna. 

lax pentru bâleiul de la Târgovişte de 

care am vorbit mai înainte, de sigur că 

eu o uitasem mai mult pentru că n'a urmat 

atunci anaforaua făgăduită din partea mea 

către răposatul Constantin Voevod; iar 

acuma, când mi-ai amintit-o Fericirea Ta, 

cu toată bucuria voiu căută să aflu întâiu 

pe acei oameni cari mi-au dat cele obiş- 

nuite ale acelui bâlciu şi felul gătirii lui, 

şi, atunci, după porunca Ta, o voiu aduce 

şi înnaintea.prea-înălţatului nostru Domn; 

până atunci însă, de oare ce stă să se în- 

tâmple prezenţa dorită nonă a Ta aice, 

atunci vom vorbi prin viu graiu cele ce 

tind şi sunt de folos la orice lucru. lar 

pentru aşternerea (pavarea) bisericii Stelea, 

să fie în ştiinţa Ta cum că s'a săvârşit şi 

ma rămas nimic lipsă; şi chir Ilrisant, ca 

un bun creştin şi om de casă al Tău, a 

dat câte a fost făgăduit, şi, de a mai lipsit 

şi cevă, Cinstea Sa o va îndeplini. 
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1714, 

20 Decem- 

bre. 

Oi r05 doniriov pas Rhvrec, Amd utXp5d 
os evo», zane mpooxbvobat thy Ma- 

zapiâriră rs moi Tijy tepăv dettăv r1js 

sdhofâe donâtovrat* 2opouoiws 85 ijmeie oâs 

zpoozdvebouey Bovine, iai. 6 odhoc ris, 4ai 

mihoc was, APXOY Tpoppartbs up Ilzvorpto- 

TÂNnG, XA, XNIVOV Tijy XepoTV, Tiy Tavariav 

ps ds&ăy domăţerat. 
Tadra uăy moră ră mapâv at 08 tot 

aa. eomasie abrăe soi etjoay wet” Tv 

2 Bio zavri, 
papă, Aexeufplon tel, 
Tie “Yperepas Moxaptâratas vibe mată 

mzvedpa. nai. STOmOTrAToc sie Tăe TpoGrajăs. 

“Padovine Aov5towoc. 

(Bibl, Ac. Rom. copiile d-lai M. Ghedeon.) 
  

Ai casei mele toţi, de la mic şi până 

la mare, cu smerenie se închină Fericirii 

Tale şi sărută cu evlavie sfinţita-i dreaptă; 

de asemenea, şi noi ne închinăm Ţie cu su- 

punere, şi robul Tău, şi prieten al mieu, 
dumnealui grămăticul Panaiotachi, şi el, 

plecându-și capul, sărută preasfinţita-Ti 

dreaptă. 
Acestea deocamdată; iar sfintele şi de 

Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni fie 

cu noi în toată viața. 
114, Dechemvrie 15. 

AL Ferieirii Tale fiu sufietese şi prea- 

grabnic la porunci: 
Radu Dudescu: 

DCXXIV. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre bolile 

grele de care a suferit. 

"Emorohi, Srepăvo» Kavraxovljvod Boe- 

5633 mpăs XpboavBov, âmtthovros rii Azina- 

răoraoy Tis teius tab Xa e/AptorodYr06 

vă răg Ratpiapyinăs ebpăs. 

1714, Aexeyiâpiav 20. 
Td mb up rob &veorâtoc eypouuăvoy ri- 

uzoy ua Geâăoutov Tpăuua Tis MomapLrijtos 

mie ver? atâode îhăfouev, xai, zimpopopnibevrec 

riv d&puaroy Tuiy bijtelav xi ebetiay Tijs, 

&/ăpiiuev 2 ră pentora, d66ay avanepirovree 

re optovr uoi Svarmpobyrt adry di Beâ. 

"RăsOpev ua râs zarprrăe adrij ebyăs 

„ai ebhogine, &y Evexa 47. Tijv ebyaptorobuev 

mată ZONĂ. "Erpvonev za Tă Ev abTă O04- 

WStODEVA RED TV xpohaâovGây Tiueripwy 

dampopuv oflevety vai mepi râv Entxetpvov 

îuâv xaBruepivâv epovridov ai drpavaatij 

ewe” fă ră Gzoia XXho dăv hEyoney apă 

wâvoy 204 oopbrara Xa ăp/ivobotara Opilet 

1 Maxaptârns ras. Odâsie văp ănioracar i, 

aiadavera Tiv 05bvry ua Tijy 2apiay TIS 

Bzpuărijzos 1ob nopic, ei pij oi sv 7 XEGrjrt 

awpaopdntâuevor 43 Gaomvlâuevat” s5/apts- 

ziay Gus Vă Ep Tb Bzepărtov voua Tod 

weădo» 0sod, rob zatdebovroc nai zh to- 

u&vov, nod Bdopijoaro Îmiv Tijy Enavăhrbv 

zis zportpae byisiac pac” mal, AYAIhĂ Ex 

Gbyrpopov Tijy Atoviay 3. aduvaniay Vas, 

îuws siweofev ed/aptariuăvoL Vă sis tă TÂ- 

ov od4 joay văg ănftvem zorazai 1ai 

zbevhoiărpeorat, Găhă Bavarrzopat nai at- 

wivâoyar 6ta dume 1 Vdy Ai RĂNOTE TO 

Zvarpohătavet Tpăe di Be. 

  

  

Scrisoarea, lui Ştefan Cantacuzino Voevod 
către Hrisant, vestindu-i starea sănătăţii 

sale şi mulțămindu-i pentru patriarhiceş- 

tile rugăciuni. 
1714, Dechemrrie în 20. 

Scrisoarea, cinstită şi venerată a Feri- 

ciriii Tale scrisă de la 13 ale lunii am 
primit-o cu respect, şi, aflând de vredniea 

nouă de dorire sănătate şi bună stare a 

Ta, ne-am bucurat foarte, slavă înălţând 

lui Dumnezeu Sfântul care Te mântuie.: 
şi Te păzeşte. Am primit şi părinteştile-Ti 

rugăciuni şi binecuvântări, pentru care-Ți 

şi mulţămim mult. Am cunoscut şi cele 

înlăuntru însemnate pentru cele de mai 

înainte ale noastre felurite neputinţe şi 
pentru grijile ce stau zilnic asupra noastră 

şi pentru suferinţă; pentru care alta nu 
spunem decât numai că foarte-înțelept și 
isteţ vorbeşti Fericirea Ta. Căci nimeni 

nu ştie ori nu simte durerea și amarul 

căldurii focului, decât cei ce sunt închişi 

şi căzniţi în vasul de aramă; ei mulțămită 

să aibă preasfântul nume al marelui Dum- 

nezeu, care pedepseşte şi iarăş tămăduieşte, 

care ni-a dat nouă recăpătarea sănătăţii 

de mai înainte; şi, cu toate că ni-a rămas 

tovarăşă slăbiciunea şi lipsa de puteri a 

noastră, ci suntem mulțămiţi şi cu atâta; 

căci n'au fost boli oarecare şi uşoare de 

lecuit, ci mortale şi periculoase; ei slavă 

şi acum şi pururea lui Dumnezeu sfântul, 

care ne-a păzit.



"H “Yperepa Maxaptorje, naponmhoâuey 

ai adOic, ăc pijy dradeinyi, îv Gow Eye ră 
a5r60. darpi6ăc, vă nic vpâb dă vă pot 

popev îmi rîj Egeri) piv Dei, wa 1oic 
„ nonpimaic Tre ebyaic, atrwvec wa stay îjuiv 

ăpoţoi &v 6 navri. 
papă”, AexewGpiov x. 
Tic “Yuerâpac Moxapiorriros vide ară 

myebpa mai Ghos ete răc mpoora'ăe abrijc. 

lw. Srăgavoc Kavraxowtinvde Boef6das. 

(Legrand, Recueil, pp. 152-8, no 78.) 

Fericirea Ta, ne rugăm iarăş, să nu 

lipsească, atâta timp cât stă pe aici, să 

ni serie, ca să ne bucurăm de sănătatea-Ti 

dorită nouă şi de rugăciunile-Ţi părinteşti, 

care să ni şi fie ajutătoare în toată viaţa. 

1714, Dechemvrie în 20. 

Al Ferieirii 'Fale fiu sufletesc și cu totul 

la poruneile Tale: 

Jo Ștefan Cantacuzino Voevod. 

DCXXV. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre aștep- 

(area sosirii acestuia şi felurite ştiri ce se schimbă între ei. 

"Emorohi, Nruohăoo Mabpoxopdărov npbs 

Xpboavlov mhobvroc rijy ebaptoxetăv rob ÎLă 

my sic ră Exsice napovolay 105 Ilarptip45» 

oi, awas ămă Baaienobone stâijoete. 

1714 (sic), Aexeuplo» 30. 

Tb teporarov adrijs “pă EXăBoey, vai 

dă ri âabiy mol Every byteiav ij ay 

2zâpnpew 285/0pev eBhofoc za răe srias 

me edyâe, aa ebpapistodpev abti). "Erpyop.ev 

voi mă Etpstie "1papbneva. 

“Opite. dr, aură rd mapây, dv mharovet 

zi papi, Gr mhEov AvaTĂ, âprdiav Lâosav, 

Jopis zopaăpouiiy Tjpepăv Xa sb/aprorodu.sv 

ij "Vperăpa Moxaptorritt, ai Îjusie epeuedo 

oi miroboduev vă em îv ret 1j npbe tă 

de tepă zapovoia, rîjs “perâpae Sefacut6- 

mjros, ua 6 zavâriados Qsds vă uăs AfuoT] 

vă Ti ănohabomuev, XA pâv0v TE piEv0u.2y 

zăs ATOKpioste TO TpOTECUY (pau.pĂTOY uG 

vă iBodpav mâre oby Be aratat ii 6âc5, 

“wm ua Îi Eyneb0ev apooiroboa &zot- 

„dia Tic bzodo/îl<. 

"E)sfonev za. az Baothebobors 1pâppAatA, 

“e
 pa
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moi. do ze tdvaicepov 08v păc Griet6d9t, 

Tapă 8.670) păe 1pă/z008t 2$ ăvepelptoay Th 

pipa REs/EGt, ua E7GpeoaY ai, Apor 

pac XAGGâta RATĂ Tv sovifzay vai si ci
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Ss 

Farhi Gap. Xa is Thy DREpTATOV ezt- 

app 703 3et  spatţ ; 50597 e (ăs siya 

-pomav, 4 Edemtay vai. o obsyrat (15 eat 
, 3 

- e - .. * 

z0)5pppv0) vă E/09 zbvotay 2005 ps, Hat 

5 she vă eboriicr, vă Ve văv 26 70 

aa a 2 * . * , * po 

2675 vaio 4 Vă eat zh Xa GO 

Dia was îtă sv tau dori; 2576, 

Ebapozobuay Ti “Vyecipa Maat 

1 De fapt li]. cum se vede prin pomenirea lui 

susirea lui Hrisant în Moldova Sa întâmplat la această dată, 

stantin Costachi şi de Postelnicul al doilea, „cu leftică“ (Axintie Uricarul, 

    

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, arătându-şi mulţămirea pentru pre- 

zența acolo a Patriarhului şi unele veşti 

din 'Ţarigrad. 

1714 (sic), Dechemvrie 30. 

Preasfinţita-Ţi scrisoare am primit-o, şi 

pentru buna și dorita-Ţi sănătate foarte 

ne-am bucurat; am primit cu evlavie şi 

sfintele-Ţi rugăciuni, şi-Ţi mulţămim. Am 

cunoscut şi cele serise pe rând. 

Spui că, deocamdată, nu întinzi scrisul 

fiindcă mai mult Îţi place convorbirea vie, 

fără trecere de zile; şi-Ţi mulţămim Fe- 

ricirii Tale, şi noi dorim şi poftim să se 

facă răpede prezenţa, sfinţită într” acoace 

a Reverenţei Tale, şi prea-bunul Dum- 

nezeu să ne învrednicească a Te apucă, 

şi aşteptăm numai răspunsurile la cele 

dintâiu serisori ale noastre ca să vedem 

când porneşte, cu Dumnezeu, pe cale, ca 

să se facă şi de aici cuvenita pregătire a 

primirii. 

Am primit şi serisori din Țarigrad, şi 

alta mai special nu ni însemnează, decât 

numai ni seriu că au dat bairam-peşcheşul, 

şi i-au îmbrăcat pe boierii noştri cu caf- 

tane după obiceiu, şi la împărătescul Seraiu 

şi la preaînălţatul Vizir, şi au arătat şi 

stăpânii (trăiască întru mulţi ani!) că au 

bunăvoință faţă de noi, şi să dea Dum- 

nezeu să vedem şi pe urmă odihnă, şi să 

ni fie păzitor şi ajutător prin sfintele-Ti 

rugăciuni. 

Moulţămim Fericirii Tale pentru ştirile 

Brâncoveanu ca fiind Dumn şi prin aceia că 

întâmpinat fiind la Fucsani de Stolnicul Con- 

în Letopisete, 1], pp. 161-2). 
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1715, 
15 Tanuar, 

dă ms ab Brevviy stâijoste. 'Ilueic ho0ev 

năveva Gâhotov Băv Eyoţiv, TA4pă pepităs 

sidiioere Ono0d wâc Erv/ay, darie ră 8- 

moias Tăc ntunopey Tâ AȚATI TE pac Tatpi 

2xhaw.zporărp Baoszpiâa Bos60dq, xi she 

i5ij x 1 “Tuartpa Mawaptâras” fie ot 
stqoav beddev zâpmodhat 17 zaved- 

e TOS 

păvot 
ropeie, oi oi ditai cris edpai ue? 1jpâv. 

poptă! (sic), Aexevâpio» Y. 

Tic “Yuerepae Maxapuâryroc bibe &v Apor 

vai hoc ete Tobs 6piâpobe. 
"lo. Nixhnos Bosfdăac 

(Legrand, Recueil, pp. 158-4, no 79.) 

din Viena. Noi de aiurea n'avem nimic 

vrednic de pomenire decât unele veşti la- 

tineşti ce ni pe care le 
trimetem iubitului părinte, prea-lumina- 
tului Basarab Voevod, şi le vei vedeă şi . 

Fericirea Ta; ai căreia ani să fie de la 

Dumnezeu foarte mulţi și pe deplin fe- 

riciţi, şi sfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1714 (sic), Dechemvrie 30. 
Al Fericirii Tale fiu în Hristos Şi cu 

totul la porunei: 

, Io Nicolae Voervd. 

sau întâmplat, 

DCXXVI 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre jalea 

ce i-a produs plecărea lui. 

"Emtozonij Nixohăob Manpoxopâăro» 2pbs 

Xphoavfav mhoepovartui, s/să6v. 
11715, "lavovapicv 15, 

“Hi orepno ris zopovotae ris "Yuerspue 
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(Legrand, Recueil, pp. 154-5, no 80.) 

  

- Serisoarea, lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, de curtenie. 

1715, Lanuarie 15. 
Lipsa prezenţei Ferieirii Tale câtă su- 

părare şi întristare ni-a căşunat, neputând 

să o înfăţişăm prin cuvinte, lăsăm să 6 

mărturisească prea-veneratu-Ți suflet, căci 

ai ştiut bine câtă dragoste prea-fierbinte 

şi aprinsă evlavie aveam faţă de Tine şi 

câtă duhovnicească mulțămire am simţit 

din prea-plăcuta societate şi petrecere îm- 
preună cu Fericirea Ta. Atâta numai ne 

mângâie că avem a doua trecere, şi cel ce 

a rănit poate să și lecuiască. Ci rugăm 

pe Reverenţa Ta să ne mângâie adesea cu 

sfintele-Ţi scrisori, eu părinteştile şi dum- 

nezeieştile sfaturi, şi să ne ajuţi cu îm- 

părtăşirea prea-sfintelor "Pale rugăciuni şi 

binecuvântări; iar pe lângă aceasta să ne 

îmbogăţeşti cu cinstea sfintelor Tale porunei, 

căci numai în acest chip se va uşură supă- 

rarea şi întristarea inimii noastre. Rugăm 

pe lângă acestea să avem vestea sosirii 

Tale la Focşani sănătos cu Dumnezeu. 

Prea-iubita noastră Doamnă cu-copiii noştri 

se închină Fericirii Tale şi sărută sfinţita-Ți 

dreaptă cu evlavie; anii Ferieirii Tale fie 

de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe deplin 

fericiţi, şi preasfintele-Ți rugăciuni cu noi. 

1715, lanuarie 15. 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 

lv Nicolae Voevod.



DCXXVII. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre ajutorul 

ce a dat Cantacuzinilor din Moldova despre apropierea Patriarhului. 

Scezavos N avravavtrvăe X pooăvfw Norăpa. 

Movapiorare dtozota, iv Liv Movapt6rqra 

edafic 2pooxbvobvrec, ri tepăv abrijs Betty 

aszatouelia, zthoDp6vos 
ra. a Î = N a [4 

fă ămd 19 ob Evsortâroc evpauusvov 

mintov ai GebGtoy BTS "1păpp.a peră 

mhetorc oidode ua diivis ebhabeiac s3Ey- 
, , , au ai 

0muev, xi, rmpotopntisvree ri epsriiy Tiny 
ka 7 Ă : ave z 
Spestay je, Eyăpnpav. "Ynepepăpripev dpuos 

noi war Etaipezăv miva boy Bounăiav dă 

ziv ptev&vijv iv prtiv vre sie ră Bpofisota 

cic [iiperepac] narplăoe vai mapă Band ravby 

"Avdevrias us, 

Edyaporoduev Ti Mozaptârari Tric z0ră 

zoNă mai îti iv nzarptaiiv Gvăpouiv ozab 

izapey dv dgăzry vas mphe she £ Mri- 
Ss Ze r 2 > 7 Y 

înfia ebpronop&vove Ravramovtrivobe. "E-/opev 

-pirăe Ehmidoc Gara Ga Ed Tie ToLaDTI e 

îvepyelac ne vă fo ot D99- 

osie vai Xfhot veptxije 1108 avene 77 

1DfepyiSews. 

zirbyoat ueivL 

Ric zpoobvnaw x apo5năvenatv vrjs 1,ps- 

hawev Gretăg 140% 46 OR8ipav vai GTpativ, 

id, mă md vă ăvâbpobpefia ri zpodabodoaw 

re Beozorriy Extra», Ge vă pi TOUT 

Gwuty i TOtOdTOv, AÎvouey Tijy Dn6tieov sie 

zi xofepyqat» ai. 0iwovouizy 700 eŢăha» 

ATEerâvo» TÎc Apis. Ai zavânat abrijs eb- 

oi 

Tis “Yuertprs 
etnoav îjiv dport îv îi Tavi. 

Maxapiârnzos vibe WATĂ 
x ză TpOSTII 

1715, "lavoozgpiob 22. 

*lo. Ecevavos Kovraroolrivbe Boe565as. 

mvedua Xa Dhos si NR
 = 

d
 

(Legrand, o. e. IV, pp. 139-10, n* 96.) 

Ştefan Cantacuzino lui Ilrisant Notara. 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cu 

evlavie Fericirii Tale, sărutăm cu dragoste 

sfinţita-Ji dreaptă. 

Scrisoarea Ta cinstită şi venerată de la 

19 ale lunii am primit-o eu cel mai mare 

respect şi cu evlavie fiască şi, aflând de 

nouă dorita-Ţi sănătate, ne-am bucurat. Ci 

ni-a părut foarte bine şi cu o deosebită 

bucurie sufletească pentru cea dorită nouă 

sosire a Ta la hotarele patriei noastre şi 

ale Domniei noastre de acum dată de Dum- 

nezeu. 

Mulţămim Fericirii Tale mult şi pentru 

părintescul ajutor ce pentru iubirea noastră 

l-ai făcut Cantacuzinilor ce se află în Mol- 

dova. Avem bune nădejdi că desigur printr'o 

lucrare ca aceasta a Ta să capete şi acei 

nenorociţi şi mișei oareşeare ușurare şi 

chivernisire. 

Pentru închinarea şi întâmpinarea Ta 

am fi trimes toate trupele şi toată oastea 

noastră, dar, amintindu-ni de porunea-Ţi 

stăpânească de mai înainte, ca să nu în- 

drăznim așă ceră, lăsăm lucrul în câr- 

muirea şi îngrijirea -Marelui-Căpitan de 

Margeni. Preasfintele-Ți rugăciuni să ni 

fie ajutătoare în toată viaţa. 

AL Fericirii "Tale fiu sufletesc şi cu totul 

la porunci: 

1715, Lanuarie 22. 

Jo Ștefan Cantacuzino Vocvud. 

DCXXVIII. 
Stefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea 

lui de la Focşani la Buzău şi scrisorile ce i-au venit de la 

Bet» mrhozpivos A3RIâpefz. 
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Nicolac- Vodă. 

Cu Dumnezeu. 

Prea-fericite stăpâne, închinându-ne cn 

evlavie Fericirii Tale, sărutăm cu dra- 

goste sfinţita-Ți dreaptă. 

Scrisoarea Fericirii Tale de la 24 ale 

lunii acesteia, scrisă şi trimeasă nouă iarăş 

din Focşani, am primit-o cu cel mai mare 

respect, şi iarăş ne-am bucurat din adâncul 

inimii că eşti sănătos şi în bună stare, 

pe care să Te păzească Domnul şi de acuma 

în neschimbare. Am aflat că ieri erai să 
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pleci şi din Focşani şi ce încunjur erai 
să iei, mergând la Ungureni şi la bise- 
rica din Buzău, ca să o dai ctitorului ei, 

dumnealui Ardon (Arion?), şi ne-am bu- 

curat şi de aceasta, căci vedem că aceia 

pe cari-i faci fii duhovnicești îi închini 

şi de la o mai mare lavră, şi de sar găsi 

numai în creştere şi fericită stare toate 

mănăstirile şi sfintele biserici ale Prea- 

sfântului Mormânt, ca să capeţi de la ele 

cât de cât un ajutor şi un câştig. Ci aș- 

teptăm cu multă bucurie să aflăm de 

faima, şi sosirea Ta la Buzău, ca să cu- 
noaştem când va urmă şi întrarea-i acolo; 

numai Dumnezeu sfântul să “Te păzească, 
şi pe cale şi acasă, sănătos, bucuros și fără 

a gustă vre-o întristare, ca să ne învred- 

nicim şi noi după dorința noastră a Te 

întâmpină și a ne închină ie. 

Plicul ce se cuprinde aici ni s'a trimes 
de cel iubit nouă ca un frate, prea-lumi- 
natul Domn Nicolae Voevod, care, îndată 

ce l-am avut în mâni, iată că-l trimetem 

Fericirii Tale, şi, dacă lucrurile cuprinse 

în el au nevoie de răspuns, să serii și să 

dai serisorile Tale în mâna boierului nostru 

Marelui-Căpitan, şi cinstit dumnealui le 

trimete la Margine, staroştilor, ea să le tri- 

meată fratelui nostru, prea-luminatului Ni- 

colae Voevod. Acestea deocamdată; iar 

preasfintele-Ți rugăciuni să ni fie ajută- 

toare în toată viaţa. 

1715, Ianuarie 27. 

AL Fericirii Tale fiu sufletesc şi eu totul 

la porunei: 

lo Ștefan Cantacuzino Voerod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCXXIĂ. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria acestuia. 
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Nicolae Mavrocordat lui Ilrisant Notara. 

Prea-fericite şi prea-cucernice şi prea- 

înțelepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusa- 

limului şi a toată Palestina, părinte prea- 

venerate. 

Mă închin cu evlavie Fericirii Tale, şi 

sărut sfinţita-Ți dreaptă, rugându-mă de 

cel în Treime nedespărţită lăudat Dum- 

nezeu ca să Te apere şi să Te păzească 

fără boli, nevătămat, sănătos întru mulţi 

ani şi departe de orice întâunplare vrăjmaşă.
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. 
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Ghedeon.) 

Preasfinţita scrisoare a Fericirii Tale 

am primit-o, şi pentru preadorita-Ți să- 
nătate şi bună stare am înălţat imnuri de 
mulţămire lui Dumnezeu care "Le mântuie; 
de care mă rog să Te păzească şi de acum 

înainte nezguduit şi neîntristat. 
Am aflat şi cele scrise pe rând, şi mul- 

țămese Fericirii Tale că, scriind cu dra- 

goste, îmi arăţi şi mie plecarea Ta, pentru 

ea, ştiind locul, la o întâmplare de nevoie 

să seriem Ferieirii Tale. Fericirea Ta ştii 

şi evlavia şi dragostea ce avem către Line. 

Şi pentru lucrurile ce Te privesc, ori ale 
Preasfântului şi de viaţă primitorului Mor- 

mânt, ori ale Tale însuţi, ne gândim cu 

veghere şi avem ca şi mai nainte pre- 

vedere şi îngrijire. Şi să avem deci cinstea 

sfinţitelor Tale serisori şi porunci. lar anii 

Fericirii Tale fie de la Dumnezeu foarte 

mulţi şi pe deplin fericiţi, şi rugăciunile-Ti 

ascultate de Dumnezeu fie cu noi. 
1715, Ianuarie 27. 

A] Fericirii Tale fiu întru Iristos și cu 

totul la poruncă: 

lo Nicolae Voerod. 

DCXXX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria 

acestuia şi firmanul ce i-a venit lui de a trimete 500 de căruţe la ordia împărătească. 
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Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, bucurându-se pentru sosirea-i la 

Focşani şi vestindu-i cererea prin firman 

împărătesc de la ela cinci sute de căruţi 

ş.e.l. 
115, Lanuarie 25. 

Preasfinţita-Ţi scrisoare am primit-o, şi 

prea-mulțămim Reverenţei Tale şi pentru 

sfintele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări pe 

care cu dărnicie părintească ni le dă din 

bielşug, şi pentru plina de iubire şi calda 

dragoste, pe care o arăţi către noi, cari 

atârnăm numai de poruncile Tale; să trăieşti 

întra mulţi ani. Călătoria Ta în bună să- 

nătate la Focşani a ușurat puţin supărarea 

pentru plecarea Ta; ci Te rugăm să avem 

iarăş şi ştirea despre sosirea-Ţi fericită în 

Bucureşti, ca să ne bucurăm aflând de 

scumpa-Ţi sănătate. 

Noi de aici n'avem alt lucru nou să 
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(Legrand, Recueil, pp. 155-6, no 81.) 

  

însemnăm decât că ni-a venit şi al doilea 

firman împărătese pentru cele cinei sute 

de căruţi; şi, cu toate că acel dintâiu 

orânduiă să se afle la ordia împărătească 

cu douăzeci de zile înainte de serbătoarea 

Stântului Gheorghe, ci în a doua, nu putem 

“gâci din ce pricină, ni poruncesc să se 

afle la Adrianopol douăzeci de zile înainte 

de Nevruz, lucru en neputinţă şi încur- 

cător, şi pentru numărul căruţilor, şi pentru 

soroe. Pentru care am rămas, stăpâne prea- 

in îngrijoraţi de întristarea noastră, 

i “Te rugăm să ne ajute grija-Ți părin- 

tească printr'o călduroasă rugăminte către 

milostivul Dumnezeu ca să înduplece ini- 

mile stăpânilor spre a arătă compătimire 

şi milă. 

Prea-iubita noastră Doamnă şi 

noştri au primit cu smerenie sfintele Tale 

se închină 

copiii 

rugăciuni şi binecuvântări şi 

“Fericirii Pale şi sărută cu evlavie sfinţita-Ti 

dreaptă; prea-iubita noastră Doamnă şi 

cu însăş a ei scrisoare Îţi dă, cuvenita în- 

chinare. Ne rugăm să. avem adesea sfin- 

ţita-Ţi scrisoare cu vestea bunei și mult 

doritei 'Tale sănătăţi şi cu părinteştile-ți 

porunci. Iar anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul fericiţi; 

şi sfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1715, Ianuarie în 28. 

Al Fericirii Tale: fiu întru Hristos și 

cu totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 

DCXXXĂIL 
Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea Ma- 

relui-Stolnic cu o sanie pentru a-l aduce la Bucureşti. 

"Raozo)ă Srepăvo» Bavra40blrjy0d Boe- 

îa mpbs XpboayBov, wmop.ovobyroc Eni Tij 

md vă uerafij zap' abTe. 

1715, "lavovapio» 30. 

mb ăză Potavio» iv 

6 
puâbrari od eis m

 

"Ay Wahă peri, 

ps 2h&oy vă ij ehrpuev os5aouio» „cris 
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ee, p> Bhoy, WE 7b vă Noţaptăoousv 20 

zhtovy 5ăv 05ker uazpbyn Thy zepioă6y Tis, 

saNă -ogic ăpyonopias she axohovBijoi zii 

  

1 Pentru Moreia, V. 

Bucureşti 1913; la început. 

2 V. îbid.: ecvinocţiul de primăvară. 

| 

| | 
| 

Scrisoarea lui Ştefan Cantacuzino Voevod 

către Hrisant, cu nerăbdare pentru zăbava 

de a veni la el. 
17115, Ianuarie 30. 

Deşi după plecarea-Ţi din Focşani nu 

ne-am mai învrednicit de o venerată seri- 

soare a Ta pentru vădirea mult doritei 

nouă sănătăţi a Tale, totuş, socotind că 

nu vei mai zăbovi călătoria Ta, ci fără 

întârziere vei urmă-o într'acoace ca să Te 

Cronica atribuită lui Constantin Diichiti, ed. Comisiunii Istorice a României.
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L-A În definea 

UNIV Rai TARĂ 

BUCUREȘTI 
ai
a 

întâlnim şi trupeşte şi ca să ne închinăm 
Pie şi de-a dreptul, iată am trimes întru 
întâmpinarea “Ta pe prea-cinstital nostru 

boier Marele-Stolnie şi cu o sanie dom- 
nească, rugându-Te ca un fiu să primești 
şi să Te sui în ea, ca să pofteşti până 
aiei en mai multă odihnă și uşurare. lar 
sfântul Dumnezeu, cum şi mai sus spuserăm, 

să ne învrednicească a Te întâlni şi a-Ţi 
sărută sfinţita dreaptă cu înseși buzele 

- noastre. . 

Acestea deocamdată pe scurt; iar prea- 
sfintele-Ți rugăciuni să ni fie de ajutor 

în toată viața. 
1715, lanuarie 30. 

Al Fericirii Tale fiu sufletese şi cu totul 

la poruneile Tale: 
Io Ștefan Cantacuzino Voevod. 

DCXXXII. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre hotărârea 

acestuia de a nu trage în Bucureşti nici la Sfântul Gheorghe, nici la Sfântul Sava, 

ci undevă în târg ori în mahalale. 

"Entorohi, Enewăvo» Kavraxovlmvob Boz- 

6652 mpbe Xpboavbov, v je napaxahei abrăy 

vă pi, dim mpocoyăv sie ră map” Xhhov 

deâueva, GNhă vă xarabon aveyacâiarwe 

sic rd obydec marădouă 70. 
1715, ?lavobapiov 31. 

“H aizia rob zapâvroc ebhaânrixod Tuidv 

“pânparos ăn Băv eivat mapă, uetă rijy 
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1) Mazapiâzrs rs 

58183. Vol. XIV. 

Scrisoarea lui Stefan Cantacuzino Voevod 
către Hrisant, prin care-l roagă să nu ţie 
samă de cele spuse de alţii, ci să locuiască 

fără piedecă în locuinţa lui obişnuită. 

1715, lanuarie 31. 

Pricina acestei scrisori evlavioase a noastră 

nu e alta decât ca, după închinăciunea 

noastră fiască, să dăm ştire Fericirii Tale 

că, în acest ceas venind aici la noi Prea- 

sfinţitul de Betleem, ni-a arătat o cerere 
a Fericirii Tale, ba încă cu sila mare, că 
i-ai seris adecă Fericirea Ta să ni aducă 

înainte că pentru multe împrejurări Te-ai 

hotărât să nu te cobori nici la Sfântul 

Gheorghe, nici la Sfântul Sava, ci să-i 

gătim altă locuinţă, în târg şi în mahalale; 
întrebare nu numai neașteptată, dar am 
rămas şi în mare încurcătură din ce pricină 
să fi căzut Fericirea Ta la astfel de gân- 
duri bănuielnice şi să dai credinţă unor 
cuvinte zădarnice şi fără temeiu şi născociri 
şi cugetări ale unor oameni fără chibzuială; 
şi de ce Te sfieşti şi Te temi Fericirea Ta 

acolo unde nu e frică, precum zice Psal- 
mistul? Ori se vede că noi n'avem nicio putere 
aici, şi de aceia Fericirea Ta vii cu sfială 
şi bănuială aici întru întâmpinarea noastră? 
Deci, ca să nu mai împovărăm cu aceleaşi 

83 

657 

le15, 

31 Tanvar.



658 

1115, 

4 Februar. 

weră Berhiac a bnoviae eiospyerat zyraba 

sic ărâhavatv pas! “O0ey, dă vă ui Gapbyu- 

ev oi eiotri râs Geoneoias 77j5 AXois Tad- 

roAnzobyres, 180b rodro ovufovhebopev Tijv 

Maxaptârară tac, ad âppatot nvenpartxoi 

zic vioi, vă xăuiq Gr vă, ănopțitp anâvodev 

cms wâbe Oroţiay x derhiay, wa6d Epuppo- 

vesrărn xoi Gvverorări, Gmob etvat, nai Vă 

wijy dtâp dixpozorv wai miortiv eis Tăs Tâv 

zop6vroy paratopposbvac ui 0favhebro»s 

padfjoer wa mapatweoate, GI xadd Harpr- 

APUNE VARIWOTATOE WAX TVenpATIxăE TATI,P 

mod Becev vby Abhăvrov ris Bhaylac Xrs- 

pâvo», pă mănay Xapăy, ăxaiaoiy re mai 

woyeniiy 6opiqăiay, as âpiog xar ebfeiav 65ăv 

sie rd ăpyatov mol ovvetfou&voy ris XOTĂ- 

oja, xabâc ua năvrote xai. vă, îjtoL eis 

zăv “A-pov Pebpyiov, Wa dc ur TONTpAT- 

ovi o ăaproânri) ste mpâpara pevăsotara 

ai Biwc âvon60Tara, %al, TOTO Xăuvoyrâe 

70, mai oby Bg ovhhiizropt mpoorvobvres ai 

avrapbvovrte Try, Exopev dvauiptfhove E- 

midac Br abr mă târoy BEhst pie ămoxpibi) noi 

Î. Xapa abric obveate, mâe Erlt îjruv 2pEnoy 

vă xp ai vă x0/eb3 sis răv “ Antov Lewpitov' 

dz: od u6vovy eivat Exarverăy xăpopa, Dă 65 

BEdere boy) nat sis rd hotwăv Xăuiay popbiiy 

Xootptfv xai noTpEnTaoy hoȚop.Xptăv' uiti, 

âv ăviverov adr ră Cerpi rqe rd ap! ErEpoy 

avuBovheo6ây, vă xovebor âmhaâi eis râe rob 

mohryyiav oizias, ăpivoney vă Xoytdo' 1) Xapa 

adr ppâwoi căv si ărora 0ăv îjdehav 

bmotpttm, râaov md rod ăyehalov 7hijdove, 

doo0v ai napă TâV TOMTIXOTEPOV 2POGWTOV. 

Kai radra pâv Tpb6 RVEDWATIX0V Was Ta- 

râpa wat ebyeriv Guăavpov 6 â3 vtos Qebe 

ă păe îftbog vă Thy ărohabonpey TaXb- 

repov Bytaivovoay 17. edexrodoav Evtada, dă 

vă ăzohaufăvowev răs Beonorimâc ebyăs xri 

% * 

ebhoyiae vre, atevec xai etjozv Tjuiv ăporiai 

2 Bl zavri. | 

„apre', "avovapio» da! 

Tis “Tuertpus Maxaptâriroc vibs Xată 

mvebua nai Gus ele Tăc Rpostațăs abrijc. 
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(Legrand, Recueil, pp. 158-9, no 83.) 

DCXXXIII. 

  

cuvinte dumnezeieştile-Ţi urechi, iată-Ți 

dăm acest sfat Fericirii Tale, ca niște vechi 

fii sufleteşti, să faci. aşă ca să iei de 

asupră-Ţi orice bănuială şi temere, ea unul 

ce eşti foarte cuminte şi foarte înţelegător, 

şi să nu mai asculţi și să dai crezare la 

gândurile deşerte ale cui se întâmplă şi 

la. învățăturile nechibzuite şi sfaturile lor, 

ci, ca un Patriarh prea-fericit şi părinte 

sufletesc al celui de la Dumnezeu astăzi 

Domn al Terii-Românești, Ştefan, cu toată 

bucuria, veselia şi mulțămirea. sufletească 

să pofteşti de-a dreptul la vechea şi obiş- 

nuita-Ţi locuinţă, precum ai făcut tot- 

deauna, şi acum, adecă la Sfântul Gheorghe, 

şi să nu Te mai amesteei şi să nu Te mai 

tulburi în lucruri prea-mincinoase şi cu 

totul fără temeiu, şi, făcând așă și, cu 

ajutorul lui Dumnezeu, închinându-ne 'Ție 

şi întâmpinându-Te, avem nădejde sigură 

că tot așă ni va răspunde şi înalta-Ti pri- 

cepere, că aşă eră cuviincios să faei şi să 

tragi la Sfântul Gheorghe; căci nu numai 

că e o faptă vrednică de laudă, dar nu 

vei da nici obștii vre-un prilej de vorbă 

ori de tot felul de discuţii; ei, de sar fi în- 

deplinit această cerere recomandată de alții, 

adecă să tragi în case din târguşor, lăsăm 

să judece înalta-Ţi înţelepciune câte lu- 

ceruri fără rost nu s'ar purtă, atât de mul- 

ţime, cât şi de feţele mai politice. 

Şi acestea către părintele nostra su- 

fletese şi călduros rugător; iar Sfântul 

Dumnezeu să ne învrednicească a Te vedeă 

mai curând sănătos şi în bună stare aici, 

ea să primim stăpâneştile-Ţi rugăciuni şi 

binecuvântări, care să ni şi fie de ajutor 

în. toată viața. 

1715, Ianuarie 31. 

AL Fericirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 

la poruncile Tale: 

Io Ștefan Cantacuzino Voevod. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre lipsa de ştiri 

şi urările de bună călători€ ce-i face: 

"Eacszohij, Nixohiod Manporogăitob Tpbs 

Xpboav6sy, eiGozotobyros dr obăapifly EXI- 

Gsv Emtatohiy. - 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, arătându-i că de nicăiri n'a că- 

pătat scrisoare.
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1715, Fevruarie în 4. 

Scrisoarea sfinţită a Fericirii Tale de 
la:26 lanuar am primit-o, și pentru buna 

şi dorita-Ti sănătate peste măsură ne-am 
bucurat; am primit cu evlavie şi sfintele-Ţi 
rugăciuni, şi mulțămim. Am aflat şi cele 
scrise pe rând. Si alta nu mai avem să 
însemnăm Reverenţei Tale, căci nici de la 

Țarigrad de mult n'am primit serisori, 
nici de aiurea nu avem vre-o ştire mai 

vrednică de pomenire; numai ne rugăm 
să ne bucuri şi cu ştirea bunei Tale că- 
lătorii la Bucureşti şi cu vestea bunei şi 
mult doritei Tale sănătăţi, să avem şi po- 
vuncile-Ţi părinteşti şi preasfintele-Ţi ru- 
găciuni. Prea-iubita noastră Doamnă şi 
copiii noştri se închină Fericirii ale şi-Ţi 
sărută cu evlavie sfințita dreaptă. Anii 
Tăi să fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi 

cu totul fericiţi, şi sfintele-Ti rugăciuni 

cu noi. 
1115, Fevruarie în 4. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voerod. 

DCXXXIV. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre buna 

lui călătorie la Bucureşti, înjumătăţirea numărului căruțelor cerute la ordie şi su- 

ferinţele reumatice ale Patriarhului. 

"Eararohi, Nurchăov Mabpoxopdăra» zpbs 
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Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 
Hrisant, mulțămind pentru patriarhiceştile 
rugăciuni şi arătându-şi şi părerea-i de rău 

pentru boala lui. 
1115, Fevruarie 17. 

Dovă sfinţite scrisori ale Fericirii Tale, 

una din 4 şi alta din 10 ale lunii, le-am 

primit cu evlavie; din care aflând călă- 

toria-Ți fericită la Bucureşti şi dorita să- 

nătate, am înălțat cântări de mulţămire 

lui Dumnezeu care Te mântuie şi Te ţine; 
pe care să Te păzească şi de acum în 
neschimbare. Am primit cu evlavie şi sfin- 
tele-Ți rugăciuni, şi-Ţi mulţămim. Am 
aflat şi cele scrise pe rând, şi mulţămim 
Fericirii Tale că suferi împreună cu noi 

şi ne mângâi şi ne sfătuieşti să nu ne su- 
părăm pentru desele porunci împărăteşti 

care ni vin una după alta. Şi noi, prea: 

venerate părinte, în Dumnezeu Sfântul avem 
„nădejdile noastre, pe care-l, rugăm prin 
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mult dorita-Ti sănătate, pe care o dorim 

mai mult ca orice. | 

Alt lucru vrednic de pomenire, deocam- 

dată, n'avem de însemnat Ferieirii Tale, 

ci numai ne rugăm să ne bucuri cu sfin- 
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mai perie bpistac ne, Xa pă ră rarprnă adrije sănătate, şi cu părinteştile-Ți porunei şi 

preasfintele-Ţi rugăciuni. 

Prea-iubita noastră Doamnă şi copiii 

noştri se închină Fericirii Tale şi-i să- 

îmerâepuara noi tă Tavaiae adris ebyăc. 
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pac mpooxbvobat Tij “Yperepav Maxapi6rata 
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moyete, wo ai &ytat abrije edyai ue? 1jpv. 1: găciuni cu noi. 

pe”, Defpovapio» 1. 1715, Fevruarie în 17. 

Tis “Ypertpac Manaptâraros vide 8 Xptote | Al Fericirii Tale fiu întru Hristos și 

mai Boc ei mode 6ptoy.obs. cu totul la poruncă: 

"lo. Nug6haoc Boef6uc. | Io Nicolae Voevod. 

(Legrand, Recuail, pp. 160-1, n* 85.) 

  

DCĂXXĂXV. 
Gramată a Patriarhului de Ierusalim Hrisant Notara pentru mănăstirea 

bucureşteană a Mitropolitului Antim (cuprinsul ca la n! pcix). 

Ilarprepyrtdy awmidhtov zepi Tod îv Bovxovpeatip bb rod îep. Mmrponohizo» Ox po- 

îhopiae în Gădpov ăvereptievros îep. povaornpiov râv “Ayiov Il âyroy. 

Xpboavboc, Ep 0eod, x. 7. Ă, 

"Razi omori mweg kat movmpol Ey 7 W60up îmnaMitownes Gainoves xal oi 7obrote 

âxshondot păzator râv ăyBponoy ră, tevăpoe! (sic) xai 105 2poTowpY05 xai adrayăBo», dn Beo- 
s 

cebâv îvâpâv vai roy Kbprsv îv ddmdeta mpofonusvuv Xahâc ze ai. Omuopehâe Gbyrerajutva 

ami Gwyxpotobueva 0wYXEiv păv ai varpâzety Ezipovtat T Report Ti) Baoxaviac Î| negtodoia 

mavhdrnroc, ei 1ai ui ră modă Enfaatv Î) robroy ape Evpeipriste ua padovpia, RpOGTjret 

p&vrov ps feoprhete oi edoefeorăron ăvâpbrove Gupbnvp WoXîjs Oppart ul V90b5 Tpo- 

urjdeia ăvetuirjXavrjpâtav Tobtate âvmorpazebeodat, E-/ovras &nb rod Qz05: corias Broavpăv uzi 
. 

Sxatoobvqe Gpaxiova, vai păjv xai 7ois îpaoraie râv xahibv ai âyaBoepyetv etpmusvote za- 

pepe eipa sorijptov 2âyra ăp ră ze Baie ovpâalvovra, 0 wăhtora Tây 604 Rphs Bv 

aa zhmotov ziv ăvavopăv Eye, toie âuuoyEzos â»varois vai Smepqpepovotv &v role Exuhnotaortxoie 

ornpiteaa: etwbey, dzws zăbrg ră Erepbyvadovy 705 zovăauătopoe ppâvov va Tăy roby 

ăvuzpăârzoi napehâcaya TDI Hopov pi VEvovra Zaigvov Exărepor 88 săv EntGăhhovra 

abroie uuoBbv âvah6es XiiVavrar, umăr &zoorohziy Zovijy: re evreboy rjĂaâi, Tijy 

zvenparinijy poreiay 1âv dadâv Ewroy, nai 6 rabrrjy zoritov taie 3vvaraic ăvmhiveat 2apă 

-c mă reeopâpa adtâvovros Beob raic (ortzaie îminvoiate mie Beapyinijs adrod ăxabornros.



"Authet mi xai 6 teporaroe Mrrpozonzns Obiwpofhayias, 1dp ”Avbupoe, Drăpitp.os 47 

ztagxoc Ilamvăy, 5 tv “Asi Ilvebpart danmrbe îjuây ă3ehzbe val avhhetrovpridc, pij 7b EavTo 

uâvay ovupăpov Enrăy, Mă azi ză rod mhnatov, Are dij iepăe dvrp nai ră apbe Bedv Dosit) 

Svomeipevov, ră ze Dedhexra Abur weră moMije ebhafeiae Sapeherây, Xa tale 70 Kovpiov 

îvrdduna obyrâvwos zpoayaxstuavos, Ewvotav ăadijv vai zăyo deoprhi) portortai) rod redera ppixob 

mvebuaroc păpuri Enwvoby, EGăhero zpd /păvov 05% Ghiroy ăveţeipat Smhaâi uovzoriiptov ai 

îepdv xaragomov, Eni ră EEvpwetoBa. xi doine horpebeobat 7 rpronchaumte wtăc Oedrrjros 

apăzoc, sie uviuqv re wat ebxhetav râv “Aţiav “Andrey, Tije re adrod “lsporqros eră T&y 

pvoâyroy Bumvexe uyny.âowvoy. Totobrae văp ebnotidv Bvolae mb Geîov Gepunevâuevoy ehtăaroy 

soi mwaovpevote waBisrarat, tă ebratpiay uni oby 705 tây ăadâv mapoytos Beob 

nporaveboavrac, 0% xvrnoev îi abrob “lepârne sic qâe dyaneiy tb îmep în mood băwev Ev 

zi Savoia xivnjpa. Kat 2) tesbom npodopir âvimerpe mai âwpxadây-rjoev Ex Gădpov tăiate 

voda, E iBiwv tâporoy xenrutvoc, tephv Xa! ce6ăapuov povasrijptov Evros 705 Bowxow- 

peoriov (Eva woi îi abdevrir mădeâpa iv tâpvorv Zet), 27 dvinar roy "Ariov Iăvroy 

xheitâuevoy, udat nat weyedet danperoy, weră nohhije zie edoreyviae, xai £6 Die ănt- 

MExrov, ete B6fay mai ăxarăravoroy buyoâiav rije WOXOpi AS Vai TAVTOVIAD Tprădoc, 2posent- 

„080pifi00s wi endeia. MOva navă, sie varoirmot ai ăvănavawv tâv Tâ x60pup ănoratautvov 

"5oiov âvâpâv a. uehhovrov Brazoveiv îv ară Te povastypi ai r Be Granoveiv ua Depa- 

mebav îv bor ai Btxatoobvp, Gpatoxe adr haoueptoe Zoufey vai Ziodey, âre fj 

âpov Be ripohesorarov Gap vai Gupthazâe tmporzoă6rr,oev e feiov xaraţotov xetpnhiote 

„pooapybpore xai tepoie papiote, uripaot re xivnroie Xai mtvimots Gvapmerărole, XaTă T 

eine, zpbe xofăpyqow Tv ăvamaioy, Guod ai ebmpenetav rod wovaaripiov 4ai Godpxstav 

rây îvaoxovpâvoy adr martpuv, Gb justa d8 xxl zoo pâruoy râv per ebhabeize 

7 poGepyoWEwy Yptottavây Văptv TpoorviGewe. “Onoe 3 că napă Tie a5tod “lepârijroc xadâe 

ai. tmatwerăe ovoraybtvra ai GrarayBâvra Est tă pâwuov vot dâăseroroy tă navtâc, TOMiiv 

voi msi TObTOD Tijy TpĂVOLAY somefădero îwploar, val, naparehenoăpevos tva d Dr aTod 

veepăv oi Goprdăv iepbv V.OVASTI, [lov Vii ORĂGY TpOGORP ri Onorera'(pâvov Xa DRO- 

xelevov, obre narptapyixi) deonoreiw Snoxexhutvov, oma pijv Etovoia Tep ovtrij 7 0 ppov- 

zen, pmdezore, GMhă Gtaptvrj, Ehebbapuy 7âvri abrâvoudy e ui dăsonorov ic aiva Thy 

mava, ttoboatăuevov xai xofepvâuevov nd wâvod Tod Îpyomăweb vai 7 nEvts ezirpotuv, 

09c xartormoev fân rod Gene adrd xoi ămtomânteodat, za zâv peră rada vai Xată xatpobe 

2oou&yoy Tprobpăvoy, pujdevăs ăAob ând navtoiac bnepoyîis vai rătews xai Gap.od vvap&vob 

to5Tiziu TOR GLY%OLVOvEIy adroic ete rijv 705 uevaorapio» Stoixstv, XâYW 3 Ep, Enirărrer 

adroie, mot Bătery, MErov: Tobro ot -evtodo, Evetvo 5ă ăhoc, dh zoârrn îxaotoc ră oa 

Zpya va. Bpta, wonpăy robtov dtiorăuevos de âproyoc, — dbev mepi robro» vai neţi ANY 

mohdOY,. o»vretvăvray mps Gbotaa 7ai ăpiorrv detanoţiv nai EniâcaL t05 terob WovaoTtjpio», 

o abrăe wthdBeoe ăpi/tepebe, ră îmep ebhovoravâs dtevoi Om, ră Răâvta ei rptâzovra ai 050 

xewpddata Gtehây, Erapâtac me ai ară vepos Baypătae îv Dzoveipup.pâvp nai ze patauEvp 

ăpytepartaă adrod păupart, za idiay abroad Bovhijy 70 BENrjotw Exbpwoev, cGeGaiwot ze mai 

zamq9padioato, ăpăe Ai. ERutipta 2provioac wară sv Top: sâvtoy Rott îaceioat 4ai ya 

Tpâtai Apo Ti îi. uâra zây îv adr zepiegoutvoy, pE/pt zi adr Tîs Grân.0o O7tppije 10 

mepaiae. Eioi î ză Exihorza TOATA: Bopioaro şăp 2âs val Tit pân brethet 6 Îodpzvos 

g Bovzeiy adeâ, îi zâot, îrjhovârt Ev Ş6G 47 ăujBeia, zepi se sv eioodTp/itov îs Ravtoias 

„xpzopopiac 7ai pac 705 povaornpiav, stidwy ze mai 10% oz ăpebazoy vahouăT, 

E, se ri ovare, adtâv 47 zi) Zazăra, &molos pi, Rohzabeoba: 705 Îipomtvavs ai Ext 

zpOz0 Ev mari WItp8 gimtipevus caps tei uooev” igo vai Tei POȚI 17 200306 70 

arăpoy, 26 ze iparioy mai 2 AOiRGV DTV GVAŢADIOY T09 piâtpu ginapreias Aotoic 

a 

îopiobtvrovy dh) Et ai ci îv are ăsrobuevot maripes 26 îpethavat Găgety ceuuuzpezs 

pai. edeărmoe, pemăyreg ză Eppa Tis peris eră îvazbpo» zpofioyias 17 AVÂZTG, EtpInbs 

pai dzappoc, îs Eos Esi cole 4a7 Emopgehiay amontapăvats 70 W50Up, DRIpETOd/tzș Ta 

4 VozvTes AGA Sepi “ w a anni lg zas 2pocbni) vai Zihobevias 30% Edge 2po- 

epouăvnv îv 76 2070 Wace, pi. [gis zobeos vai meri popor 0% 8 Kogie xorur- 

Bzyscoy, ai Goia dei “ppipaza dazmvăcda îv zale tațais pai vdetats 169 tei IT. 

Ya ma . . CA . 2 . - - - , 9 y a , 

[ze 65 pai sep Tesod5oy tv E0pty Toy fasa beco 2artiyopitesa zar" Eros aspri os 
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1715, 

Mart. 

îv baduote vai Buvote mai dbâoie mvewparioie, sie uvTp.60wvoy aibwov rod Dedppovoc xtrijrapac 

sai râv îv adr ebapeornjoăvry Kopiy bolov zarepov, — ârva ră 6oohouEvp etdâvat 2v axprfeia 

băov Zori ăvanrbtavat îetvo mb Tic lepârrjroc adrod vpâpua Ţvâva sațâc Tijy Gotijv Eni- 

vavav 70 ore dorătavroc, Enei mâyra slot Voympehi ebăpeoră re Geg, We owvis soti]- 

piuc mpoteva. 

Tadza 8 mâyra îmi Befaboet apeirroy xai loybporEpa Exbpooe mai Expărove sai 

dă oupăbdnve Vpăuparos rod marpiapytxod oixovpevob Bpsvov!. Iaparvyobors 88 îj8n nai 

mie “Hyertpac Merptornroc Ev Buvxovpeoria, dei pâv ueră moMije vai Cepuiic mapu- 

„hijoewe nuc zpocentopaobijvat zadra vai. 3 ÎpperEpov noTpiapyixod Gujtăăt5o0vs Tpăunarac: 

obrwos rije “lepârriroc iv rotabruv ăfiootw, be dvxaiay val Aooire)î) 19 mb edhoyoy xexrqutvrjv, 

i. “Huecepa Merptârge Evorepwoapăy dou&ywe, oprea 7 spălat păppart 705 Tatpt- 

apytxod oimobpevuod Opâvov, ypăret xai ănopalverat îva- ră puhăv ceâăoutov povaatiiptov, 

Omep cino5âu:noev îx fepehiwy dvrăc rod Bovxovpeaticb Er”. Gvâpart Tây “Antoy Ilâvroy î 8ta- 

Mjebeic teporatos Myrponohiruc Obynpsbhaylas xai ovvasehods Tjp.v, xp "AvOtuoc, ueră râvy 

Drosrarixây abdtod ua xrqpibrov Tâv ăxiwritoy ai rây NOnGY XVI T6y ăptepopăroy, xetpmioy, 

tepâv ze ăpgimy za ăpiopv Gmenâv, et moi u&y] nb rob vov vai sic ră Etc Ehebdepoy, 

ăSobhorev ze mai ăsonoroy za adrovouov Boc, ăvenifarbv ze xal ăxatanărijtoy nb maybe 

npoobnov norptapyirod re vai îepovixod, nai abrod rob ăpyteparixob, ai ăn zăone Xe 

ăpyovaie bnepoxc xi afiac, dtefavâevoy ua dorobuevov dnb pâvoy Tv %ară xatpobs 

îpobusvov usi Enirponoy abrob. “Ocavroe mai măvra dou meplExoytat împi6âc mai xară pEpos 

2v zoie rptoxovraâbo wecahaioie roîe uaraotpulsioty îv 7 Evonoipățe 2weivap Ypăpuart 17) 

adro5 “lepârproc Eywat xăwsiva nâvra ră XBpos ROYL0V, Aweromoinrây re ai ăperăberay nai 

hoc ăperărpentov uExpi repuăroy 70 aiâvoc robrav, Gmos Ka Exetva BLotxObuevoy ai Kate 

Ojyâuevov Em xai rhy Eavrod Btopovijy xai eborăderay ăxhâyyjrov xai dâvăcatatov, bperhâvrov 

năyroy, lepoutvov re xoi Xaixây, ptxpâv re vai peyăhoy, bnepaozilectat ADT0Ă, GWVTpEYEtV Te 

xai Gomeiv adr vară Bbvapuv, ebepyereiy re, xai nepi rije adrod wpovritety ovorâcewc, Eheobyrov 

„ai. ebepyezobveov Gaiaie vopririate xai mpombeiate îx râv &y abroic ăyatâv zaptoar 6 

Kăpoc, îtă 8 roy rotnbrov ebzotiăy Xa avrihijjeoy adrâv mph abrb mb lepây povaoriiplov 

zbyoot văxzivot Tod pwnu.oobvov adTây, îv abrâ Axaranabotov xai aiteovia» Emrebtovral BE 

ui, mie ătiae ăwranodaeoe napă Beob îv ri) îppă tije ăvranodocenc. Mmâeie & oby T0dU15%j 

moră rây dnăvrov ăvarpibar re mo Î îXimov râv îv 7 mapâvri xămelvp ră Gpyteparixi 

păr mopobivroy ua Gefaobtyroy, Î| aparpioat, i. mpocbiivai zi, î Ghoc perazotijoat, 

ar” od5tva cpmow pofepbv văp ră wmeseiv ete Wetpac Geo Câvroe. “Oe. % ăv, ri) Eabrod 

2tovoia Eneperâduevoc, Îj râv ară watpode Emhaâi) Tirenâvoy, î) xată rOnov ăpyteptny xai 

ăpxâvray, Î nawolae dhne rătewe, netpadij bnodovhâoa xai bmorăta! abră mb lepăy p.0YA0- 

miptov Ecâpep rii poor, î) dacetoat xai âXdorâoar Xa Experboat ră vexpappăva rabra. £y 

adOzdeia wi mepiepovijoet, 6 rotobroc ăpoptoutvoc sim nb Beod Kopiov Ilavroxpăropos 15 

xarmpauăvoe xi ăowrypriroe Xrh. “0Qev mai ănodobăv ză mapăv TppEzepov zarptagyixăy Otyt- 

dec 2v pep&păvare pâna 2366 e tepe adr uovaorripip zpbe pbhaâw AGO, UVTpT)y 

ze ai Gijhaotvy &tătoy. * 
"Ey Ere. corpi pabie”, xată viva Măprtoy. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon, după ms. 605 al Metohului Sf. Mormânt) 

DCXXĂVI. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria acestuia, 

boala de care a suferit, plecarea lui loan la războiu şi pâri constantinopolitane 

contra Patriarhului. 

Ioan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Maxaprbrare, âptoraze za oorbrare Ila- | Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

ptăpya zic Gilac noheos “lepovozhijp. ai | Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi 

zone Iadatorivre, zărep efaopmorare, ri | a toată Palestina, părinte prea-venerat, 

"lodwws Mavpozopăaros Xpsoâvbip Norăpa. 

1 No citat. Am păstrat deosebirile, deși puate sunt greşeli de copie.



“Yuerepav Maxzaptornra mpoGrovă. Xa ri 

tepăv adrie Getrâv edhaGâc donătount, de6- 
wevoc oplob rob cod Gros oxEnot vai 

meptppobpoim abrivy ăvocov, Xrporoy, Xhorov, 

Dă, paxpâbtoy ai mavrdg ăviapod Guăro- 
0V, Tpăs ObOTaGty W9i XATApTIGp,iy T6ă */pt5- 

TOVDU0b TÂNBEONATOS. 

Tb îeporarov pâna ris “Ywertpac Ma- 
XApIOTI|TOS  ustă Tie TpOGtjxoboms ripiâjs 

uoi sbhofelac EhaGov vai avtyvav, mai 7 
Sroiov wavepâvet, rijy pe” preiae abrije ăupt- 

&v ec iv Bagioy, xi Exâprpev Ehoni0n- 
ev Gyoc Drepâzhăâvruc 5tă riv Evoxiiyaoav 

abrij vâcov ăzd Tă Deuurixă, xi TapaKa- 
hobpev mâv oralhy Bedv vă ăxrbomuev ză 
aabăc ăpehiac mepi mie bitelae wa dvaB- 

pooeus adrie, dr î butelia ris “Tuertpac 

Momapiriroc elvat ăvagala Xa xolvopehiis 
zavri re yptotovbpp zhmpâpart. Ilepi 88 rîje 

ăvaBie bpetac mai edvolac 6nod 6pile. râe 

e&pet ei rob Aoţob pac, xăuplav ăpurifodiav 
2v Eyopev, Gri vai Tipete cepâueda zpde rijv 

“Yberepav Maxaprărrita ui 7ohhiiv ebhâberav 
ai spuhtav ethrapivi) vai Xâohoy. Tobro uâvov 
zapaxahoduay, vă Epopey măvrore râs djias 

ris ebyâc, 10 uăhora ropz, rod eteodey 
sie rijv ănodmuiav ris Exorparetac vai pl 
Couev neptodortpue Tây tepâv Abrijc DX, 

vă uăe îvOopâjna ete răc mpbe Bey adrije 
vrebtete. Ilpă Ghioy Tipepâv vănotot pap- 

“shot îj6EXnoxv vă dvogtjo05v rii “YuerEpav 
Moxapiârmra” Guuwe ră mie ovvepyeias 705 

năhpa ăreGhi0qoav. 
“O Tppobpevte ai 6 aopirin Kovoravrivos 

2owypb00joav, zai tv ijro mpăgpa Gnod vă 
500% r6omv obypvatw zhijv 6 xpiztm Kov- 

sravrivoc, îtebpei 1] “Yusrtpa Maraptârre, 

Gr xai pă zoNă GhiYrjy ăpoppiiy ovvpblerat. 

Kai zh ăs Eyopev 7b tepăy adTijs Tpăp.a 

pară rây mpoataudrov abrlje* ot 0% /pâvul 

cc “Yperepas Mavapiberjzos eimoay deâbew 

zâp.mohhoi ai zaveoroyeie, vai at fzonetBsie 

adrijs edyai stqoay us” Tov. 

1715, Magriav 7. 

Tâc “Yperăpac Mazaptocrjtos biăs îv Xptorâ 

loâwrs ManporapdăT6s. 

(Legrand, o. c.; pp. 141-2. n0 98.) 

  

mă închin Fericirii Talie şi sărut cu evlavie 
sfinţita-Ţi dreaptă, rugându-mă de Domnul 

Dumnezeu să Te apere şi să Te păzească 

fără boli, fără vătămare, fără supărare, 

sănătos, întru mulţi ani şi departe de orice 
năcaz, pentru aşezarea şi îndreptarea turmei 

creştine. 

Preasfinţita scrisoare a Fericirii Tale 
cu cinstea şi evlavia cuvenită am primit-o 

şi am cetit-o, şi ceia ce spui, sosirea Ta 

cu sănătate în Țara-Românească, şi. ne-am 
bucurat; ci ne-am scărbit peste măsură 

pentru boala-Ți neașteptată, de reumatism, 
şi rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim 
iarăş veşti bune despre sănătatea și voi- 

picia Ta, căci sănătatea Fericirii Tale e 

de nevoie şi de obştese folos la toată lumea 

creştină. lar pentru buna sănătate şi buna- 

voinţă ce spui că ai către noi înșine, nu 
avem nicio îndoială, căci şi noi avem 

faţă de Fericirea Ta multă evlavie şi, 
prietenie curată şi neînșelătoare. Numai 

“de aceasta ne rugăm, să avem totdeauna 

sfintele-Ti rugăciuni, şi mai ales acum 
când stăm a plecă împreună cu oastea şi 
avem nevoie şi mai mult de sfintele-Ti ru- 
găciuni, ca să-i aduci aminte de noi în 
ascultările Tale de Dumnezeu. Acum pu- 
ţine zile câţivă marghioli (pârâşi) au vrut 
să Te tulbure pe Fericirea Ta; dar cu 

ajutorul calfei (sic) s'au răspins. 

Egumenul şi chirigi Constantin sau su- 
părat, şi nu eră lucru care să dea atâta 
supărare; dar chirigi Constantin, ştii Fe- 
ricirea Ta că se supără şi pentru o pri- 

cină foarte mică. 
Şi iarăş să avem sfinţita-Ţi scrisoare cu 

ale Tale porunei; iar anii Fericirii Tale 
fie de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe 
deplin fericiţi, şi rugăciunile-Ţi ascultate 
de Dumnezeu fie cu noi. 

1715, Martie în 7. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos: 

loan Mavrocordal. 

DCXXXVII. 
leroteiu Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre boala de care a suferit, testamentul ce făcuse în folosul Sfântului Mormânt, 

despre cutia de eleimosine pentru oaste, despre blăstămăţiile ce fac Ienicerii, cari 

cer bacşiş cu sila, adăugând că ar fi vrut să vie „în ţara prea-inălțatului Domn 
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1115, 
12 Mart. 

şi binefăcător al nostru, a cărui milă şi acum în boala mea nu mi-a lipsit, căci, 

din ceasul ce am luat diacintul (sic) ce mi-a trimes, începuiu să-mi recapăt să- 

nătatea“. 

"Emtorohi, ?lepoftov» Kopormvod MnrponoNro» Apborpas drppENhovzoc mepi Tv Ev ri 

2mapyia adrod brăp 705 Ilavarţiov Tăgov ovvâpouâv, xai mepi ris mpbe ră eta bx părnros 

T&Y proriavibv Moi TOY XAXOIVIAV îc bpitovro Ex w&povs rây Gploy ntawrtăpov. 

To paxaptotăre, soporăre Xa dpinrăre zarpi xoi Ilorpăpym Tis awiac n6hews 

“Jepovoahip. ai râsqs Tlzharoriyne, uopimp xoplo xp Xpooâydy, râ cefaopinrăre pot îvĂprori), 

miv ebhaânrziv oi &daptolav TpoGXbvIjGIv. 

Hodiy papăy xi zaprroplav Zofa, dtonară wow panapiorare, defduevos Giuepoy 

mă oefăopua Tic Maxapâtijtec 006 păuuara, paputva Gebpovupiov x7/, xai ed/aţiorroa tăy 

Qesv, dm ănzdyo eis rijy Gapurărny W6» dodăverav îABe pot ăvabuyij, noi tâăxpooa on Tis 

japăs, ăvahonoâpevos răe Tpăry îpiiac mol xotvăs On0văis Xa Avaorpopăs Xa mi Ti 

2 maldoy priay. 

“Hi ăo&ve wow 2orâq Baporărij' Ego Gus ăv ebyâv oae div SE fipepate Gliepov 

Onod ăpyoa npbs. ră „peicrov, vară modă Gpayd duwe. Tâooy 38 1io6eynoa, dr Exapua xoi 

Sa6fpnry, 2 3 rod “Aniob Taăpo» îvouijOua. ară 7ă XpEos Xplottavoi. "Aumorec 1) ebyij ou 
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xovrar, uite îjtoboapev mepi abrâv nod darpifovat” Buc âv ebpo ăvipomove, Ehw Grethyj 

by £va ete ri Băpvav mai măv dhhov sie viw Ecăudmy, tooc vai durpiionot eis usiva, Tă 

vâpn. “Opins hovtălo zâe î) Maxaptbrrjs sas iiwmopeire vă păGere ebuodorepo, ă7 abTod. 
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robe zhmoywy, aude xi sis rod Xăiob ob xăuvobat WAP ExăoTijy, ăvabaivovrec Tobe retyowe 
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_pâata wnatijat. Kai r6ory EXevdepiav Zooy, &nod zvăe 82v îjumâpei vă ro56 &ynoăiom ămă 
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jy Gpuiv e yaboc G x GG ps pvhdtr. Kai, ây etya CAT 

Sovauy. WBeha. mepho ete cv Ttăpav rod bbrjhorăro» Adbăvrov ai edepyero» îiuây, Tod Gnoiob 
By, A ji i i (i 3 

mb Eeoc xai zbpa cite iv ădfmoriav mov dăv Eee, du ăzbd rijy Gpav mod Ehofa tb 
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eie rate iepoie cas mpooevyaic. At dă drunt moi. Deomerbeic abrije ebxai etnoav cic pohaxrIip1ov. 

ate! Mapriov» 6. | 

Tis Yperepae HeGaoptutăriie Maxopârqroc edhobrixăe xai sie rode 6ptopobe Tpâiop.oc. 

"0 Apborpas “lep6feoc. 

(“Yorsp6pz70y.) 

“Evepenâneba ri Mazapi6rrjtă Tis mod 8v ebptoxerat 266 o0bâă âpăut pobtăpt vă 

Găec Greiwuev. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCXXXVIII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala 

acestuia, intriga împotriva lui, măsurile ce a luat pentru a o răspinge, cu daruri 

de „boccealâcuri“ şi postavuri, de la el, Doamna şi fiica lor Mărioara, către Pa- 

triarh şi grămăticul acestuia.



"Emtorodi, Nixchdov MavponopOărev zpăc 

Xpboav0ov ovixalpovros 8'ă riv ăvâpbosiv 

105, Oni6yvovp&vob rijv ăvaxădop rây airiav 
mic ar adrob xai rod “Ayiov Tâpov oxeva- 

plac mo avvazootehdovros Sâpă miva abrâ 
vai Tâ "pouuaria 705, he rloyav m. 7. 

1715, Maprio» 12. 
Tă ăză rîe ( 70d rpăyovroc lspiratov 

“pâna râs “Ypertpac Maxaprârrjros Ehăiionev 

ai, brepboMhâvrus 2yăprpev, ai Edotdoauev 

rbv Gsv onod ăvehofe ri ăyaBijv nai Epe- 
rorârry beptetav cs, ri ebptoxâpeda sic atu- 

uiav dă rijv npohafoboay daflEvetav 2ă6X0pev 

user ebhafeiac kai răc navoriae abrijs ebyăc, 

ai bmepevyaptoroduev Ervouey. wa ră 2wpe- 

Eîs “papopeva. 

"H “Yuertpa Maxaptârrie, ntvonu&vn ăză Ex- 

epuov narprxiv mpbe fjwâc ârpănry, 0ehet vă 
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d Gnotov cic Tijy 2oyartăy Tod Tapbyroc 

xpâvob xoausirat, oenpilerat, Ai. V.GVOVOVI. 
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Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, arătându-şi bucuria pentru însă- 

nătoşarea lui, făgăduind desvăluirea pri- 

einilor uneltirii împotriva lui și a Sfân- 

tului Mormânt şi trimeţându-i tot odată 

unele daruri, lui şi grămăticului lui, precum 

postav ş. a. 

1715, Martie în 12. 

Scrisoarea preasfinţită de la 7 ale lunii 

acesteia a Fericirii Tale am primit-o şi 

peste măsură ne-am bucurat, şi am slăvit 

pe Dumnezeu care a ridicat sănătatea Ta 

bună şi prea-dorită, căci ne aflăm în năcaz 

pentru boala de mai înainte; am primit 

cu evlavie şi prea-sfintele-Ți rugăciuni, şi 

foarte ne bucurăm; am aflat şi cele scrise 

pe rând. 

Fericirea Ta, mişeată de călduroasa-Ți 

iubire părintească faţă de noi, vrei să pri- 

meşti adesea scrisorile noastre; dar noi, 

sfiiindu-ne să nu împovărăm sfinţitele-Ti 

urechi, mai ales când n'avem noroc de 

vre-un lucru vrednice de spus, tăcem; însă 

grija noastră fără întrerupere petrece şi 

poartă în minte pe Reverenţa Ta. 

Neindumnezeita şi drăceasca apucătură 

pe care nu ştim ce vas de mânie, gătit 

spre pierzare, a cutezat să o alcătuiască 

“împotriva Fericirii Tale şi a preasfinţi- 

tului Scaun apostolicese, ne-a supărat şi pe 

noi; dar îndată ne-am mângâiat cu nă- 

dejdea şi credinţa ce o avem că dumne- 

zeiasca Pronie nu va întristă neamul drept- 

credincios, care până la capătul veacului 

de faţă se împodobește, sesprijină şi aproape 

se învie de către Reverenţa Ta, şi am slăvit 

pe Dumnezeu, aflând din pitacul către noi 

al prea-nobilului boier chirişgi Dumitrachi 

Iulian, cel nouă prea-iubit, că adecă n'a 

aflat nici ascultare, nici întrare prea-impia 

meşteşugire şi uneltire; de oare ce însă 

cuvenita luare aminte şi întâmpinare pentru 

răspingerea unor astfel de curse e de ne- 

voie, îndată, în aceiaş zi chiar, după ne- 

înlăturata noastră datorie, am scris foarte 

călduros prea-slăvitului dumisale Marelui- 

Dragoman, celui întru Hristos al Tău fiu 

şi al nostru prea-iubit frate, şi zisului 

boier să steă cu gând aţintit şi cu grijă 

ca să se răspingă uneltitorul şi precum 

cere nevoia să se facă acea chivernisire 

cuvenită şi apărare, şi nu ne îndoim că, 
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date, vai Căv ăpaptGăhhouev 6, vad eb- 
95c îvoviodrioay, napouioc, eră Tîje eoborj 

znaypomviae 82 Băhovvy perdohovrifii, obre 

mâvod, ore Adv, obre &hab rtvâc, ai EX 
păpove mac, dă vă âmoo6bouby! mâoay ăy- 

zupepoutvny vyavijy, ko năhw, rii Gebrepă 
Îutpa, ră adră vă mapâpotov Cijhov Eypă- 

Vauev, 

"Ay towc, Btonora GeGaovubrare, Tă rot- 

gdra etvat mai WE XĂĂAY TiVây TApAXVIAV, 

„a%ăc bpite. vă bronrebwvrai Tivec, 70570 

32y 0Ehet new texpouuevoy, xai, xa0 Go- 

morar &ropalverar, 6 xatpbe etval Brădoxohos 
râv zpapărov moi ăe eva TAnpoponpEvA 
1) Yperepa Maxaptârns 6rt ai îjeie, nai AG 

xai Ep, pă Tv Voyijy vase, vă Tiv Goiv 

pac, ovvrpeouev sie ră dvljxbvra, sie 80d- 
eboty %7i bhatev rod Ilovarţiov za o056x0» 

Tâzov xoi ris “Ywerepac oeânoptorărrs Ma- 
xapiărjroc, vai Ehmilouav 6 âvtoc Bebe vă 

mijv Svarpbhdi ăâdosrorov wi Gxhâvrizov 17 

vă xarabăj mode 2yOpobs ai EmiGobhobe 

adrie, ofmtwvec Gâ6ata eivat Expo rîjs ăpdo- 

î6to» vai ăuwmufrov miorene wa wfBovobat m p-!j y 

ră Xotyăy Wah6v. 
Il&u.monev rî) “Yperspq Maxaptârari bo Xpw- 

să, xi Î) corărn uae Aduva Ey p.noyrGahijat, 
at "Î îv Xprorg Borăryjp xai 3ohhm abrîic, 
Mapibpa, îi prrărn os Ooyărnp, Erepoy, 
peră rîje Tp06%X0bo1j6 TpoGubvijoews dona- 

Cânevat Thy Gila abrije Betâv, 6uob xai 
eră Tây XĂĂwy TExvoy pas” zopoxaXobusy 

SE ră meunâueva, we napautupă omueia Tis 

peyâdme pas ebhafelac, ebusvâăc vă ză exp” 

5 8& xbptoc 'lmoods Xptorec, 6 Bebe tip, 

vă ko Tiy “Yperepav Xefmoudrira vă 
Seprăom Thy xoouocoriptov arad dyiay "Avă- 

sraow daurpâc 1ai edâtaubvoe, wi vă mâc 
-aponoi pă răe mavaviae arie ebyăs xai 

edhoţias. 
- Năpmopev Xa re hoyiurăre abrijc Ypap- 

para inv rboyav vai 8y orhalt dă rd 

ămov llăoya. | 

Ilapaxadobuev vă Exouev xai TGÂIV GLXVĂ 
md tepozaroy vpăpuua îs "Yperepac Manapt6- 

aro, pară ris dyvehac rîje dvabis vai 

zodozodijro» Dyteias Tre, 10 Thy Tipijv Tâv 

zatpinâv abris Enirayuătov oi 0 Ap6voL 
ris “Ypeztpae Maxapzriroc ainoav Gedtev 
zâuzoNho vai mavenryeie, vai ai zavăţtat 

abri edyai ue” Tiuâv. 

„arte! Maprio» +5. 
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precum îndată s'au ostenit, tot astfel, cu 

căzuta veghere, nu vor cruţă nici muncă, nici 

cuvinte, nici altcevă, şi din partea noastră, 

ca să stingă toată meşteșupgirea împotrivă, 

şi iarăş, a doua zi, am scris aceleaşi, cu 

asămănătoare. râvnă. ! 

lar, dacă poate, stăpâne prea-respectate, 

unele ca acestea sunt şi cu îndemnul 

altor carivă, precum spui că bănuiese unii, 
aceasta nu va rămâneă ascuns, și, precum 

foarte înţelept arăţi, vremea este dascălul 

luerurilor; şi să fii înștiințat Fericirea Ta 

că şi noi, şi cu vorba şi cu fapta, cu su- 

fletul nostru, cu viaţa noastră, ajutăm la 

cele ce se cuvin pentru slujba şi paza 
preasfințitului şi de. viaţă primitorului 
Mormânt şi a Fericirii Tale prea-venerate, 

şi nădăjduim ca Dumnezeu Sfântul să Te 

păzească netulburat și nezguduit şi să răs- 

toarne pe duşmanii Tăi şi eei ce-Ţi întind 
curse, cari de sigur sunt vrăjmaşi ai cre- 

dinţei ortodoxe : şi nemustrate și li pare 

rău de binele de obşte. 
Trimetem Fericirii Tale două postavuri 

"de aur, şi prea-iubita noastră Doamnă un 

boccealâc, şi cea întru Hristos fiică şi roabă 
a Ta, Mărioara, prea-iubita noastră fată, 

altul, sărutând cu închinarea cuvenită sfin- 

ţita-Ţi dreaptă, de asemenea împreună şi 

cu ceilalţi copii ai noştri; ne rugăm ca 
lucrurile trimese, ca semne prea-mici ale 

marii noastre evlavii, să le primeşti cu 
bunăvoință; iar Domnul lisus Hristos, Dum- 

nezeul nostru, să învrednicească pe Re- 
verența Voastră a serbă sfânta-i Înviere 
mântuitoare a lumii strălucit şi în feri- 
cire, şi să ne dăruiască cu harul preasfin- 

telor Tale rugăciuni şi binecuvântări. 

Trimetem şi prea-învățatului Tău gră- 

mătie un postav şi un atlaz pentru Sfin- 

tele Paști. 
Ne rugăm să avem şi de acum înainte 

adesea preasfinţita scrisoare a Fericirii 

'Tale, cu vestirea bunei și mult doritei Tale 

sănătăţi, şi cinstea părinteştilor Tale po- 

runci; iar anii Fericirii Tale să fie de 

la Dumnezeu foarte mulţi şi pe deplin 

fericiţi, şi preasfintele-Ți rugăciuni cu noi. 

1715, Martie în 12,
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Tije “Tpertpas Maxaptârzoc vide îv Xptoră 
ai Ghwe sie robe Optouobc. | 

"lo. Nixcigoc Boefdăac. 

(Legrand, Recueil, pp. 119-81, no 86.) 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 

DCXXXIX. 
| Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre serbarea hra- 

mului la biserica Sf. Gheorghe cu episcopul de Betleem, împreună cu salutări și urări. 

"Emtorodij Srerăvov Kavraxovtryod Bos- 

56ăa mpba Xpboavdov mei rin 5no0$ocwv 

rob “Asiob 'Pâpov, za pthoepovarixi, 

1115, Mapriov 17. 
Tb ăaă zic [| rob Eveorâroc vevpaupâvev 

ziutov wat GeGăopovy păun. re “Yperepae 

Maxaptârnros peră nheisrns atâobe shâionev, 
ui, zimpopopbevrec riv nodon60Ijrov Tjuiv 
Spestav re, ăn Gabsov xapiae brepex&pti- 
wav, 866av ăvantubavrec râ meptoxtnovrt 47i 
dtapvhărrovei adriv vip sg, obs ai 
deâueda îva ai. ete mb Sf neprepo»pol 

adrijv ăvocov, ebâvpov, mâne re awrixetp.Evnjs 

mepimereiac ăvorăpav 17 Îornpod ăyevotrov, 
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vă ebâoxtjmj b îptoc Bebe zâhoc oratăv sis 

6ha ră rpăuara, zodTo 2pbe 
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Mas zapiropei | Batpiri, T1jS GthoGTtop- 
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ovppâpr zobzo» 705 zo0)onafios 

dovapia ră 769 tapây 

TOR0D, 
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Scrisoarea lui Ştefan Cantacuzino Voevod 

către Hrisant pentru unele lucruri ale Sfân- 
tului Mormânt, şi de amabilitate. 

1715, Martie în l?. 

Scrisoarea, cinstită şi venerată a Fericirii 

Tale, scrisă la & ale lunii de faţă, am 
primit-o cu cea mai mare reverență, şi, 
afiând de prea-dorita nouă sănătate a Ta, 

din adâncul inimii ne-am prea-bucurat, 

înălţând slavă lui Dumnezeu Sfântul ce ne 

apără şi ne păzeşte, de care ne şi rugăm 

pentru ca și de acum înainte să Te ţie 

fără boli, bucuros, mai presus de toată 

împrejurarea protivnică şi fără să guşti 

tristeţă. 
Am primit cu toată evlavia şi părin- 

teştile-Ți rugăciuni şi sfintele Tale bine- 

cuvântări; pentru care şi mărturisim cât 

mai multe mulțămiri iubirii Tale de pă- 

vinte, rugându-Te călduros să nu ne uiţi 

şi după aceasta; ci să ne sprijini şi mai 

departe prin rugăciunile-Ţi cele ascultate 

de Dumnezeu şi fericite. 

Am aflat apoi şi cele scrise înăuntru 

şi că nu ai nimie vrednie de spus să ni 

însemni; care, ca un lueru neîndoielnic, 

nu-l privim nici noi cu neîncredere; pentru 

că vedem că şi din scrisorile boierilor noştri 

nam aflat nimic nou; aşă încât aceasta 

o spunem ca încheiere ea Dumnezeu Sfântul 

să binevoiască a da capăt bun la toate 

lucrurile, ca să fie aceasta pentru folosul 

de obşte. 

Ne mângâie părinteasea-Ți iubire şi ne 

întăreşte prin prea-înţeleapta-Ti sfătuire 

pentru greutăţile ce stau asupra noastră, 

ca să îndurăm vitejeşte cele ce vin şi cu 

rugăciune către Dumnezeu să le întâm- 

pinăm, şi mulţămim mult Fericirii Tale; 

şi, despre aceia, să fii sigur că aşă facem; 

numai ajutorul din înălţime şi dumne- 

zeiasca atotputernieie să ne întărească prin 

sfintele-i rugăciuni şi să ne călăuzească 

pentru folosul de obşte al acestui loc mult 

pătimitor. 

667 
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11 Mart.
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1715, 

25 Mart, 

a A 7 > 2 7 , 

Mâce Enebyerat Enovtvwe î Maxaptârijs Tre 

razi, xară Thy zponapshOnDGav £oprijv rod 

x
 

O
 

to» weţadovâpropoc Pewpiiov, ăntjkdouey 

y TWD m
 cenr dle adrod va, 10 Gnavn- 

vpioamev ustă rod navepurătav drjiov Brf- 

hezu. ri Erfotov uviuny rob rponatopâpob' 

ai, xară robto, BEonotă 0%, Îjpeie dv Ex 

dey6ueda rooabras ebyaptoriac, ri rodro ră 

înduuapey, 0 AATĂ Td "PpIOTtavnăy "pEo€ 

wae, mai îmi mov dă mijy ebhăberav vai 

âgâzy 501 Exopav mpbe Tijv Moxaptârară ras. 

Adră 55 mob pier Gri Eye GKon6v, Săv 

58v 2qyaiva eis pooxbyrjo:T0d “A'ţiov ua 

tw086y05 'Tăgav, vă piijv pag AG Tept6-,, 

îobc râvy &vrabla uepâv, oi sie rodto XXA5 

vă simodpev dy Eyouev, zapă p.ăvoy Grt eivat 

merponzvov apă rije Betge zavodpob Îlpo- 

votac îmetvo, no vă EX ete Exfoovw ară 

zby Zy6eov zâdov re, xai, Gov vai ăy sivat, 

ere adrod, size &v ri) Oyig TONE, RApUXA- 

Nobwey Ad zapăias mbv 2v “lepoooibpote 

radâvra ai drăp Înv oravpuGevra, Tatpevra 

re mai dvaorăvra (0056Tny Xprorăy, vă. rîijs 

civat bac, 0x571, GÂNIÂE, AVTIĂTInTOp, DpO- 

orârnc, BnEppapoc, porta ai Xoprtbs Tav- 

ariov Eadâv, Tvebuarinăy XI GOp.ATIRĂV. 

"Ay păs pavepibsy î. Mamaptorije Te ai 

my GXNTOBWEVOV Watpby Te TOLADTIIS An084)- 

piac rs, bEhouey Guohorii Ti Xp. K ară 

rd napdv, e Eyouey napomaobuev nai ad- 

Ore zipadv re, dlă vă yaipoopev Eni ri) eperi] 

djuîv Ditela xai Taie marpiuaie TIS balc, 

atuwvec mai etrjoay îipîy ăpovțai 8v Gip zavri. 

ae, Maprio» ti. | 

Tis “Ywertpac Maxaptbrntoc vibe ară 

mvedua vai Goe ete robs Gptopode abrijs 

ETOWOTATOc. 

lo, Srepavoc Ravraxovtmjyăc Boebdăas. 

(Legrand, Recueil, pp. 164-6, no 87.) 

i   
i 

Ne mai heretiseşti Fericirea Ta pentru 

că, la serbătoarea trecută a Sfântului ma- 

relui mueenie Gheorghe, am plecat la ve- 

nerata, sfântă biserică a lui, şi am serbat 

împreună cu Preasfinţitul de Betleem amin- 

“tirea anuală a purtătorului de biruinţă; 

„ de spre aceasta, stăpâne, noi nu primim 

“ atâtea mulțămiri, pentru că noi am făcut-o 

şi după datoria. noastră ereştinească, şi, încă 

mai mult, pentru evlavia şi dragostea ce 

avem față de Fericirea Ta. 

lar ceia ce spui că ai de gând, dacă nu 

vei merge pentru închinăciunea Sfântului şi 

de viaţă primitorului Mormânt, să nu mai 

faci alte drumuri în aceste părţi, şi, la 

aceasta, alta n'avem a spune decât numai 

că e sortit de prea-înţeleapta Pronie a lui 

Dumnezeu aceasta şi să ajungă la să- 

vârşit. după dumnezeiasea-Ti poftă, şi, ori- 

unde ar fi, ori acolo, ori în sfânta cetate, 

ne rugăm din inimă celui cea pătimit 

în Ierusalim şi s'a pus pe cruce pentru 

noi, ce a fost înmormântat şi a înviat, 

dătătorul de viaţă Hristos, să-Ţi fie pă- 

zitor, adăpost, călăuz, ajutător, ocrotitor, 

luptător, sprijinitor şi dătător a toate cele 

bune, sufleteşti și trupeşti. 

Dacă ni vei arătă Fericirea 'Îa şi vremea 

scoposită pentru această plecare a Ia, Îşi 

vom fi mulțămitori. Deocamâată, ne rugăm 

să avem iarăș cinstita-Ţi scrisoare, ca. să 

ne bucurăm de dorita nouă sănătate a Ta 

şi de părinteştile-Ți rugăciuni, care să ni 

şi fie ajutătoare în toată viața. 

1715, Martie în 17. 

Al Fericirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 

prea-gata la poruncile Tale: 

Io Ștefan Cantacuzino Voevod. 

DCXL. 
Cosma, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

averea răposatului Mitropolit de Târnova, oprită de Mitropolitul Antim. 

*Eatozohi, 2pbe răv leposohbuiov Xpboavoy 

Ozwe daia ră îptep.âv: ară rod ObipoGha- 

-iac 'Aviuob, waraoyâY6s Tijy Teptovaiay 

zod Gavâvroe Mrrpozohizov Togy6fow. 

Koowâe, 24 Qacd ăpyrezioronoc Kovsrav- 

zvobndheoc, Nine “Pune, 17 Bixonpewnăe 

Harpăgj<. 
Mavapiozaze za. arate Iarptăpg/a Tij 

dias mâhsoe “leponooip, ai zăcre Îla- 

! Scrisoare către al lerusalimului Hrisant 

ca să vorbească Domnului, împotriva Mitro- 

politului Ungrovlahiei, Antim, care opreşte 

averea răposatului Mitropolit de 'Yârnova. 

Cosma, cu mila lui Dumnezeu, arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

Preafericite şi preasfiinţite Patriarh al 

sfintei cetăţi Ierusalimului şi a toată Pa-



datorie, nbpre dp Xpboavle, ăv “Asi Ilveb- 
war ăyaznră xi mepin6Orira ddehot xai 

ovhherobpiă rc Tiuâv Merprbrrjroc, rhy “Y- 

erăpav Mawaptârnra deorece danatâueta 

moi. Îjd&us Tpooxţopebonev, z0Wsv0t Tab Tay- 

roâovâuod Bso5 vă rijv Buapvhărry, îv beta 

dwmvexij mat aâmosiozep ebmpepig pistă pa- 

1pOGLOTA TC, 

Aă rod mapâvos Gidouev stâmarw ri “I- 

emepa, ?Adehebrari Br, vă md vă Ep 

Dopev mai vă Enimpozopidquev îjân Or î 

meptovaia 705 Bavovros Topyăfo Atovoot 

Seoxopniodr, Eydey xăweiBev, xai dmprăva 

ră r&v 7wy6vToy, păhoTa BefovwBevrec 1j8n 

m 6 ăpytepareboy abrâdt Odirposhayiae, 

xp YAvOruos, Eorethev Entrponqxe nonă 

leodvvny mira "Abpodutoy 1 Extxeninusyoy, ai 

Zofpmoasv îx ri; meptovoias Exelyov, pavepoe 

re za dpavâc, zohhă xai ăsmpa, XI TpÂT- 

wara, wi, eldonormoânevot abră, ăpvobyral 

mpa ăwpărepot, B0ey o»pfalver vă Xârijrat 

not îi 40% pis: dia rod Xptorob "Ex 

sia, borepo»utvn 705 ăylinovros ari) Atxoi0», 

ot of wnpovâot 105 Gavâvros p.otwe, tă 

zodro, etc mpavepoaty ris ăhmnbstoe, nEprovat 

abr6d 350 Îytrepa norprapAtxă Govoăuă 

îmtepireină păWpaTu, ATeXaTeaTt,oapeY 8 

nai Eniapomnov îpărapov Thy EvruuOTATOV ăp- 

ora, dp Laxagiav, iv ară Tyedpo Gja- 

mqzby Îpâv, că vă Enrijom oi zapahă6q 

măoav ri mepiovoiay 705 favyovros Topy60» 

mb robe Eyovras, Xa ApTăOAvTIs vo Xp 

zodyrac adry, xai, zopadapfâvovrăs Try, vă 

tm Bderay vă Xâp Tv TpOGTjnONOA Sat 

mat ai ri) "Exxmjaia vai role AA pOV6LOLe 

xară rd Bixatoy,— Ypărpopey zepi zobrov x9i 

rg Zxhaumpotătg mai ebosfeorâte A562v7%,. 

Taipaxadobwey dă vai Tijy “Yperepav "A0eh76- 

mara vă GbyrpEtm wati ză Bovazây, AGO 1ai 

prop, zapaxiwvâsaoa za 7ij abrab "Erhau- 

nporrta ei mb vă edpedi) vai vă Entstpazi) 

1, meptovota 10» ele tăv Enirponov În69, 47 

vă ăvaooBâsw ărohbrus za să ors)6- 

eva ooypâmă Tpiâv pupat ele sdpesty 

z05 Gxalo» vai cavpoaiy 77 d)rjBetas” ob 

pi &hhă ai, zăv Obrppoăapias vă veofis- 

mio ei m vă 2top0e5%j zb ozăhpa 10) 
2 N . paz 

zi. vă Entsrpâr, FăyTa 097, Epuesos 1| aus 

we, Eafe vai Îjpzace AIisTprrs. Meir 
Lă = AM za + 2 . 

uarpobwuiay mo ădsitausy vai Sus 50209 

îm0d dy my amBeboauev pahic zhy Eapene 
2 > , 
Ză vă pă Vă ii AVaVazOvETa is Sreiva 

lestina, doamne, doamne Hrisant, întru 

Duhul Sfânt iubite şi prea-dorite frate şi 

coliturghisitor al Smereniei Noastre, să- 

rutăm frăţeşte pe Fericirea Ta şi ne în- 

dreptăm cu plăcere către Tine, rugându-ne 

de atotputernicul Dumnezeu să te ţie în 

sănătate necontenită şi nezguduită mulţă- 

mire întru mulţi ani. 

Prin aceasta dăm ştire Frăției Tale că, 

aflând şi luând ştiinţă că averea răposa- 

tului de Târnova Dionisie sa împrăștiat 

ici şi colo, şi s'a răpit de cine sa în- 

tâmplat, şi încă, mai ales, căpătând încre- 

dinţare că arhiereul de acum al Ungro- 

vlahiei, chir Antim, a trimes ca epitrop 

pe un popă anume loan Abramios; şi a 

scos din averea lui, de faţă şi supt ascuns, 

multe, şi bani şi lucruri, şi, făcându-li cu- 

noscut acestea, tăgăduiese amândoi acuma, 

— de unde iese că se nedreptăţeşte şi Bi- 

serica Sfântă a lui Hristos care e în sama 

noastră, fiind lipsită de dreptul ce i se 

cuvine, şi tot aşă şi moștenitorii răposa- 

tului, — pentru aceia spre vădirea adevă- 

rului se trimet acolo scrisorile noastre pa- 

triarhiceşti sinodiceşti de pedeapsă, şi am 

aşezat şi epitrop al nostru pe prea-cin- 

stitul dumnealui chir Zaharia, fiul nostru 

sufletesc, ca să caute şi să iea în primire 

toată averea, răposatului de 'Târnova de 

la cei ce o au şi au răpit-o şi 0 ţin, şi, 

Jluând-o în samă, să aibă voie a face cu- 

venita socoteală şi Bisericii şi moştenito- 

rilor, după dreptate,—seriem pentru aceasta, 

şi prea-luminatului şi prea-evlaviosnlui 

Domn. Şi Te rugăm şi pe Frăția Ta să 

ajuţi după putere, cu vorba şi cu fapta, 

mişcând şi pe L.uminăţia Sa ca să se afle 

şi să se treacă averea lui către epitropul 

nostru, şi să se cetească fără împiedecare 

şi cele trimese scrisori sinodicești ale noastre 

pentru aflarea dreptăţii şi vădirea adevă- 

rului; dar şi pe al Ungrovlahiei să-l sfă- 

tuieşti să-şi îndrepte greşala şi să în- 

toarcă toate câte, mijlocit ori nemijlocit, 

le-a luat şi le-a răpit hoţeşte. Mare răbh- 

dare am arătat faţă de el şi pănă acum, 

că nu l-am pedepsit cum se cureniă, ca să 

se înveţe să nu se amestece în cele ce nu-l 

ating şi să nu moștenească arhierei ai 

Scaunului ecumenic; ci să îndrepte acum 

greşeala sa şi să întoarcă toate câte fără 

1 Predicatorul cunoscut V. Iorga. Ietoria literaturii române în secolul XVIII-lea, tabla. 
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1715, 
21 Mart. 

îm 68v zăv eviiGony nai vă AApovobi ăp- 
-mepeis rod oizobueviuod 0pâvov: âs diopdoq 

xy ropa Tă ăpăprijpă ro», mai e Entotpitb) 
dou mame Ehafev Or. dv zapoxoboy, nai 

păc Tapopiiom neptondtepoy, ăs tvboxet Xa 

Mâs Br mavragod Eh unpby07) 1) redea 

Tod xotmipeare wai he rav zpotevndij zav- 

x6654o€ varatoxdvn. Ilapaxahoduzv 88 zpăe 
robrote vă ovvrpEx nai 18 huettpo Enirpbne 

ăppovrixdp Bagapia, 27 vă na porpbvp eie rodTo 
aa răv Exhaumpâratov AdBevry, 8ră vă îp- 

zopi Î) "Eyripiâens z05 vă nofpmoăbiirar xai vă 
Cr 2hevdepus Ba ră 05 Bavoyroc Topv6â5v, 

Xompa mai mpăvp.ara, năons bine nai navrbe 
stă, &nă rods Exovrac vai Aabovras Exeo 

Shă nai roy nază "loăyvrjv "AGpaâpuov B8het 
emiri joet, dă vă BHoXoyIjom răoavy rijy &i- 
Getay, ră Boa Bmhovârt pavepâs îi xpopiwe 

habe, nai riv adră Edowz, dă vă pijy dât- 

11,03 rthos nâvroy î) "Exnxmoia rod ăviixovtoe 
adTi) &wnaiow. O0bro zapaxudoduev vă dăm 

mby X6nov noi vă Etehndi) mepi robruv 

năwmoy oi 85 xpâvoi ris Zis Maxaptârmroc 

stmoav fe6Bev mhstoror Xa Tavedăatuovta- 

Tarot, 

ate”, Maprio» xe!. 
-- “O KRovoravrivovnâhsus îv Xptar d- 

deh poe, 
(BibL. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

drept le-a luat; căci; de n'ar ascultă şi 
ne-ar supără mai mult, să ştie bine că 
pretutindeni se va vesti eaterisirea de să- 

vârşit şi se va cășună ruşine în toată lumea. 
Ci pe lângă acestea ne rugăm să ajuţi şi 

pe epitropul nostru dumnealui chir Za- 

haria, şi să îndemni spre aceasta şi pe prea- 
luminatul Domn, ea să poată Cinstea Sa 

să se înfățişeze şi să caute slobod toate ale 
răposatului de Târnova, bani şi lucruri, 

de tot materialul și de tot felul, de la cei 

ce le au şi le-au luat; dar şi pe popa 
loan Abramios îl va pedepsi, ea să mărtu- 

risească tot adevărul, câte adecă fățiş ori 

supt ascuns le-a luat, şi cui le-a dat, ca 
să nu fie mai la urmă nedreptăţită Biserica 

de dreptatea ce i se cuvine. Astfel ne rugăm 

să Le ostenești şi să Te îngrijeşti de acestea 
toate; iar anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu foarte mulţi şi eu totul fericiţi. 

1715, Martie în 25. 

-- Al Constantinopolei frate întru Hristos. 

DCXLI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cărţile 

trimese, dascălul pentru fiul său şi călătoria apropiată a Patriarhului la Adrianopol. 

"Emeozohi, Nixohăov Mavpoxopâărov npbe 

XpbnavGov, ăprEXhovyroc riv Xîjbrjy râv sra- 

MEvrov adr BrGhiaov noi rijy ebxapiornatv 
ro» îmi ri mpooeyei pier rod nonă %bp 

Fepaelu, îv Gtopiţet âră mbv viây 70» dLdă6- 
VO, FT RT. Ă. - 

1715, Mapriov 27. 
Ano îepă vpâpuuara râs “Ywertpac Maxa- 

piârmroc îhăfopev, xai dă riyv ayabiv xai 

zodozâânrâv zis bieiay x bmepâohijy Exă- 
prev 8âexOmuev edhafâc xn râs ayiac ab- 

ris sbxăs, vai ebxaptoroduev Eyvopsv xai 
mă îwpefîs papopeva” duci xai ră Ev 7oic 

îepoic abrije nirraxioie” etdouev Xai ră mpăc 
riiv “Tperăpav Maxaptârqta Tpăpavara 705 Ey 

Xptorg viod adrîjs vai Tiperepov zay/pthrărov 
aâdehp05, Xpyovtos Meyăhev-Apxvopăvod, xai 
ză ăAA, xai E/dpnuev vatră nod, %ai eb- 

japtoriioauey rby &ytov Boy nod Găv ăpnoe 
vă ExrayBij) ză zotobtov &6eov Emiyeipr:   

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, vestindu-i primirea cărţilor ce i-a 
trimes şi mulțămită lui pentru apropiata 

plecare a popei chir Serafim, pe care-l 

orânduieşte dascăl pentru fiul său ș. c. |, 

ş.e.]. 
1715, Martie în 27. 
Două sfinţite scrisori ale Fericirii Tale 

Je-am luat, şi pentru buna şi mult dorita-Ți 

sănătate peste măsură ne-am bucurat; am 
primit cu evlavie şi sfintele-Ți rugăciuni, 

şi mulțămim; am aflat şi cele scrise pe 

rând; ssemenea şi cele din sfinţitele-Ți 

pitace; am văzut şi scrisorile către Fe- 

ricirea 'Ta ale celui întru Hristos fiu al 

Tău şi al nostru prea-iubit frate, dum- 

nealui Marele-Dragoman, şi celelalte, şi 

ne-am bucurat mult, şi am mulțămit lui 

Dumnezeu Sfântul, care n'a lăsat a se 

întinde acest lucru fără Dumnezeu; de



bv Gmoiov zapuxahoduev vă Bapohărrg uzi 
eie rd Şije cijv “Yuerâpay Lebaopu6rrra sis răv 

doraroy ănootaliby abris Opâvoy pă opteiav 

xi eipryurijv nardoraatv, es xapăv moi ra 
Naoty zovrbs 705 ptâtoovbu0v TArpouaTne. 

"Rhdfouey uni ră oradea Grila, 

edyaptotoduev abri, Xa zapaxahoduev vă 

wâs rpoorâlm nai Î Ypurspa Maxamorns sie 
„m 6piter. Rbyaptorobusv adrij nai tă rhy 

new0rjo6p.evov onovâziov 6ray mbioy 256, 
Î adry, Ă răy Motioratoy zană vbp Lepa 

gelu, GEhomev âtopiom 6% răy pirarăv pas 

uac bidy, ză Babhdv rs, ale hovaprăau- 

pev Gpu.odtbTepov. 
"Errvouey Br. ănepăntoey i) Yuertoa Ma- 

xaptârme vă xwiism, obv eg, mp rod diov 

Iăoya, apăc ij "ABpravobrotwy, Xa uăvay 

mapaxadobuev mby &ytoy Qeby vă 465036) 

adriv vă 6plom ut Dytelav ai mdoay ebdv- 

play ai ebăatpoviay. 

ai 

Nopanahobuev 88 rijv “Tuerepav XeGoopt6- 
cara vă pâs japozoti, abpvă pă ră 

arie 

lepă 

“pâuu.ora Axl Tă TATpIXĂ TME EDiră- 

poza, Wa, Ev Bom Barpib ete "Adptavod, vă 
pă, Xetr Î îspă xi zarprt, ns o»w6obhi, 

mai vabBeoia mpos re Thy TuțiĂTATOV ps 
ădehpdv moi mpbe ros ĂpyovTăs Was, Xa 
vă robe mpoorătu cie 6 ri Gpitet, Enetâij 

zotabrjv zapanvehiay mode Exouev 2004 vă 

edpioxovrat uă nâoay Srorprata xai mpoGv- 

uiay ele rijv Bobhevatv rîjs “Vperâpac Xefaopt6- 

emroc, ads etpsolev ai Typsic zpoloporatat 

sic rode 6ptopohc Tmc xată tb dmapaltijry 

Wa6 Xptoc. 

Ilapazadodpev 88 ani ză Tijv “Ypuertpav 

Maxapiărmra vă măs japonotij 0»/v6repa WE 

ră tepă adtie 1păpuara Îrdoreă rs ăya- 

Bîc moi îperorâzrs Dptstac Tric, mai pă Ti 

mipăjy TGV TATPIAGY Tis 2poora (păroy oi 

38 xpâvar vile "Yuerepac Mazapiâcritos ctrjoav 

Gedey zăp.zoho! vai navedtbyeic, 

zavăai es ceda pet îpv. 

aie”, Magpriov uk. 
Tis “Tperăpas 

- + o " 

7 ua Bhos cls 

za: ai 

Mazaprârqzos vis îy Xpto- 

zabe 6ptop.0d3. 

"lo. Nradhaos Boeicâas. 

(Legrand, Recueil, pp. 166-7, no 8) 

    

care ne rugăm să păzească şi mai departe 

pe Reverenţa Ta în Scaunu-l apostolese 
cu sănătate şi cu paşnică stare, pentru bu- 

curia şi veselia a toată, turma, creştinească. 

Am primit şi cărţile trimese, şi mul- 

țămim, şi rugăm să ni poruncești şi Fe- 

ricirea Ta ce vrei. ţi mulțămim şi pentru 
spudeul (lat. studiosus) ce ni-l vei tri- 
mete; când va ajunge aici,ori pe dânsul, 
ori pe prea-învăţatul popă chir Serafim 
îi vom orândui pentru al nostru prea-iubit 
fiu şi rob al Tău, cum îl vom socoti mai 

potrivit. 
Am aflat că “Te-ai hotărât Fericirea Ta 

să pleci, cu Dumnezeu, înainte de Sfintele 
Paști, la Adrianopol, şi numai ne rugăm 
de Sfântul Dumnezeu să “Te îndrepte să 
pofteşti cu sănătate şi toată voia bună şi 

fericirea. 
Ci ne rugăm de Reverenţa Ta să ni 

faci plăcere de a ni trimete des sfinţi- 
tele-Ţi scrisori şi părinteştile-Ti porunci, 
şi, cât vei petrece la Adrianopol, să nu 

lipsească sfatul Tău sfânt şi părintese şi 

înţelepciunea 'Ta față de prea-iubitul frate 

al nostru şi faţă de boierii noştri, şi să li dai 

porunci la ce voieşti, căci li vom da această 

poruncă să se afle cu toată pregătirea și 

graba la slujba Reverenţei Tale, precum 

eram şi noi prea-grabnici la poruncile 

Tale după neapărata noastră datorie. 

Şi ne rugăm iarăş de Fericirea Ta să 

ne bucuri mai des cu sfinţitele-Ți scrisori 

vădind buna şi prea-dorita-Ți sănătate, şi 

cu cinstea poruncilor Tale părintești; iar 

anii. Fericirii Tale să fie de la Dumnezeu 

foarte mulţi și cu totul fericiţi, şi prea- 

sfintele-Ti rugăciuni cu noi. 
1715, Martie în 27. 

AL Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

DCXLII. 
loan de Efes către Patriarhul Hrisant Notara, despre o carte ce are să 

tipărească. 

“Eco &mozehi, Ploi "Brio 

N 55265. 

“ “ 

. 
2103 za panapzaz50 laptâgrjv “LepoG5byunv 

> 

1715, 

Gl 

Mart.



1715, 
April, 
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Maxaptbrare, dotare ijpsrepe abb&vra ui sonora, zătep, Tijy Ywsrtpavy ebepyett- 

worry. pot Daoripijzoy vayisrny Maxaptârnra sbha6s mp0G1wy5, xai ŢovAtrâs. Xonălowat 

că tvn roy zavaiov abTâv n0dây, 

T6 ceGăourov “pâna rijc “Yuertpac ueţiarae Moxaptăryros, os biay '/pPooxTtvoy 

EMapubiv rob jo» bnode/Beic no) rij ebhafeta, 6 îi zi avanrheze, vai ăvavvabs, xai 
A a 9 2 a - + > 7 2 = . 2 Ei 2 2 

-vode ră 2v adră, yapăs ai ebpopoobvns Erhioray moi" vai doua Tie mpionă&iov Dedrnros 
e 7 N 7 . Y 2 7 2 s 

%a Bvawpohărrp mbriy ăvocoy, Ăeporov, paxpâbtov ui Gwntepay mâone Ernpziac Tphe e5fou.ov, 

pă obozactw xai xarapriouby mis rod Xprorob dgixe "Fanhnoiac oi 700 br adTijs 16vvou£vov 

ptorovybp.ob zAnpouaroc, xi mob rob ebrehods adric Bobhob Enioxebiwy ua Boijbztay. Tla- 

pax 58 peră Bădpove rw "Tperăpov Maxapiârara tva mă mă Ev 1 TIpÂVt 1Păpa 
x g% „E A 7 4 x S a , . x A A 7 a PP PNI > 7 

mpbe 8v 1] Entrpaei, ro mpbe răv dâshpov wav” tă dă iv 3âpwoty rod î:5hiov, shriţo 
e pă 4 = = x 1 - n . a e - 

Br 30 edyâvy me &ioy, Bz05 6ondovros, vă EXOq 1 mpooraiij rqs sie Ex5zow ăzh td Orotoy 

u.6vov pila ma Erwredm Eos rod vâv. 

Tadra îv răyev mpoozowrâe” oi 3: navâmat ua feonetete ebxai ris XI MauopLă- 

cqroc etrjoay per îuod ădpavăe pohaxriiptoy &v îi mavri. 

„obe, Mapriov x6. 

*0 re Xe Bsoppovpijrov Maxaptârijzoc râv i4Yâv Gobhoc. 
"low ?Eptatoc, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCXLIII. | 
Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Hrisant Notara, despre ple- 

carea Vizirului în grabă către un scop necunoscut, zăbava Sultanului şi lipsa de ştiri. 

[păua Bovoravrivo» Kavranovlnvod mpbe | Scrisoare a lui Constantin Cantacuzino 

ov wamapubraroy Ilarprăpyqv “lepocohbuwy | către prea-fericitul Patriarh al erusali- 

Xpboavfoy mepi xpâpwv bnoGEcewe. ' mului Hrisant, despre felurite afaceri. 

Maxapubrare, dtrare wa GapoTarE vot | Prea-ferieite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

sonora, rijv “Yperepay Berorărnv Maxaptornta al mieu stăpân, prea-dumnezeieșştii Tale 

amatvoppâvac 7p00%5vă, Xa mavenhofâc d6- Fericiri cu smerenie mă închin şi cu toată 

nătoua ri navaotărny abrîc detăv. evlavia sărut preasfinţita-Ți dreaptă. 

Sefnonubrarov vpăuua Tis buertpas TA Venerata serisoare a bunăvoinţei Tale 

zpixlis ebwevelac peră rîje ârperdop&yne aiâode părintești cu reverenţa cuvenită sărutând-o, 

Xonaiueyoc ăouevos bnedsyry, xai, nepi o am primit bucuros, şi, aflând de buna-Ți 

mic âmabe me ebodooeoc ei ri "Aâpravob călătorie la Adrianopol şi de mie prea- 

ai rs Eperorărre pot abrijc byteias 2Mjpo- dorita-Ți sănătate, am primit destulă mân- 

popmeis, îxaviv rapaynbiav xai mvevuarixijy gâiere şi bucurie sufletească, rugându-mă 

padaaty Eafovy, ăvrbohv ziy Beapyixiy de Pronia dumnezeiească să îndrepte pentru 

Ilpâvoray zăyra ră xar adry 2pds edmuepiav Tine toate către bună stare şi creştere 

nai Ent5oaw ebroyesrărriv vă 8tevObyp, ai prea-fericită, şi să-Ţi dea mulţi ani în 

vă rijy modoeri) 2v eiprivyj 17 ăveoai, dă vă pace şi odihnă, ca să primim neîncetat de 

ănodaydvopev ârmvexs ap abrijs narprnăs la Tine părinteşti rugăciuni şi binecu- 

ebăc mal edhoiac, 6 Tver Tava- vântări, ca arme sufleteşti şi merinde ale 

mhias noi ris oornpiac Ep6da. mântuirii. 

“Opite mâc dv xpâpOuoev sie ri "A pta- Spui că n'ai întâlnit la Adrianopol pe prea- 

VoDRGĂV TV RAVDRSDTATOV XIX. DEPIAVEOTATAV înălţatul şi prea-strălucitul Vizir, pentru 

îmicponov, uă ză vă âxivqoav abrodev cv Bia), că au plecat acolo de sârg, şi pe cale se 

ai ma 65by rijy mopeiav zapbvet dtă ainiac grăbeşte, pentru pricini care, pănă acuma, 

îx0d, fo rod văv, Ge pro, zdriiv havbă- cum se zice, nu Ti-au ajuns la cunoştinţă; 

voda gwvoover 85 rabrac Î) pgivota Exslvu» le ştie acestea, înţelepciunea Acelui câr- 

muitor a toată lumea: numai să dea Dum-   205 mapeoaylo» Erotaqzod: Dipietay p.6v0y vă 

bo 6 Bzcc, vai BEhouev Evvopiog pă tv |  nezeu sănătate şi vom află cu vremea și 

  

1 Pentru expediţia contra Veneţienilor în Moreia.



atv ai mb dmoreheoua is raypoâpouiac 
xi. Tâv horây Govheouătoy Xa Eyyetploswy 
Tă GVuZEpAGHA. 

"Ext oqwatci Gr, pă mb vă etvat aro. 6 

adroxpămap, 85v Exivqos varântv mod Entrp6- 
mo», GNĂă zpooutvet puxpăv vă dap) 2 

rod xatpod mb mnotnrtov: sife rd etoy (oc 

einov) ebăoxijop năvra ră Gvpotpovra mdri) 

vai 6paxbrova, drod vă ui Xpetao6j) uera- 
vusreboste Wai bâotropiac Gaponâvonc, Ilpo- 
otrt pile Ori, ue md vă Gvvazoâmviobv râ 

îmirpânp ot Ezionuot, xi robe Evâruody- 
ras uy ăvrapbyoyrac dă 1 marenetţov Tod 

xatpob, dăv Ewxfă ci ă&dhovov mphe orueiu- 

ot. Obre Tjueie îoc ropa Băv tudOamev rimore 
xatvobpita, Gh Xaveva pEpoc, Wa Wăhora 

mă vby xal pezâpra, 6pudtoc Epyovrat, Tijv 68 
aimiav vo. Ti Xhho vă eimoduev napă bd- 

speiav xai “vâotv vă 8030 6 Bebe etc Exelvove 

5nod mnpsnet vă riv Exo»: iv 88 brouo- 
vmmtov tva tdâpev ri 0 marpha Dede Geitn. 

“O ă5ep6s pop, Xartij-Megăhne, vai îj 

abtwy6c ob ebhaloc Onodetăpevo Tăc ap 
ari ebpăc xi ebhoviac, Aovhns 2pooxv- 
vodot riv “Yperâpav Maxaprârnra” Ouoioc uzi 
ră Eyovăxia, po» Tv Bovhxijy xai Eapră 
Tpo5%bynaiv &rovEuonatv, ebgaptorobyres tă 
u&pora ij Duertpu prhcoropyia Stă răv pah- 
Gây moi rd KD6OvVERuSTOV, 0DVOLGNOȚĂY %ai 

276 yăpiras ădavărobe, 6nob nâvrote netpă- 

Cerat pe” fpâv, xai vă Efoda, nai pă Erepue 
wrhoriuias, 45 touăv Ev zâoiv Drâppeo ari). 

So6âpa Exhnapă rijv prepay Evptvetay, 

Grav owvE6m d pad re Xftov ăxoije, ei we- 

ded, orpuetwdă xi zpbe ăxciv 1pertpav,, 

sade Băho vu wa E îray ăxohovftjom 

zu zood0ov' ai 8 zavârat 1ai Geonstzic 

ebyai etnoav ef” îpy pohaxznai dă bon. 
+. 3 je , 

pate”, 'Azptihtoo (3). 
Tis “Ypertpas Muxaptârjzos mai Lo06- 

ros ebhabtoraros 1al Gă navrbe Tunev6- 

zaroz €obhoc. 

Roysravrivos Kavraxovbiry6s. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

    
| 
| 

SA. i. . â 
săvârşirea mersului celui răpede și a celor- 

lalte sfaturi şi întreprinderi încheierea. 

Mai însemni că, fiind acolo Împăratul, 
n'a pornit după Vizir, ci aşteaptă puţin 
să afle după vreme ce are de făcut; de-ar 
da Dumnezeu (cum am spus) din bună- 

voinţa Lui toate cele de folos Tie şi uşoare, 
ca să nu trebuiască să Te strămuţi şi să 
faci drumuri grele. Mai spui că, de oare ce 
vor plecă împreună cu Vizirul meghistanii, 
şi cei ce vin nestând la sfaturi pentru. 

graba vremii, mai aflat cevă vrednice de 
însemnat. Niei noi până acum n'am aflat 
cevă nou din vre-o parte, căci şi rapoar- 
tele vin acum încet, iar pricina n'o ştim. 
Ce alta să spunem decât că să dea Dum- 
nezeu sănătate şi minte acelora cari se cade 
să o aibă; iar noi trebuie să avem răbdare 

ca să vedem ce va arătă vremea. 

Fratele mieu, Hagi-Mihali, şi soţia mea, 
cu evlavie primind rugăciunile şi bine- 
cuvântările de la Tine, cu supunere se 
închină Fericirii Tale; tot aşă şi nepoţeii 
miei îşi îndeplinesc închinăciunea de robi 

şi până la pământ, mulţămind foarte mult 

iubirii Tale pentru halvă şi chitonag, mul- 

țămind alături de dânșii și eu cu mul- 
țămiri nesfârşite, pentru că Te năcăjeşti 

totdeauna cu noi, şi făcând cheltuieli, şi 

cu alte amabilităţi, şi-Ti suntem în toate 

datornici. 

Foarte: mă rog de bunătatea Ta, când 
se va întâmplă ori vei află cevă vrednic 

de auzit, dacă vrei, să însemni şi pentru 

auzul nostru, cum voiu face şi eu când 

va urmă aşă cevă; iar sfintele şi de Dum- 

nezeu ascultatele-Ți rugăciuni fie cu noi 

păzitoare în viaţă. 
1715, Aprilie (2). 
Al Fericirii şi Înţelepciunii Tale prea- 

evlavios şi întru toate prea-smerit rob: 
Constantin Cantacuzino. 

  

DCXLIV. 
Scarlat Mavrocordat, fiul lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre hărţile ce i-a trimesi. 

Mozaprozaze, corbzare vai îrpozate Îla- 
zâhews “lepovoahiu, ai 

  

Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-sfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 

1 Acestuia-i dedică Patriarhul şi opera de geografie matematică din care am luat portretul de ia 

începutul acestui volum. 

58183. Vol. XIV. 
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1715, 
I-iu April. 

m&ons llaharorivns, %bpte, m5pte Xpboavde, Ev 

Xprorg nărep oebaapirate, Tijy “Yuerâpav Ma- 

Xa pLOTITA VOVIXĂTĂS TpPOGALVĂ voi my tepăv 

ami oeGoopiay adrijc deftăv mavevhabe ua 

rametvoppâvue Gonăbop.at, 2xrevăc Ge6uevos 

205 mavaădo» Beod îva Sarnpotn rii "ua 

zăpav Xefaaybrrjra, dvooov, e50wp.oy, bvtă voi 

ci Thy A LOTATOY AROGTON RV AA TOT pLApALRĂY 

Qpâvov sic naprâhov Er meprâdow, Tiy 

lepăvxal cefaoniav ERLTONi,Y rîj< Yperspac Ma- 

xaptârgroc ăonaoăpevos EXaâGy TpO0KbVITO:, 

ai dmăp ris mobeworăre ua EPeroTăTIjs 

adrie byietas buvove ebxaptorijpiobe avercev.tpa 

10 Btarqpodyr. eg. Ebyaptoră ri âyvreg- 

Giro abris peyahodopia mai dă răe ma- 

mprăe ebyăc 6nod mhovoiwe 2niubiebere, 

&potoc ai dă răe prhooropiiae mhijpete 

mapauvăaete. Kai, ds0v oroxălouat Try £awr6y 

w.0b, GEOROTA GEGXOLbTATE, TAVTĂTAGLY avă&roy 

roodtav ebepfeatăv, rooobtov âpohoă dr 

cip mpobwâraroc ei robe ptowobs rs, 

pi Bhos EErpenpăvoc râv DaTprxy vevpăTey. 

"Amedty0qy peră mâne ebhabelac ai Xopâe 

xl 056 REVTE ȚeȚpapIAade TivaNIe ua Tod 

îb5exa adtoxpăropas, xi bnepevyapotă ri) Ţ. 

werepa, Mavaptârnri, Xa xară Ti fepăy xai RA- 

rpuxiy abrije zpoararțiy 05he viverat Ex WEpobe 

w.0b Î) mp001jx0900 medErr) od Box1ois Ti pori 

my lepâv adrije edyâv. Ilapanahă 38 x vă 

pă ăi) râv lepov nai ceGuouioy găTîjs “pap 

WdTOy, eră XA TV Grpiwy xai Geonetdâvy 

„ebyây, noouodoa măy ebtehi) 7rj obhoy xai 

pă ră lepă Tg TPOOTĂVW.aTa. Tă 3 Ern re 

“Yperâpac Maxaptorptos năunoa Xa Ra- 

vevropiîj” at dă ăytae wat Geomerbeie ebyai 

pe Tv. 

1715, "Azprhiov!. 

"ij “Yperepae Maxagptortjroe îv Xprore 

vibe mai ebnesoruroc dodhoc. 

Smaphăros Mavpoxopăărăs. 

  

  
(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

şi a toată Palestina, doamne Hrisant, pă- 

rinte prea-venerate, în genunebi mă închin 

Fericirii Tale şi sfinţita și venerata-Ti 

dreaptă cu toată evlavia și cu gând smerit 

o sărut, călduros rugându-mă de prea-bunul 

Dumnezeu ca să Te ţie pe Reverenţa Ta fără 

boli, în bună voie, sănătos şi pe Scaunul 

Tău patriarhicese şi apostolese întru mulţi 

ani. Sfinţita şi venerata. scrisoare a Fe- 

pieirii Tale sărutând-o am primit-o eu 

închinăciune şi pentru prea-poftita şi prea- 

dorita-Ţi sănătate am ridicat imnuri de 

mulțămire către Dumnezeu care Te păzeşte. 

Mulţămese neîntrecutei Tale dărnicii şi 

pentru părinteştile-Ti rugăciuni pe care 

bogat le dai din bielşug, precum şi pentru 

îndemnurile-Ţi pline de iubire. Şi, pe cât 

mă socot pe mine, stăpâne prea-venerate, cu 

totul nevrednic de atâtea binefaceri, pe atâta 

mă recunose că sunt prea-gata la toate 

poruneile 'Tale şi cu totul atârnător de 

părinteștile-Ți îndemnuri. Am primit cu 

toată evlavia şi bucuria şi cele cinei hărţi 

geografice şi pe cei doisprezece Cezari, şi 

foarte mulţămese Fericirii Tale, şi după 

sfânta şi părinteasea Ta orânduială se va 

face. din parte-mi cuvenitul studiu şi - cer- 

cetarea, cuvenită cu ajutorul sfintelor Tale 

rugăciuni. Ci mă rog şi să mă învredniceşti 

de sfinţitele şi veneratele 'Tale scrisori, îm- 

preună şi eu sfintele și de Dumnezeu așs- 

cultatele Tale rugăciuni, împodobind pe 

robul Tău smerit şi cu sfintele-Ţi porunci. 

lar anii Fericirii Tale fie prea-mulți şi 

pe deplin fericiţi; iar sfintele şi de Dum- 

nezeu ascultatele Tale rugăciuni cu noi. 

1715, Aprilie (?). 

Al Fericirii Tale întru Hristos fiu şi 

prea-supus rob: | 

Scarlat Mavrocordal. 

  

DCXLV.. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre încer- 

cările egumenilor din Moldova ai mănăstirilor Sfântului Mormânt, şi mai ales ale 

Mitropolitului de Nazaret, de a se sustrage de la plata haraciului pentru moşiile 

ce capătă. 

Nixdhaos Manpoxopăăroc Xpvoâvwy N6- 

TAgA. 7 

Ti tepăv Getrăv ris Tperspae Gea Guto- 

  

1 Nu e luna. 

i Nicolae Mavrocordat lui Hrisant No- 

tara. Ă a 

Sfinţita dreaptă a prea-veneratei “Tale
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noMije ebhwbetac dozâtop.at. “H Moxaptârns 
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Tă 68 En ss “Yuestpac Maaptâerizos et- 

  
  

Fericiri cu smerenie și cu multă evlavie 

o sărut. Fericirea “Ta ai ea temeiu şi culme 

a virtuţilor de ani îndelungaţi şi a înţe- 

lepeiunii, care deosebesc şi îndumnezeiese 
prea-sfinţitu- [i suflet şi “Te aşează mai 
sus decât cei ce se târese pe pământ, 
dreptatea şi dumnezeiescul descernământ. 

Egumenii de aici din ţară (mai ales prea- 

sfinţitul Mitropolit de Nazaret) cu anume 
scopuri cunoscute s'au apucat să nedrep- 
tățească Vistieria, să tulbure pe Fericirea 

Ta și să ne păgubească pe noi. Eu, pă- 
rinte prea-venerate, pentru veneratul Mor- 
mânt al stăpânului mieu Hristos nici 
sângele nu mi-l eruţ; pentru slujba Fe- 
ricirii Tale (Sfântul Phoenix al neamului 
nostru) cu evlavie bogată sunt întreg gata 
cu vorbele şi faptele. Însă ca eu să răstorn 
dreptăţile veniturilor împărătești pentru 
năravul unor răuroitori ai obștii, la aceasta 
să nu se învoiască sufletu-Ţi prea-drept; 
ferească Dumnezeu! Dar [n'o face] nici 
cel întru Hristos smerit rob al Tău. 

Sinteştii i-a, avut odată Pandele, şi cu 
mii de mulțămiri plătiă Vistieriei. Prea- 
sfinţitul Mitropolit de Nazaret a cerut 
moşia: pentru adaus de venituri, i s'a dat. 

lea atâta venit al haraciului împărătesc; 
nu vrea să deie nicio parte. Cel ce are 

folosul, trebuie să aibă încă şi greutatea, 

Când s'ar prăpădi ţara, ce folosesc, ori ce 

se folosese cele din cuprinsul ei? În cu 
totul săraca Moldovă ai stat un an întreg 
cu mulțămire sufletească a amândurora, 
Fericirea Ta; nici nu Le-ai supărat, nici 

nu ne-ai supărat, pentru acestea ori pentru 
altele. Aici ceilalţi egumeni de ce să tul- 
bure preasfinţitele-Ţi urechi cu atâtea 
adausuri de venituri, cu arătări neade- 

vărate, şi pe noi iarăş, la o aşă vreme? 
Ne rugăm să avem părinteasca-Ţi ier- 

tare dacă am făcut poliloghie; suntem cu 
totul la, poruncile Tale; „ci zilele rămase 
sunt marturii cei mai cuminţi“. De la prea- 
dreptu-Ţi suflet cerem dreptate împotriva 
egumenilor sfintelor mănăstiri, mai ales 

împotriva Mitropolitului de Nazaret, al 
cărui scop e foarte vădit; dar zădarnic se 

căzneşte, de ne ajută Dumnezeu. Cât ră- 
suflu eu aierul, cât de cât, nu cu vorbe 

goale, ci cu fapte, sunt al Fericirii Tale, 

şi atârnător de părinteștile-Ţi porunci. 
Iar anii Fericirii Tale fie prea-mulţi şi cu 
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1715, 
J1 April. 

T]04y Tăynoa Xa Tavs»ToÎ), vai ai Ta 

vânat adrije ebyai pet îuv. 
1715, 'Anpuio» 1, 

Tie “Ypertpac Maapiorpros vide îv Xptore 

mai Goe sis mode 6plopobe. | 
lo. Nimhaoe Bos6601s. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 142-3, no 99.) 

totul fericiţi, şi prea-sfintele-Ti rugăciuni 

cu noi. 
1715, Aprilie 1. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: ” 

Io Nicolae Voevod. 

  

DCXLVL 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dascălul Con- 

stantin, pus la şcoala domnească, preotul Serafim oprit pentru creşterea beizadelei 

Scarlat, despre cărţile date şcolii de Patriarh, — manuseripte din biblioteca ei, — 

despre apropiata călătorie a lui Hrisant la Adrianopol, despre ordinele date lui 

luliand ca să-l sprijine, şi la ce Turci anume, şi despre afacerile Patriarhului cu 

Apusenii, recomandându-i legături cu dragomanul Briie, Francez. 

"Emrozohi, Nnohăov Mavpoxopăărav zpbs 

XpbsavBov, îmhodvroc iv ebvotăv 755 mpăc 

zobs 3bo E&vove ov, v 5 Erepoc drăbonahoc 

705 viod 06, Exaphărov, negi rije ăn "A dpra- 

vovrâeoc ăvagopiiseos 10 llarptăpX0» vai 

mywy Xhhoy broBEozwv. 
1715, "Azpuio» Îl. 

A5o îspă “pâupara îs “Yyertpac Maxa- 

pârmroc peră ris posrjtabore aidode 2)650- 

pev: mă păv ănă xy! rod rapehdăvroc Mapriov, 

md 8e &nbp rob napovros: xat, &£ ăpporEpuv 

zijv Eperorărny abrijs bitetav zhrpooop'j08v- 

mec, Buvonc ebyaptornpiove aventpbapev 7â 

oetovm xai arrpodvre abrijy Qsâ 2850- 

'pey per ebhofelac nai răs îepăc adrijs eb- 

jăc, xi bnepebyaplotobuey ETyouey 10 Tă 

ârpeti)e "papoveva. 

Tăv onovâaiov xdp Kovoravyrivoy rây ofi- 

Gapey vă ebpioxetat sis ră oohst0v, vară 

by rpânov nod Enpboratev 'i] Yperepu Ma- 

xapiârns” 6 88 Xopiraroc TARĂ xp Lepa- 

peiu zătopiodn âă zăv 8odhovy aie mov 

biv wa Exaphărov, ai Amore dlă Tâv 

ăyioy abrîe eăyây vă npoxopiio sic zatdetay 

xot ăpezi,y! "O xdp Kovoravrivoc B5het 20) TRY 

ebvorav mol Emioxeţiv pac, Enetâi, elvat rije 

“Yperâpac Xebaoplornroc X0i XpisT6v 110âv. 

Edyaptoroăuev xai dă ră neypllevro, Gia 

ie ci Gyohiy, ră nota îypăproav za eie 

cb narăoryov ai îvameribrjoav eis zi Gl 

ENoBrarv âc etvat zodbypovos îj “perepa 

Maxaprâcre, 6z65 opovritet ră. mzpbe Gedrioaty 

ua a56aty. 

"Eâfouev vai ză Ex rîje Îjmerepas GBho- 

Ore petpopannv Grfhiov, Xa Tăhv 70 Tă 

meppdty vai mă ăMa ză Ev fi) G6hodixq 

sivat dă rod Optouobs Tis. 

  

  

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, arătând bunăvoința lui către cei 

doi oaspeţi ai lui, dintre cari unul e das- 

călul fiului său Scarlat, despre retragerea 

din Adrianopol a Patriarhului şi câtevă 

alte afaceri. 
1715, Aprilie în Îl. 

Două sfinţite scrisori ale Fericirii Tale 

eu veneraţia cuvenită le-am primit: una 

din 23 ale lunii trecute Martie, iar alta 

de la 3 ale acesteia; şi, din amândouă 

aflând prea-dorita-i sănătate, am îndreptat 

„imnuri de mulțămire către- Dumnezeu care 

“Pe mântuie şi Te ţine; am primit cu evlavie 

şi sfintele-Ţi rugăciuni, şi ne-am bucurat 

peste măsură; am cunoscut şi cele scrise 

pe rând. 

Pe spudeul chir Constantin l-am lăsat 

să se afle la şeoală, în felul în care ai 

orânduit Fericirea Ta; iar prea-învăţatul 

popa chir Serafim s'a aşezat pentru robul 

"Păn fiul mieu Scarlat, şi de-ar da Dum- 

nezeu ca prin sfintele-Ti rugăciuni să înain- 

teze în creştere şi virtute! Chir Constantin 

va, aveă bunăvoința şi îngrijirea noastră, 

căci e al Reverenţei Tale şi are bune de- 

prinderi. 

Malţămim şi pentru cărţile trimese la 

şcoală, care s'au scris și la catastif şi s'au 

așezat în bibliotecă; să trăieşti Fericirea 

Ta, care Te gândeşti la cele pentru îm- 

bunătăţire şi creştere. 

Am primit şi manuscrisul din biblio- 

teca noastră, şi, iarăş, cel trimes și cele- 

lalte din bibliotecă sunt la poruncile Tale.
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vă Epopev nai ovpvbrepa vai BhaThtepa tepă 

adrijc păppara ărrehrtnă Tis TOXYTtpiijs0) 

bpeiac rs, wi TEptezită 6 RAT puâv 

adr vvopodoriozoy eis 6e/optatii papă 

4 TVEDHATIAĂV RADIO. 

LO
S 

“II îpecpa prărn Aduva peră T6y TEA 

voy pac zpoorhiobat zijy “Yparâpav Maua- 

  

1 Vizirul fiind în Moreia. 

    

Vornicului Anastase i se dă strașnică, 

poruncă să îndeplinească toate câte i sau 

orânduit de “Tine. 
Am aflat şi că, ajutând Dumnezeu, la 

4 ale lunii ai să porneşti Fericirea Ta la, 

Adrianopol, şi rugăm pe Dumnezeu Sfântul 
să economisească o călătorie fericită şi să 

ne dăruiască pe cât mai iute cu vestea 

bunului Tău drum. 

Am scris şi din nou, călduros, prea- 

nobilului nostru boier chirişgi Dumitrachi 
Iuliano să se poarte cu cea mai mare grabă 

la, slujba Preasfântului Mormânt şi a Fe- 
ricirii Tale şi după nevoie şi placul şi 
porunca Ta să scrie de-a dreptul din partea 
noastră scrisori călduroase către .cel..de 
acum prea-strălueit şeie-ul-islam-efendi şi 
către prea-înălțatul Caimacam-Paşa şi către 
prea-slăvitul Reis-Efendi, şi, de va cere 

nevoia, şi către alţii; în scurt, stăpâne 
prea-venerate, şi noi şi boierii noştri suntem 

cu totul lui tot prea-gata spre slujba Ta, 
şi numai să poruncești cu îndrăzneală de 

părinte. 

Să trăiască întru mulţi ani prea-înăl- 

ţatul Vizir, care a rupt argihalul (ture.: 

plângerea) dată şi a doua oară, şi nădăj- 

duim că prezenţa Ta va împrăştiă cu totul 

unele cea. acestea. 

Dacă e porunca Ta, ni pare că e bine 

să întâmpine pe prea-strălucitul Mufti- 

Efendi (=muftiuil), şi nădăjduim să-l afle 

foarte accesibil. - 

Ştim cum că Reverenţa Ta, după starea 

vremii de acum, va scăpă cu foarte în- 

ţeleaptă cârmuire de neînțelegerile cu Apu- 

senii, purtându-Te cu voioşie şi prietenie 

față de Monsieur Briie, dacă e acolo, căci 

are şi trecere la Poarta împărătească şi-mi 

este şi scump prieten. 

Ne rugăm de Fericirea Ta să avem şi 

mai des şi mai pe larg sfinte scrisori ale 

Tale vestind sănătatea-Ţi mult preţuită 

şi cuprinzând părinteştile “Tale socotinţe 

pentru deosebita bucurie şi mângâiere su- 

fletească. 

Prea-iubita noastră Doamnă şi cu copiii 

noştri se închină Fericirii Tale şi-Ți sărută 

2 Monsieur Briie, dragomanul francez, autor şi al unui tratat despre expeditia din Moreia. 

V. Cronica expediției, pe care am tipărit-o pentru Comisiunea Iatorică a României. 
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1715, 
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"Ho. Nixohde (sic) Boef6da. 1. 

(Legrand, Recueil, pp. 173-5, no 90.) 

sfinţita dreaptă cu evlavie; iar anii Fe- 

ricirii Tale fie de la Dumnezeu prea-mulţi 

şi pe deplin fericiţi, şi preasfintele-Ţi ru- 

găciuni cu noi. | 
1715, Aprilie în Îl. 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la poruncă: 
Io Nicolae Voevod. 

DCXLVII. 
20 Asi Stefan- Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre noile cereri 

20 APri' de la Turci şi Tatari şi desnădejdea sa de orice ajutor omenesc. 

Snpavos Kywraxovtaybs Xpooâyp No- 

o TĂBA- Se 
Xporăc &vEsrm. 

Euro 

    

Mama pibrare onora, Tiv Xy Maxapi6- 

ara edha6âc mpooxbvodvrec, Tijy iepăv adrijs 

Setrăv proppovoc doratâueda. 

ME zb vă nânowev vai add xahapăotdtc 

pac! ele ză adrâfit, dv Eheiauey xi tă rob 

mapăvros vă &roâosupev rii Maxaptvri rs 

my Goerhou&yqv mpooxbvnolv, mai vă &feră- 

oâouev ră mepi ris Eperie înv biiieiac rs, 

ai Să my Ec ete ră adrât ebâginova d- 

oufiv ce, vai &păoutoy pi xarebbâtov rijc, 

vă ui vă îxpovioosev mai zăhwy Ti eb- 

wraiay Tp60pm0tw, val vă eimoduev T62: 6 

-priepoc âvaorăc Xpiarâe, 6 Osds tipâv, 6- 

mod ri îjtioce zavây vă Eoprăoy) tiv patâpăv 

opri rije abrod îjpoeue, 6 adrăc vă ri 

ătibom mai sie moMâc ăhac & djhlov uoxAo- 

popias, ăretţia, oyed6v owveteraloutvae, nept- 

opobpăy abrijy Dyraivoboav ai ebăaru6vne 

Sudpovoay, ăvarăpav re ms ăvrixetpâvns 

meptorăcews 5, xai Xyevotoy 001:y005dy ANTI; 

pod- owvâtaowlor E adri)y Xa Tăv GYuraToy 

Ep6voy ăveniGobhevroy xai ăxâvrjtoy GLă io» 

TAVTOG, 

"RyredBey xară rd naphy vebrepây ri d2y Eyo- 

p£y vă orjethouev Tij Buerăpa 2arptxi) tos 

roprția 5, ei pi p.6vov nâe Et ănă ră mpohoidv- 

za Gâpn 2xeiva 6x05 titebper | MawapLorri 

rs Gt wpovynâăv xai owprjdăy pâc Enhă 4052, 

zopa păs Be aa Evac âpăe Xoryirfley? 

1 Lipseşte cuvântul în Legrand. 

2 Lipseşte în Legrand de la zpoaxbvwstv. 

2 Lipseşte la Legrand d6 la: ăvaorăs 

  

. Stefan Cantacuzino lui Hrisant Notara. 

Hristos a înviat. 

Prea-fericite stăpâne, Fericirii Tale în- 

chinându-ne cu evlavie, sărutăm cu dra- 

goste sfinţita-Ţi dreaptă. 

Trimeţând din nou călărăşii noştri în- 

tracolo, n'am lipsit şi prin cea de faţă 

a da Fericirii Tale cuvenita închinare şi 

să cercetăm cele despre poftita nouă să- 

nătate a Ta, şi despre sosirea Ta fericită 

până într'acoace, şi despre dorita nouă, 

călătorie a Ta şi să rostim și din nou 

cuvintele de dorit şi să zicem acestea: cel 

înviat după trei zile Hristos, Dumnezeul 

nostru, care Te-a învrednicit acum a serbă, 

strălucita serbătoare a Învierii Sale, acelaș 

să Te învrednicească întru multe alte cercuri 

ale soarelui, adunate fără număr, păzindu-Te 

sănătos şi în fericire, mai presus de orice 

împrejurare protivnică şi negustând nici 

o întristare; să Te păstreze pe Tine şi 

preasfinţitul Scaun fără uneltiri şi nezgu- 

duit prin vre-o silă. 

Deci deocamdată n'avem cevă mai nou 

să însemnăm iubirii Tale părintești, decât 

numai cum că afară de greutăţile de mai 

nainte pe care le ştii Fericirea Ta că ne-au 

lovit cu spume şi cu grămada, acum ni-a 

venit şi un Agă de la Hotin, de la câr- 

1 Cuvântul nu e la Legrand. Tot aşă ce vine de la xovhogopias până la dytalvovsav, 

în sfârşit 

5 Lipsese aceste 4 cuvinte la Legrand. 

de la acest cuvânt la xut ăvrtretptvms. 

5 De aici lipseşte în Legrand până la alineat. 

1 Legrand: mt Xostvt. Lipseşte ropa.
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„ai, Now.6âvovrăe 14, BEherat oroXa60;) Ta pă 

zivoe eivar. Ilapaxahoduev 8ă vă' piijv piăe 

hein, oyvă rd cefhoutiv Tre, tă vă ai 

popev Eni ri zomrobirp îuiv pelin, Xa 

maic mazpixaie ebyatc5, aiewvec oi ei1joav 

fjuiv ăpoyai îv Gip mawri. 

ae”, 'Azpthhio» %. 
Tac “Ypertpac Maxaprâratos ide %ară 

mvebun 17 Goe eic răs npoarayăs abTij: 

lo. Srtvavoc Kavraxooinvybs Bocf68ac.   

muitorii de acolo, cu firman împărătesc 

ca să trimetem cât mai iute şi pentru slujba 

acelei cetăţi o mie de salahori şi 150 de 

căruţi. Peste această jalnică veste, iată și 

un mârzac cu scrisori ale Hanului şi ale 

unui Sultan, arătând cum că, de oare ce 

Sau orânduit de către puternica Împărăţie 

zece mii de oaste secitică pentru a merge 

înti'o parte a Bosniei, să fie în ştiinţa 

noastră ca să ne îngrijim de cele ce trebuie 

pentru cuvenita lox primire; iar vadul lor 

pe unde e să urmeze, din partea de din- 

colo, ori din cea de aici, nu ni lămurese. 

Pentru care întâmplări ca acestea şi așă 

de mari ce face să simtă inima noastră, 

lăsăm să cugete înalta-Ţi înţelepciune; 

numai milă” "fără de Tiârgeni a marelui 

Dumnezeu, prin sfintele-Ți rugăciuni, să 

se milostivească de acest loe mult încereat, 

căci nădejdile noastre le-am scos de la 

oameni, de oare ce de la ei nu se nădăjduieşte 

vre-o uşurare. Scrisorile de faţă ni le-a 

adus Preasfinţitul de Betleem şi, luându-le, 

vei înţelege de la cine sunt. Ci ne rugăm 

să nu ne lase mult timp scrisorile Tale 

venerate, ca să ne bucurăm de mult-dorita 

nouă sănătate a “Ta şi de părinteştile-Ți 

rugăciuni, care să ni şi fie ajutătoare în 

toată viaţa. 
1715, Aprilie în 20. 

AL Fericirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 

la poruncile Tale: 
Io Ștefan Cantacuzino Voerod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile a-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c.. IV, pp. 143-4, no 100.) 

  

DCXLVIIL. 
Joan Mavrocordat către Patriarhu 

prin Dumitraşco Vlasto, asigurând din n 
1 Hrisant Notara, despre scrisorile primite 

ou pe Patriarh, care merge la Constanti- 

nopol, că-şi va face datoria de a stărui contra celor ce uneltesc împotrivă-i, po- 

menind şi o scrisoare de egumen. 

loăvyre Manporopăăras Xpooâvdo Nocâpa. 

Morapiâraze, dptbraze 47. 00PWTATE Macpeâppa ris aias z6hzos "lepovoxhiu, ai 
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“lepozazoy “pâpuua 7îjs “Vusrepas Mazapierzos hab, 58 od Si arati es mpetay 

  

1 Lipseşte cuvântul la Legrand. 

2 Lipseşte partea de la ăro)ovhrs. 

3 Legrand: xâpvoov. 

4 Lipseste la Legrand partea dintre virgule. 

* În Legrand lipseşte de la virgulă. Apoi, în loc de aîztive si ai sbuai. 
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moi ri ZE ?Adpravod ăptâtwv adovy, Alav EXdprjy. "Edafov moi ră ton Tv ypaţiătuy Bi mov 

mod xopicta Ampitpăoxob Bhaorod. "Ac pi ăppt6dAŢ 1) “Twerepa Maxaptâras Gat “jiverat 

mă Movie Emtpfhea dă rijv oboraciv Tis. Tă 550 zpăowa fpăbuara Eypetpiodroav xară 

răs mupatpăe tobe. "Emil sie ră zavârţadov zăv Gri Gha ai padtovpyiat vă eivat si pârtii, 

înei, xai oi absvrat Găv măuwvoby măveva Tpărrua Xopis 2&raotv mai Epewvay” Wai, Epenvâvres, 

o pidor rîjs “Ypertpac Maxaptbrntoc BEhow eini) Ghny rhwy adrjBerav. Tă doo ypăpe! 1) Tyerepa 

Mamaptârms, 350 mai rpeis popăc ră zâvăbaoa” tă Ba dshw îferăom, voi Bee iv 1 npo- 

aljxo»oa xbfepynate. M8 răv napăvra dăv îjp.zop vă ri ăroxpidâ&- xarâni Guws Eh Ey 

cie mharoa ămâxpiaty. Todro mâvoy Gefatdvo rijy “Tyerepav Maxaprâcnra ru 0ty Bee Ey 

xăpulay melpokiy, xi 8 piy Evoyjtat paralos. IloXhă epâvpo mâpvet 1) Ypertpa Maxaptâryjs 

&mod maqyatvei sie riv Il6hw: 286 dv xăwvev Ypela vă orei, văvâva, "Ac Ex E nâdv riv 

mipiiv râv îepâv ras Ypapuărov eră rmâv div adrije edyây. Oi 8 wpâvor ris “Iperâpac 

Maxaptârqros etioav Deddey măpmohhot wa navewrwyeic. 

Tis “Ypentpuc Mawaprârmros 60» sic robe Gptopobs, 

1715, ?Azpriov 21. 

Kază rdv Gptapbv_ orâbo xai ră păupa Tod Tnrovutvov, 

(Legrand, o. e., 1V, pp. 144-9 n 101.) 

"lo&wms Mavpoxopăăroc. 

  

DCXLIX. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea. la 

Poartă a Slugerului, noul capuchehaie, 

"EmoroA Nixohdov Mowpoxopâărov npbe 

XpoaavGoy aapaxahodvroc vă abpbovheby &- 

viore rbv perofalvovra map” adr Ăpyovra 

Shovrt pnv. 
1715, "Anpiiov 21. 

>Anmadă xai npohabovroc Eypătapev poe 

ci “Yuerepav Mozaptâryjra, &roxptvâpevot ei 

mb mpbe Îwăc fepbv abrije puna, Ge ai 

nopa, năwmnovtes zpbs ră abrâdt măv Îusrepov 

ăpyovra Shoby dă vă ebpioxerat 2% 

pEpODE (US VATIXEXAȚLĂG eic zijv Gaaththy 

Ilâpray, napă râ dbrorărep xaip.axp.-nacă, 

dv Zetbanev ai ab dă rob napâvroe vă 

ănoăboouey ri) Yuerepa Moxaptârijei Tijy pet 

edhafeiac TpoGubotwv, rapaxahobvTres adrijv 

vă pă eim wat mpăs zăv pmtevru Apxovră 

Wac Î| Barprri) TIS ebvota wat ovvâpoui, Xa 

1 abverorărn 95p.f6bhI) Tre, — enetâi) rotadTt,y 

napanreMay my tâoapev, vă TpoarpEX:) 2păs 

zi “Yperepay Maxaptârijra ai vă civat Boc 

&âhov sis robe 6ptouobe Tic. 

"And otâuaroc zis "Evrwpdrrjzoc rob bădet 

xazadăa î "Yperpa Maxaptârne wa ei 

ăMho dfov dxois. 

Mapaxahobuey dă vă păs Xapozoti) 094vă 

uă mă lepă abTîjs Ypăppara &qhorixă Tie 

paie nai zoh»nodiirov Bpeiac vre, wat pă 

TĂ TATPIRĂ TIjG ERITĂVWATA. 

“H buerepa errărn Aduva eră my tEx- 

VoV p46 Tp0945v0batV adry ai Tijy 1epăv 

mms Gefrăy ebhafic ăcnăbovrat. 

  

  

pe care i-l recomandă. 

Scrisoarea, lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, rugându-l să sfătuiască din când 
A A . 

în când pe boierul Sluger ce merge la el. 

1715, Aprilie în 21. 

Deşi am scris şi înainte Fericirii 'Tale, 

răspunzând sfinţitei Tale scrisori către noi, 

dar şi acum, trimeţând într'acolo pe boierul 

nostru Slugerul ca să se afle din partea 

noastră capuchehaie la Poarta împără- 

tească, pe lângă prea-înălţatul Caimacam- 

Paşa, n'am lipsit ca şi din nou prin cea 

de faţă să-Ţi facem Fericirii Tale închi- 

parea cu evlavie, rugându-Te să nu lip- 

sească şi faţă de acest boier bunăvoința, 

Ta, părintească şi ajutorul în prea-stator- 

nicu-Ți sfat,— căci i-am dat o învăţătură 

ca aceia ca el să se îndrepte la Fericirea 

Ta şi să fie eu totul lui tot la porun-" 

cile “Tale. 

Din gura dumisale vei află Fericirea 

Ta şi de mai e cevă vrednic de ascultat. 

Ci Te rugăm să ne bucuri adesea cu 

sfinţitele-Ţi scrisori vădind buna şi mult- 

dorita-Ţi sănătate şi cu poruncile Tale. 

Doamna noastră prea-iubită cu copiii 

noştri 'Ţi se închină și-Ți sărută cu evlavie 

sfinţita, dreaptă.



Oi 88 ypâvor râs “Yperepas Maxaptâraros | 

stmoav fe6Gey zâp.rohhor 14 navebroxsic, Xa 

ai navăal zic edyai ue” în. 
paie!, "Arpiiioo x. 
Tis “Tperepas Moxaptorqros bibe&v Xptorâ 

ai Ghos ete 20ds Oplopobs. 

Iar anii Fericirii Tale fie de la Dum- 

nezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi, şi 

preasfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 
1715, Aprilie în 21. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 
lo. Nndhaos Boef6âac. | lo Nicolae Voevod. 

(Legrand, Reeueil, pp. 194-5, no 91.) 

DCL. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre stăruinţile făcute 

pe lângă marii domnitori turci (Marele-Teşcheregiu şi Ceauş-Başa, om foarte in- 

fluent), în numele său şi al lui Nicolae-Vodă, pentru Sfântul Mormânt. 

love Mavpoxopăros Xpvovdwy Norăpa. 

Maxapibrare, âmptorare xoi ooprare Ilarptăpya Tîj ţia m6hews “lepovoahijy, xai 

z&ors Iahatorivns, 2v Xptor pat mârep cefimoutbrare, ij “Yperepav Mavaptârrjta Tpo0%vă, 

ai zijv fepăv brie defrăv ebhafe ăonătopat, deâpevoc rob în vexpâv ăvaorâvto; Xprotob 

Qeo0d nos dapvhărrot adriv ăvoooy, ărporov, XĂbTOV, DytaivawGay, pETă WAXpOâL OTITA. 

>Eobyroya eis mhăroc uă măv Meyăhoy-Teoxepevrli, ai răv îmapexădeoa Ex upove 

mic “Tperepoc Maxaptâraros, 1 Ex pepobe Tod 2mdap.npotăro» AdBâvro), xoi Ex pEpobe pas” 

Sneoyt07 zâc Dshe Ey riv Ewvorav ris “Tperepac Maxaptâraros, >Bobyrpa ai pă tv &v- 

dotorarov tzobouzaarv' rby înapenăheoa nai Ex p&pow Tub îxdaunporâzo» AbOsyrab” breoxtdn 

î ?EyBotorne zo» nâe, âv rby ai d00 tivâs ăveva ăprtepădt, Beher zăv Gnobăg 7] "Evăo- 

Edrrje rob. "Eye perăny EEoboiav sis 7ăc dmobtoe rod dfaviov, nai, Enedi, bnesptn Et, 

as Em ai zapătay Îi “Ypertpa Maxaptrye, xai âs pă Evvorăterat. 

"Resraoa îă rbv Srapărry, mai 3tv îpmâpeoa vă pb ăy eîvar câ dăv, dEhet etvat, 

îmeâi nai pă wear Emtsherav ră EEraaa, val, âv îjcov, îjBeha mara vai sic ră tije 

Ex pâpobe pob 1 2pOGTrovau 2mtusheva 8ăv Bee deiym, nai Aontălo dr uă vijy Eoijerav 705 

Bod mâc 8iv Dede iv rizores. "Ac Exo 08 tepây vis pâna peră Tâv depioy 7js e5XOv, 

5nod vă Omhonoii Thy ăraBiv ere buetav ci 32 ypovot rije “Yueripac Mamuptrijros si5av 

măuTohdoL Xa TavedTb„els. 

1715, 'Azpihiov 25. 

Tîs “Ypertpac Maxapratoc eie 1056 Gptap.obe. 

Tod 

| loăwms Maovponopăătos. 

(Bihl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e. IV, pp. 145-6, no 102.) 

DCLI. 
Radu Dudescu către Patriarhul Hrisant Notara, despre graba cu care-i va 

transmite corespondenţa cu episcopul de Betleem. 

  

"Earozod vtovpovaziti, “PaBobho» Aov- Scrisoare de complimente a lui Radu 

Z5o0xo» apte răv uarapiotazoy Tarpâp/rj Dudescu către prea-fericitul Patriarh de 

“leposohbuoy, hptav Xpbo6oy. Ierusalim, chir Hrisant. 

Xptiorbs ăv5otr) Hristos a înviat. 

Maozapbrarz, Gozbraze vai Gbtate si- Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfinţite 

zep ai Iarpiăpya Tis diac zâheuc “le- părinte şi Patriarh al sfintei cetăţi Lerusali- 

penca. 77 zians Tohaozms, %hpte mbpte | mului şi a toată Palestina, doamne, doamne 

Npboavfz, îv Xptoz pot 2%ep cefaapibiase, i  Ilrisant, întru Hristos părinte mie prea-ve- 

zip “Ypecepay Marapierjza ed)af6s poG4by nerat, Fericirii Tale cu evlavie mă închin 

pai. zi îepăy Deteây ms tazewvotpânos d3- şi sfinţita-Ţi dreaptă cu. smerenie o sărut, 

mălonar, Beâpevos 305 Ea veni VI0TÂ0E | rugându-mă de cel din morţi înviat Domnul 

Kogiao fo "god Xprarod 305 orănst 4 | nostru lisus Hristos să apere şi să pă- 

58183. Vol. XIV. 
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îvacnpeiv iv Shy Maxaptâryjra Ăvocovy, t5- 

Bou.ov, Byră, paxpărov, ăvafoie năoty neptp- 

peoptvnv xat dunvexe ebântp,0vod57y, petă 

ai Tis ROMDMUEpO» OTepeioeoc 10 GTOGtO- 

Mod ai dmtorăro» adris Opivov. 
Tă cnd te' rpExovros Vevpauutvoy Titoy 

xai ceâăouuoy adrijc păsa rije “Yperepue 

Maxapiâriiroc bnrinis yepoi Wat yanenta- 
u&q ri Savoia ebhafâc Eâ6y0my, 26 ob vai 

mimpovopnsie iv Eperijv pot byteiav sali 

eposriav mms, ovvăpa 88 mai ră ete "Apra- : 

vod âxbvyâbywe arebbâiov mms, buvovl vă 

mea ro oboavri, xarebodosayrt me Xa ăud- 

rnpioavri abriv âyip Beq, Gore vai xoBetije 

vă mhy Bapbhăzr dowvij val hwânrov, 
PEGEx0m &y canewârnri mapălae xai răe 

mhobstac ebyăc xai ebhoyias rm, bv Evexa 

„ai mohăs 6uohoy& răs xăpirac Ti) narprxi) 
je ebueveia” Ervoy ua 7ă Ev adr Grpeto- 

zvra, sie ră Ono ăho 8ăy Eyw vă Amo- 

xpi8& mapă mapaadă ri Manaprârata ns 
vă vă Ey sie riv ebvotăv 1 x5i Ayănyv 

TG, ai 2cowbraroy usi mpodoporazoy vă 

vă “vopit sie măe mpoorayăe rs, Xa Ori 

5râfeore rbym â< riv ompetoi î Moxapiârne 
ms n die Bqdhecp, za Ezoptvoe 1) Îlu- 

wepărns ro», hiv p.6vov didovrăe pobstânat, 

6EXouev avij npoduuorarot xal Eromp.razot. 
“H abpuârăe uiot, ueră roy râzvay, sbhaâe 

zpooxdy55dai riv Maxaptârară mms, Xoi ra 

mewâe ăsnălovrat Ti Beâtăy re. 
Nopaxadâ vă pijv pă hein xoi radeti 

rd oe6dout6v rns, Bă vă Xaipw Emi rîj ăâte- 
păorp vot îyieia oi raie Oeonotiaic Tijs 

edyaic, afrtyse wat etmoăy pot oohanzial dă 

Giov, 
pate”, "Azpihiov 29. 
Tic “Yuerepze Maxamârnrac vibe Xată 

mvedua noi sic răs mpoorayâs rs Gsinore 

Erou ăraroc. 
“PâBovhoc Aovâtozos radă. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

zească, pe Fericirea Ta fără boli, bucuros, 

sănătos, întru mulţi ani, dăruit din bielşug 

cu toate cele bune şi necontenit în fericire, 
împreună şi cu întărirea îndelungată a 

Scaunului Tău apostolesc şi preasfânt. 
Scrisoarea cinstită şi venerată, serisă de 

la 15 ale lunii, a Fericirii Tale am primit-o 

evlavios cu mânile întinse şi cu gând des- 
făşurat, din care şi aflând mie dorita-Ţi 

sănătate şi bună stare, împreună şi cu că- 

lătoria-Ti fără primejdie la Adrianopol, 

am înălţat slavă lui Dumnezeu sfântul care 

Te-a mântuit, Ţi-a dat cale bună şi Te-a 

păzit, care şi mai departe să Te ţie ne- 

vătămat şi neatins. 
Am primit eu smerenia inimii şi bo- 

gatele-- Tale rugăciuni şi binecuvântări 

pentru care şi dau multe mulțămiri pă- 
rinteştii Tale bunăvoinţi; am cunoscut şi 

cele însemnate în serisoare, la care n'am să 

răspund alta decât că rog pe Fericirea Ta 

să. mă ai în bunăvoința şi iubirea Ta, şi 

să mă, ştii prea-gata și prea-grabnie la po- 

runcile Tale, și, orice lucru s'ar întâmplă, 

să-l însemni Fericirea Ta Preasfinţitului 

de Betleem şi apoi, Preasfinţia Ta dându-mi 

numai o mică înştiinţare, ne vom arătă 

prea-bucuroşi şi prea-gătiţi. 

Soţia mea, cu copiii, se închină cu evlavie 

Fericirii 'Pale şi cu smerenie Îţi sărută 

dreapta. 

"Te rog să nu-mi lipsească şi după aceasta, 

venerata-Ți serisoare, ca să mă bucur de 

sănătatea-Ţi mie vrednică de dorit și de 

stăpâneştile-Ţi rugăciuni, care să-mi şi fie 

păzitoare în viaţă. - 

1715, Aprilie în 29. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi la 

poruneile Tale totdeauna prea-grabnic: 
Radul Dudescu Spătar. 

DCLUII. 
Serafim de la Sfântul Mormânt către Patriarhul Hrisant Notara, despre das- 

călul nou ce trebuie ales la şcoala domnească din Iaşi şi despre progresele beizadelei. 

"Entorodi, Sepaceiu, “Antotarirov rpăs Xpb- 

oav6ov zîv “lepooohbuov, zapsy0501 hpOțO- 

piac miwvae meţi r0v ddaoxihov za party 

abevrune Gyohîs 17. X7). îs &v "noile . 

  

1 Ms: atvov. 

| 

| 

Scrisoarea lui Serafim de la Sfântul 

Mormânt către Hrisant al Ierusalimului, 

cu unele știri despre dascălii și ucenicii 

şcolii domneşti din Iaşi şel. şel.



Moxaptorare, soporare vai aorare Ilo- 

rpiăpăt rhs duiac m6hews lepuboahiu wa 

măsns Iladartorivne, vbpte, 2bpte Xpboovbe, 

îv Xpiorg nărep ceGaoutbrare, rijy "Vpsrepov 

Maxapiornra ovoRĂTIE TPOGXbVE Vai TV 

iepăvy vai oefaapiay abrije Geâtiv raTetvo- 
opevwc xai maveviobâe xaraonăloat %ai 

TepLRTOGGOpAL. 
Tijy tepăv mai oefanuiav Entoroiy ri 

“Yperepas Xefaotbraroc rpooxoynrâs AORA- 

oăpevoc Ehafov, unt brip ris avabije vai 

îperorărns adrijs rjteiac buvobe YapLoriplobe 

âvezeua râ corip: Qeq, ob ri ebueveia 
xai Xăpiat ovupvhaybei oi sie mă Efie 

ăuerănrotoc. "Eryvoy mai ră Boa. mpăc pă 

pătat, răv edr, ms Gobhoy, ră 6noia, y6- 
podst zanpiniie evotac-ai-ân mere tai bnep- 

ebyaproră abrij âs eivou mohbypovos 1 Yye- 

r&pa Sefaspu6rnc. . 

Mă mpâmpere dă by vtoy, Onod îjde pă 

my Xoporarov xbp Kovoroyrivoy, xal eis 

xĂTOLOY TP6TGY WE abu.60»)sveofje ăviauc %ai 

“apiverat map îmi Ăftoc, dă vă TOV Waraa- 

miosre 6'ov îvdaoxahov tă ră Onoiovy nept- 

p&vere ai riv Bray pob wploty Xa GTGPAGt. 

Ric abriy rijv nâdeow, ăonoră po pa- 

aptorare, oăs ănonpivopat obros: nâc 6 veos 

adrbe etvat zohhă xadhirepoc Gă Tăv non 

xbp Tepăotpoy, ddmjBtorara căs einev 6 2y- 

ru 6ra ros abrije 1 pap.uarixde. Ani) nâe zăty 

ebptoxera, wai Erepoc veoc Evrontos, Lrepavoe 

deyâpavoc, d Gnotoc eivat cepybe xai îxave 

dă roby Eatoraoiav” câe 7 Ypățo ai 

ză Gpohoţă: 6 Gnoioe păhtora, ăpueirat vă 

zăpv Gapăvra ăohavia Tây ppâvov ai, ăzb 

-0brove robe 0bo vEovs, Bnotoy Dee 7) Tpe- 

răpa Xefnauirns, Bâhet dtopiaet. 

„Dpâgere âxdu mâc ăzoboare ns dv 

în peste O ddionahoc eis peprrobe 

undă. Pfa, dozora po), eis Ti &p- 

iv tăvoapeori6oay, pm Topa 7rjatvow 

ho. ete mb o'oheioy,— tobs Gnoiows î ottu- 

TaToG  4Dp K ovocavivos mob  Entpehsirat 

paă, 1 îzilo ete zdv Baby 206 Eco 

zputâtei 0! pabnrai dă 7 

65pgiay 76 

y Ezinzheay si 

zii 

eg 2 ae îzid6ozug ai TpUXORis T0d 

zahaumporizo» pineiladă Ea îjtebpet 26% 

î sd rs dirty îmi zb Gâhstov spupopei” 

„ai 2is Th ei mit ie by dipoy Bzăy 

pi ee Ti pia 005 Edy IOROVDTEpOY 

jud sronti, 

Yaepewapistă zi Tysripa Maraptrrst 

dă Tăş 65 cete 2podpiozte ai da aeig 

  
  

Prea-fericite, prea-înţelepte și preasfin- 

țite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 

şi a toată Palestina, doamne,doamne Hrisant, 

întru Hristos părinte prea-venerat, în ge- 

nunchi mă închiu Fericirii "Tale şi cu sme- 
renie şi toată evlavia sărut venerata-Ti 

dreaptă și Te îmbrăţişez. 

Sfinţita şi venerata serisoare a Smereniei 

Tale cu închinăciune sărutând-o, o am 

luat, şi pentru buna și prea-dorita-Ți să- 

nătate am înălțat imnuri de mulțămire 

mântuitorului Dumnezeu, cu a cărui bună- 

voință și har să fii păzit şi de acuma ne- 

strămutat. Am aflat şi câte le scrii către 

mine, robul Tău smerit, care sunt pline 

de părintească bunăvoință şi dragoste, şi-Ti 

prea-mulțămesc; să trăieşti întru mulţi ani 

Reverenţa Ta. 

Îmi serii pentru cel nou, care a venit 

cu prea-înălţatul chir Constantin, şi într'un 

fel mă întrebi dacă poate e judecat şi de 

mine vrednic, ca să-l puneţi al doilea dascăl; 

pentru care aşteptaţi şi a mea judecată 

şi hotărâre. La acest lucru, stăpâne al mieu 

prea-fericit, Îi răspund aşă: cum că acesta 

noul e mult mai bun decât popa chir Ghe- 

rasim, [eum)] foarte drept Ţi-a spus prea- 

cinstitul Tău grămătie. Dar că, iarăş, se 

află şi alt tânăr, din partea locului, anume 

Ştefan, care e serios şi destoinic pentru 

o astfel de sarcină, Ti-o scriu eu şi o măr- 

turisese, care şi mai ales se mulţămeşte a 

Iă patruzeci de lei pe an; şi, din aceşti 

doi tineri, pe care-l vei voi Venerabili- 

tatea 'Ta, îl vei_alege. 

Mai serii că ai auzit cum că nu sa 

arătat plăcut dascălul unor ucenici. De 

sigur, stăpâne, la început nu li-a plăcut, 

ci acum merg toți la şcoală, —de cari 

prea-învăţatul chir Constantin se îngrijește 

bine, şi nădăjduiese în Dumnezeu că se 

vor procopsi ucenicii prin îngrijirea şi că- 

lăuzirea acestui om învăţat. 

lar pentru înaintarea şi procopsirea prea- 

luminatului beizadeă, vei află că prin ru- 

găciunile-Ți sfinte merge spre mai bine; 
şi de acuma nădăjduiese în Dumnezeu 
sfântul şi în sfânta-Ţi rugăciune ca mai 

cu osteneală să se sârguiască. 

Mulţămesc foarte Fericirii Tale pentru 

desele îndreptări şi aprinsele rugăciuni cu 

683



1715, 
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care mă învredniceşti în serisorile priete- 

nilor 'Tăi. Dar şi de acuma Le rog să mă 

învredniceşti de sfintele şi respectatele-Ţi 

rugăciuni, — ai căreia ani fie foarte mulți 

şi pe deplin fericiţi. Iar sfintele şi de Dum- 

nezeu aseultatele-Ti rugăciuni fie cu noi. 

1715, Maiu în 25. 
Al Fericirii Tale prea-supusă slugă: 

Serafim. 

DCLIII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant Patriarhul de Ierusalim, despre 

lipsa provizorie a capuchehaielei sale şi o intervenţie pe lângă Caimacam. 
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Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1715, Maiu în 27. 

Două sfinţite scrisori ale Fericirii Tale, 

una din | a lunii de faţă, prin Ţara-Ro- 

mânească, iar alta de la 5 ale aceleiaş, 

le-am luat, le-am primit cu evlavie, precum 

şi preasfinţitele-Ţi rugăciuni, şi mulțămim; 

am cunoscut şi cele serise, pe rând. 

Zăbava ce s'a întâmplat în a primi de 

la noi răspuns la sfintele-Ţi scrisori e de 

sigur vrednică de mustrare și de dojană, 

şi nădăjduim că, de când Te-ai înştiințat 

Fericirea Ta că n'a pornit de la vre-o 

neîngrijire a Ta, ai pedepsit după cu- 

viinţă pe cei vinovaţi; noi am făcut în- 

chinarea fiască prin scrisorile noastre ce 

Sau trimes, una la 10, alta la 20, a treia 

la 27 ale lui Aprilie trecut; ci au cutreierat 

pe aiurea, şi ne rugăm numai să avem 

ştiinţă dacă şi cea d'intâiu şi celelalte Ţi 

sau dat în siguranţă. 

Că Te miri Fericirea Ta cum de a 

rămas Poarta împărătească mai multe zile 

fără capuchehaie al nostru, de aceasta şi 

noi ne mirăm; dar, înainte de a ajunge 

la Adrianopol cel orânduit, a fost orân- 

duirea din partea celor ce nu sunt în pu- 

terea noastră; numai Dumnezeu Sfântul 

prin rugăciunile-Ți ascultate de dânsul să 

ni fie păzitor şi ajutător. 

Când se întâmplă, stăpâne prea-venerate, 

astel de lucruri, neaşteptate şi neauzite, 

trebuie să ni amintim vorba care zice: 

nesocotința oamenilor şi prevăderea lui 

1 V. şi mai sus, pp. 673-4, no DCXLIV; pp. 681-8, no DCLVI.
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Dumnezeu cârmuiese lumea; şi, puindu-ni 

nădejdea în sfânta ancoră a pazei şi în- 

grijirii lui Dumnezeu, să ne mângâiem 

cu gândul că puterea, de acolo ascunde şi 

îndreaptă câte lucruri le face fără rost 

orbita slăbiciune omenească. ' 

Ni-a părut foarte bine de întâlnirea, Ta, 

cu prea-înălțatul Caimacam şi bunăvoința 

şi buna primire a lui faţă de Fericirea 

Ta; să trăieşti deci întru mulţi ani, ca 

unul care, ca un părinte iubitor, ai vădit 

şi neputinţa acestor locuri; şi nu ne în- 

doim că mărturia Ta a trezit compăti- 

mirea, Înălţimii Sale. 

Mulţămim Fericirii Tale că ne bucuri cu 

ştirea pentru sănătatea şi buna stare a prea- 

iubitului nostru frate, şi ne-am înştiinţat 

şi din cinstitele serisori ale Slăvirii Sale. 

Ne bucurăm că ne asiguri cum că nu 

vei aveă nicio tulburare Fericirea Ta, nici 

nu se vor împuternici protivnicii; încă nă- 

dăjduim în Dumnezeu Sfântul că fiinţa 

Fericirii Tale în Țarigrad va face şi prie- 

tenilor bucurie şi celor ce nu sunt ca dânşii 

ruşinare și sfiiciune: poate că dreptatea 

şi buna atare cu blândeţă şi încredin- 

țarea cu zel a Reverenţei Tale îi vor pre- 

face și pe ei în voitori de bine. 

Ci aşteptăm să aflăm fericita-Ti călă- 

torie şi petrecere cu veselie, având şi sfin- 

| ţitele-Ţi poruaci. 

Anii Ferieirii Tale fie de la Dumnezeu 

foarte mulţi şi pe deplin fericiţi, şi prea- 

sfintele-Ţi rugăciuni fie cu noi. 

1715, Maiu în 27. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 

totul la poruncă: 
lo Nicolae Voevod. 

n 

DCLIV. 
Leroteiu de Silistra către Hrisant Patriarhul de lerusalim, despre nenoro- 

cirile ce i-au lovit eparhia, petrecerea în Bucureşti la Radu-Vodă, ajutorul Dom- 

nului şi legăturile cu Vlădica de Betleem. 

Bec. 
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Cu Dumnezeu. 

Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 

sfinţitului părinte şi Patriarh al sfintei 

cetăţi Ierusalimului şi a toată Palestina, 

domnul, domnul chir Hrisant, evlavioasa 
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1 Ms: Xatgty. 

  

şi plecata închinăciune şi reverență, cu să- 

rutarea mânilor. 
De oare ce nu m'am învrednicit şi de 

vederea de la obraz a Fericirii Tale, n'am 

lipsit, după datoria mea la cele ce se cuvin, 

ca măcar prin smeritele mele “scrisori să 

mă închin 'Ţie care trupeşte eşti departe, 
în nădejde să capăt în sehimb rugăciunea 
şi binecuvântarea-Ti; şi, aflând din ele 

dorita-Ti sănătate, să ne bucurăm sufle- 

teşte şi să avem aceiaş mulţăimire. 

Ale mele merg spre o stare tot mai ne- 
norocită, din păcatele mele. Căci dăunăzi 

iarăş am îndurat nu puţină pagubă dela 

muselim, din pricina. unui călugăr de la 

Sfântul Munte, om eu purtări rele şi. cu 

totul fără Dumnezeu; poate că ai aflat-o 

şi Fericirea Ta de la bătrânul mieu Da- 

maschin, trimes acum câtevă zile într'acoace 

cu un coşuleţ către Preasfinţitul şi către 

arhierei; dar a urmat îndată și căderea 
aceluia, şi acuma-l ieau de aici în lanţuri 

ca să-şi dea sama. 
Iar eu am venit la Bucureşti acum trei 

zile, şi mam învrednicit de vederea dum- 

nezeiască a prea-luminatului Domn şi bine- 

. făcătorului nostru obştese după Dumnezeu; 
care m'a şi primit binevoitor şi milostiv. 
Sălaşul mieu este în mănăstirea Radului- 

Vodă; nădăjduiese a petrece până în Sep- 
tembre, căci aştept şi pe Damaschin să 

vie cu firmanul strângerii pe anul acesta; 
au rămas puţine locuri din nenorocita, mea 

eparhie, căci cele mai multe sau pustiit, 

mai ales acum pentru trecerea Tatarilor. 

Anul acesta s'a arătat către mine foarte 

nenorocit; căci, nu să iasă cheltuielile mele, 

ci mai vârtos să mă şi împrumut pentru 

plată. 
De aceia cu tărie mă rog de Fericirea 

Ta, ca, de oare ce se apropie şi sorocul 

acelui sinet, să fie porunca Ta ca pentru 
dobândă să scrii Preasfinţitului de Betleem 
să ni-o dea, căci şi aici n'avem ce cheltui 

decât din mila Înălţimii Sale. Iar sfintele 
şi de Dumnezeu ascultatele-Ţi rugăciuni 

fie cu noi. 
1715, lunie în 17. 
Al Fericirii Tale fiu cu evlavie şi re 

cunoscător: 
Al Dristrei leroteiu. 

2 Spre Moreia. Cronica editată de noi arată că Tureii li-au poruncit să se întoarcă înapoi.



Nicolae- Vodă : Mavrocordat 

DCLV. - 
întăreşte Patriarhiei de Alexandria ca metoc 

mănăstirea Hangu, ridicată de Miron-Vodă Barnovschi Movilă, cu satele Bălţăteşti 

şi Mânzeşti. 

(Bibl. Ac. Rom., cdpii greceşti contemporane; ef. Langlois, . c.) 

  

DCLVI. 
Dimitrie Ramadan către Hrisant Patriarhul de lerusalim, despre închinarea 

mânăstirii Soveja la Sfântul Mormânt şi salutările preotului Serafim, dascăl la 

Şcoala Domnească. 
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Scrisoarea lui Dimitrie Ramadan către 

prea-fericitul Patriarh de Lerusalim, domnul 

Hrisant: 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfinţite 

Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului şi 

a toată Palestina, doamne, doamne Hrisant, 
întru Hristos părinte prea-venerat, în ge- 

nunchi mă închin Fericirii Tale şi cu sme- 

renie şi toată evlavia sărut sfinţita şi ve- 

nerata-Ți dreaptă, rugându-mă călduros 
de Dumnezeu cel slăvit în Treime ca să 
Te păstreze pe Reverenţa Ta fără boli, 

bucuros, sănătos în preasfinţitul, aposto- 
lescul şi patriarhicescul Tău Scaun în curs 

de ani cât de mulţi. 
Sfinţita şi venerata scrisoare a Perieirii 

Tale sărutând-o cu închinăciune, am pri- 
mit-o, şi pentru prea-poftita și prea-do- 

rita-Ţi sănătate am înălţat imnuri de mul- 

țămire lui Dumnezeu care dă cele bune; 

am cunoscut şi cele pe rând însemnate. 

Mulţămese şi neîntrecutei Tale mări- 

nimii şi pentru părinteştile-Ti rugăciuni 

pe care bogat le. reverşi asupra noastră, 

asemenea, şi pentru covârşitoarea-Ti iubire 

părintească şi bunăvoință ce arăţi către 

mine; pentru care nu pot da alt răspuns 

şi dar drept în schimb decât că mă re- . 

cunosc a fi rob prea-gătit şi prea-supus 

la poruncile Tale şi întru toate atârnător 

de părinteştile-Ţi porunci; atâta numai "le 

rog ca iubirea-i părintească faţă de mine 

şi buna-voinţă să se păzească nemicgurate 

şi să se întindă în tot restul vieţii. 

Pentru mănăstirea Soveja, vei află Fe- 

ricirea Ta că s'a dat la Sfântul şi de viaţă 

primitorul Mormânt; s'a făcut şi hrisov, 

după cum vei află-o şi din scrisoarea prea- 

înălţatului nostru Domn. Scrisorile trimese 

de “Tine s'au dat în mânile cui erau adre- 

sate; fiii Tăi duhorniceşti, de asemenea şi 

prea-învăţatul popa Serafim, cu .căzuta su- 
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Saiuova, ai dă ârtat mai beonereic ebyzi 
pe Îu.âv. 

pate!, "lovhio» da. 
Tije “Tperpas Maxapiâemros vic &y Xpto- 

m mot sis robe 6ptouobs 7ns. 
Amutrptos- “Pauadâync. 

Tă păupara God torethare, ră Eneuba, 

xi âmâxptote dum 83v pod 'ijN0s' XăGe 

xoi îi Maxaprryje cob abrb ră 1păţuțar. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

punere și plecăciune Îţi sărută sfinţita 
dreaptă. Ci Te rog să mă învredniceşti 
de sfinţitele şi veneratele-Ți scrisori, îm- 

podobind pe robul 'Tău cu totul prea-gata 

şi cu sfinţitele-Ţi porunci; iar anii Fericirii 
Tale fie cât de mulţi şi pe deplin fericiţi, 

şi sfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ti 

rugăciuni fie cu noi. | 

1715, Iulie în 31. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

la poruncile 'Tale: 
Dimitrie Ramadan. 

Scrisorile ce mi-ai trimes, le-am ex- 

pediat, şi răspuns nu mi-a venit încă; iea 

şi Fericirea 'la însăţi scrisoarea. 

- DCLVII. 
Constantin, dascălul din laşi, Mare-Retor al Bisericii constantinopolitane, 

către Patriarhul Hrisant Notara, despre măsura Domniei ca mănăstirile Sfântului 

Mormânt să nu mai dea la şferturi, despre deplina lor scutire, drepturile lor asupra 

dijmei locuitorilor şi o carte de blazon pe care o cere Nicolae-Vodă Mavrocordat, 

precum şi despre egumenul de la Copou şi hrisovul pentru mănăstirea Soveja, 

iscălit şi de Patriarhul Alexandriei. 

"Emrorohi) 2pos răv “lepooohbuoy Xpboav- 

ov nepi 705 xopnwnd&vros sis ră wovxoriipta 

Anotep.aros rod ui popohovetotar. 
Ti “Tperâpav cefaopuorărnv Maxapiârmra 

Sovârxăc apooxdvă, ai iv zavagiay abis 

Bstăv mavevhafâc ua ŢowrBs GTĂLOuaL. 

Acmahă mai mpoabâvroc Stă TATEtvOd p.Ob 

păupuaroc împooxbvnaa zi “Ypertpay Moa- 
xaptârqra pă răv EpXopây ob ăpyovroc 

xopirtij Mavohăxn tarpiă, Gun xai Topa, 

2pxâyevot oi riwotarot mai ebyevorarot Xp- 

-ovrec, div Ehewpa xai abc vă Gnoăwow 

iv per edhafelac Bovhrijy npooxbvnav Tâ 

Sper zis “Yperâpas Maxaptormros” xai fapa- 
xadâ vă ui rhv Gapopayij dă rijy Ev6XTjsty 

TGV YPANMLĂTIDY Ob. 

To vă pă Em eis mhy narptăiy Tis e 

votay, xi. Gray E8 1] “Tperspa Mawaptârns 

ză EmhrpopopiOqy, nai XarOTiw, ds eivat 20- 

Mopovoc. Ris ră mpbs pă, răv ebrehi) âodhov 

me, iepbrara abrijs vpăpuara poe zegi 

robro» mhtoy vă ui) 2apaxaN, ai, MORO, 

Dnotaooâuevoc etc rijy lepăy Tre 2postavIjv 
mi Reptoodrepoy, napă Ori 

edpaploră vară moNhă ri natpixij abriîje 

axhoxațabia, nai, îv dop tă, Osho naparahei 

zăv Gmpuoy Bedy tă ri ya vai Xosu0- 

m60qzov ptetay a eiprwxiy ai 7adryeatay 

tv pă ăhho   

Scrisoare către al lerusalimului Hrisant, 

cu privire la dreptul dat mănăstirilor de 

a nu plăti dăjăii. 
Mă închin ca un rob Ferieirii Tale prea- 

venerate şi sărut cu toată evlavia şi în 

genunchi preasfinţita-Ți dreaptă. 

. Deşi încă mai d'inainte prin smerita-mi 

scrisoare m'am închinat Fericirii Tale cu 

venirea dumisale lui chirigi Manolachi me- 

dicul, dar şi acum, venind prea-cinstiţii şi 

prea-nobilii boieri, n'am lipsit şi din nou 

să-mi îndeplinese cu evlavie închinarea de 

rob către înălţimea Fericirii Tale; şi mă 

rog să nu-Ți cadă greu supărarea cu scri- 

sorile mele. 

Că mă ai în părinteasca-Ţi bunăvoință, 

şi fiind aici Fericirea Ta mam înştiinţat, 

şi pe urmă, să trăieşti întru mulţi ani! În 

serisorile-Ți preasfinţite către mine, sme- 

ritul robul Tău, ai hotărât pentru aceasta 

să nu mă mai rog, şi, deci, supunându-mă 

sfintei Tale porunci, nu scriu alteevă decât 

că mulțămese mult părinteştii Tale bună- 

voinţi, şi, cât voiu trăi, mă voiu rugă lui 

Dumnezeu Sfântul pentru buna şi de toată 

lumea dorita sănătate şi paşnica şi se- 

nina stare a Fericirii Tale pe preasfin-



xarăoraaiv ris “Ypertpas Mayapirnroc sie 

TV GMLOTATOV RaTpiapătav AnooToNRăv ab- 

ris Opâvov. 

"Romo eis si5now vhs “Yuerâpae Maxapr6- 
rqros nâs 6 Oynhdraroc Abbtvrnc, ăs stvăt 

mohbpovos, toijuwos ră oovetbrouzva opEpra 

îmob Edday ră vrada iepă wovaorijpta, pă 

Gov nod 1 rtăpu ebpioxarat eis rotabrny 
varăoraatv, Xa ră ădhhezdhima Băpm, wa 

Bapbrara ătoda pa” sxornv 6ăv hairnoat, 

wa Euetwe vă Gi50by Topa 0! TAVO0WTITOL 
abris axfrprobpevot wâvov rây Yopiov ră 

Bnoip.ara” ai Ne î) Ybqhdrrje rob ri sxeîvo 
6mod tătdero ei Ti Abdevriav rv Xpâvov 

ând ră pa ars uovaoripia foc Topa, sie 
mb 8 mpena vă diderat ci “Yweripa Ma- 

" maptârart, Emetâi, mă ma abrijs v.ovacriipra 

eva măvrn theb0apz, pifire Beotzivav didovv, 
ulre Gedpapizoy, wijre Y6aztvay, p.ârara, REp- 

yo %ai râv ăvBponuov robe, ads ră jtebper 

î) Ypertpa Maxaptârns, piire ră Na Tex- 
No Exobv napiav EvOgAIjGty, %ăy re ră ăia 
uovastipua, xăv a ză Yopia Tone, Woăv &nd 

oahagâprăes, ăpătta, aweptdec ai XA 

6nob nd ră hotniiy rbăpav zedeioe 8âv het- 

movat, xi sivat mb Bixatoy vă Ey ăn abră 

5 “Antoc Tăpoe ropov. 
Ară Eva Brfhiov 6nob ebpioxera eie iv 

Ge6ho6iury ri "Yperepae Maxaptâritos, rd 

Gnoity zeptege 2ufhiuara, ai pps, xi 

4, md ppbonby, zapaxxhsi 6 Dimhâraros 

Ad&vrns vă ză arsthyg 1) Yuerspa Maxapt6rns 

ropa, ut răv ebyevesrarov Xpgovra Kopirtiiy 

Arjuarpurv Plovăravâv; ij abrob “Torărrizt, 

aa mădw She md Eat: Ertm ună Expborate 

vă vpădo mpbs abri;y. 

Miav oxarodhnav vă Gobrrav nun Ti) 

“Ypertpa Maxagtorart uă măv ăp/ovra Kopizt 

Xpvosoxovhiy, 17 zapaahă vă 0e/6ij 7 

&hţov vă zh, aa vă vă Gop raion ri 

vă my verapetpts67) pă optetay. 

“O zavootratos Gyiehos abris vai. T7ob- 

wevoz 705 Kozodl zpoorwwsi Ti Yperepav 

Mazaprozrjza vai că zavaiay ADTIjS Destăy 

zdhafâş aonălsrat. 
"Bredeiose pai ză ahBevztzăv /prodârmhhov 

705 tep05d povastupiran Tie Sovietic, Dati aaa» 

xi oi plot ăppiepeie, 7 m
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& parapioraras  Mazpăgprs ”Adegavpetas 
Xppowmez vă bzopiwnuv div sia obvifleta. 

  

    

  

ţitul patriarhicescul şi apostolescul Tău 

Scaun. 

Să fie spre ştiinţa Fericirii Tale cum 
că prea-înălţatul Domn, — trăiască întru 

mulţi ani! —a scos obişnuitele şferturi ce 
dădeau sfintele mănăstiri de acolea, cu toate 

că ţara, se află într'o stare ca aceasta, şi 

cu toate greutăţile ce vin una peste alta şi 
cheltuielile foarte grele care nu lipsesc nici 
întw'o zi, şi a rămas să dea acuma prea- 

cuvioşii Tăi egumeni numai dăjdile mo- 
şiilor; şi spune Înălţimea Sa că aceia ce 
se dădeă pe an Domniei de la sfintele-ți 
mănăstiri până acum, de azi înainte se 

cade a se da Fericirii Tale, de oare ce 
sfintele-Ţi mănăstiri sunt eu totul slobode, 
piei desetină nu dau, nici vădrărit, nici 
goştină, ba ele încă iean de la oamenii 
lor, după cum o ştii Fericirea Ta, nici de 
la alte teclifuri (ture.: sarcini) mau vre-o 
supărare, nici sfintele mănăstiri, nici mo- 
şiile lor, precum despre salahori, cară, 
zaherele şi altele care din cealaltă ţară 
nu lipsesc de loc, şi e drept să aibă de la 

ele Sfântul Mormânt dobânda. 

Pentru o carte ce se află în biblioteca 
Fericirii “Tale, care cuprinde embleme şi 
arme, şi altele, Cartea de Aur, se roagă 

prea-înălțatul Domn să le trimeţi Feri- 
cirea Ta acuma, cu prea-nobilul boier 

chirigi Dumitrachi Iulian, Înălţimii Sale, 
şi iarăş o va aveă: aşă mi-a poruncit să-Ți 

scriu. 

O scatulcă cu vuteă o trimet Fericirii 

Tale cu dumnealui chirigi Hrisoseulo, şi 

mă rog să primeşti puţinul drept mult, 

şi să mă ierţi, şi s'o guşti cu sănătate. 

Prea-cuviosul Tău singhel şi egumen al 
Copoului se închină Fericirii Tale şi să- 

rută cu evlavie preasfinţita-Ți dreaptă. 

S'a săvârşit şi domnescul hrisov al sfintei 
mănăstiri Soveja, au iscălit şi sfinţii ar- 
hierei, întărindu-l, şi prea-fericitul Patriarh 
al Alexandriei; boierii să iacălească nn e 

obiceiul. 

1 Sf. Atanasie de la Copoa, clădită de Vasile Lupu, fu reînoită de Constantin Duca la 1102 

(lorga, Inscripţii, M= Studii şi doc., XV, p. 146, no 402). Eră închinată la mănăstirea Caracal de la Athos 

(âbid., p. 147, no 403). 
2 Samuil, a cărui petrecere în Moldova fu mai îndelungată. ” ” 

68183. Vol. XIV. 
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| Bucureşti], 

1715, 

12 August. 

' 

Moxzapizare bbăvra, xai Sonora, ARN Prea-ferieite doamne şi stăpâne, deşi nu 
a a . > e PE . N e 

ami Dăv inot A&oc, pune TApUNIĂ VITĂ sunt vrednic, dar mă rog mult Reverenţei 
e o A a . A , 

noa ri "Ypartpav Xefaopudrijra vă vă Tale să -mă orânduieşti la vre-o slujbă a 

mpoorălg sie wapiav je Gobhebaw, Enel ! Ta, căci sunt rob, deşi prea-smerit, dar 

os i 2 stu 2o5hos, ei mal ebreheoraroc, îţ, prea-gata, al Fericirii Tale. 

mpoouiraros, rije “Yperepuc Manaptârijtoc. 

Iapa vă vă ovale va tă ri Te rog să mă ierţi şi pentru poliloghie, 

mohnhoiav ot 8 xpâvo ris “Vyerspae Mo- iar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

mapârmtae eimony eddzy mâuzohho at :  prea-mulți și cu totul fericiţi, şi prea- 

mavevropsie, vai al zavâgtal ras S5poi ueT sfintele Tale rugăciuni cu mine. 

2u.00, ! 1715, Avgust l-iu. 

abil, Abyoborob a. 
"Ta cno 2 2 2 , . . s.. 

_ Tije Yperpae cefasporărns Maxaptâraroe : Al Ferieirii Tale prea-venerate rob prea- 

Bodhoc npofibuoraroc nai ebhaftoraros, Mepas- , gătit şi prea-evlavios, Marele-Retor 
CD. a 

. 
. 

Pitop ; Constantin. 

R ovoravriyac. | 

(Bibl. Ae, Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCLVIII. 
leroteiu Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre „arhiereii ce se află acolo“ şi cărora li-a scris Patriarhul, despre felul de 

plată a unei datorii ce are, despre stăruinţile lui Hrisant către Marele-Dragoman 

lenachi (Mavrocordat), despre „principele filosofilor Bisericii celei Mari“, dascălul 

lacomi, despre dascălul Spandoni şi despre plata ce va face Vlădicei de Betleem!. 

precum şi despre „Preasfântul de Ierapole, care, supărându-se nu ştiu de ce pe fostul 

Mare-Spătar, sa mutat de la spitalul făcut de acesta şi locuieşte în casa unei văduve 

dintre boieri“; el însuş „pe la sfârşitul lui Septembre are de gând să meargă în 

eparhia lui părăsită, pentru vizitare“. 
7 

"Emworoi 'lepoftc» Koywqyod, Mrrponohiro» Apborpac, mpbe my Xpboavfov, nepi Tây 

-pebvy aro. 

Tg uoxaptotăTe, GopoTĂTE vai ÎnoTăTe Tati za Mazpăogq rs ine nrdeoe “le 

povoadiu. iat răone liaMatorivme, xopig, xopio xp Xpnoăvfo, re îv Kopto u 

nazpi, riv ebhafnriy ai "ovar TpOSXbYNatY. 

To oefioutov ris “Ywertpae Sefmoptorijroc pâppa per ebhofelac bnedefăurjy, xi 

e md etabe tjozaniunv Epăqy ră vEntora Gri bpuatvev 1 “Ypertpa Maxaprârne: robro răp 

wci ră bmepnofobwevov si dă ri năo/e! ăn ăxpijatove pprariavobe, GĂW oby patpero de. 

bmtp Xprarob mai rije eboebeins xxi T0d dupaia, be at abrbe Evo, rade rîje rd EnpOrpava' 

aă de ovryaipopev Gu wat abvăoţaafâpev Xpyore, 3ây sbxaploroc ră EzeppOpeva âvo/epi) 

bropâvouev. Toic fyrodfa dgiote dp/tepedorv ămsdona râs bwerpac mpbe abrobe eye te ai 

ăozaauohe” oi &noio 2poorvodaty hot. Xotvâs za âveaonătovrat rhv “Yuerepay Mozaptoryjra. 

“O “Apoc "lepazâheac, 04 oida ri Gvmmovrjdeie mpbe răvy 2poqy Tpornonadiptov, Ve Op'na3 

za map adr0d Bopqbăvroc vocozausio» oi mapotxsi îv ax [Ip Tivbe Tâv cbrevâv?, 

“O ude vepodawaazrjvbs bzeotâhi, e etprjze pot, xevaie zpe vi Si Maxaptrijra 

S
-
a
 

> 
a 

opbijva pepolv, ArevpEvI, peră Ti TV zamoziay dtavouiy, %ai Crizei GWȚYVOUT. 

Ilapazahă rw “Yuzrepay deizore 2poc ue ebepyenvijv Mazaptârnra dtă rijy zost us- 

arzeiay, 6aod îi Maxaptârne cae Eraue pb 7by îvâotozorov prova Meyay-AparOăv0y 

Aa aaa >: . , a = , pornit 

ztedezi) “loawănr Dzăp îuod' Gr Znâi, Snstdi, 47 eipav pelvet azb 790 "Ac ră pas 

d . [3 x _ = 2 = pm Am mA mie . A - . A 

Emi merpondota Yp63A, Vă "ppsusTă Tij AbTob "Ryăotâzţzi, vă Tie Tă TAApOGW pe AROAITI 

  

1 Adesea ori pomenit la Bucureşti. Pentru Maxim de Hierapolis, v. Radu Greceanu, ed. Şt. Gre- 

cianu, pp. 180-1. 

2 E vorba de spitalul Colţei, făcut de Spătaru! Mihai Cantacuzino, cu care deci Jeroteiu rup” 

sese relațiile.



A ar . av 2 x [ . 
stg 050 1019, Vs) TO4G5, vă Grota, "[G0Gt Toy 1060, vai vă ochă. Kai ehzaptotă 

iv Siy Mamaptornra, ai 1 

. 
& 

a 
iv "Evâoădrnră ro», God amrâvenoe, 47 tărie xai D767 (ua 

voi Sp mepto» uây Tod EOTstĂz TĂ Dono "poata: vai Er 

ră houră, Brambora eis redstav ESârchrjaty. "AM î Xooratroc 

dig 1 vă D085 Tiiv 

15 “pâora, ui 

ros Egreta pă Thy "fepodaWa0% vb 

15p "lotouds 5ăv torepfe vă Tă 

TOWTÂTVI0V Apeoorti | uG5. Gu.DhoŢiay, GXNă Erei Tu rabrote Erepa 

doy dzod siâs xi md !o0v rob bzoțphumaroc ris ahrod "bvâotorqroc, Xa 

mădy 0% vâvcoziq dă rodro ai tâdfioav sie ho ppsoc Exeiva. 

nâdov vă 

= 
a 

(o
 

"E due, Eguvras 

2Eophiaw ănă mb “ppoc Exeivo mod "Achăvn, zapuzi rijv Ywerspay Marapriita, 

xădecov by dopratay dtâonohov pyovra baazov Tâv prhnoârov ris Meyăhqe "axate 

dp "Inxopijy, îv ua ănd xopâtac ădehpundie donălowat, xx hovote Rovroiote E000T166Y rijv 

pdrod Aoyrârijra, xai zstoov Ti Gozorărij Go "phorrg ao vă GrEpE vă NA Tă Granata 

poa zapă rijs “Ywerspus Maxapudritos 17 vă doo sis zăe asfmapiue '/sipas Tije Ss Ma- 

xaptârimos rhy îv re dpăie zori pd Bolsioav ră Ăpgovt '/penoTixijv Guoooţiay, Syibovrae 

riv!. Kat î tvrobba, ebdos ozob vă pâter î Mozoptorqs cas abc ră Edone 70 hp "o4ouă), 

Osho ră rperpisn râ di Brdhey ev/aploroc” âv înc Tijv ânohoviay 63y Găc GW9%, ră 

ionpa u-h dooby, dr 6 nâhoc po» sia vă dă piav opăy Tijv Bumhoțiay, Xa vă papi 

nâs îtophmoa dz răv rbepenă aa Tijy Xânov Goethijy. 

legi zobro» Ypăpo ui Tâ oototăte Tipy duo dp Lreayrov, Xa 05 

Bovhevilre mo wet abroad: ză mevivra pbowa EXofoy mal Dnepenyaplată ij “Tperepav Ma- 

xapiâtira, %ai Tad 4p6vab, 600%) K bpace î Babe vă vă paponoimoere moare: pt wa Dnăp 

robro» dpeârns. Ar sh re 4 27 wshero 2gde tă 72 rob Xenreufpio» vă txuvâh6w 

sis e rijv a/0doăy us eaap/ia mpbe mentina, Kai î Babe dă mpeofstov rs Beotinob zai 

05 Ipo3p6uo» vă i pot, Sand vă bâtă vă rana bow vi Bta ai Guthiav arh” zh 

8
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attofeinv râv ăpofatov. Ai 83 Grpiat ai feonposdexrot vbriie bai stmoă not ee bhaaTiiptov. 

abis, Abyobstob 12. ” 

Tic “Yuerăpac oeânouurărijs Ma aa pureijtos ebharzunăs nai 2p60nu.oc sie Tohe ptap.0hc, 

"0 Apborpas "lepofiecc, 
(Bibi. Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCLIX. 
Dascălul Marcu din Cipru către Patriarhul Hrisant Notara, despre lucrări ce 

se copiază pentru el şi opera Patriarhului Dosofteiu aflătoare în lucru, precum şi 

despre Vlădica de Betieem, despre Deporta şi dascălul Gheorghe. 

  

_"Eztoroxii Mapio» Kvngpiob zhnpo? zopndsa | Scrisoarea lui Marcu din Cipru, înşti- 

“lepoombuuv Xpboavfov meţi rijs Ext- .  inţând pe al lerusalimului Hrisant despre 

TOOz0€ al pETAIpATĂE GDȚIPANBATOV Tiv6hv tipărirea 'şi copierea unor serieri ale lui 

mob re Xpo5ivon ai 2 Belo» arad dot- Hrisant şi ale unchiului său, răposatul Do- 

Biu.oo Aoa6tov. softeiu. 

Mazagiorare, âptrare 47 GoLOTATE Wot Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

adBivza vai Btozora, Ti Vuerăpay GopoTtăti; lepte al mieu domn şi stăpân, mă închin 

Mazagtârija data 2p0G1DVă, ZXiDhALS cu supunere prea-înţeleptei Tale Fericiri, 

ăszatiuevae Ti paprtbfpotav arie deStăy. sărutând cu toată evlavia dreapta-Ți iz- 

vorâtoare de haruri. 

Acă 05 ans potzob fpiao Basin sai: Prin Preasfinţitul de Betleem şi prea- 

z0d zavoitozăton a90fjtovpzwoo 1hp AVgO- cuviosul egumen chir Doroteiu primind cu 

Dion va sdhafetos ami, das apomeyevos + evlavie şi supunere rugăciunile şi bine- 

zăe napă 338 buezegas thostoţiias 7 25050 | cuvântările de-la iubirea şi venerata-i 

917 4opzîis cb/ăs pai sDhoizs, /Aptsas înălțime, Îţi dau nemuritoare mulțămiri 

Abavâsooe duo abrf) îs 2p 2wă Bepuije pentru călduroasa aplecare către mine şi 

Buqbiezoe 40 vidal dupsăs î d pentru duhovniceseul dar; pe care Dum- 

Koproe Sacnpoiq, dori, Pai îvezpiaasov 89 nezeu să Te ţie nevătămat şi nesupărat, 

  

1 În ms.: 2%s- - 
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1715, 
Septembre.
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1715, 

12 Oetom- 

bre. 

ăvâoer mai Bi ăxouâvro, zpde zapapbâiav 

nvenpartziiv mai Otv) XpLoriaviijv GpEXeLav. 

To mâc onvatorepov 53v mpoorovă îv 
2 = 3 cyp 2 E 2 edrehode u.ov zijy “Ypertpav Maxaptârqra, â50- 

por vă pi ovi map adr Gapb, Grt obo- 
zeNhopa vă vivouat 2p300%% EvoXATioemv" 

xai mepi robrav 98 Xp vaxpnropsiv. 
To 2&nrnrby Wahrrptoy 6rob wov ăpijozre 

vă Bzoprjow, vară MEâw etvat wahă snvaqus- 
7 A Pr x = Î 

ov. Kai, âv Gpitere vă peraypapi), vă Exw 
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năăepia Emtotohi: at nepi robro» 6 XE 
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zhâxtoroc 8obh5c. 
Mpa, 

  
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

în linişte şi odihnă fără valuri, pentru 

mângâierea sufletească și folosul ereştinese 

de obşte. 
Cum că nu mă închin mai des prin 

smerita-mi serisoare Ferieirii Tale, mă rog 

să nu-Ţi cadă greu, pentru că mă sfiese 

să nu fiu pricină de supărări; şi despre 

aceasta nu trebuie să vorbese mai mult. 
Psaltirea cu tâle ce mi-ai lăsat-o, în 

stil e bine alcătuită. Şi, dacă pofteşti să 

se prescrie, dă-mi poruncă. 

Cartea răposatului Patriarh, unchiul Tău, 

se scrie necontenit, şi va fi foarte frumoasă. 

Însemnările de faţă mi le-a dat un doritor 

de învăţătură, pentru a se face la ele răs- 

puns cu mărturii. Ci eu, neavând astfel 

de mărturii adunate, nici cărţi sfinte să 

le culeg din ele, mă rog de ştiinţa-Ți cea 

mult învățată de pofteşti să se răspundă 

la ele, ca unul ce sunt sigur că eşti plin 

de astfel de mărturii. Ori, dacă n'ai răgaz 

să-mi trimeţi mărturiile şi întăririle fie- 

cărui capitol, după lecţiunea obişnuită, şi 

eu voiu face după putinţă alcătuirea răs- 

punsurilor, şi mă rog foarte pentru aceasta. 

Signor Deporta şi dascălul chir Gheorghe 

cu ceata ucenicilor se închină ca robii Fe- 

ricirii Tale. Iar rugăciunile-Ţi preasfinte 

şi de Dumnezeu ascultate fie cu mine! 

1715, Septemvrie. 

- Epistolariul cel mâncat de cari aproape 

nu e cu putință să se preserie fără lipsă 

măcar o singură scrisoare; şi pentru aceasta 

cum poruncești. 

Al Fericirii Tale de Dumnezeu păzite 

cea mai mică slugă: 
Marcu. 

DCLX. 
Justin, egumenul de Barnovschi, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

tipărirea unei opere la Iaşi?. 

"Emotodi zo5 'lovorivov 1j10%uâyo» Mrobp- 

y66o%m, ăxpENovros riv Gpadbrrira 7ijs Exr- 

zbozwc f.6Mo» ztvde îv Bonxovpesrig, 210xv6s, 

„ua etBonotodyroc Reţi Tis TObTLROYpAȚEO» 

TODTOV XATUGTĂGEWG, 

  

| 
| 
| 

Scrisoarea lui Iustin egumenul de la 

Barnovschi, vestind zăbava tipăririi unei 

cărţi, de bună samă, şi făcând cunoscută 

starea, acelei tipografii. 

1 [storia Patriarhilor din lerusalim, care ieşi la 1715. V. Bibliografia românească, |, p. 501 şi urm. 

2 E vorba, fără îndoială, de ediţia, pusă la cale de Hrisant, a lui Ioan Damaschin. V. Bibliografia 

românească, I, p. 501.
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui MI. Ghedeon.) 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite al mieu domn şi stăpân, Fericirii Tale 

prea-înţelepte mă închin ca rob. 

Venind de acolo aici dumnealui capu- 

chehaia Dimitrachi luliand, am primit res- 

pectatele şi vrednicele de închinăciune seri- 

sori ale Fericirii Tale, la care am răspuns 

altă dată; iar acum, venind din nou prea- 

nobilul dumnealui chir Dimitrachi, n'am 

lipsit de loe de a ne închină Ție şi de 

a-Ţi vădi că luerurile mânilor Tale şi 

acelea pentru care Te-ai ostenit, iată că 

prin rugăciunile-Ţi sfinte au ieşit acum, 

deşi a fost zăbavă; dar vinovat eră tipo- 

graful, şi nu eu. Din care-Ţi trimetem 

două. Trebuiă să trimetem și altele, dar 

până acum atâtea au ieşit și sau dat, şi 

pe urmă, având răspuns, vom face după 

porunca Ta. Tiparul nu l-am luat încă 

de la tipograful chir Constantin, căci fac 

câte-o îndreptare cărţii, şi, când se va is- 

prăvi, îl vom luă în primire după porunca 

ce avem de la Fericirea Ta. Pentru Hagi- 

Manoli şi pentru başa chir Paseali, pentru 

cari mi-ai scris mai de mult, n'avem nicio 

ştire; pe cari Dumnezeu prin rugăciunile-T'i 

aseultate de dânsul să-i călăuzească pe cale. 

Acestea. lar preasfintele şi de Dumnezeu 

ascultatele-Ți rugăciuni fie cu noi în toată 

viaţa. 

1715, Octomrrie în 12. 

A] Fericirii Tale prea-înţelepte cel prea- 

mic: 

Iustin de la Barnovschi. 

DCLĂXI. 
Ştefan-Vodă Cantacuzino către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea 

noilor capuchehaiele. 

Qz6s. 
Erioavoe Bavraunolrvbs Ngpooâvfip No- 

T[i 

Mowapi6raze val 00% 
, raze GEonota, TI 

Si Maxaprârajra ebhaâs Tp0DRv0 dee, iv 

“ep mire Beftăv mozpbvos ăozatţiueiz. 

505 zavhy, GESRoTă u0b, 

179 E2a7 Gipevat, 

zi E Dyo5 

Bziav foi vază zi Za 

-prri posnpeiofiztozy duty azi Gvubahi,y 

vai mapaiye3ty, Gt, Dra eat vă E2aa- 

râu, 6 Daiprasos ERiTtpoRos 4 zis Ie. 

Cu Dumnezeu. 

Stefan Cantacuzino lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite şi prea-înţelepte stăpâne, 

inchinându-ne cu evlavie Fericirii Tale, 

sărutăm cu dragoste sfinţita-Ți dreaptă. 

lată, stăpâne al mieu, că noi, themând 

ajutorul lui Dumnezeu de sus, după sfata-Ți 

părintesc, arătat nouă mai înainte, şi după 

îndemnarea Ta, ca, atunci când e să se în- 

toarcă prea-înălțatul Vizir din Peloponez, 
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bre.
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1 Din expediţia contra Veneţienilor. 

2 Băleanu (?) şi Greceanu. 

  

să ne gândim a trimete pentru slujba Prea- 

Înaltei Porţi alţi boieri ai noştri (pentru 
sfat aducem multe şi nemuritoare mul- 

țămiri bunăvoinţei Tale de stăpân), după 

ce ne-am ehibzuit bine şi cu stăruință, îm- 
preună cu cei din jurul nostru, şi am cer- 

cetat toate feţele şi vrednicia, fiecăruia pe 

rând, ni sa părut mai bine și mai po- 

trivit' a se trimete cei de faţă aducători, 

prea-cinstiţii boierii noştri Marele-Postelnic 

chirigi Grigoraşeo, care ni este şi cumnat, 

şi Marele-Stolnic, dumnealui Barbul, fra- 

tele soţiei noastre (eră bun şi dumnealui 

Marele-Spătar, dar săracul sufere de două, 

trei boli necontenite şi neîntrerupte; şi, 

dacă o zi, două e sănătos şi se simte bine, 

trei, patru e bolnav şi cade la pat: de 

aceia am ales pe aceştia doi; deşi i-am 

sfătuit îndestul şi li-am vestit în ce chip 

să se poarte şi să se îndrepte, ajungând 

cu Dumnezeu bine acolo, ci, între altele, 

li-am dat şi această însărcinare mai de 

căpetenie şi înainte de toate, a noastră, 

ca să Te ştie pe Fericirea Ta, nu numai, 
limpede, ea pe un părinte duhovnicese şi 

stăpân al lor, dar ca şi pe noi înşine, şi 
sfaturile şi îndemnurile "Tale să le pri- 

mească întoemai ea niște duhovniceşti pres- 
eripţii şi porunci părintești, de oare ce 

noi “Te-am cunoscut pe Fericirea Ta din 

copilărie ea un duhovnicesc părinte al 
nostru şi aprins al nostru rugător, şi ea 
pe un părintese şi vechiu prieten Te iubim 

peste măsură, mai presus decât toţi prie- 

tenii; şi de aceia nu stăm la îndoială că, 

întrebat fiind la cele de făcut, nu vei 

sfătui şi nu vei recomandă cele ce privese 

la menţinerea şi cârmuirea noastră; viind 

deci la închinăciunea şi întâlnirea Fe- 

ricirii Tale, ne rugăm mult de Tine, nu 

numai binevoitor şi cu iubire, ca pe ai 

ăi fii sufleteşti, să-i primeşti pentru dra- 

gostea față. de noi, cum am spus mai sus; 

dar să nu lipsească de la ei, ca și până 

acum, prea-înțeleptu-Ţi sfat şi prea-cu- 

mintea îndreptare şi învățătură la întâm- 

plătoarele noastre nevoi şi trebi. Dacă am 

mai avut şi altele de spus, le lăsăm să fie ros- 
tite prin viu graiu de aceşti boieri chiar. 
Pentru care toate rămânem datori, nu 

numai a-i mulțămi în totul. dar şi a 

1 În ediţie. xaBodrijooapzv za! înapaţithapey
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TpOGTIȚĂE abis 

"lo. Ertoavoc Koyranoblryăs Boefcâas!, i 

sluji cu toată graba şi gătirea la părin- 

teştile-TȚi orânduieli. Deocamdată Te rugăm 

şi de aceia să nu ne lipseşti de respec- 

 tatele-ii scrisori, ea să ne bucurăm de să- 

nătatea-Ţi dorită nouă şi de părinteştile-Ti 

rugăciuni, care să ni şi fie ajutătoare în 

toată viaţa. 

1715, Octomvrie 25. 

Al Fericirii Tale fiu sufletesc, totdeauna 

şi prea-gătit la toate poruncile Tale. 

Io Stefan Cantacuzino Voevod. 

(Bibl, Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 14î-8, no 103, unde cu prescurtări.) 

  

DCLXII. 
Gheorghe Ramadan către Patriarhul Hrisant Notara, despre nişte cărţi trimese. 
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Scrisoarea, lui Gheorghe Ramadan către 

prea-fericitul Patriarh de lerusalim, domnul 

Hrisant. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului şi 

a toată Palestina, părinte întru Hristos 

prea-venerat, pe Fericirea Ta îmbrăţiţând-o 

cu închinarea cuvenită şi plecăciunea până 

la pământ, o salut, şi sărut prea-respectata 

şi preasfinţita-Ți mâna de Dumnezeu pur- 

tătoare cu evlavie aprinsă şi prea-intocată, 

rupând şi implorând necontenit pe Dum- 

nezeu, care toate le vede şi le veghează 

şi dă toate cele bune, ca să Te păzească 

fără boli, bucuros, sănătos, întru mulţi 

ani în preasfinţitul apostolesc şi patriar- 

hicesc Scaun, cu căpătarea tuturor celor 

dorite şi după plac. 

Sfinţita şi respectata, scrisoare a Fericirii 

Tale cu închinăciune, sărutând-o, o am 

primit, şi din ea aflând prea-dorita şi prea- 

pottita-Ți sănătate, am înălțat imnuri de 

mulțămire lui Dumnezeu mântuitorul care 

Țe păzeşte şi Le păstrează, prin a cărui 

bunăvoință şi harul căruia să fii ocrotit 

şi de acum înainte, fără schimbare. Am 

aflat şi cele scrise pe rând, în care arăţi 

foarte vădit corârşitoarea-Ţi iubire pă- 

rintească şi bunăvoință către mine, sme- 

ritul şi nevrednicul Tău rob; pentru care 

neputând să dau bunătăţii Tale înăscute 

mulţămirile cuvenite, nu zic alta decât: să 

trăieşti întru mulţi ani Fericirea Ta pentru 
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1715, 

12 Novem- 

bre, 
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(Bibl. Acad. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  
| 

atâta iubire părintească şi bunăvoință; 

prea-bunul Dumnezeu să 'Te păzească mai 
presus de toată schimbarea și împreju- 

rarea vremelnică, pentru folosul întregului 

neam creştin şi pentru veselia şi bucuria 
noastră, a smeriţilor Tăi robi. 

Pe lângă aceasta, vei află Fericirea 'Ta, 

vrednică de închinare cum că acele cărţi 
ce sau trimes de line, atât greceşti, cât 

şi latineşti şi italieneşti, toate s'au dat, 
după poruncă, prea-cuvioşilor egumeni şi 

epitropi ai ăi, şi sau aşezat cu celelalte 

cărţi ale bibliotecii; însă cele latinești au 
ieşit mai multe decât numărul ce eră în- 
semnat în catastihul Fericirii 'Tale şi cele 
italieneşti mai puţine, cum vei puteă în- 

țelege din catastihul ce-Ti trimet; numai 
donă cărţi latinești şi una italienească nu 

Sau pus în catastihul bibliotecii, nici în 
cel ce Ţi-l trimet, căci le-a luat prea- 
înălţatul Domn pentru întrebuințare; care, 

când se vor luă înapoi, se vor adăugi la 
catalogul celorlalte. 

Şi iarăş cu evlavie îndeplinesc închi- 

narea-mi fiască faţă de Fericirea "Ta şi 

Te rog călduros ca, nu numai să mă amin- 
teşti în de Dumnezeu ascultatele şi sfintele 

Tale rugăciuni şi slujbe, ci încă Te rog 

să arăţi aceiaş părintească iubire şi de 

acuma şi să mă cunoşti fiu al Tău du- 

hovnicese şi rob prea-supus; care 0 vom 
arătă atunei când vre-odută mă vei împo- 

dobi cu cinstea sfinţitelor şi respeetatelor 
Tale scrisori. 

Prea-nobilul boier şi prea-doritul mieu 
tată şi prea-iubitul mieu frate cu toată 

evlavia se închină Fericirii Tale, ai căreia 

ani să fie cât de mulţi şi pe deplin fe- 

riciţi, şi sfintele şi de Dumnezeu ascul- 
tatele rugăciuni cu noi. 

1715, Noiemvrie în 12. 

Al Ferieirii Tale fiu după suflet şi rob 

prea-supus: 
Gheoryhe Ramadan. 

DCLXIII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant Patriarhul de Ierusalim, despre 

întoarcerea lui Dumitrachi luliand la Constantinopol şi despre instrucţiile date 

lui şi Marelui-Dragoman de a lucrâ totdeauna în bună înţelegere cu Patriarhul.
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Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Lerusalim. 

1715, Noiemvre 18. 

Două sfinte scrisori ale Fericirii Tale 

le-am primit: una din 4 ale lui Octomvrie 

trecut, iar alta de la 19 ale aceleiaş luni, 

şi, aflând. de sănătatea-Ţi bună şi pcea- 

dorită nouă, peste măsură nc-am bucurat; 

am primit cu evlavie şi sfintele Tale ru- 

găciuni, şi mulțămim; am aflat şi cele scrise 

pe rând. 

Cu privire la prea-nobilul nostru boier 

şi rudă dumnealui Dimitrachi luliano, nu 

ne îndoim că Ti-a părut bine Fericirii 

Tale întoarcerea lui cu mulțămirea amân- 

duror părţilor, cum ni-a plăcut şi nouă; 

bunăvoința şi dragostea din partea, noastră 

către dumnealui e aceiaș acum ca şi mai 

înainte, ba încă şi mai mare; nădăjduim 

că până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, 

Pe-ai întâlnit cu dânsul Fericirea Ta, şi 

din viul graiu al dumisale vei află toată 

afacerea,; şi Te rugăm să nu lipsească nici- 

odată bunu-Ţi sfat la cele ce tind către 

aceasta, căci i-am dat înştiinţare dumisale să 

vorbească împreună cu Fericirea Ta despre 

orice lucru, şi tot aşă şi celui întru Hristos 

fiu al 'Tău şi al nostru frate prea-iubit, 

prea-slăvitul domn Marele-Dragoman, şi 

să se săvârşească, prin sfintele-Ți rugăciuni 

cu înalta-Ti înţelepciune alcătuirea de 

care ni dai ştire, şi să nu asculte Slăvirea 

Sa, vorbele deşerte ale unuia şi altuia; ci 

să fie într'un suflet cu Fericirea Ta şi cu 

noi şi cu dumnealui socrul său. 

Noi avem pentru Fericirea Ta cea mai 

călduroasă iubire şi evlavia cea mai aprinsă, 

ca faţă de părintele nostru cel prea-venerat 

întru Hristos, şi suntem cu totul lui tot 

ai Fericirii Tale şi la poruncile Tale: aşă 

ne rugăm să ne cunoşti şi totdeauna să 

ne orânduieşti la ce vrei, şi ne vei găsi cu 

cea mai mare grabă. 

Prea-iubita noastră Doamnă cu copii 

noştri se închină Fericirii Tale şi-Ți sărută 

cu evlavie sfinţita dreaptă. 

Ne rugăm să avem şi de acuma adese ori 

cinstea sfinţitelor Tale scrisori cu “vestea 

bunei şi prea-doritei Tale sănătăţi. 

Iar anii Fericirii Tale fie de la Dum- 
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1715, 
Decemhre. 
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xai Biwe sie robe 0plop06€. 

1, Nwudinos Bosâ6ăac. 

(Leyrand, Recueil, pp. 178-9,; no 93.) 

nezeu cât de mulţi şi pe deplin fericiţi, 

şi preasfintele-Ți rugăciuni cu noi. 

1715, Noiemvre în 18. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 
Io Nicolae Voevod. 

DCLĂIV. 
leroteiu Comnen, Mitropolit de Silistra, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre venirea sa la Bucureşti, primirea de Ştefan- Vodă Cantacuzino şi şcoala în 

două limbi întemeiată la Iaşi de Nicolae-Vodă Mavrocordat. 

"Emorohi, lepoBzob Kopiwqyod, Marponohir5» 
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Scrisoarea lui leroteiu Comnenul, Mi- 

tropolit de Silistra, despre virtuțile şi pro- 
gresele lui Stefan Voevod Cantacuzino al 

TTerii- Româneşti şi despre şcolile întemeiate 
de Nicolae-Vodă al Moldovei ş. e. 1. 

Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 

sfinţitului părinte şi Patriarh al sfintei ce- 

tăți Ierusalimului şi a -toată Palestina, 

domnului domn Hrisant, celui întru Hristos 

mie părinte prea-venerat, închinăciunea cu 

evlavie şi până la pământ. 
La 7 ale lui August trecut am plecat 

pe Mare de la Constantinopol şi, cu harul 

lui Hristos şi prin rugăciunile sfinte ale Fe- 

vieirii “Vale. am călătorit sănătos la Varna, * 

şi de aici pe useat la Silistra, apoi şi la 

Bucureşti, şi am găsit pe prea-luminatul 

şi pe cel dintre nobilii de pretutindeni de 

trei ori mai nobil Domn, domnul domn 

Io Ştefan Cantacuzino Voevod şi Domn a 

toată Ungrovlahia, comoara harurilor şi 

prea-milostivul şi prea-cucernicul. Şi m'am 

închinat cu recunoștință înălţimii Măriei 

Sale; care m'a şi primit bucuros şi eu iu- 

bire de oameni şi a arătat toată bună- 

voinţa şi aplecarea către mine, prea-căl- 

durosul rugător la Dumnezeu al I.umi- 

năţiei Sale. i 

Deci aici petrecând am primit şi am 

luat eu mânile întinse respectata scrisoare 

a Ferieirii “Tale, serisă la, 22 Iulie, şi cu 

totul m'am umplut de bucurie și veselie, — 

care scrisoare mi s'a transmis din Bizanţ: 

din care alând sănătatea-Ţi plăcută mie 

şi prea-dorită, am înălțat slavă celui ce 

Te ţine sănătos şi pe cale bună. Ci, ştiind 

cât ajutor ai arătat către egumenul de la 

Chalke, am mulțămit foarte mult şi-Ți 

datorese recunoştinţă; Stăpâna izvorâtoare 

de haruri Născătoarea de Dumnezeu să 

“Pe ţie totdeauna şi pretutindeni. Deie-mi
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Iar, cât despre iubitoarea de Dumnezeu 
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prea-înălţatului şi prea-înţeleptului Domn 

a toată Moldovlahia, domnul domn lo Ni- 
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cu toată sârguinţa cea grabnică a întemeiă 

biblioteci însufleţite, din care ar izvori 

cărţi învăţate şi duimnezeieşti învățături. 

M'am bucurat mult şi pentru îndoitul 

tipar în două limbi şi pentru şcolile în- 

doite [şi] că înţelepţeşte s'a hotărât și sa 

întărit grija şi supravegherea la cuminţia: 

şi privigherea Fericirii Tale şi prin 'Îine 

la preasfinţitul şi apostolescul Scaun al 

lerusalimului; pentru care nădăjduiesc ca 

în acest chip să rămâie întărite şi sta- 
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tonice şi crescute amândouă la moşteni- 

torii de multe veacuri. Domnul Dumnezeu 

să vă înzilească întru mulţi ani pe amândoi, 

pe prea-înălţatul Domn şi pe Fericirea Va, 

spre folosul de obşte şi readucerea înţe- 

lepeiunii de odinioară, spre mândria nea- 

mului, spre slava lui Dumnezeu şi spre 

mângâierea şi bucuria noastră. 

Amin. - 
Atv. 

At 32 fiat mai Geonpânbexrot abrij D= lar sfintele ŞI «de Dumnezeu primitele-Ți 

"ai et! GYYy VOL ele bhauri, 0t0Y. $ i Y i 
rugăciuni fie-mi mie spre apărare. 

Al Fericirii "Tale prea-înţelepte recu- 

noscător şi gata la porunci, ca datornie 

cu evlavie al Tău: 

Tis "Yperăpac ooporăzne Mazaptârijtoe | 

edyvâvov vi ete robe bptouobe npolvpoc, 

e ebhfnzinăs abrîs rpetders. ” 

i Al Dristrei Icroteiu. 

(Bibl, Ac. Rom. evpiile d-lui M. Ghedeon.) 

“O Apborpas “lep6bzos. 

DCLXV. 
Gramata patriarhală a lui Hrisant Notara pentru şcoala din Kastoria a 

Comisului Gheorghe (v. n! următor). 

XposâvBov 'lzposohomy pipa Shhubias Reţi ci,s 2» Kaszopia apoi, tâpohizinrje 

oz Vewpiiov Waorpwzn. , 
1715, Acsenviob. 
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Mecptârqe îipây, ăpopâoa sie ij Bedpeorev adris von, wo pădora Xară Xptos Tis 
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Eros vwvouevne robe râs ăpyije noi rije peris Ex pepone rob Aviov Tăâwov sie Thy 
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e a AX + a s >» . e = e + 7 + «€ . - 
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mod &vde mal wâvo» ri) gboet Geo, ol warmpautvoc (Enovrat ai ovvijbete ăpal). 
“08 * bă a > * PP > , + * * a a Y . 

ev ua ete dopăderav vai Gebniwatv sâ6dn vai mb napoy ri Îuâv MerptârgToc 

zarprapyttăy “pâna sie peipas râv Evriuotăroy Enirpizoy Tod grhoxpiorov povperio» x4i Tije 

imBetome rabrne îepăe oyodie zâv v Kovoravrivo»n6het vobvapiduy. 

"Bv PA&pravavnâher, pare!, îv prji Aexeufplo. 

+ "0 “lapooohbuov Tarprăpyme Xpboavdoe ăopatvoweba. 

DCLĂVI. 
Patriarhul Hrisant Notara către „epitropii sfintei cutii a iubitorului de Hristos 

rufet al blănarilori, despre şcolile din Kastoria, pentru care, după aşezământul lui 

Gheorghe Castriotul, au a luă pe an 150 de lei, de la egumenul metohului Sfân- 

tului Mormânt la Constantinopol. 

Iegi râv 6y0hâv Kaazagiac. 
1715. Aeraufpiov 5. 

Xpboavfoc, 32 Bec Tazprăpyas rijs ăxius zâheos “lepovozhiju. vai 5301; Isharorivgs. 

"Byuudrarot Xa ypriotwbrazot ăpyovres wa Exitpazot 105 ienob uourelov 705 %tho- 
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"pitt ara vowă xopis zirpouilv rd Gnoiov z05ro Geăpeorov Eprrov, tă vă Ex powpârnta xi 

spădetav navroratviv, EhaBev ij Eatoraaiav cris 6- ilavăros Tămpos* pă rotodrov Gus TpOr0v 

Ga î “Yperepa "Evrwudrc, robrtortiv oi mată watphv Enirponot tub wreiob rob PthOAploto» 
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TiROVzA Vpiota, TAPĂ TOD XATĂ Xatphv dOLOTĂTII ntovuăvo» rod adr6d:. e»pioxouEvov meroyio 
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"Amd "ABprayonn6hews. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legiand, Recueil, pp. 182-3, no 95.) 

DCLXVII 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu felicitări 

de serbători. 

"Earorohi, Niohdob Mavpoxopăătov Tg 

Xobozvdov; ilazprăpxmy “lepooohbpoy. 

1715, Aexeufpio» 18. 

Deâpevot rod mavrodwvăuod Der vă rijv 

Svapvhărrg sis Tbv apâtatov TATpLOLp piRby 

ai ănosrohxby adr Bpâvov îv eipiivn xi 

ădvacetorp byeig nai edrypepiă Gurvexei, poetă 

woxpoâeărnroe. ME mă vă nina 1) ia 

fopri, râs vară câpna ewijoens rod 1oplo» 

îu.6v ?lqoob Xptorod, 8ăv eMsiapev pă 7 

Taphy Vă RpOOXDVIIOOUEY TijV “perepav Ma- 

saptârara ai vă ănofhonpev abri ră per 

ebhafelas viixăc zpoopijoete, maponahobvres 

răy 6tă ci fjpszâpav oornpiay 2 ris onias 

HapBEvov aonâpoc yevrevra Xpratby răy 

Qăy fpuov vă them ziiy “Yperipay Maxa- 

ptâzrjra va Eoprăo Napzpâe zai Vă Tavi 

opta patâpâe mai. zijy artav ad76d Leva 

mai ză pu Beopăvera, ai 95% 

Apâvo»s zapzdhhovs, pă bveiay, 

etprviRijy WaTăoTaat ete z0V GVOTAToV 7 

-ptapyitby abris Opăvoy, sis 720/rjpa 

paNhoviy Zaytds 700 '/patovW0) 2 po 

VaAT0$ 

Il apazzhodpey 

TOS Y i ets 

st DTD ai 

pai 

33 ci “Yuezăpay Maragte- 

Jainost o5vă ză tepi as 

păuuaza îrhosră sis qafiig 17 Eteto- 

sâzg Dpetas cs, vai ci 7ăs 2avaţiaG NS 

TpO900păs Vă RaparaNĂ tdv 9zăy zip Tip, 

TATa vă pi pâs     

Scrisoarea, lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 
1715, Dechemvrie în 18. 

Rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să 'Te ţie în preasfinţitu-Ţi Scaun patri- 

arhicese şi apostolese în pace şi nezgu- 

duită sănătate şi bună stare necontenită, 

întru mulţi ani. De oare ce se apropie 

sfânta serbătoare a naşterii după carne a 

Domnului nostru Isus Hristos, n'am lipsit 

cu cea de faţă să ne închinăm Fericirii 

Tale şi să îndreptăm către Tine fiescul 

nostru graiu, rugând pe cel ce pentru mân- 

tuirea noastră sa născut fără sămânță din 

Sfânta Fecioară Hristos Dumnezeul nostru 

să învrednicească pe Fericirea Ta a serbă 

strălucit şi a prăznui luminos şi sfânta-l 

Naştere şi sfânta Bobotează, şi în acest 

an şi în ani prea-mulţi, cu sănătate, fe- 

ricire şi paşnică stare, în preasfinţitu-Ti 

Scaun patriarhicese, pentru bucuria şi fru- 

museţa turmei creștine. 

Ci rugăm pe Fericirea Ta să nu ni lip- 

sească des sfinţitele-Ți scrisori vădind buna 

şi prea-dorita-Ţi sănătate, şi în prea-sfin- 

tele-Ţi rugăciuni să rogi pe Dumnezeu 

pentru noi, şi să ni orânduieşti cu înere- 
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za vă vs 20007 uit 0ăppoc, Enetâij "vo 
pile: mijv pay ehăberay Ono Exowev pe 

aîriv 17 my mpobbulay sie Thy Gobhenaiy 

Tis. 
Oi 35 “/pâvor râs Ypertpas Moxaptăraroc 

stmoay Decdev zâunohhot ni Ravenrngsic: 

vai ai navățiai ris sai pet ip 
„abis, AexeuBpiov +, 
T îie Vue z5pre 1 Moxaprârqros »iba Ey X ploră 

mai dos sie Tobs Oplowahc. 

| | Ni6hmos DBoe66âas. 

(Legrand, Recueil, pp. 183-4, no 94.) 
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dere, căci ştii înalta evlavie ce o avem 

către Tine şi grăbirea spre slujba Ta. 

Tale fie de la Dum- 

nezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi; şi 

şi preasfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1715, Dechemvrie 18. 

Al Fericirii 'Tale fiu 

cu totul la porunci: 
- lo Nicolue Voevod. 

Tar anii Fericirii 

întru Hristos. şi 

DCLXVIII. 
Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre firmanele ce-i 

pregăteşte şi numirea lui Nicolae-Vodă în Țara-Românească, iar în Moldova a lui 

Mihai Racoviţă. 

owns  Manporopăăroe Xpvoâyo No- 

Tăpă. 

Moxapiubrare, Gpiorare 10 dopbrate lla- 
rapa ris diac mohewe “lepovoohiu 70 

năsns Iohaarivrs, &v Xpisră mot ceâaa- 
poorare nărep, Tijv “Ywertpay Maxaptârrjra 
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ăonătouat, dewevoe rob &v oral "eri 

Btvroc Xpior65 rod Qzob Ozwe Gapohărrot 

odrijy îv ăăpa preia, sipvi, 1armorăcet 

aci sbrouia sic Er năunoha xai mavebtwyi), 
weră vai zdvroy rây hotnây marabou.lov. 
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uadoy, Exăpry. "Exvov de ai ză 8 abre 
4 E 245 = fer x 3 

vevpauutva. "Eweoohăfimoev &hiyn ăpynra ete 

md vă mi ănoap!d6, wă ră vă Snpouevoy 
vă dăâw rd pepuăy, nod bmeo/66h vă xi] 

6 Ttdueppaptattc” mb rbv Omotoy Gx6u1] 

xăupia Yafaare rob npăpatos dv Extve” pOvov 

Ghobnboyezat, MEyovras Gijepoy, abptov vă 7 

zâpq vai, Gy iv, eivat Z0hhă %ahă xdpyvet, 
A8rb Gnod i) Yuerâpa Mazapibrije, tp0b6 dd 

hovaz. Tiiy Yo/pârrra %ai Ti Gprpbrrjra 705 

-peruâvec, ăvabăhhe răv matpăy, drarpifovoa 

350 _movră, TONhă ahă Xâuyvet. 
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faiw sie ri “Pobushrv, Gijuepov Î abptoy 

zalpyavrăe 10, 7 Gr&hvowey abrăc răc Tputpec, 
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saaztiy, tori 6 ewrbapavaci) popis ep 

dy Efgaive vă orsthm vevictapriv Eto. 
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pnsftaotdq sis mov 9pâvov 
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Ioan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte. Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 
mului şi a toată Palestina, întru Hristos 

mie părinte prea-venerat, mă închin Fe- 
rieirii Tale şi sfinţita-Ti dreaptă eu evlavie 

o şărut, rugându-mă de cel în: peşteră 

născut Hristos Dumnezeu ca să Te ţie în 

cea mai deplină sănătate, paşnică stare şi 

fericire în curs de ani cât de mulţi şi cu 

totul fericiţi, împreună şi cu toate celelalte 

ce doreşti. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale am 

primit-o, din care aflând buna-Ți sănătate, 

m'am bucurat. Am aflat şi cele scrise în 
a. A fost la mijloc puţină zăbavă în a-Ti 

răspunde, căci aşteptam să ieau firmanul, 

care-l făgăduise să-l facă Cilingarzads; 

de la care vre-o ispravă a lucrului nu s'a 

făcut încă; numai tot făgăduieşte, spuind; 

azi, mâne să-l iea; şi, de se va face, e 

foarte bine. 
Ceia ce faci Fericirea Ta că, aducând 

înainte receala şi asprimea iernii, lungeşti 

vremea, stând aici aproape, faci foarte bine. 

Firmanul ce e să vie ca să mergi în Ru- 
melia, azi ori mâne luându-l, îl trimetem 

zilele acestea, trimeţând încă împreună cu 

el şi pe iasaegiu (ture.: purtător de ordine), 

de oare ce lenicer-Aga fără firman nu 

scoate să trimeată lenicer afară, 
Pe lângă aceasta, de oare ce, din mo- 

tivele neştiute ale Proniei dumnezeieşti, 

prea-înălţatul Domn şi al nostru frate a



is Obyppofhalas, Bv Ehewa vă mă stăo- 

zoo ri “Yuertpa Moxapiârari, e Tpăs 
îutrepov Ev Xprarte arsa, xal vă Tîje Îwow 

ăpoppily vă owraionrat vă mob ho pac 

sie rby zpofiâaouby rob bimhorăro» Ab5- 
o). lie 85 by Bpovov rije MoMâabiae npoe- 

fnEzofm 8 Muyaih-Bodae” rodro oh rd 

2pâpyev, uazamorare omora, dtârt 5 Mr 
„af-Bâdus eipnvebsi val zepvobuev 1johyus” 

fost înaintat la Seaunul Ungrovlahiei, n'am 

1 lipsit a face ştiut aceasta Ferieirii Tale, 

ca părintelui nostru întru Hristos, şi să-Ti 

dau prilej să Te bucuri cu noi pentru 

înaintarea prea-inălțatuiui Domn. ar în 

Scaunul Moldovei s'a înălțat Mihai-V odă; 

de aceasta mult ne-am bucurat, prea-fe- 

vieite stăpâne, pentru că Mihai-Vodă e 

om paşnice şi o ducem în linişte; ba încă 

se pare să aibă iubire către noi şi să se 

păzească între noi prietenie. Pentru care 

i am simţit nemăsurată bucurie, şi am în- 

| credere, cu mila lui Dumnezeu, să o ducem 

| bine, Pentru că strămutarea prea-înălţa- 

tului Domn sa întâmplat şi în ziua Naşterii 

lui Hristos, am simţit îndoită bucurie. Şi 

să avem iarăş şi cinstea sfinţitelor Tale 

"sexisori; iax prea-bunul Dumnezeu să Te 

învrednicească pe Fericirea Ta a prăznui 

i aceste zile de serbători cu slavă şi bucurie, 

întru ani prea-mulți şi pe deplin . fericiţi. 

1715, Asxenrio» 27, 1715, Dechemrrie în 27. 
x 

Tie “Vuerepas Mowapubrritos sis robe â- 

Eee maiverat vă E Ti 20% Tpăs val 
vă mohărenzat peratb pac pri, dă mb 6- i 
motov ăverpoy apăv Ehâfopev, vai Dap 

uă mă Ehepe rob ecd vă nepionuey Xa. 
“EH pezeBearc 765 birihorărob Abh&yrav vă rd 

vă tobyâfr, nai Thy Îpepav Xp!Grob “evvijcews, 

2MBopev Ghiv Ti papây. "Ac Epoav dt 

mâhy nai rtpăjv râv tepy abrîe Tponpâtov! 

5 88 movăţaboa Bade vă dâtbo Thy “Vpus- 

c&pav Mamaprârata vă fopr40 răs Tap0dGas 

fopragiuabe râv fepây peră ddtne vai e 

Bopiac, ete Er 2ăpnohha Xa TaveoToyi. 

Al Fericirii Tale la poruncă: 

ptou0be, Joan Mavrocordat. 

"loâywyqs Mabponopăăros. 

(Legrand, o. e. IV, pp. 148-9, no 105.) 

DCLXIX. 
Marcu din Cipru Porphyropulos, directorul şcolii domneşti bucureştene, 

către Patriarhul Hrisant Notara, despre mersul şcolii supt Ştefan-V odă Cantacuzino. 

"Entorohi, onovânorăra Mâpno» Kozpin» Scrisoare prea-învăţată a lui Marcu din 

Ilope»ponobhov, Btebâoyrod îs 8 Bobo» Cipru Porphyropulos, director al Acade- 

miei domneşti a Bucureştilor, înştiinţând 

despre al doilea dascăl, despre ştiinţele 

j 

peotie abfievrixc ăxzânize, rhnpovopoboa | 
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adi dvdacaoptvov pabmuâtov, zepi ris apă | ce se învaţă într'însa, despre bunăvoința 
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mepi rod debrăpov drâmoxăho», 7epi Tv £v 

rd oxohatov sbyoize nai npooraalas 705 Înpa- şi îngrijirea faţă de şcoală a Domnului 

Ştefan-Vodă Cantacuzino, şi cu unele laude 

pentru el. 

Ti Tpertpav coporăriy Mazapirajta Bad Fericirii Tale prea-înţelepte ea un rob 

MAS 2DOG4bV. i 

pâvoc Scepăy-B63a K avronobâr,vob!, pai rivov 

ste abrăv E touluy. 

mă închin. 

Ipohafâyroc Ezpocrbyroa âv ebtehobs Wood» Dăunăzi m'am închinat prin smerita mea 

zi “Yuerepay cefuapiorăcti Mazaptoziită, : scrisoare prea-veneratei Tale Fericiri, şi 

mai îxtumbn dă od mamepusăto» dliov ;  serisoarea sa trimes prin Preasfinţitul de 

Bfhesy, ewgaipo» Eni ij pepahopenestii, Betleem, bucurându-mă împreună cu Line 

pentru prea-măreaţa şi prea-strălucita pre- 
zenţă domnească a prea-înălţatului şi prea- 
invăţatului nostru Domn. lar acum, cu ple- 

ai Dzephuzpe abfzveral) TApOIGiA 300 Pyle: 

Jozăto» 0 cozurăzob Îi Adyov. Taby 

y 

dion vabriţonu&yan xp opolito» zăs zap |  căciune până la pământ primind prin prea- 

ans zazpirăs edpăs 1 edrjias, DODhOR = i cuviosu-Ti sfinţit eategumen chir Doroteiu 

1 S'ar păreă tutus, fiind vorba de un Domn care a venit. că serisuarea e din Domnia munteană 

a lui Niculae Mavrocordat. În acest caz, data ar fi: de la Febroar 1716. 
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vpaupaztxijy mod otâluov "Adstăvâpav!. 

“O bpqhsraros Adbvrns, âc eva nohb- 
povoc, xai dtâaonăhone wo pafimric ebep- 

jeriuâe mepinotirat: Exo ai mbv Gebrepov 

d5ăonahov ueprinov vai ămb 700 vdy tările 
3 > . . . e e 7 , Ș sie Gedv upsirrova” u6vov Î “Ayia Tpioc vă 

orepeva riv "Ybqărară ro» &v etprivm 6adeiq. 

“H “Yueripa Maxaptârs mpde rijy abrob 

"Yonhsrara, si mzăebet, 05he pipe! nai mzpi 
zobro», Xa ebyoptorias ai 2porponis, ai, 

Srav mb Geiov edăoxiop iv moBerviv buy 

mapovolay, nây ăyafbv vevijoerat. 

'0 doporazoc xbp Lewpmos Xa Tăvres 
oi powenzai Bovine mpooxvodot tiv "Yws- 

r&pav Maxapidrnra. 
“O doyoc tă ziv Aap.npăv 2 Erorp.ăterar dy 

“Ev npoorovi, Bshe îxpovnfiij. Terpăoriya 

pepraă Eytvay mat 8350%0av ră Înepâv Grav 
ie. Al mavănnat mai Beomewsie abrije eb- 

ai stnoav uef? îpv pohauziai tă Gov. 

Tic “Yuertpas coporărne Maxaptâri ros 

zhăyroros 8oâhos. 
Mâpxos.   

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

ale 'Tale părintești rugăciuni şi binecuvân- 
tări, mulțămesc cu supunere părinteştii Tale 

iubiri şi după orândauiala Ta arăt în scurt 

cele privitoare la şeoală: că, ajutând Dum- 

nezeu şi prin rugăciunile-Ţi preasfinte, 

merge: se predau trei ştiinţe gramatice, afară 

de gramatica propriu-zisă; la tehnologie se 

dau teme; dintre ştiinţele filosofice se predă 

fiziea; şi odată ori de două ori pe săptămână 

teme la gramatica fericitului Alexandru!. 
Prea-înălţatul Domn, să trăiască întru 

mulţi ani, se îngrijeşte ca un binefăcător 

şi de dascăli şi de şcolari; a făcut şi pentru 

dascălul al doilea mertie; şi de acnma 
nădăjduiese în Dumnezeu mai bine; numai 

Sfânta Treime să întărească pe Înălţimea 

Sa în pace adâncă. 
Fericirea Ta, dacă vrei, vei serie Înăl- 

ţimii Sale şi pentru aceasta, și cu mul- 
ţămiri şi cu îndemnuri, şi, când Dumnezeu 
va binevoi să ni dea dorita-Ți prezenţă, 

tot binele se va face. 
Prea-învăţatul chir Gheorghe și toţi uce- 

nicii cu supunere se închină Fericirii Tale. 

Cuvântarea pentru strălucita [serbătoare) 
se găteşte; de se va da poruncă, se va 

rosti. Câtevă tetrastihuri s'au făcut şi s'au 
dat Domnului când a venit. Preasfintele 

şi de Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni 

fie cu noi păzitoare în viaţă. 
Al Fericirii Tale prea-înţelepte cel mai 

mie rob: 
Marcu. 

DCLXX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o in- 

tervenţie a sa în favoarea acestuia, prin fratele Ioan şi capuchehaiaua luliano. 

"Emarohi) Ninohâov Bosf6da zpbe tv llo- 

rpăpymv "lepooohbuovy. 
Ti “Yueregav cefasptorărny Maxaprârrira 

npo61»yâ, Tiy zavaviay adrije Gettăvy navev- 

Mafâs varaonzalduavos. 
Tă 2v 7 ip mirraziop EV papattiueya XANâS 

Zivoy. "Euppoveorărnv afâpynoiw Edubproev 

1) “Yuertpa Maxaptorne vă Ev, xai dinte 
a Pi er * “ = x z 

sic răv &ytov Bedv Ga xadâe_vă rptsow. 

Ed vară rd ănapoiratâv wo» xpsoc lăto- 

eipos 20 weră ris mpoorobons GEozwe 
  

1 Mavrocordat. 

2 Paştile? 

  

Scrisoarea, lui Nicolae Voevod către Pa- 

triarhul de Ierusalim. 
Fericirii Tale prea-venerate mă închin, 

sărutând cu toată evlavia preasfinţita-Ti 

dreaptă. 
Cele însemnate în sfinţitu-Ţi pitac bine 

le-am înţeles. Prea-ințeleaptă chivernisire 

a orânduit Fericirea Ta a se face, şi nă- 

dăjduiese în Dumnezeu Sfântul ca toate 

să meargă bine. Eu după neapărata mea 
nevoie cu însăș mâna mea şi cu cuvenita
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iv ebroxiay xi rtuijv ris “Yuertpae Ma- 
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pov, 20 abptov oby De, ăv dăv miwviog sij- 

pepoy, Xwvă 6 xahapăons. 
Zopvâuny Cqr6, 6tozoră ov cs6aouti- 

rome, &mod 88v &noxpivouat idoxelpuc, Ori 
) XOeotvi eră rob tarpod vâuiuoc ATAT) 

olpepov pă vămace vă wvhăto răv 06ă. 
Tă Er re "Ypertpas Maxaptorqroc zu 
moda Xa mavevroylj ai 88 movăntat abrije 

edyoi îc ast pet” 'Îu.âvy. 
Noeufpio» W. 
Tic “Ypertpas cefaopio» Maxapt6rnros 

wide 2vy Xpiorâ val Goe sis mode bpiowobs. 

"lo, Nxdhaog Boef65ac. 

(Bibl. Ae. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

| 

      

căldură am scris cele ce trebuiau către 

prea-iubitul mieu frate şi dumnealui Iu- 
liand, şi am arătat că Fericirea și cinstea, 
Fericirii “Tale le cumpănese de o potrivă 
eu viaţa mea, şi mâne, cu Dumnezeu, dacă 
nu porneşte azi, porneşte călăraşul. 

Cer iertare, stăpâne prea-venerate, că 
nu răspund chiar cu mâna mea, căci gre- 
şala de lege de ieri cu doftorul m'a silit 
azi să stau în casă. Şi anii Fericirii Tale 

fie prea-mulţi şi cu totul fericiţi; iar prea- 
sfinţitele-Ți rugăciuni totdeauna cu noi. 

Noiemvrie 30. 

Al Fericirii Tale venerate fiu întru Hristos 

şi cu totul la porunei: 
Io Nicolae Voevod. 

DCLĂXI. 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre tipărirea 

unui număr de coli din cartea lui loan Damaschin privitoare la ortodoxie, despre 

şcolile greceşti din Iaşi, despre gândul de retragere al lui 'Hrisant, pentru care a 

scris Patriarhului ecumenic Cosma, despre sentimentele ce poartă faţă de Dumi- 

trachi luliano. 

Ierrăztoy Nohdob Manpoxopăărav nphe 

Xpboavdov ămpisMhovros Gr Ezeutbe riiy ai- 

rpOzicav ăntozohiyy re oixobuewn IlarpiăpX1 
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"Opoâoteo Iliorewc. 
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"1305, ură ij apostati, Tiis Yuert pas 
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zipătauzy vai tonubovdeboapav să îtovca 

  

1 Marele-Dragoman loan Mavrocordat. 

    

Pitacul lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, vestind că a trimes scrisoarea 

cerută Patriarhului ecumenice, arătându-i 

lipsa şi tulburarea lui la vădirea-i să pă- 

răsească Scaunul şi adăugind tot odată 
ediţia Credinței Ortodoxe a lui loan Da- 

masehin. 

1715. 

Am aflat şi câte le spui şi în sfânta-Ti 

scrisoare şi în pitacul despre preasfinţitul 

Patriarh chir Cosma, şi cele scrise de Fe- 
ricirca Ta Preasfinţiei Sale, şi răspunsul 

ce a dat; şi ni-a părut foarte bine că a 

făcut aş înalia-Ţi înţelepciune şi că ai 

judecat bine ca, prin frăţeasea-Ți împăr- 

tăşire, să desfaci şi să tămăduieşti cele su- 

părătoare. 

Iată că, după porunca Fericirii Tale, şi 

noi am scris cu căldură și am sfătuit cele 

de nevoie pe Preasfinţia Sa, şi de ar da 

2 Dacă B e Brâncoveanu, sunt scrisori aflate după moartea lui, căci ediția lui Damaschin e din 

1715 numai, apărând în Septembre. 

58183. Vol. XIV. 
89 

17152. 
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murraxi idtoyeipwe omustobueva, Xa ed/a- 

ptozoduev: oi xaxi năytos xawbe AnohobyTat, 

xy rapus, xăv Gpnâtoc. 
Tod xahorbyoo B. ză ppăpata etvat Gto- 

Mopâva pă xopiac evâohoyiac” ră „al asia 

werafăXdovo ră 30“ măvrore dv ahmebet. 

303 nod ntunovrat ri 'Yusrâpa Max 
prărnz ai monwfzicar ua rod tepod Ax- 

waoXT|yod, mal, xăy re meg rod rozov, Xăv 

ze zepi râv oxodeiwy, Bâhet Em oareatepav 

-hy stânoty zapă râv Gatorăroy Tironutvy'   

Dumnezeu, precum dorim, să fie ascultată 
şi Fericirea Ta şi noi, şi să arăte Prea- 

sfinția Sa şi prin fapte câte în scrisori și 

prin cuvinte făgăduiește. Şi, ori aşă, ori 
altfel, părinte prea-venerate, să avem toată 

ştirea cu de-amănuntul. Şi, cât vom trăi, 
din tot sufletul ne vom sili pentru cele ce 
se ţin de slujba şi de starea heverenţei 
Tale şi a preasfinţitului Scaun apostolese. 

Mult ne-a supărat gândul ce ai Fe- 

ricirea Ta de a face paretisis, sau, ca să 

spunem mai curat, de a face însuţi ceia, 

ce se silese duşmanii şi a se aduce, ferească 
Dumnezeu, cea de pe urmă peire Prea- 

sfântului Mormânt; însă, de oare ce su- 

părările ce vin mai ales de la cei de un 

neam Îţi căşunează descurajare, lăsăm astfel 

de cuvinte și cu îndrăzneală spunem îm- 
preună cu Homer: „ce cuvânt ţi-a fugit 
prin gardul dinţilor?“, și rugăm înalta-Ti 
înţelepeiune să Te gândeşti la acel canon 
pe care mi-l puseseși înainte la un prilej 
ca acesta, şi cu mărinimie și gând larg 
să stai ca, un vânjos luptător, şi nădăjduim, 

cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu aleasa Ta 
înţelepeiune şi cuminţenie, să izbândești 

totdeauna asupra protivnicilor; ei să fim 
iertaţi şi pentru îndrăzneală, care vine 

de la fiescul curaj şi dragestea curată. 

Faţă de boierul dumnealui Dimitrachi 

Julian câtă iubire am avut şi avem, o 

ştii Reverenţa Ta, şi ne găsim cu grijă, 

neștiind ce s'a făcut şi ce e de făcut, şi 
aşteptăm sfatu-Ţi de părinte; căci scopul 

mieu față de dânsul eră să fie pănă la 

capăt nedespărţită şi nedesfăcută legătura 

şi aderenţa, dintre noi. 

Am aflat şi cele însemnate cu mâna-Ti 

în cea de-a doua sfinţită scrisoare a Ta, 

şi mulțămim; cei răi totdeauna pier, ră- 

pede ori cu zăbavă. 
Scrisorile fericitului B[asarab] sunt îm- 

podobite cu minciuni de frunte; „demni- 

tăţile schimbă purtările“, nu e pretutindeni 

adevărat. , 
lată că Ti se trimet Fericirii Tale. co- * 

lile tipărite ale Sfântului Damaschin, şi, 

atât pentru tipar, cât şi pentru şcoli, vei 
aveă o mai sigură ştire de la prea-cuvioşii 

egumeni; şi nădăjduim că şi prevederea
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_ (Legrand, Retueil, pp. 184-6, no 97.) 

şi supravegherea 'Ta de departe zi cu zi 

le va aduce la o mai bună stare. 

Şi iarăş sfintele rugăciuni ale Fericirii 

Tale fie eu noi. 

DCLXXII. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, . despre cearta 

cu Apusenii pentru cupola bisericii Sfântului Mormânt, despre zvonurile de la ho- 

tare şi iubirea ce-i arată Vodă Brâncoveanu. 
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my. Gtevupiwnstwy ris ueră râv Goriwây €v 

“lepovozhiu, brofeoewc, 1. 7. A. 

1715 (sic). 
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Pitacul lui Nicolae Mavrocordat către 
Hrisant al lerusalimului, vestindu-i că a 

scris lui Basarab să ajute la alegerea 
afacerii cu Apusenii la Ierusalim ş. e. |. 

1715 (sic). 

Sărutăm iarăş sfințita-Ti dreaptă cu 
evlavie. Am primit şi altă scrisoare a Fe- 
ricirii Tale şi, din ea aflând buna-Ţi să- 
nătate, peste măsură ne-am bucurât. 

Am aflat şi plecarea la Adrianopol a Re- 
verenţei Tale şi că iarăş s'au mişeat Apu- 
senii, atât pentru clădirea cupolei (ture.: 

enbă), cât şi pentru afacerea drepturilor 

de întâietate, şi că ai fost chemat Fericirea 
Ta de la Îm părăteasca Poartă, şi, de oare 

ce Împărăţia eră asupra plecării, a rămas 
să se judece lucrul la Adrianopol. De 
aceia ai plecat şi Fericirea 'Ta într'acolo, 
şi spui să scriem prea-iabitului nostru 
frate ca să nu lipsească şi ajutorul Slă- 
virii Sale; care lucru cu bucurie-l vom 

face. Ştii şi Slăvirea Ta cum că avem da- 
torie a sluji de obşte Preasfinţitului şi de 
viaţă primitorului Mormânt, şi nu ne în- 
doim că eu toată grăbirea va face sluj- 
bele cu putinţă. 

Aici la margine se zvonese felurite lu- 
eruri; dar nu e încă vădită siguranţa, şi 
ştim cum că prea-nobilul nostru. boier ca- 
puchehaie, dumnealui Dumitrachi luliant, 
are cinstea să vie des spre închinăciunea 
Fericirii Tale, şi orice se va întâmplă 
vrednic de pomenire, îl va împărtăşi şi 

Reverenţei Tale. 
Preu-venerate părinte, iubitul nostru pă- 

rinte Basarab Voevod se poartă cu noi 

cu caldă iubire părintească şi dragoste; 

1 Brâncoveanu fiind în viață, data de 1î15 din copie e greșită. 
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1715. 

L715!, 

due mapaxxhodpev riv “Yyerâpay Manaptă- ci Te rugăm pe Fericirea Ta şi din nou, 
ana mal Tău, Grav pă sic ri "Exhap- ca, atunci când serii Luminăţiei Sale, să-l 

npormră ro», vă bv ăvabdepuaiv vă wEperat - încălzeşti a se purtă în acelaş chip şi de 

pol 7 rponp xai ie mb 86 pe Tue acuma, cu noi, şi să ne mângâie cu pă- 

xai vă pâs mepiOăhby) ue Tiy maTpikijy To» rinteasea-l iubire; căci noi faţă de I.u- 

ăpănav 6r. Îusis mpbs riv "Exhourporriră minăţia Sa ne purtăm ca fiu adevărat, cu 

rob pepbweta be pvijstos vide, pă viixijv depa- fiaseă dragoste şi evlavie. 

any mai ebhăGetav. 
Koi a5ârc ai fprar ebyal abrîje ue? îi. Şi iarăş sfintele-Ti rugăciuni fie cu noi. 

(Legrand, Recueil, pp. 186-7, no 98.) 

| DCLXXIII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant, despre cartea de teologie mo- 

rală ce a prelucrat-o acesta, făgăduind ajutor la tipărire. 

  

Nimohăav Manpoxopădro» mitrăiny 2păc Pitacul lui Nicolae Mavrocordat către 

Xp5onvbov, Narprâpxv “leposohopov. " Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 
1715. 1715. 

Rai adie iv iepăv Gefrăv râe “Yuerepae Şi iarăş sărută m cu evlavie sfinţita dreaptă 

Maxapiârmroc ebhabâc uonatâueda. a Fericirii Tale. 
"Evopey ai ră îv 7 ep arie mir- Am aflat şi cele însemnate în sfinţitu-Ti 

maxi Orjustobţeva, pitac. 
“H oyodmoru nai Goyuarixi, Oxi Qeo- Teologia morală, şcolară și dogmatică, 

Aita Grav rshetmdij dă ris Entwaheias rije atunci când se va săvârşi prin îngrijirea 
“Yuerepac Maxaptârqroc, npooribeusyne mai Fericirii Tale, adăugindu-se şi răspunsul 

"Tie &noxpioens 17 adexorov abrijs Şripov, şi aprobarea-Ţi integră, de sigur că va fi 
sf 05he eiora noi: rpehalac mpote- pricină de mult folos; la cheltuieli, cum 

vo” sic ră tEnda, xaBâs bneoxequev, ovv- am făgăduit, ajutăm şi noi. Numai să- 
npexopev wat Îjpeie. Movovy Dieta va etvat nătate să fie de la Dumnezeu, de la care 
mapă Beod, map” 05 xai abc ră Er ris iarăş fie anii Fericirii Tale mulţi şi fe- 

“Yyerspac Manapuârmros modă xai ebropi, | rieiţi. 

(Legrand, Recueil, p. 187, no 99.) 

DCLX XIV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant, despre dorinţa lui fierbinte 

de a câştigă iubirea lui Vodă Brâncoveanu, care-l pâreşte. 

  

Nwohdov Mavpoxopâărob Tirrăkioy npbe Pitacul lui Nicolae Mavrocordat către 

X phoavdov “lepooohbuuv rapaxadodvroc Orws Hrisant de Ierusalim rugându-l să mij- 

usotreboy apă râ Kovoravtivw Baoapiâa locească la Constantin Basarab Voevod ea 

Boef6âa vă Ey adrhv brd ebvotoy. să-l aibă în bunăvoința Sa. 
1715 (sic). 1715 (sic). 

Kai abc ziv tepăv Beftăv rije “Tuerâpac Şi iarăş sărutăm sfinţita, dreaptă a Fe- 

Mavxaptârgtos ăonabâueba. ricirii Tale. 

ohne, vai dă Gosre Tv povijs, nai Adesea, şi prin viu graiu, şi prin scri- 

vă ypaţpuărov was Eytve dijo rij "luertpă sorile noastre, s'a vădit Reverenţei Tale 

Xefnoârqrt n6ooy îpttueda ua Entopoduev cât ne îngrijim şi dorim să avem dragoste 

vă Egouev ma0xpăy, ethixptvi, Gebaiay ai curată, adevărată, sigură şi, într'un cuvânt, 

Ei GT Xptomavixijv ăvăznv peră 705 Exhay- creştinească eu psea-luminatul Basarab 

npotăro» Baooapăfa Breâoâa, rod ăyazrirod Voevod, iubitul nostru părinte, şi adesea 

wac marpâc, ai. zohhăxic Exapaxah6oapey am rugat pe Luminăţia Sa să primească 

răy ?Exdaynporură zod vă 8e48î) zip ebhoi0v cererea noastră binecuvântată şi să ne îm- 

  

1 Aceias observaţie ca la p. 707, nota 1



vag airaw, al vă vic EvaaaMo0Ţ, e v'6v 

zâ5, xoi vă păs ăvarnă Begu, pai vă ve 

mepiddhzyj' rodro xai uă Epyov Entn6vos En4o- 
jioapev vă rd xatopdboouev, nai ete Tăoav 

5r60esty Edsitauev 6hooyus xi ăyănnv ai 
ebhdfevay wat mpodvuiay sic ră ăp6onovra 

ci) "Exhaunporari rob, rai, xads vă enhm- 
potpopodoe dă riuioy 705 Ypauudrov, T- 

milauev vă ps rază Bepud, vai vă ue 
meptbă)zm, xai vă wâc aovâpău, xi Xp 
za Ep. Topa 86, ăxobovrec nai GhEnovtec 

ăia, vai Bovuablâuefa xi zapanovobuz6a, 

ai napoxahobpey rijv “Yyerepav Leagut6TATa. 

vă sra0f) Bzpuă za vă weoiredoy, be utuiTiis 

rod Besn6rob Xptorod %ai be xotvdc RATP, 

vă ăva6s pun riiv 'Exhaparporrjră rob sie Ti) 

mpbe Îuăc cepăzjy rw Begu, rhy etezpryi, 

iv 6noiav ri (mrobuev ai Tijy Tapaxr- 

dodpew xai, 3v î, "Exhaumporas mov dv d8- 

erat my narptriiv obpbovhiy 47. Ti er 

ănosromije îânvolae Extrariiy vijc “YVpertpas 

Mamaprormros wi Tv Bepuiiy înv mapa- 

xdheow, zodbro ds sroyas6i, ze pujre 6 di- 

umtoc Bebe 8ăv Dede md orEpEn. 

Kovrohoyije. dtonoră pob, îueîe vai ză, 

uă pevăĂmY Pooviv, Xa pă peYdĂa pupa, 

BEXouav Xa zapaxadobuev vă pâc rană toc 

biv ob, Ge jeirova, 6 Vptottavâv, Vă.pe 

fobii, xai Bd pac Em Erotpov sie ră 2 

zprxă, mov Emirăyuara, ai Goe Fu Rex 9U5Y09 

zie ăvănmy xai ebhăferay. "Ac upiionpey ră 

Za Bo 6 Eniomuoc yapaxrip 705 /pLotta- 

wowod wăc ovvâtet sic ăR1y, xai 7) eboefiis 

ovveiâna 8v obryopei vă pijy Gxanâuev 

be woodvrac, By vă ănonotobueda robe 

ÎjarăyTA€ sttxpivos. 

“HI >Eadaunporms rob civat Bzoocfis xai 

îvăperoc AbO&vrns" a oroyn90ij 7, dv 8îv 

de-0ij zi zapanideoiv urc, wi dv Gâv uâc 

ăgază, Bepue ua ethxptye 605 1600y Tv 

mapnamdoduav, ze 05het ămoho%d1 70 pe- 

ao Beg” vai ză MEtopav Tie, sai d 

5iv wâc drană vai y pe WaTaTpEYi xaBos 

ăxoboţey nai dv Băyezat Tod 3mbobhevo- 

w&vobe iv vi Te Îvozwsi TobTw TO20, 

îv zapanbpefa ri, ărăzny, ufo hETov2” 

= „6 Bebe cvryopiiaot rov“" vai Gov Tăy 

zapazahobuev vă 070/4503) 7 porta, 

zb Bzonefie wa vă uâs “/apozotiiot, pă Ti 

mazpirii zob păzi ai, uă de Tp6roy 

6=A707, eiuzofey Ezotuos vă Fefabownuey Ti 

Exanapierpă rob mos Dede! eusofjev ds 

î6hov e mvijolis 709 di6c. 

"Ay vai 1) Vperăpa Manapi6zre adTij Ti         

brăţişeze ca pe un fiu al Său, şi să ne 

iubească cu căldură, și să ne mângâie; 

aceasta şi cu fapta ne-am silit harnic să 

o îndreptăm, şi la tot lucrul am arătat 

din tot sufletul şi iubire şi evlavie şi gră- 

bire la cele ce place Luminăţiei Sale, şi, 

precum ne-ai înștiințat prin cinstitele-Ţi 

serisori, am nădăjduit să ne iubească fier- 

binte şi să ne mângâie, şi să ne ajute, şi 

cu vorba şi cu fapta. lar acuma, auzind 

şi văzând altele, ne şi mirăm şi ne şi su- 

părăm, şi rugăm pe Reverenţa Ta să stai 

cu căldură şi să mijloceşti, ca următor al 

stăpânului Hristos şi ca părinte de obşte, 

să încălzeşti pe Luminăţia, Sa spre iubirea 

către noi caldă, adevărată, pe care o căutăm 

şi pentru care ne rugăm de “Pine; “şi, dacă 

Luminăţia Sa nu primeşte părinteseul sfat 

şi porunca, cu autoritate apostolească, a 

Fericirii Tale şi călduroasa noastră rugă- 

ciune, să se gândească la aceia că nici 

dreptului Dumnezeu nu-i place. 

În scurt, stăpâne, noi iarăş, cu glas tare 

şi cu scrisori mari, voim şi ne rugăm să 

ne iubească pe ndi ca pe un fiu, ca pe 

un vecin, ca pe un creștin, să ne ajute, 

şi ne va aveă gata la părinteştile-l po- 

runei, şi cu totul aplecat spre dragoste 

şi evlavie. Să lăsăm celelalte toate: firea 

cea adevărată a legii creştine ne leagă la 

iubire şi conştiinţa cea cucernică nu ne 

iartă să nu iubim şi pe aceia ce ne urăsc, 

iar nu să răspingem pe cei cari cu ade- 

vărat ne iubesc. | 

Imminăţia Sa e Domn evlarios şi vir- 

tuos; să se gândească bine, dacă nu pri- 

meşte rugăciunea noastră şi dacă nu ne 

iubeşte călduros şi adevărat pe cât îl rugăm, 

cum se va apără înaintea marelui Dumnezeu; 

şi iarăş zicem noi, dacă nu ne iubeşte şi 

dacă ne pâreşte, precum auzim, şi dacă pri- 

meşte pe cei ce uneltese împotriva noastră 

şi a acestei nenorocite de ţeri, nu cerem 

dragostea, ci numai spunem atât: „Dum- 

nezeu să-L ierte“; şi totuş îl rugăm să 

aibă gând creştin, cucernie şi să ne bu- 

cure cu părinteasca-l iubire; şi, în orice 

chip va voi, suntem gata să asigurăm pe 

Luminăţia Sa cum că-l vom fi cu totul lui 

tot ca un fiu adevărat. 

Şi, dacă Fericirea Ta nu Te vei apucă 

109
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1115, 

„ebpioxm năuiav EXhewv sie Tuâc, 

Genroc oră ei riy Geooe6ij abrod 

bnoBeotv, ppoby ri xatâpbwow Tie fepuie 

weratd îuiv ăvănme, dăv rijv Eneyetptodi, 

min6voc, pă fovoiav zarptapyixiy, Exe vă 

bx Xdvov ră, Be: noi 3e ră îjtebpq. 
A j PONI AD 

„Aăw wâe.pBăvoby ai ămijpeta rod Xp6vov, 

w6voy vă Eyopev 2v6yAYoete, ră Evei 6nob 
&)mitouev ăyăzmy xai aovâpopăijy, 

ăparrndy “etrova nai Beooe63) îjrenbva,. "Av 

Ooăy drd 

Erotpoe 

e50bs. vă 
dv etvar Bă 7ă ăompa 6- 

nâc Edăvetoe: mal pă 

Exape TONĂIV WahoGbyny, ră oxizi pas vă 

Băhopevy EvEopov, Xa vă ră zANpoowuev, 
w6voy ayăznv &hobev ai Xptoriayxiv ob 

zvotay rodro Emvp.obuev, rodro dbâuev' 

adră păc Brâdoxe 6 Beon6ris Xptiorbc, zic 

adr âc veoohabio Bepuâ. 1 “Ywerepa. Ye 

Gaopudrijs, 

etweoBey, xadhc vi “opiowpsv, 

rhy dtopbbawpev 

mob, âs stvat udă, 

îs Xowbe îv Xptoră zorip,. Kai 

î)mitopev vă “ev 7) avuGovăi, rs ' ebrp6o- 
"Ea 

zp6TrnTa. 

Tla paxadodiuey Aoindy vă Egopiey riv ăz6- 

xptow 705 napovros, ueră mie tritouEvs 
xaropdboeoc râs ăppoyobs nai Gefaias ă- 

ăn. 

Kot mă ră Zen tije“ Yperâpae Maxpt6- 

rqros. TOM ua ehrby3). 
(Legrand, Recueil, pp. 188-906, no 100.) 

x 

  

ostenitor de acest lueru,adecă de îndreptarea, 
călduroasei iubiri între noi, cu autoritatea 

şi de Patriarh, ai să dai socoteală lui Dum- 
nezeu; şi să o ştii. 

Nu ne ating intemperiile vremii, dar să, 
avem supărări de acolo de unde nădăjduim, 

iubire şi ajutor, ca de la un iubit vecin 

şi cucernie-Domn... Dacă ar afiă vre-o lipsă 
la noi, suntem gata, cum vom şi cunoaşte=o, 

îndată s'o şi îndreptăm; dacă e pentru 

banii. cari, să fie spre bine, ni i-a împru- 
mutat şi ni-a -făcut mare îndatorire, casa 

ni-o punem amanet, şi să-i plătim, numai 
voim iubire şi înțelegere creştinească ; 

aceasta o dorim, de aceasta suntem în- 

setaţi; aceasta ne învaţă stăpânul Hristos, 
întru aceasta să mijloceşti călduros Re- 

verenţa Ta, ca un părinte obştesc întru 
Hristos, şi nădăjduim să fie sfatul 'Tău 

bine primit pe lângă Luminăţia Sa cu- 
cernică, 

"Ci ne rugăm să avem răspunsul scrisorii 

de faţă, cu îndreptarea nădăjduită a unei 

iubiri. nedespărţite şi sigure. 

Şi iarăș anii Fericirii Tale să fie mulţi 

şi fericiţi. 

DCLXXV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Cosma de Constantinopol, despre 

nevoia ce este de a nu mai prigoni pe Patriarhul Hrisant de Ierusalim. 

Tlerrăxtov Nixohdov Mavpoxopărov zpbe 

zăv oimobpevinăy Ilarptăpymy. 

1715. 

Asreadă vă vă Ex 1) Ypertpa Ilavatâras 
Gepuijy Gy&rijv mpoe 7v paxaptoraroy xai 

coporarov Ilarprăpany ij âyiae z6hews Je- 

povoadiju., xbptov XpboavGovy, mov Tiusrepoy 
oeGaopubrazoy îv Xptore martpa, xai vă 

ovvrp&ym bhoţyuc sie ră Gvrxovra Tâ na- 

vei ai (ond6ye Tg, xai rii adrob Ma- 

XApLOTATI, paiverat mepitrij 1] zapaxiwnsis, 

poe md Gnapairmtov Wpoc 605 xi e 
zExvoy tie &yias 700 Xptorob "Exximoiac &- 
Xouev, xai lăairepov, os xMipoy zohoriuinrov, 

mapedăfouev apă rob umxapiro» abbEvrov 
Tv %oi “ewijropoe vă Bovhebousv Gh ob6- 

ve uă rijy toiy pac răv too56xov Tapov, 
&mod etvat whsoc râv &pboăituy, xi Gxo- 

dobBuwc robe & 7 ănooroaug teive 8păye 

marptopyebovras, 1]. Etaiperoc ăpyaia tprhia   

Pitacul lui Nicolae Mavrocordat. către 

Patriarhul ecumenic. 
1715. 

Deşi Preasfinţia “Ta ai călduroasă iubire 

către prea-fericitul şi prea-înţeleptul Pa- 

triarh al sfintei cetăți Ierusalimului, domnul 

Hrisant, părintele nostru prea-venerat întru 

Hristos, şi ajuţi din tot sufletul la cele ce 

privese preasfântul şi de viață primitorul 
Mormânt, şi pe Fericirea Sa, şi ni se pare 

de prisos un îndemn, dar neapărata da- 

torie pe care o avem și ca fiu al sfintei 
lui Hristos Biserici, şi mai ales că am 

moştenit, ca o parte de mult preţ, de la 

fericitul domn al nostru şi născător să 
slujim din toată puterea cu viaţa noastră 

primitorul de viață Mormânt, care e mân- 

dria drept-eredincioşilor, şi prin. urmare 

şi pe aceia ce păstorese ea Patriarhi în 

acest Scaun apostolicese, aleasa prietenie



6mob sivat weratb TOd Wavapitătob %bplod 

XpvoâvBob rob, Ev ri) oară rod napâvros 

Jp6vov, ăvrus AAOTOULV-i TUE %ai TAVOGLWE 

xop.obvros iv diav "Exxâmotav, 1 ibn 

&nod ebplons vă der în răâxa 0ăy &mohabet 

1) Moxapiârns rob rii âv Epyov hnibouvrie 

xai Gwpethouevijs ebvoiac mai Depuiic dărne 

24 wipove râs “Tpertpas Ilavan6rnroc, ret 

ete rdv xatpâv rs rohuâoi rivec 6rw05Y,zotre 

vă EmrGovhebovrat râv “Anjtoy Tăâpov: xai ri 

adrob Maxaptbrara, — ai 2podțimdetoashoirdy 

aimiat, mavotbrare Xa se6aoubrare Tătep, 

wâc ăvapaătovy Xai, "i pătpovrec eră Tîjs Tp00%- 

xobone ebhafeiae mai »iixie Gvănme, Tapaxa= 

Xobuev Gepudrara. rhy “Tpertpav Ilavaitbrara 

Vă Star pavbomeie ră E67ic aur părepov xi Evap- 

“orepov riv mpbe ri Moxaptârnră Tov 

eihtaprvi, Bepuiy xai Gefaiay dăzmy, ară 

Bipmoty ră 7pă adTĂE TAVI LETĂrOov Tla- 

rpapxâv rob oixovuevttobd Opâvov, ÎnepAnl- 

Copăvn al GbvroEX0d6A Nârote Te xai Eprtotc, 

ete Goa ămounei 6 ape ai 1) pei, %ai 

robe &zwodimote, îj AoBpoioc, EntGobhobe, Ge 

ăpryava rod Saravă xai xotvabe Toheulove 

ris âiae mod Xpratob "Exxhnoiae, xai EXXĂN- 

onorne voi Etorepinâe atdehovoa 17 

xaraăddonoa, medi) rod 'Aviob Tăpov xai 

rîe Moxaptărgrăe ro» 1] GbOTasI€, 1 pi 

1 wbhatie Emite: Bhov 7b oborapa T0Y p- 

Boă6tay, nai 2tmperwe Tode îv adr &v 6roip 

o5v Bau Szeptgovzae. Kai vă rodro zăni- 

Couay î) “Yperăpa Ilavamârne, be oixavpevrbe 

Tlarprăpyne *ai xotvăc Ge6a0WLOTAT0€ TaT'ijp, 

uz ri ăupav abrije obeoty 7. 0ecosfetav, 

vă âvagavi Gepuăraros xai stă pivEoTaToG 

pioc val STepaontariis, 17! vă Zvanaadtafii 

zijv adto5 Maxaproenra îjăn &v rii Bastebo»og 

îmâmpodoay pă GhâTAYa XII Gaa05 

ănăzne xx. ptoppoobvne. Kai, vopilovreș 

xadbrara ri Gary mpobouiav Exet uni 

Maxapiârne abdrod tă vă Ei weratd GDu- 

gota wi obuzvota, dăv ămpifadhauey dr 

BEhae mundi) ExarăpuBev 6 Erjhorbe 0broc 

rijs nvenpartiis AÂRNS obvâeou.0s, td 6zoiov, 

Qz05 owvarpopâvov, 2hrpocopobnevot Xa Îj- 

uzic, Bădouev aiotav6, ueitri -papây. Kai, 

ănpaahă m Ego eta ppeoosirby ai Aaa 

paitemzov ai etov, Guwc, Goo sivat h%0v 

EnBourjz6y, z000y BEdet ab$Toţi zi eh ăbetav 

îmăozo», Î| Gzoia 3ăv 7ijy avi 26309 

oppaivezar dry, 3 pi &votto, ip oicat 

ori. "Ai, teorii, Îjpâe, 7 dos 

X 

€ 
DR 

sie edhiferay Exrepouăvoy 29 Xpt570 aiti)s 

piy, B2he pc pazazrio 47. DR6:/peos A.   

veche care este între prea-fericitul domn 

Hrisant, care, la sfârşitul acestui timp, cu 
. adevărat după urma lui Hristos şi cu toată 

înţelepciunea împodobește sfânta Biserică, 
faima care se găseşte adecă a spune că nu 

var învrednici Fericirea Sa prin fapte de 

nădăjduita şi cuvenita bunăvoință şi de calda 

iubire din partea Preasfinţiei Tale, de 

oare ce în timpul Tău cutează unii cumvă 

să uneltească împotriva Sfântului Mormânt 

şi a Fericirii Sale, — deci aceste pricini» 

preasfinţite şi prea-venerate părinte, -ne 

silese şi, scriind cu căzuta evlavie şi fiască 

iubire, rugăm foarte călduros pe Preasfinţia 

"Ta să păstrezi de acum mai luminat și mai 

vădit iubirea adevărată, aprinsă şi sigură 

către Fericirea Sa, după pilda preasfinţi- 

ţilor Patriarhi ce au păstorit înaintea Ta 

Scaunul ecumenic, sprijinind şi ajutând, 

cu vorba şi fapta, la câte le cere vremea 

şi nevoia, şi pe acei cari uneltese oricum, 

ori şi în taină, ca organe ale Satanei și 

vrăjmaşi de obşte ai sfintei lui Dumnezeu 

Biserici, pedepsindu-i şi bisericeşte şi în 

afară şi prigonindu-i, de oare ce ajutorul, 

cinstea, paza Sfântului Mormânt şi a Fe- 

picirii Sale ating .toată adunarea drept- 

credincioşilor, şi mai ales pe cei ce sunt 

în mijlocul lor mai presus pe o treaptă 

oarecare. Şi de aceia nădăjduim că Prea- 

sfinţia Ta, ca un Patriarh a toată lumea 

şi obştese părinte preavenerat, cu înalta-Ţi 

pricepere şi evlavie, Te vei arătă foarte 

călduros şi foarte adevărat prieten şi spri- 

jinitor, şi vei îmbrăţişă pe Fericirea Sa, 

care vine în "Țarigrad, cu măruntaie pline 

de aprinsă iubire şi de prietenie. Şi, cu- 

noscând prea-bine câtă grăbire are şi Fe- 

vicirea Sa, ca să se facă între amândoi 

o concordie şi o unire, nu ne îndoim 

că se va închegă de ambele părţi această 

legătură a duhovniceştii iubiri, de care, 

cu ajutorul lui Dumnezeu, înştiinţându-ne 

şi noi, vom simţi mare bucurie. Şi, cu 

toate că acest lucru e datorit şi nea- 

părat şi dumnezeiesc, dar, cu cât e mai de 

dorit, cu atâta el va creşte evlavia fie- 

căruia, care nu-Ţi scapă cât se receşte când, 

ferească Dumnezeu, se nasc scandale. Dar, 

afară de aceasta, pe noi, cari suntem fiul 

Tău întru Hristos cu totul plecat spre 

evlavie, ne vei face şi îndatoriţi şi foarte 

gătiţi la poruncile Tale. Căci iarăş şi iarăş 

spunem cum că ajutorul şi statornicirea 

TI
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1715. 

mpovumărone sie robe Gptowobe Tis. “Or 

râd xai măi Money nâc 1] Gbota0!6 %ai 

săpaiwats rod panaptorăro» Iarptăpyov “le- 

pocohbuwy xbplo» Xpvoăvfov, sic rijy Gnoiav 

etvat ovwmupăvm xai ăddonaoroc î &v re 

napâyri Xp6vp ohoraote 105 ănoaToNxob Exsi- 

vob Op6vov, zap” îpiv păpet ră toa rijc boije 
pag" &v eirwev Tâc Elval Xoi TporiporEpo, 

dv gevâdueta, Br 2x veapăc îtiac tâdăy- 
Oruev vă nporiwâpev zavyrăs ho» 7d XoLvby 

AOXOY. 
Napanadobuev dotndv riv “Yuerăpay Tlava- 

fraza vă Egouav Tv eră hripopopiae 

âmâxptoty rod mapâvroc, 6.05 wai Thy riutiv 

rây zarpixâv adrijs nuroyuărov” al E tai 

adrijc edxai xai adâre pelP 1uâvy. 

(Legrand, Recueil, p. 130 şi urm. no 101.) 

  

prea-fericitului Patriarh de Ierusalim chir 

Hrisant, de care e legată şi nedespărțită 

starea din vremea de acum a acelui Scaun 

apostolicese, ating 'la noi ca şi însăş viața 

noastră; dacă am spune că și mai mult, 

n'am minţi, căci din tânără vârstă ne-am 

învăţat să preţuim mai mult decât orice 

binele de obşte. 

. 

Ci ne rugăm de Preasfinţia Ta să avem 

răspunsul cu ştiri la această scrisoare, precum 
şi cinstea poruncilor Tale părintești; iar 

sfintele-Ți rugăciuni fie şi de acum înainte 

cu noi. 

DCLXXVL 
Auxentie, Mitropolit de Cizic, către Patriarhul Hrisant Notara, despre schim- 

barea Domnilor din cele două ţeri. 

“Emoroli Adtevriov Mijrponohiro» Kvtinov 

npbs zâv Xpbozvbovy, mepi Tv Btoptauăv ridy 

îeu6voy Bhayiac, Niohăân-Bo5a Mavpoxop- 

dărov, xat MohSavtac, Mia “Panobirta. 
Maxaptorare, âpubrare xat coporare Ila- 

rpiăpya ris Gyiae mâhewc lepovozhi, xoi 

zăons Iludatarivns, xbpre, xbpte Xpbonvfe, 
riv “Yyerepav cefăsptoy Maxaprârpra ăx pie 

mpoouovâ vai ebhaâc.ăorătopat rijv dyiay ad- 
ris ef, Beuevoc rod Ev oapxi yewijBEvroe 

Xproroi rod Qeo5 Tu vă zh Sapohărry v 

beta Swmvenei *ai ădacelorip ebrjuepia meră 
uaxpoBL6TnTos Ei Tod AȚtoTăTov XA. ATOBTON!- 

x05 narptapăixod abrie Gpovov, repippovpâv 

adriv ăvortpay măons vol zavrolas yrist- 
wtvns nepiorăcews, Gortc xai vă ri G&boy 

vă £opTă&o Xapp.oobvyus vai Tă Ehevooueva 
abrod pa Beopăvera, pă byierav xai ebepo- 

G5V7)y, Văv re wait rob Yp6vov, Xa ie mau 

n6Mdov Erây mept6âovs, Xapilâuevoc ari 

măyra ră sornptbdn nai xarabura. 
Tiuiav xai cefăoutoy Entorohiy ris 6eo- 

ppnopitov cob Maxaptârijtos TpOGKbYIjTOG &- 
defdumy, mai, &” adriis minpopopnbeis zii 

îperiy uot Dytelav cre, peyădwe EXăprjy, d%- 
xadă ai dd mă &hho uăpoc pâc Momeli ob 
pezpioc 1 ortpnots xai ămovoia rijs “Ype- 

pac Manapiârmros: dă ri onciav ho dăv 
Ezouev vă einoduev, mapă dă Gri mnpEnel vă 

Snoptvopev ebyapiotos Xa peaNoVbpuc 7ă 
rotadra Gopubebrjxăra Xa meplorarită rob 
xatpo5, âoăv 6n05 eivat zpboxarpa vai Gh   

Scrisoarea, lui Auxentie Mitropolitul de 

Cizic către Hrisant, despre orânduirea Dom- 

nului Țerii-Româneşti, Nicolae-V odă Mavro- 

“eordat, şi celui al Moldovei, Mihai Racoviţă. 

Prea-fericite, preasfinţite şi preaînţelepte 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi 
a toată Palestina, doamne, doamne Hrisant, 

mă închin cu dragoste veneratei Tale Fe- 

riciri şi sărut cu evlavie sfinţita-Ţi dreaptă, 
rugându-mă de cel în carne născut Hristos 
Dumnezeul nostru să le păzească în să- 

nătate neîncetată şi bună stare nezguduită 

întru mulţi ani pe preasfinţitul şi aposto- 

licescul Tău Scaun patriarhicesc, păzin- 

du-Te mai presus de oricâtă, şi de orice 

fel, împrejurare protivnică, care să Te şi 

învrednicească a serbă bucuros şi Bobo- 

teaza-l sfântă, ce este să vie, cu sănătate 
şi mulţămire, acum şi în viitor, şi în curs 

de cât de mulţi ani, dăruindu-Ti toate cele 

mântuitoare şi dorite. 

Cinstita şi venerata serisoare a Fericirii 

Tale de Dumnezeu păzite am primit-o cu 
închinăciune, și, aflând prin ea dorita mie 

sănătate a Ta, mult m'am bucurat, cu 
toate ca și din altă parte ni pare rău nu 

puţin de lipsirea şi absenţa Fericirii Tale; 

pentru care alta n'avem de spus decât că 
avem să suferim cu mulțămire şi mări- 

nimie astfel de lucruri ce se petrec şi se 
întâmplă cu vremea, de oare ce sunt vre- 

melnice şi trecătoare. Ci să ne rugăm de



vowpâwa. Nă zaponahobuev GE Thy navyro- 

Bovauovy Bedv 6hovbyos vă Bepazâvom &e 

navtodbyau.os xâde Bvoxohiay xai vă e5Bbvq 

mă oxoMă uă rijv 4pnrâv mov opiav, Boris 
vai vă ebăoxijon dă rd ănetpâv ro» EXeoc 
vă &modabonpey &v răyer Tăhy Gopatinâe 

iv GeozpoGAnrăy oov Moxaptârara, moi vă 

obyevppavOâusv £v mvebuari, xaGoe Ext6v- 
poduev mai dyaroduey. Nai, Xprori Baorhed, 
nt vă wâs boy î Xăprs Tov, doric xai 

vă riv Srowpohirra bă wat ebmuepoboav, Wzi 

îwrbe TavThG AOTIpOD GbvavTiu.X TO, 
Tăs weraboăc râv AdGevrăv tome vă ră 

“ovoev i) YTweripa Maxaprorrs, Onhovârt Thy 

werădeotv zod Exhop.rporăro» AdBEvrov Nixo- 
Nov Bos663a sie my Bpvov Obiypobhayias 
vo "TÎV AROKATĂSTIOIV TOD EXĂAWTpOTĂATO» 

Mryaju-B68a ete răv Opâvovy vie Mohâofiac: 
robe 6noiove ău.more vă rods 6tapuhăt 5 
Kăptos vă uanpoxpâvov oreptwatv vai siprj- 

vu marăsraaiw! Tă dă Er rije “Yuerâpac 
Mamnoptârzoc etroav BedGey zhetora Xa na- 

vebdoipova' js xai al mat ebyai ai ebhoiat 

etnozv pet? juv Ev Gip zavri. 
apts”, "Iavovapiob 

Kotixoo Antcvrioc. 

  

    
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

atotputernicul Dumnezeu din tot sufletul 

să lecuiască din atotputernicia lui orice 

greutate şi să îndrepte cele aspre cu ne- 

spusa-i înțelepciune, care să şi binevoiască 

prin nemăsurata-l milă să apucăm grabnic, 

iarăș, trupeşte pe Fericirea Ta apărată 

de Dumnezeu, şi să ne bucurăm împreună 

sufleteşte, precum poftim şi ni place. Ci, 

Hristoase Împărate, aşă să ne învredni- 

cească harul Tău, care să Te şi păzească 

sănătos şi în bună stare, şi afară de toată 

jalnica întâmplare. 

Schimbările Domnilor poate că le-ai auzit 

Fericirea Ta, adecă strămutarea prea-lumi- 

natului Domn Nicolae Voevod pe Scaunul 

Ungrovlahiei şi așezarea prea-luminatului 

Mihail-Vodă în Scaunul Moldovei; pe cari 

să-i păzească Domnul en îndelungată în- 

tărire şi paşnică stare. Iar anii Fericirii 

Tale fie de la Dumnezeu cât de mulţi şi 

pe deplin fericiţi, ale cării sfinte rugăciuni 

şi binecuvântări să şi fie cu noi în toată 

viața. 
1716, Ianuarie l-iu. 

Al Chizicului Auxenlie. 

DCLXXVII. 
Nicolae Mavrocordat, ca Domn al Moldovei?, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre afaceri de la Poartă. 

Nixohăov Mavpoxopâărob TirrĂntov Tpb6 

Xpboaxv6ov, Ilarprăpynv “lepocohbuov. 

1716 (sic). 

Ehdfopev mai mă ănd xâ! rob napehdovroc 

Noepfpiov tepbrazov Ypăppa ris “Iperepac 

Maxapubrjroc, ai. ăi mw vabijy ai Epe- 

rorâăziv Dytelay TI wa eDToAÎj WIrĂGTABt 

by Bebv 2ă0tdoapev' 255/0-juev ebhafâe vai 

-ăc navaviae ne ebyăs, 1ai edp/aptozodpuev 

vopev mai tă Evetie papua. 

Nă wâs mozebon ri ăi Îjpăpa, 0 05- 

52 Gpa, 0553 ori, 8v maptppezat 020 

vă vă 2vânu-rouev zi? “Yperepav Maxxpt5- 

za, vai. zaparahobpiey Tăv dIt0v Bziy vă 

zi zapuzpoopii nai vă Ti Brazohâzet, va 

zăpav Dave ăvap0d, Va Vă pas [apazoti) 

vă ci armeNavy cije zohozijto» dpetac ms 

vai < eddaluy06 PATAGTĂGIOS 1/5. 

"Ewan dat md Eaathizby '/ârt-sepizt 

- părzet: monzăp torthantyâ5v Go pă, 109: osat 

1 Deci până în Decembre 1115. 

58183. Vol. XIV. 

    

Pitacul lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1716 (aic). 

Am primit şi preasfinţita scrisoare a 

Fericirii Tale de la 24 ale .trecutului 

Noiemvrie, şi pentru buna şi prea-dorita-Ți 

sănătate şi fericită stare am slăvit pe Dum- 

nezeu; am primit cu evlavie şi prea-sfin- 

ţitele-Ți rugăciuni, şi mulţămim; am aflat 

şi cele scrise pe rând. 
Să ne crezi căci nu trece nici zi, ba 

nici ceas, nici moment în care să nu ni 
amintim de Fericirea Ta, şi rugăm pe 
sfântul Dumnezeu să Te străjuiască şi să 
“Te ferească mai sus de orice lucru rău şi 
să ne bucure cu vestea mult doritei Tale 
sănătăţi şi a fericitei Tale stări. 

Am aflat că împărătescul hatişerif serie: 
chiufâr islasindân sogră, adecă: „toţi câţi 

90 
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ăvejbprsay pară rijv xaraâpouijv Tây Xaxo- 

Bevertiăvoy” ai si robro ri Est vă xău 
ij “Ypertpa Moxaptârne, Î 8 Xoporaroc xp 

"laxovpiije, ai &ăoL Orad mp ONG Xp6- 

vov ăveybpnoay Exeidev; Mihora îi Ypertpa 
Maxopiârris nod Exet xai pavoodni pă 6a- 

atidv Xărt-oepiei; "EhmiCouev hormdy vă 

ui Em măpiay Evâyhnotw, nai Erlu vă ed- 
3oxijsm 6 ăpos Qeâs! | | 

Tă 6ox 6piler ai dă robe ajiobe xa6n- 

“o»u&vobs adrijs, ExarahăGanev: Ga bEhobv 
iv MATĂ TV TPOSTATIV Tr” pă Td Vă w- 

vobuav rby Xvâpozov îv Big, av Expâtpauav 

mharbrepoy. T6oov p.ovov Gri vă uâe '1vopilr) 
Goe B6hov adric vai apodou.6raroy ei ri)y 
5obhevaty rod Ilavaniov Tăpow nai ris “Ype- 

râpas Maxaptăenroc, ai natpixby bâppos vă 

năs zpoarălin. 
“Eoro xi. rodro sie stâmoiv rîje or. Aner- 

u07 Î xepahi) rod zpony pexăni, Meypăr- 
[luoă: eic răs Bas airias nod Expape rd 

fmarnăy Yărt-epipi, ijrov ăi adrij Gri 

moNă aîuara ExbOmuav drd airiav săuxiiy 
mow G, mi Bixatoc 6 Gece, zbv Onoiov napa- 

mohobuev Vă BOAWXpOVI, TOY Mparatratov î]- 
pâv Baodta ani zăv bn&prarov Enitponov! 

“Il fperepa prirărrj Aduva eră Tây rEK- 

vov pac npooiwvobot tijy Yperepay Maxapt6- 

vara, oi ri tepăv abrije Betty eine 

ăomătovrar ai 58 mai ns edyai vai adie 
pe 1pâv. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

1 În Moreia, Cea din 1715 contra lor. 

  

au plecat după expediţia ticăloşilor de Ve- 

neţieni“ |; şi la aceasta ce să faci Fericirea 
Ta, sau prea-învăţatul chir lacumi, şi, 
alţii cari cu multă vreme înainte sau 

retras de acolo? Mai ales Fericirea Ta, 

care ai şi mansip. cu împărătese hati- 

şerif? Ci nădăjduim să nu ai nicio su- 

părare, şi aşă să dea Dumnezeu Sfântul! 

Câte le spui și pentru sfinţii 'Tăi egumeni, 

le-am aflat; toate se vor face după po- 

runea Ta; pentru că pornim pe om în 
grabă, n'am scris mai pe larg. Numai 

atâta ca să ne ştii cu totul lui tot ai Tăi 

şi foarte cu grabă pentru slujba Prea- 

sfinţitului Mormânt şi a Fericirii Tale, şi 
părinteşte să ni dai porunei cu îndrăzneală. 

Şi aceasta să-Ţi fie ştiut: că sa tăiat 

capul fostului rechiab Mehmed-Paşa; pe 

lângă alte pricini ce le-a seris împără- 

tescul hatişerif, eră şi aceia că mult sânge 

sa vărsat din pricina lui; o, ce drept e 

Dumnezeu, pe care-l rugăm să dea mulţi 
ani prea-puternicului Împăratului nostru 

şi prea-înălţatului Vizir! 
_ Prea-iubita noastră Doamnă cu copiii 

noştri se închină Fericirii Tale şi dreapta 
i-o sărută cu evlavie; iar sfintele-Ți ru- 

găciuni fie şi 'de acum înainte cu noi.:



APENDICE 
(Acte lăsate la o parte, relative la epoca anterioară anului 1716.)



 



DCLXXVIII. 
Menţiune a călătoriei în ţerile noastre a Patriarhului Ioachim de Con- 

stantinopol!. 

“Eos 68 zăhw rbv Opăvov 6 “loaxeip, 
a 

| „..Si a luat iarăş Seaunul Ioachim, şi 

ce 2v &Xtyp 2mopebta, &v ij MohăoGinyi4, | peste puţin a călătorit în Moldovlabhia, la 

e | 

i 
| 

| 

i 

mpâc rod Mmoydăvov adrbe 38 05% '1j0EAmos Bogdan ; ei acesta n'a voit să-l vadă măcar; 

ăi îdeiv adzâv EN0y 85 îv ri] Bhaxin, ete 

zăv Apoyăâarov, Ex ri AoM)G Xa Teptp po- 

vâszoe, mămei Erehtwryoe, xai âvett64004,. sie săvârşit, şi sa ridicat în Scaun iarăş Pa- 

mbv Bpâvav 5 opuse zâhw Eger 1ăp Bzs . homie; căci Dumnezeu are ochiu pedep- 

ERĂUROV Opt. e e e | sitor, 

şi, sosind în 'Ţara-Românească, la 'Târgo- 

vişte, de amărăciune şi de despreţ, aici s'a 

(Sp. Lampros, Ecthesis Chronica, în colecţia de „Byzantine 'Textes“ a lui Bury, Londra 1902, p. 57; 

şi în Diaconul Nicolae M. Popescu, Patriarhii Tarigradului prin “țările româneşti, veacul XVI, Bu- 

cureşti 1914, p. 10.)   

DCLXXIX. 
Menţiunea călătoriei în Țara-Românească a Patriarhului constantinopo- 

litan Teolept. 

„.?Emopebâq 88 ami tv rij Băzpiq, ur 

Qeic Dn rod ADQevrăc 705 “Payrobha 2 sie ră 

orevăsat păya wibpov. Ilopevfeie 0dy, Exetoe 

! „... Şi a călătorit şi în Para-lomânească, 

| poftit de Domnul Radu (sic) ca să gă- 

| _tească mirul cel mare. Şi, făcând drumul, 

bv AdBăvrgy Bras âvaxrio, 7bv vady ij | a încredinţat pe Domn să clădească din 

Mawuxapiorov' 6 wai noise, Grethac XongA | 

„dac pi. "Eee ăp nessiv Ex mie za- | 

daerjroe 1 rpodhha” GAY 0by fozarat foc | 

TOD VDV. i... | 

nou biserica Pammakaristos; ceia ce a şi 

făcut acesta, trimeţând o sută de mii de 

aspri. Căci eră să cadă de vechime turla; 

iar aşă stă şi până acum... 

(Lampros, Ecthesis Olroniea, pp. 67-8; şi la N. M. Popescu, 1. c., pp. 22-3, 28-90.) 

  

DCLXXX. 
Menţiunea unei danii de bani şi odoare a lui Basarab-Neagoe către Pa- 

triarhia Ecumenică şi a prezenţei fiului său Teodosie ca ostatec la Poartă. 

„.."0 33 fas Ttâvos (Kavafobrtns), be „„„.Lar zisul Tzanos (Kanabutzes), de vreme 

ob pepove 7b Eaorod Benz, nopenheis ăviji- ce nu i se făcuse voia, pornindu-se a dat 

“ete 760 retentăpty e Cozi zaparatadiitt, de veste Tefterdarului că este un depozit 

îm mod Abewbe sie Bhaytas Aiades E de la Domnul Terii-Româneşti, şeptezeci 

Zoudyrovea s05 [aoapauză, val, ănoareihas, de mii [de aspri] ai lui Basarab, şi, tri- 

z)afev adză, pai zăs robzas râs ăp'păs, meţând, i-a luat, şi cupele de argint, pe 

dazep îeotine dă pvrpâobvov ADTab' „i VE care le lăsase pentru pomenirea ui; şi sa 

  

1 Altă povestire mai sus, p: 43, no XCVII, la data grețită de 1514, care e numai pentru no XCVIII, 

privitor la călătoria lui Pahomie, nu a lui Zoachim. 
. 

2 De fapt, Neagoe. 

1504. 

151%. 

După 1522, 

31 Decem- 

bre.
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1533-4. 

1574, 

ovevy ăpayaude oda oc mi "Exxhmoia. făcut peire nu puţină Bisericii. Şi, având 
“"R-zov 68 6 abrhe Adfevrre bidv &v ri Il6- acelaş Domn un fiu la Țarigrad, cum e 

det, Gonep cotiv Eos, ei dbiâavl, 0tâue datina, ca ostatec, a dat părintele său lui 
38 6 narip abrod răy Bedimnroy? ap xaLpod Teolept mai înainte vreme galbeni două 

phopia Wtitdâec 85, ârwe toravrat Evexey mii, ca să steă acolo pentru fiul său, la 
rod viod adrod, re ppelac xarenetţobos vre-o nevoie ce ar cădeă asuprări; şi, de 

abrâ"ă ei 68 xai redeorijoat, Eoruoay ris "Ex va muri, să fie ai Bisericii. Şi, peste nu 

xmoias. Ob mob ră v utop upoboas, ad- multă trecere de vreme, l-a dat gata pa- 
măv ză Gobovinbv mâdos Eredebrmoev. "Hy tima ciumei. Şi eră un călugăr al lui 

28 rs mwadowmpos rod eoMijnrov, v6wart Teolept, anume 'Malahia, care, ştiind cu 

Mohayiac. "Emiorâpevos âxp!fâc ănavra, ă- |  de-amănuntul toate, a dat de veste lui 
verde răv Ttâvov, ds, rehebrijoavzoc rod “Fzanos, că, murind Teolept, el a dat gal- 

Bcodinzov, SEduwe ră. phopia mphe by benii Chartophylaxului. Înspăimântându-se 
xapropbhnxa. Poâmbeic obv â& xapropbhat, deci Chartophylaxul, a dat galbenii Tef- 

mopebleie Btdwwe ră phupia rob reorepăpi, terdarului, căci aflase lucrul şi Tzanos.... 

met &uade mot 6 T(ăvoc iv bn6feow.... |   
(Lampros, Ecthesis Ohronica, pp. 10-1; şi în Diaconul Nicolae M. Popesen, î. c., pp. 31-2.) 

DCLXXXI. 
Menţiunea ajutoarelor date de „Domnii munteni“ la clădirea mănăstirii 

Sf. Sava la Ierusalim, şi a egumenului Ioan Românul. 

-- Adrby ră Gr6hlov îjGpav rod “Ayiov LâGa, + Această carte au găsit-o a Sfântului 
ânoray îvi6m 8 “Amos Xăfas, 8ă ovvep- Sava, când s'a deschis Sfântul Sava, cu 

vetac râv dpevrâv rije Bhayiae, xai 1jp0ev ajutorul Domnilor 'Ţerii-Românești, şi a 
5 mp Îrobuevos mod poe vă xai Îjnij- venit fostul egumen al Muntelui Sinai, 

0s4y Th wovoariiptov, îjrovv 6 xdp "lwaxsiu, şi au luat mănăstirea, adecă chir Ioachim 
Bidyoc, moi Emoinay ăpoprouy: î| mis Eyet Românul, şi au făcut afurisanie: cine are 

Enfhija mod “Ayiov Sia, vă ră 30. Kai cărţi ale Sfântului Sava, să le dea. Şi încă 
Zete TjGpunev 6 ubp Mătwos 6 âyoc d oixo- a găsit chir Maxim, Sfinţia Sa economul, 

vâuoc, mal Edwoev mevre uavidia] rod dp şi a dat cinei bani lui chir Ibrahim diacul 
Ipaiipi Sdnov nai yaurpod rod mană Xehe- şi ginerele popei Soliman, din satul Pe- 

wâv, ăză ră opiov Iletadă, Erovs Lu, îv- zală. Anul “7042, indicţia a 43. 

drivoc &. "   
(Papadopulos Kerameus, “leposohvprrtrh Br6hodmxm, Il!, p. 267, no 1; notiță pe un 

manuscript din veacul al XIV-lea, cu Canoanele Maicei Domnului şi Minee; v. şi Sp. Lampros, în N og 

CENimvouyhpwv, VII, nle 2-3; Studii și doc., XXII, p. 86, no 1.) 

DCLXXĂII. 
Însemnare. pe un manuscript, despre uciderea lui loan-Vodă cel Cumplit. 

"Ero»c „apoă'. "Orăv Eniyev 5 Ieyhepneyas | - Anul 1574. Când a venit beglerbegul 
pă robe rpijs neymăes mot Exoțav rode-lloy- | : eu trei begi și au bătut pe Moldoveni, 

Băvovs, Xwhdâec 6, ai mâv "Apdevrn re 32.000, şi pe Domnul Moldovei, anume 

Noy5aviae; dvopar 16 Borjfora, ai abrăy 

răv Eoxrjoav să 8io maptdiac, pri "lobhiov * 

Ioan Voevod, şi l-au rupt cu două cămile, 

în luna lui Iulie în 15, şi atunci a luat 

we, mai rârec &mipey mb oxâuyt 6 [lerpo Bovj- Scaunul Petru Voevod. 

forae, 
(Sp. Lam pros, în Ntos “ENimvopvmuuwy, VII, nle 2-3; Studii şi doc., XXII, p. 86, no 2.) 

1 Care susţinuse candidatura la Scaunul patriarhal a lui Ioanichie de Anhial contra lui Ieremia 

de Sofia, care izbutește. 

2 Fost Patriarh (1513-22). 

3 Lat.: obsidem. 

+ De fapt: Iunie.
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DCLXXXIII. 
Însemnare pe un manuscript despre scoaterea din Domnie a lui Petru- 1579, 

Vodă Şchiopul.. 

april, uiy[i] Noewbpio, ijh0ev d rbaod- ; - 1580, luna lui Noiemvrie, a venit 

ans Grob ebyadey rby eboefsorarov 'Acălv]ray |  ceauşul carea luat pe prea-cucernicul Domn 

"0. Ierpovy BoiG6âay ând ră Lidatovy. | Io Petru Voerod din Iași. 

(Sp. Lampros, în Nos 'BNimvonvipuwv VII, nle 2-3; Studii şi doc,, XXII, p. 87, n0 3.) 

DCLXXXIV. 
Mihnea-Vodă al Țerii-Româneşti dă mănăstirii Dipalit (Annaanr8) 3.000 de 1581 

aspri pe an şi 300 pentru drumul trimesului. (1089), 18 Tanvar. 
(Archivele Statului, Radu- Vodă, XXVIII, 1.) anuar 

Novembre. 

DCLXXXV. 
| Patriarhul Teolept al II-lea către fostul Patriarh Ieremia: postscript cu 1586. 

menţiunea călătoriei celui d'intâiu în ţerile noastre. 

„... 0bu Epbaoe 38 menplivar mb mapăv, 

ai atei 6 ndp Bedimnros bv îy Bhagis, 

mapă mob xdp Ninpâpov.... | 

„... [Scrisoarea] aceasta n'a apucat a fi 
trimeasă, şi a fost scos Teolept, aflându-se în 
Tara-Românească, de către chir Nichifor... 

CExxhmstasrta 'Ahnliera, II, p. 795, col. 1, nota 1; la diaconul Nicolae M. Popescu, 

I. e, p. 43.) 

DCLXXXVI. 
Meletie Pigas către Constantin Corniact, Mare-Vameş al lui Alexandru 1587. 

Lăpuşneanu, despre un discurs, de Paști ce-i trimete. 

Mehertov» rod Ilryă 

Rovoravrivp 7â Kopwaxră. | 

Ilazăpov eboefăy, wădora zi eboefeias mpopăuy, 10 ze narpâov ebae6âs îyây- 

roy (e vai marpidoc abis ot Aonoi), îv păper ridmut E70, xai zâv eboefnbvrov Exxaroc Xat 

2y£, edoefetac, robro Gnep 6 mapby Enayjehderat X6'7o6, 6 zegi rod Ilăoga novndeie Tpiv xai 

zâuos ăhetavâpwbe mpoomopeuleis eixărec Enetâij 6 Gpovoc Ereivoc fpâv or, îj (eineiv 

gietârepov) rod Bpovn» obufoha păget, răs srmoiovs Ey Atybarp Tevopevae ÎvaGTăotis Var” 

ari 105 cornpiov zâdo»s îppav, xad Svapevoboac ăgpis 6s Ilevrijxocrii, âv TpOnov zeheirat 

xafP dpâs abrbv 88 cod ri ztuiq mepaNi dopov ntyno, ri) ră Tîi zardetac rpapăvij onabiov 

32 ob Befoto eră rîjs Gpotbyo» xai âv RuNâY maidooy, y 2v Xptsră ză oortpi îvato. "Epposo. 

Mowwptâvos tv, Eret copie papat. 

(EA). orhoh. cohă, XVII, p. 71.) 

DCLXXĂVII. 
Însemnare a lui Luca, episcop de Buzău, ca scriitor de cărţi. 1588, 

»>0 Mart, 

"Erehet 1 mapoboa BEhros tă petpâe ! S'a săvârşit această carte cu mâna mea, 

2u05, ramztvob xal Eha/isto» Entoxânt» Mao- | smeritul şi prea-micul episcop de Buzău 

tâon Acoră 205 Kozpion, 2v fiăpar mob eb- | Luca Cipriotul, în zilele prea-cucernicului 

cefeorâro» Abevrăe Tu "low Mie | Domn al nostru lo Mihne Voevod, în anul 

Boefâyla, îv ce be, td. a'-zms, uri | 7096, indicţia întâia, luna lui Martie în 207. 
ț 

Magrio 7. | 

(Me. 3.963 al Dionisatului; catalogul Lampros, p. 424.) 

1 Anul a fust crescut, după modul bizantin, la l-iu Septembre, deşi data e după Hriatos. V. 

vol. XI, p. XLYI. 

2 Cf. şi Larabros, |. c., pp. 261, 305.



1588-91. 

1594, 
4 Iunie. 

1599, 
22 Februar. 

DCLXXĂXVIIL 
Însemnări de călătorie în Țara- -Românească şi în Moscovia ale lui leroteiu 

de Monembasia, autorul lui Bi6hioy îcropruâvy. 

"Ry Erer „Chile, oenreuâplo 1, Îutpa 7. | În anul 7097 (1588), Septemvrie în 17, 

“+ “O Movew6moiac “lepâdeoc, &y Moogobiq. | zi Marţi. + Al Monemvasiei leroteiu, în 
Moscoria. 

“lepâbeos 5 Movew6moiac, &v Erer sthllo, Ieroteiu al Monemvasiei, în anul 7099 

lovyip , îv Bhayia xarepuâuevos îx “Po- (1591), Iunie în 10, în Ţara-Românească, 

atac 1, venind din Rusia. 

(Papadopulos-Kerameus, “Ie posohoptrix Bifhtofx, p. 194, no 111; p. 19%, no til; 

manuscript miscelaneu seris de Ieroteiu.) 

DCLXXXIĂ. 
Însemnare a episcopului Luca de Buzău, ca scriitor al unei Evanghelii. 

"Erederim mb mapby Getoy wai iepby âjtov || S'a săvârşit aceasta, dumnezeiască şi sfântă 

Edapyădov Bă petps îuod, rod razervod ai | Evanghelie cu mâna mea, a smeritului şi 

edrelods Emonbno» Mmovttov Aovuă rob Ko»- simplului episcop de Buzău Luca Cipriotul, 

mpio», 2v îu&pous rod eboefeorăro» Ablevrbc în zilele prea-evlaviosului Domn al nostru 
Îwâv lo Moxa Boef6vă, Erer ămd rijs &v- lo Mihail Voevod, în anul de la întru- 
oăpxov oixovoias 705 Kopicv îju.âv 'lnood parea Domnului nostru lisus Hristos 1594, 

Xptoro5 aphăe, ivârarâvos ÎI, uni "lowiw indieţia a 7-a, luna lui lunie în 4, ziua 

9, Îufpq vea. Marţi. 

(Papadopulos Kerameus, “lsgosohoptrixă Be6hrolax:n, III, p. 199, no 4.) 

DCXC. . 
Însemnare că un manuscript s'a scris de Matei din Pogoniana?, cu chel- 

tuiala unui Grec din Angora, la Iaşi, şi s'a dat la biserica de acolo a Sfântului Sava. 

  

"Erede6] ză zapăy Getoy wait tepăy Ebay- S'a săvârşit această dumnezeiască şi sfântă, 
Ehoy Bă yetpbs Marfaiov iepopovăpo xai Evanghelie cu mâna lui Matei ieromo- 

mpwrocoyithov rii; Meyăhs "Exxhmoiac, rod nahul şi protosinghelul Marii Biserici, cel 
a Iloroveavis, Gbvâpouij 68 uni dară 19 din Pogoniana, eu ajutorul şi cheltuiala 
pod Kovoravrivov Kopnere Aentj, rod pts- dumisale Constantin Corpete Lepi (sc), 

mawxorătov wai ebyaveotărob, rod 6 "AT- prea-ereştinul şi prea-nobilul, cel din Ancira 

vbpac mis Ladariac, vai dprepodm Ev râ Galatiei; şi sa dăruit prea-veneratei bi-- 

zavosntp vag rijs Ilavayiac pov ră ăvrt &v serici a Preasfintei mele ce se afiă la Iași 

east rîje MoNobhaiac, perâytoy rod “Aţiov | - în Moldovlahia, metoh al Sfântului Sava, 
Bafta” îc 8 dy mc mâv Ewetoa ddehrâs î) [din Ierusalim]; şi cine din fraţii de acolo, 

xai 6 mpoeoroc 605703) peraxouijoat ard ori şi egumenul, ar voi să-l strămute în 

"tv re povaornpiw rob “Aiov Sâ6Ga, îj E [chiar] mănăstirea Sfântului Sava, sau în 

ăi fjnore râzg, Eero ij Ilavagiay pov alt loc oarecare, să aibă pe Maica Dom- 

manei 2 ri) colGelpă TipEpa ris xpiseoc. nului pedepsitoare în ziua grozavă a Ju- 

“+ ?Ey Erer stpţ, iv[âmâv]oc 16! ms, pevpoba- decăţii. + În anul 7107 (1599), indicţia 12, 

pie %57. <- Ilpoubbia 88 wat uvpio» Ampunrpio» Fevruarie în 22. + Şi îngrijirea dumi- 

mod £6 "A0rvây. sale Dimitrie din Atena. 

Q5rms uovayde âuaprudde Marbaioc, Preotul monah păcătosul Matei, 

Noyowavie Ex maaăs “Haeipov, Din Pogoniana Vechiului Epir, 

“Ey paye rabryv ri Bfozesoroy Grâhovy. A seris această carte inspirată de 

(Domnul). 

  

1 Repetat şi la urmă. 

2 Viitorul Matei al Mirelor, poet şi cronicar. V. Istoria literaturii române în secolul al XVII-lea, 

JI, excursul 11.



, 
[La început:] Tb zapăv Edarrehov sivat 

rob “Ayiov SA66a ete Lidotov: EBhoowev riueic 

ăMo Enei, mat rodro torelhmuev eic Tăy 

“Apoy Tăoy. 1677, Abyobaro» şi. O 'lapo- 

sohbuwy Aooitece. 

Evanghelia aceasta este a Sfântului Sava. 

la aşi; am'dat noi alta aici, şi aceasta 

am trimes-o la Sfântul Mormânt. 1677, 

Avgust în 3. Al Ierusalimului Dosofteiu. 

(Papadopulos- Kerameus, Tepocohnptrizm Brfhrob-axa, IN, p. 204. n0 6.) 

DCXCI. 
Versuri greceşti către Mihai Viteazul. 

„... Aobxa mal nporonăoropa năonjs Lpav- 
[ovGaviac, 

Mupah Boef6da 38 Ab6svr' Obxypoâhayias 

"Eaepăeoec navrotwijy ă66av etc Tv atv 

Kai gipinv riv dăvarov dvi măv add (sic) 
[âova. 

Duce şi mare-maestru (sic) a tot Ardealul, 

Voevodule Mihail, Domn al Ungrovlahiei 

Ai câştigat slavă de tot felul în veae 

Şi faimă nemuritoare prin lupta cea bună. 

(Ms. 1.385 al Simopetrei; 22 de versuri reproduse în catalogul Lampros.) 

    

DCXCII. 
Judecată, din partea lui Dionisie Rali, episcop de Târnova şi locţiitor de 

Mitropolit al Moldovei, şi din partea lui Gherman, Mitropolit de Cesareia Palestinei, 

întrun proces de despărțanie. 

+ Gaa n HeRSueie GPOARBHRAIE APĂI- 

ENCKHh H ENCRAWE H IBIARURIX 

Afâkwu. 

-- Tlpoxnnp&vqe rije îmâv Tazewvbrnros, 

napâvos wat rod noweporâăro» M[rr]pons- 

Mrov Katoapeias ris Iodarorivae ai 705 

Beophesrârov întoxino» “Pop/âvov, zpodijAbsy 

Veopros vpaupartzâe, XSrwy Ori, Ejov n- 

vata, îvăpart Aparrodrla, Ăvev stâticews abreb 

mopewbsic mpd uatpod sis rhv Beorthtoraray 

2miozozov Xovaiov, 1bp 'lolî]yyry, ueră pri 

-avijs vai Bâhov Băteteh/6n 8 abrob. Xpâyov 

NSNWR H 

53 nopaâpauâvros, Enopsbin 12 abthe pie 

răy stprutvoy 02 ptătararoy 2zioxonov Novi», 

xai, zi aitiay eizov, os eră dâhov Easy 

1 ovi adro5, Apavodra, "puna ra leiSews, 

5 dz Beophtorazos xp "loiwyns Enioxonos 
y 2 A , bi a = * 

Edooev pâna Alubssos, sic 7 hafeiy abs 

zivy “ovi abtod Apayodra 6 eiprjpâvos Le- 

bpitos Tpapazirs” mai, cadru eizoy, 2p08- 

cae mai [pâuaa 705 OsowthescăTo» Eat540%4). 

“0 33 ăedpds ci eipqnăvns Apavobrsas, 

"Ovoibzptoz, Ehegev Bz ză ppăwua Gzep hEjet y0bD'7p105, Yey DT 10 BAD Rep HSS! 

5 Peopnos a ifwnfn zapă 70 Beozthes- 

zâzo> îmondzan oda Fort weră stâT,0cos to 

fzopheozirin Ento46z0), ANA sis pova'p 55, 

loatac Ovâpaet, iafy apă To eipru vo 
pg > p Lb 

Teopţio» meioza pia, ThÂGIS VpiupA E 

aposbzo) 705 Beowheorăzo» ERtOHÂR0b, 8 

Zoey adr. "IL Tazewârns 58 îi, Grei 

58183. Vol. XIV. 

  

  

“- Judecata şi încercarea de Dumnezeu 

iubiţilor arhiepiscopi şi episcopi şi cuvio- 

şilor popi şi diaconi. 

-- Stând în Seaun Smerenia Noastră, fiind 

de faţă și prea-sfinţitul Mitropolital Chesareii 

Palestinei şi prea-iubitorul de Dumnezeu 

episcop al Romanului, a venit Gheorghe 

grămăticul, spuind că, având el nevastă, 

anume pe Drăguţa, fără ştiinţa lui du- 

cându-se ea mai înainte la prea-iubitorul 

de Dumnezeu episcop de Iluşi, chir loan, 

cu meșteșug şi înşelăciune s'a despărțit de 

el. După câtvă timp, sa dus şi el la acel 

prea-iubitor de Dumnezeu episcop de Huşi, 

şi, spuind pricina, cum că prin înşelăciune 

a luat nevasta lui, Drăguţa, carte de des- 

părţenie, iar prea-iubitorul de Dumnezeu 

chir loan episcopul dădu carte de desfa- 

cere, ca să-şi iea înapoi nevasta, pe Dră- 

guţa, acel Gheorghe grămăticul; şi, spuind 

acestea, a întins şi cartea prea-iubitorului 

de Dumnezeu episcop. lar fratele acelei 

Drăguţa, Onufrie, a spus că acea carte ce 

spuneă Gheorghe că sa desfăcut de către 

prea-iubitorul de Dumnezeu episcop, nu 

e cu ştiinţa prea-iubitorului de Dumnezeu 

episcop, ei un călugăr, aname Isaia, luând 

de la acel Gheorghe trei stupi, plăsmuind 

scrisoarea ca din partea prea-iubitorului 

de Dumnezeu episcop, i-a dat-o. Deci Sme- 

91 

C. 1600. 

Iaşi, 

1600, 
26 Iulie. 

21
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1605, 

Iunie. 

1605 

(7114), 

6 Septembre. 

sas wapropias stnep obroc Eye 1b îmdec, 

de 6 abrbc "Ovoboptoc MEeL, mpooâwepev Thy 

Sobrarov Ev ieponovăyote xp "Abnvdatoy 7by 

ăpywpavăpiray nai xa0rrobuevov ris oefaauiag 

povije Mniorpirtac xai roy 6ovbratoy tepo.6va- 

“ov x5p Ebrbytoy, ăvâpac ebhafeie wai doiovs, 

ode âxpi6s iterăoac î) Panervtrris 1uv, ebpe 
ai abrobe uapropodyrac îs peră B6hab Ea- 

ev 6 Leopytoc ră Ypăppa napă rod eiprutyo» 

p.ova:p05 "Hoatov. “H Tazevârns 1.ây, oră 
răv adrăv waprvpiay, Bedomanev ădstay Tf) 

ovar îva brăpm Gateoyubv ară rod 

mp ăvăphe adrije Leopyiob, xară rijy dd- 

Cev&w îv Enoimoev d Beoprhtoraroc Enioxonoc 

Xovatov, dp "loăywms, ai abrbe 6 Lspytoc 

mă iv moră ovi, adzod Apavobrta. “0fev 

mai ele Bijiwotv wai dopăderav Ejevero nai 

rd zapăv Ge6moriiptov vpăpua rîe îp.oy Ta- 

mewârnros xi wareorpobr, Ev 1 napovrt 

Bei ăi rîc dmorărie Minr)rpondheos 

Fovrtiă6ac, tv Eret priit, pini "lovit neo, 

ivânriovos Bsndrms rpirn. 

-- '0 Topyâfov xsi zpâsâpoc Mohâofha./las, 

Awvbatos. 
+ Tamewds MinrlponoNras Pepuavbs Kar- 

sopeiac rijc lahatorivne, npoxsOnu&vns Tis 

Îu.âv Tazswârptoc îv 7 isp *pirnpi Tapă. 

(Iorga, Studii şi documente, IX, pp. 35-6.) 

  

venia, Noastră, căutând mărturii dacă este 

aşă cu adevărat precum spune Onufrie acela, 

a adus pe prea-euviosul între ieromonahi 
chir Atanasie arhimandritul şi categume- 

nul cinstitei mănăstiri a Bistriţei şi pe prea- 

cuviosul ieromonah chir Eftihie, oameni 

evlavioşi şi cuvioşi, pe eari cercetându-i 
cu de-amănuntul Smerenia Noastră, i-a găsit 

şi pe ei mărturisind că prin înşelăciune 
a luat Gheorghe cartea de la acel călugăr 

Isaia. Smerenia Noastră, după această măr- 

turie, am dat voie femeii ca să-i fie des- 

părţenie de bărbatul ei cel de mai înainte, 

Gheorghe, după despărțenia ce a făcut-o 

prea-iubitorul de Dumnezeu episcop de 

Huşi, chir loan, şi Gheorghe, din parte:i, 

să fie despărţit de soția lui de mai înainte, 

Drăguţa. Deci pentru mărturie. şi sigu- 

ranță s'a făcut şi această scrisoare de 

adeverinţă a Smereniei Noastre şi sa aș- 
ternut în cea, de faţă dumnezeiască con- 

dică a prea-sfintei Mitropolii a Sucevei, 

în anul 7108 [1600], luna lui Iulie în 26, 

indieţia a treisprezecea. 
-- Al Târnovei şi vechil al Moldovla- 

hiei, Dionisie. 

“- Smeritul Mitropolit Gherman de Che- 

sareia Palestinei, stând împreună cu Sme- 

renia Noastră în sfântul dicastiriu. 

DCXCIII. 
Insemnare pe o Evanghelie dată de Doamna Elisaveta a lui Ieremia Mo- 

la mănăstirea Cutlumuzului din Athos. 

"Exove stpuy!, e uurjvh lobvip, Erobro ră 

rezpafwyyehov îjve 7îje wovijs 705 Xorîjpoc, 

205 Ensrheyoutvov Kobrhsbwobat, xai mă Ex66- 

pqoev î) zoho/powpsw î) Toyo "Refer, 

rod zodxpovnusvov Exhauzporâro» xi ebos- 

Geordărov Adâvros nions Mohdofhayias, xi- 

po» Plodyvov 'lepsuia Bosfovâa. 

În anul 7113, la 5 din lana Iunie, 
această Evanghelie e a mănăstirii Mântui- 
torului, zisă Cutlumuz, şi a înfrumuseţat-o 

răposata Doamnă Elisaveta, a răposatului 
prea-luminatului şi prea-cucernicului Domn 

a toată Moldovlahia, domnul lo Ieremia 

Voevod. 

Sp. Lampros, Ntos “Fhhvopviuov, VII, n-le 2-3; Studii şi doc., XXII, p. 81, no 4. ! 
p p 1VoLY'1 Ș P > 

DCXCIV. 
Radu-Vodă Mihnea-dă Ivirului 15.000 de aspri pe an şi 500 pentru chel- 

tuiala trimesului. 

(Archiva Statului, Radu- Vodă, XXVII.)



Însemnare pe un manuscript, despre moartea lui leremia-Vodă Movilă. 

1606, "lobyio» 291, ămtavev “lepeuiac o | 
Boeâ6ăag, wat dredetăro rodrov 5 ădehge | 
adrod, Svuey, mi 1 "lovhtov. | 

1606, lunie în 29, a răposat Ieremia 

Voevod şi i-a urmat fratele lui, Simion, 

la l-iu Iulie. 

(Sp. Lampros, în Nfos “ENhnvopwhpuwv, VII, nle 2-3; Studii şi doc., XXII, p. 87, n0 5.) 

DCĂCVI. 
Act de închinare al lui Radu Mihnea pentru mănăstirea Radu-Vodă către lvir. 

Radu-Vodă, pentru închinarea la „Iveriia“ a Sf. Troiţe, „carea, iaste lăngă Bu- 

cureşti“, făcută de Alexandru-Vodă, „lavră mare şi de cinste, în loculă de Mitropolie“. 

Supt Mihnea, „sau fostii slăbitii şi s'ait fostii surpatii de preste totii“. Despoiată fiind, „am 

începutii a direage şi a înnoi. . -, pănă nu să răsipeaşte şi nu piiare“. Să trimeată Lvirul 

„preoţi şi oameni buni şi înţelepţi ca să fie vreadnici de a căutarea şi de a ţinearea 

lucrurile şi "trebuinţele sfintei mănăstiri cum ar fi mai cu cinste“, „veniturile pentru 

hrană“, şi „să aibă a fi înii locii de ospătărie în toată vreamea, ca, de va aduce Domnulii 

Dumnezei oaste sat Domnu saii arhierei sait boiarii sai călugării sait slujitorii, saii 

bogatii, sati sărac, să nu fie lipsită de trebuinţe sfănta mănăstire“, Prisosul va, merge la 

Athos. „Pentru că acestii loci şi dumnezeiască mănăstire iaste aproape de Scaunulii domnescu, 

şi în toată vreamea ati fostii obiceaiulii Domnilorii şi arhiereilori şi boiarilorii şi orearei 

i-ar aduce Domnuli Dumnezeii oaspeţi, de vorii mearge la sfânta mănăstire întru 

preumblare şi întru ospăţii, să aibă a ospăta cu cinste.“ 

(Fraducere de pe la 16302.) 
(Areh. Statului, Radu- Vodă, XXV, ne 7.) 

DCXCVII. 
Însemnare că Patriarhul Chiril Lukaris se găsia la 1615 în Țara-Românească. 

In Valachia, 1615, eis my Meyav Peop- | În 'Tara-Românească, 1615, [predică] 

“ov. | la Sf. Gheorghe. 

(Pe un ms. de „Didahii“ ale lui Chiril Lukaris; Papadopnlos Keramens, “eposohvputrtx 

Brdo, IV, p. 415, n9 439.) 

DCXCVIIL. 
Însemnare pe o carte scrisă de Mitropolitul Luca al Ungrovlahiei, cu chel- 

tuiala Marelui- Vistier Hrizea. 

Adră ză Beicv vai îephv Bbashhrov Erpăij | Această dumnezeiască şi sfântă Evan- 

Bă -petpbe îu.od z05 zazetvod Obyapobha/ias ghelie sa seris cu mâna smeritului Luca 

Acoyă, z0b Kwzpiov, d:ă E6630v z05 ame | al Ungrovlahiei, Cipriotul, cu cheltuiala 

eveorăzov» ăp/onos Meyăhov-Beortipiri 1 „prea-nobilului boier Marele-Vistier, dum- 

po» “Pricv, ai ăvtipoosy air sis zi uovi,y nealui Hrizea, şi a închinat-o la mănăstirea 

zâv PllZipoy, 2 ză drpovyup "Oper, îv Tp&- .  Lvirilor, la Sfântul Munte, în zilele prea- 

pat 705 214V55520TĂr05 AdBeyrăc popii ?lo. : evlaviosului Domn domnul lo Alexandru 

"Adetivâpo Bosfovâa, iod mod 'Aewds "Pa- ,  Voerod, fiul Domnului Radul Voevod, în 

3obho» Bosfâyda, îv Eee „pf, ză 28 ie - anul 11382, iar de la Întrupare 1624, in- 

Zynâgan Gamopias apr, td II * dicţia a T-a. ” 

(As. 5.505 al Ivirului; eatalogul Lambros, p. 219.) 

    

1 Dopă notița noastră Ieremia ar fi murit, deci, în noaptea de 29 pe 30. 

2 Gramata Patriarhului din Constantinopol pentru închinare (1514, no 9) şi alte acte patriarirale 

din Arch. Statului se vor da la sfârşitul intregii lucrări. “Pot acolu xi un act de la Silivestru de Antiohia. 
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1606, 

29 Iunie. 

1612-3 
(3420). 

1615. 

1624.



1724 

"Târgovişte, 

1625 

(1133), 

14 Mart. 

1630, 

6 Iunie. 

C. 1630-40. 

DCXCIX. 
Alexandru-Vodă fiul lui Radu arată evlavia-i specială pentru mănăstirea 

Ivirului, căreia-i închină mănăstirea de la Bolintin. 

Hramul Bolintinului e al Adormirii. A fost mănăstire domnească. Şi Mitropolitul 

[mea s'a învoit la închinare. „Şi nimeni să n'aibă voie a pune egumen la mănăstirea 

Bolintinului, ci acela să fie pe care marele sobor al lavrei sus scrisei mănăstiri îl va 

pune şi trimete.“ 

(Areh. Statului, Radu- Vodă, X, no 9; din slavoneate.) 

DCC. 
Închinarea, de Leon-Vodă, a mănăstirii Stelea din Bucureşti către Ivir. 

Leon-Vodă dă mănăstirea Stelei la Ivir. „Pentru că, întăiii când a cugetat ca să 

facă această mănăstire a Stelei Spătarul, încă în zilele lui Mihnea-Vodă, în al doilea rând 

de Domnie, însuşi Stelea Spătarul a chemat pe călugării de la sfănta mănăstire Ivirul de 

la Sfântul Munte de ai venit aici, şi a făcut Stelea Spătarul această sfântă mănăstire, şi 

au fost ispravnici călugării de acolo de la Sfântul Munte, iar cheltuiala mănăstirii a fost 

toată de la Stelea Spătarul, şi a înehinat-o el însuş cu toate moşiile şi cu toate bucatele 

ca să fie metoh al sfintei mănăstiri Ivir mai sus scrisă, pentru sufletul lui si pentru 

sufletul părinţilor lui, şi s'a înscris şi în sfântul pomelnic, și totul a fost pe seama mă- 

năstirii de la Sfântul Munte. Dar apoi, când a fost în zilele răposatului Mihail Voevod, 

venit-a vreme şi s'a prăpădit sfânta mănăstire, când Sinan-Paşa. din răutate a ruinat-o 

de tot. Dar apoi, când a fost în zilele lui Alexandru Voevod, fiul lui Iliaş Voevod, sa 

făcut părintele nostru Grigorie Vlădică şi Mitropolit al 'Țerii-Românești, şi năstavnicul 

de la sfânta mănăstire Ivirul a pus egumen aici, la mănăstirea cu hramul Sfânta Troiță, 

a bătrânului răposat Alexandru Voevod, tatăl Mihnei Voevod, în oraşul Domniei Lumi 

în Bucureşti, şi atunci, în zilele lui Alexandru Voevod, fiul lui Iliaş Voevod, Sfinţia 

Sa a început de a făcut case şi pivniţă pe locul sfintei mănăstiri a li Stelea 

Spătarul. Iar, când a fost acum, în zilele Domniei Mele, când Domnul Dumnezeu şi 

cinstitul Împărat m'au dăruit pe Domnia Mea şi cu sehiptrul Țerii-Românești, părintele 

nostru Vlădica Grigorie Mitropolitul Sfinţia Sa a început de a făcut sfânta mănăstire 

a lui Stelea Spătarul şi a întărit-o pe ea de tot din truda Sfinţiei Sale cu slujbă şi cu 

“patrahix și a cheltuit totul de la Sfinţia Sa şi a făcut sfânta mănăstire a lui Stelea 

Spătarul iarăş cum a fost de la început, nu din venitul Sfintei Mitropolii din Târgovişte, 

ci totul din munca şi truda Sfinţiei Sale; fiindcă Vlădica Grigorie a fost dator sfintei 

mănăstiri Ivirul 150 ughi; şi a cheltuit aceşti bani când s'a făcut Sfinţia Sa Mitropolit 

şi Vlădică, în zilele lui Alexandru-Vodă. 

[Pe dos:] + Xgvos6oho mob Atov Boqâ6ăa -- Hrisovul lui Leon Voevod pentru 

ă[ă] ziv Exximjolay mov ăvaxstou Ex6, 6 biserica ce am înnoit-o eu, Mitropolitul 

Mqrgonodirns L'pmyâptos, 236, sis rd Mzovxov- Grigorie, aici, la Bucureşti, cea veche, 

ptort, ră made, meroyt ră ifzptx6, md Griov metohul Ivirului, care apoi, din parte-ni, 

xar67:fj, ăză hâgob pab, vă pijy Et os Mr să nu aibă alt Mitropolit a hotărâ, cei 

rponoMzns vă pita, pâvav vă eve 70d po- numai să fie a mănăstirii, cum eră mai 

vasrtpio, is xaldâe siroy ră TpOTo. | înainte, 

(Areb. Statului, Radu- Vodă, XXIII, no 6; traducerea modernă anexată la originalul slavon.) 

DCCI. 
Însemnare că o carte grecească a aparţinut Mitropolitului Grigorie al 

Ungrovlahiei.



“H mapodoa Baia Astrobpyia 2păpn Gtă | 

etpbe 2.05, "luxbfob tepowovăjov Xai Ens- 

955 râ naweporărp Mijrporohra Obwpo- 
Ghapiac, vbpie Dpnropi, vară 6—, 8 pir 

Adoborep Xe! utpa m. 

Această Dumnezeiască Liturghie s'a scris 

cu mâna mea, a lui Iacov ieromonahul, și 

sa dat preasfinţitului Mitropolit al Ungro- 

vlahiei, chir Grigorie, la 7—, în luna lui 

|  Avgust 25, ziua a 8-a (sic). 

(As. 1.435 de la Simopetra; Catalogul Lambros, p. 128.) 

DCCII. 
Act dela tot clerul muntean pentru închinarea mănăstirii Stelea din Bucu- 

reşti la Ivir. 

„Chirii Grigorie Mitropolitul a toată 'Țea[ra]-Rumănească n wu45 apxHenHekSn KYp 

Qcobua puennurekriu n WwuS enckSn Hp Ep BS3cgekhin H WuS Bawvacere ErSMen WT 

evaa monacrug Themkna n wuS ersmen Bacnae wr BucTpzuz Hi Wu$ erSaten Awnucie wT 

Ewsua, n erSmenSa Tguropie or flpyrui, n erSmenSa Fapaaam WT AA H erSMenSA IwHakit 

wm Taxenuwr n erSmenSa Honarie wr Graa Tpwnun (şi părintele arhiepiscop Teofil de 

Râmnic, şi părintele episcop chir Efrem de Buzău şi părintele Teodosie egumen dela 

sfânta mănăstire Tismana, şi părintele egumen Vasilie dela Bistriţa, şi părintele egumen 

Dionisie dela Cozia, şi egumenul Grigorie dela Argeş, şi egumenul Varlaam dela Deal, 

şi egumenul loanichie dela Glăvăciog, şi egumenul Ignatie dela Sfânta Troiță) şi eu toţi 

egumenii diînii toate mănăstirile şi cu totii săborulti“ dă carte la „Ivera de la Staa 

Gora“, închinându-i Stelea ca „metohii şi suptii măna mănăstirii Ivera“. „Popa Averchie 

Giurgiu 2 şi Gavriilt diiaconulă şi cu soțiile lori de aii fostii aici pănă ce ai făcutii 

mănăstirea Stelea de în temelie. arii, după aceaia, căndu aii fostii în zilele răposatului 

Mihaili Voevod, deac'aii venitii Senanii-Pașa cu mulţime de Turci aică îni Ţeara-Ru- 

mănească, de ai robitii şi aii stricatii ţeara şi ai aisu toate besearecile şi mănăstirile de 

înă toată ţeara, şi ati arsu şi mănăstirea Stelea. . ., şi de căndii Sinan-Paşa încoace totii 

au stătutii mănăstire Stelea, pustie 30 de ani, pănă înă zilele lu Leoni Voevoda. Deci, 

deaca m'amii vlădicitu ei, Vlădica Grigorie, care amii fostii de postrigii născutii de acolt 

de la Ivera, văzindi Vlădiciia Mea atasta sfântă mănăstire a Stelei Spătariului pustie 

şi stricată şi arsă, fiindu numai zidulii şi sulgerie domnească, nevoit-aii părintele nostru 

Mitropolitulii Vlădica Grigorie eu milostenie de pre la neguţători şi de pre la ereştini 

şi cu osteneală și cu învăţătură, cu ce ai dati Domnuli Dumnezeii, şi de la Sfănta 

Mitropoliea nu se-aii cheltuitit de acold nicit-unti banii, nici ati lucratit cu rumâni Sfintei 

Mitropolii, fără numai cu milostenia de la neguțători şi de la creştini şi cu patrabhiruli, 

de au făcută mănăstirea Stelea cumii au fostii şi di întăiii, şi ati făcutii case şi pivnițe 

şi mori şi grădină cu vie (şters cu roşu un rând, de „Udrişte al doilea logofăt, din po- 

runca lui Matei Voevod, anul 11484. — Însemnare slavonă), şi iară saii dati la măna 

călugăriloră de la Ivera... pentru sufietii lui, ca să-i fie de pomeană. Aşijderea şi L.eonii 

Voevodă şi Domnu nostru creştinii Mateiii Basarabii Voevodi încă ati datii să fie metohi. 

pe i 'Pheofilă eplilscupii 

2 răim. 

2 -- Eplilscupii Efremii 

buzevschi 3.% 

(Arch. Statului. Radu- Vodă, XXIII.) 

1 Ms. 14341 (îhid.). Liturghii, are o insemnare din mănăstirea Gorguta (1643) că sa scris de iero- 

monahul Zaharia din lanina, de la Lozetzi. 

2 Georzianul. 

3 Întărire de la Matei-Vodă; la 7140, „—10 zile” (n 9). 

1632 
(7140). 

5
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1634, 

27 April. 

1634-5. 

7144 

DCCIIL. 
Însemnare pe o Evanghelie liturgică despre suirea în Scaun a lui Vasile- 

Vodă Lupu. 

"Ereheto0m, ră napbv Betov mai iepdy ebday- 

djedov Bă xetpbs Iloppopio» leponoyăxov, 

a»vâpopăj dă xai danâw xbpob Baothetov rod 

“XpLOTtaviRTĂTOV Mai cdyeveorăro» Meăhov- 

Bopyinov râs MoX3ofhayias, nai ăptepodm 

sie mbv “Amtov Tâmpov rod Kovpio» wa Qeod 

xai Soripoc înp.âvI7o05 Xptorod, dă [vă utvrj] 

etc uvnudodvov adrod vai Tv Yovâny abTob: 

say AȚ, stpo', uiijy Aexeuptos Lă!, Mera rara 

dt 6 ăvoev xbp Baoihetoc, Qeob ebGonobvyros, 

Ewev AbOevrns măors Mohdobhayias, vai 
îmâBroey etc râv Opovov abrod ete robe ayhă, 

ămb "Aăp, 88 «(pu 6", &v pay "Anprăie x, 
ua Epăvyn vos xrfitopas Tâv Gelov uovyos- 

raplov nai xobyia râv “Popoiov!.   
| 

S'a săvârşit această dumnezeiască şi 

sfântă Evanghelie cu mâna lui Porfirie 

ieromonahul şi cu ajutorul şi cheltuiala 

dumisale Vasile, prea-creştinul şi prea-no- 

bilul Mare-Vornic al Moldovlahiei, şi s'a 

dăruit la Sfântul Mormânt al Domnului 

şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru 

Lisus Hristos, [ca să rămâie] spre pomenirea 

lui şi a părinţilor lui; 1633, 7141, luna lui 

Dechemvrie în 14. După aceia însă acel de 
mai sus domn Vasile, cu voia lui Dum- 

nezeu, s'a făcut Domn a toată Moldovlahia, 

şi a stat în Seaunul său la 1634, iar de la 
Adam 7142, în luna lui Aprilie 27, şi sa 

arătat nou ctitor al dumnezeieştilor "mă- 

năstiri şi slava Greeilor. 

(Papadopulos Kerameus, “leposohoprixi Brâhrodinim, III, p. 199, n 3.) 

DCCIV. 
Însemnare pe un manuscript caligrafiat de Mitropolitul Luca al Ungrovlahiei. 

Tă zapby Wadriptov Eppăpn 0ă pepe 

Aovxă Obyxpofhayias, rod Konpiov, xai Ere- 

det0n map &p.0d, "lonbfo» ăpwtepioe, voi 

&u.0d dvroc adr wabdmrod, ebapbuijre (sic), 

RATĂ epuŢ. 

Această Psaltire s'a scris cu mâna lui 

Lmea al Ungrovlahiei, din Cipru, şi s'a 

săvârşit de mine, Iacov arhiereul, care 

i-am fost şi eu ucenic, la 7143. 

(As. 1.408 de la Simopetra; catalogul Lambros, p. 126.) 

DCCV. 
Grigorie, Mitropolitul Ungrovlahiei, închină din nou la Ivir mănăstirea Ste- 

(1635—6). jea din Bucureşti. 

+ “H Tamewvârne înâvy Lpnwâptoc, Marpe- 
nodes Ooppobhayias, ătă rob apovroc 

păpupazoe Emhoroă rd nâc, E6hEnovras tă 
wovasrijptov rod paxapiiri rod reda 2pr.o- 

uâvoy râoowe “atpobe, Evră roy TONĂ 1, 
popi, ob, Eva păv tă my Epijyuaoty ris Ex- 

xinoias ai ză ăMhoG ne Îjrov perOylov 
madatăy rod povaormpiav rây "Iâipoy, nai 

Geto Cr ExapaxotviOrira nai ră Entyetpijo- 
Oua Bă vă pi âvobvrat 7ă uvrp.6ova 

ov Xejrâpov, 40 ăvaxaiuGa rijy dpiay Ex- 
xAnaiay xoi onlta dep wa aivowyrat” EY- 
vopijtovras 32 zăc etvat “pia vă Săploxavrat 

do, mpeic &fehpoi nâoa ete ră ăvod=y woyaa- 

1 Pentru venirea în Seaun a lui Vasile-Vodă, v. vul. XV, p. 

| 

  

  

Smerenia Mea Grigorie, Mitropolitul 

Ungrovlahiei, prin această serisoare arăt 

cum că, văzând mănăstirea răposatului 
Stelea pustiită atâţia ani, sufletul mieu s'a 

întristat pentru dânsa, pe de o parte, pen- 
tru pustiirea bisericii şi, pe de alta, pen- 

tru că eră, metoh vechiu al mănăstirii Ivi- 

rilor, şi cu dumnezeiască râvnă m'am pornit 
şi m'am apucat de dânsa, ca să nu se 

piardă pomenirile ctitorilor, şi am înoit 

sfânta biserică şi casele care se şi văd; ei, 

ştiind cum că este nevoie să se afle doi, 

trei fraţi în mănăstrea de mai sus, ca să 

o păzească, şi, dacă n'ar aveă cevă venituri 

1002, no MDCCCOXCVIII; p. 1003, 

RO MDOCOCXCIA. Acolo e 10 Maiu st. n. Cea de aici e preferabilă.



riiptov, Gtă vă mb bneperoby, ai, Eotovroe vă 

vijy Exovv rimore etodâetpa dtă iv Tpotijy 

zi wafeweptviv, GEhovy ră ăpijoe zăhw vai 

fede Epnuâcat oăv xai rd zporepov, 8505- 

if aa EGoda vu nai ăpbpeba nb 

robe npoabdeyrădec Evav Gărro dă pbhow, 

vă robe us vă sivat rod ăvoBay p.ovnorpiov 

rob Sriha, xai Er( robe Exaua ai Tod 

2mpoobhloca, ănb ri pay Exetvny, 27 pă 

“pâupora. abBevriză torepănoa ai pă Cantat 

35wm6v wow, Ghăprnov, rd 6noioy etvat Dnwjs- 

“pauzvo mai ot feoptoratot Emioonot, 6 

“Pepvijuob wbp Bedprhoc xai 6 Mnolto» xp 

"Eopy, zâc vă zivat mpoabhhoputyot ot wo 

xoi 1) vpavriva sie mb ăvod=v povaori,ptoy 105 

Srâha, vai 1 Mrrpoohi) vă biijy Epet nos 

dovNa pă mode pbhows: rtobrie dos "pen 

md laziot wov ră Ghayizov nai a&ruopaoiiavy 

xoi ră “păpuara ră adGevrină. "En dă ză, 

Zorovraa vai vă clu “Poy.atoc, mai Eos, 

sai Mârza, 80 nod xăpvo nai Erepov ba- 

mist, Dopaixăv, Xa ME p.ereEnira ăzd A6Ţo05 

w.ob, îi ănoGavâvroc po, Î) ăuvovras mape 

nativ, Xa Govmdij mivăe vă TATTIST) 210074 

ră tamtouă ov, paxăpt AdB&vrne, paxăpt M- 

rponoMrrje, maxâpi ăpyoyrac, î) tepou&voc, i 

aixoc, Gnotoc pavat Ertoc, TpOTOY pây îei6o 

nov vă Eye 2xetvnv zky Ilavayiav Oz0d eivat 

sie mb povaornpăxi Exsivo ăyridixoy bi) Te 

za apart, debrepoy 88 Ego Toy dpopeoţisvov 

ai ăowyyperov apă Ilarpbs xai Yiod xi 

<Aţio» Ilyebuaroc, 5mb rije 6uoodolav xai 

adatpărov Tprădoc, vai vă Epet răe dpăs 

roy rpranooioy Bâxa ni ură Beopâpuv Nla- 

r&pov râvy lv] Nivata, vai îi, pepie 105 p.eră 

1nd zpoâărov 'Î6bda, ai 6 Xhijpos 790 eră, 

my Sâfodov, Xe. (sic) 3 Emeivov nod 8ăy 

mot ete ceoâux! Erodro 7b tazio ră pw- 

wetnby mat ză Gayiuăy, Ară dă rile fefat6- 

oswg Emeiposa abr Emi Eros spud 
| 
| 

(Arch. Statului, Radu- Vodă, XXIII, no 9.) 

pentru hrana lor zilnică, ar părăsi-o iarăş 

şi s'ar pustii ca şi mai înainte, am voit 

şi mi-am pus în gând şi am luat înapoi 

de la Domnii de mai înainte un vad de 

mori, ca să le fac să fie ale mănăstirii de 

mai sus, a lui Stelea, şi aşă li-am făcut 

şi Liam dat, din ceasul acela, şi cu scri- 

sori domneşti am întărit şi cu zapisul mieu 

chiar, românesc, în care sunt iscăliţi şi de 

Dumnezeu iubitorii episcopi, al Râmnicului 

chir "Teofil şi al Buzăului chir Efrem, ca 

să, fie dăruite morile şi grădina la cea de 

mai sus mănăstire a Stelei, şi Mitropolia 

să nu aibă cât de puţin a face cu morile: 

astfel serie zapisul mien cel românese şi 

hotărăsc şi cărţile domneşti. lar eu iarăş, 

pentru că sunt Grec, şi de neam, şi de 

limbă, iată că fac şi alt zapis, grecesc, 

şi spun că după mine, ori murind eu, ori 

făcând paretesis, şi ar voi cinevă să calce 

aceste zapise ale mele, fie Domn, fie Mi- 

tropolit, fie boier, fie cleric, fie mirean, 

oricine sar arătă vinovat, întâiu îi dau să 

aibă pe acea Maica Domnului ce este la, 

mănăstioara, aceia, răsplătitoare cu sufletul 

şi cu trupul, iar al doilea îl fac afurisit 

şi fără iertare de către Tatăl şi Fiul şi 

Sfântul Duh, de către Treimea de o fiinţă 

şi nedespărțită, şi să aibă blăstămurile celor 

trei sute şi optsprezece purtători de Dum- 

nezeu părinţi cei din Nicheia, şi partea 

lui să fie cu trădătorul Iuda, şi locul lui 

eu diavolul, — acel ce nu va ţineă seamă 

de acest zapis grecesc și de cel românesc. 

Iar pentru siguranță i-am întărit, în anul 

1144. 

  

DCCVI. 
Menţiune de sfinţirea ca ierodiacon a lui Partenie Chrysokentitul, cu în- 

semnarea Domnilor români: Vasile şi Matei-Vodă. 

(Analele Academiei Rominc, XX. p. 216.) 

  

DCCVII. 
Act de alegere pentru „Alitropolia de Proilav şi Ismail, de timpuri ime- 

moriale părăsită şi fără arhiereu adevărat şi canonic“: 

  

1 Es 3oâpay, în seamă. 

se dezignează de Sinodul 
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- 

1642. 

1642, 
April. 

ao. dewăos 2p0GRaatodo€ 

constanținopolitan pe rând: Meletie (Sirigul), ieromonahul Grigorie şi ieromonahul 

Teofan. 
(Vol. XIII, p. 386, no 2.) 

DCCVIII. 
Însemnare pe un Tipic grec tipărit, aparţinând mănăstirii Galata. 

“+ "Aqtepofq mă zaphy Îonexby ei răv 

Fodharăv, sic ro5 llerpov Boi6ovâz ră se- 
> 

Găoutov Xa ĂpLoy WOVASTIpIOV, WETOXL0Y Tod y 1 i > 

“Avtov ua îwo36y0» Tăpov, map” Eno, "Avy- Y X , , 
diuwp fepopovăy za ăpxuavăpiri râv “le- 

pocodbuov, tă pvmwdonvov mavtorivăy 240 

xai rây Yovtoy, nai umdele droteybo 4576... 

„aul. 
(Biblioteca Episcopiei de Huși.) 

| 
| 

S'a afierosit acest 'Tipie la Galata, la 

venerata şi sfânta mănăstire a lui Petru 

Voevod, metoh al Sfântului şi de viaţă pri- 

mitorului Mormânt, de către mine, Antim 

ieromonahul şi arhimandritul din Ierusalim, 

pentru amintirea veşnică a mea şi a pă- 

rinţilor, şi nimeni să n'o înstrăineze....; 

1642. 

pc DCCIX. 
Gramată a Patriarhului Partenie de Constantinopole pentru ridicarea la 

rangul de stavropighie a localităţii Albanitochorion, de unde se trage Vasile Lupu. 

Fpăuu.a aupiâădes 705 Ilorpiăpyov ap0e- 
vio» A” rob vEpoyros, Yopritady dinati OTAdp0- 

pază ete mă "ANawroybptoy cîjs TCepGevo, 

marpisa zod îrpepidvoc Mohanias Baotheiov, 

xa6d zhmposavroc ră XpE1 Tod Oixobuevinod 

Narprapyeiov. 
apBEytoc, 2hsqp Be05 ăpyteniononoc Kwy- 

oravriyonnohene, Nese “Ponimc tai: oixobue- 

we Tarpiăpyns. 

Ilorpixoi. re xXat Gvvoâtxoi %avâvec Iarat- 

râpevot palvovtat, răy ară watpode OlHon- 

veyxbv Ilarptăpxtjv, 05 mâvoy Exxinaiac ua 

lepă xarayora haubăvelv  râv Exxorax0d 

Mcponbheoy, ăpyiensxonâv re al ETIGR0- 

zây, XA 2v ri) lia abrob &vaţpevreboet re 

ai deonoteia nararătraty, ai bnombăvat, 23i 

Btavporipia zarprapyiă Anoxaborây TadrA, 

ANNA mai dorea xal Yyopus ovvapibueiv Ev 

Ti) Repori Tis ROATpIApXtXI)S pe AELGTITOS 

ai ătobv zăons îhendepiac me xi ădovhu- 

oiac rây tară rânay Tpoloraptvov, vai tă, 

rây TOTPLAPILRV ABTOĂ YPAPPĂTOY GIVLSTĂV 

abra, nai ExtâpaBebatv, 60% dbvapre, xai 26ppo 

ămooofeiv mai ăzodoxety râv fehijoovră 

more yeipa abdădn aipetv xaT adry, xai 

cipâiriy rpâzp ăvarpeta ră Anozavbevra 

oi zpovipiodevra” zodtov 1ăp tivau&vo» tă 

zaytâc, rabra ăustăzrora vai Gâdea 

u&vovoty, PEmetăi) zoivoy rije Xa Tv 705 

Npearod ăporăzns Meyăins "E7xhnsiac Be- 

&vOtoutyne obome vai vexopbpiopăvri îv d- 
șeipoic xpteot 4 ăvoropâpute, Kai 6otjpspas 

rate adry Gat- 

vaie ămaurijosa! ai Evoyhiseat, zepi Oy Tpeie   

Serisoare pecetluită a Patriarhului Par- 

tenie l-iu cel bătrân, acordând drepturi 
de stavropighie locului Arvanitochori, din 

dieceza, de Cirven, patria Domnului Mol- 

" dovei Vasile, ca unul ce a plătit datoriile 
Patriarhiei ecumenice. | 

Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop de Constantinopol, Roma cea Nouă, 

şi Patriarh ecumenic. 
Canoanele orânduite ale Părinților şi 

ale sinoadelor arată că Patriarhii ecumenici 
de pe vremuri nu luau numai biserici şi 

sfinte lăcaşuri din Mitropoliile, arhiepis- 

copiile şi episcopiile de pretutindeni şi le 
aşezau şi supuneau supt ocârmuirea şi stă- 
pânirea lor, şi le făceau stavropighii pa- 

triarhale, dar că numărau şi cetăţi şi ţeri 
în supravegherea măreției patriarhale şi 

le învredniciau de toată libertatea şi neatâr- 

narea celor din fruntea acelor locuri, şi 

prin gramatele lor patriarhale le întemeiau 

şi le întăriau, după putere, şi răspingeau 

departe şi goniau pe cine voiă să întindă 

"o mână îndrăzneață asupra lor şi a strică 

în orice chip cele hotărâte şi votate, căci, 

“aceasta făcându-se întru toate, ele rămân 

neschimbate şi nestricate. De oare ce deci 

preasfânta Biserică cea Mare a lui Hristos, 
care e în sama noastră, eră cufundată în 

nesfârşite datorii şi cu neputinţă de purtat, 

şi copleşită de dânsele, şi zilnic şi veşnice ata- 

cată de grozavele lor cereri și supărări, pen- 
tru care nicidecum nu puteam găsi pace 
şi linişte şi chip dea le cârmui şi dea le



odăenore tâvvăusha enpetv sipiivmy me moi 

“aMivny ai rponov Gepvioeos adry nai 

ănadhayîs (be vvoptp.av roic mâot wa îu- 
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aie dutpore zabrate ri "Exxomoiay obTijv 
rod Xpotod, xai ormpitat (cis mpiuaoty pidev 

adrăc) xai ăraMâţat rod ExtetuEvov adr) 

mvy5byo05, xai Tic peMhobone phopăc, ai 

Zvenoav sic riy wapâlay rod EXĂAWTpOTĂTOL 

uni edosfeorărov vai Evâotorărob Hai Xpto- 

mawxwrărov Ad6tvro» nione Mohâofhayias, 

xwplov, 1opiov "loăwov Bacthsiov Boe6654, 

rod vară mvebua, viod neprmodiijrov re înv 

Merpiăraros, xoi îtvij0n otoev, uni &Goii- 

Oqoev abrij xană md îvâv, deibae “fâpty pe- 

itormy moi vridoaiv fpâv re, ai mâat Toi 

owmoie roie îxxhrjoaorqnoic, ri, abbevrrxi) 

adrod opri ze, wai âbvâpet, 9 Tis z&- 

manat mă ămaitmots %ai. Evyhnote rs 

Meyâhme *Bxmaias, mai redea sEdheubie 

Eevero zic funrovtvris o»vexâc taie Enap- 

iata ănăoms, Mmrponihea nasii, ăpte- 

moxonaie re, vai Entoxozaic, ai roie Mornoie | 

pBopozotod zarptapyiniis Erjretac, vai dy 

Qeo 5 Bwomeiuefla Tjobyoc 76, ai upett- 

rotipus râv TpOrEpOY EXnpexsuâv, XA VA 

Mnâuev pixpie, t0bvovree ri) "Eahujotatv 

rod Xptornd, xx mâvras robe br abrij 

AROGTONNÂG Te Kai XAVOVIÂ, we Eteou role 

Emdmowmortnois Îva6rody, nai ape Ti) AXATI- 

RAbGtwp ps Edy îmeaia mai npeobeta, 1/nep 

motcăpav îv tozâpy, 17 2poi, Xa peony. pia, 

£y năoxis Taic ex mol ate, ănatănavec, Dnăp 

râs paxpototas mod abrod ebosfesrăro» vai 

ExdapTporâro» Adfivro», ai rs ăxpas b- 

eetae wat ebâmtwovins Wa 705 GT! [5.05 

rod bpnhorârov adrod 9piyoo i Bovaiifiripuey 

pai duete îmi ăp.otfi) ră RONĂOY abTob eep- 

jeotâv ai Borjdeâv (os dvoztne etprzat) 

pai păr, Ti mob 'ĂNEAwTO Apo popa 

(5 Gpărar), Ti verevriv îy roie Opiols îs 

2muorozije Teren, zapp ri) ÎROPAT 5 

zioat, 4 Tipijoat 47 you ăsa Mitijy GTAb- 

pozei, ui aanacdtat 89 ij Rarpiap ptr 

zoom, al. Dots 1 Capo: AI 

ăznonâca tis dzonorelac 10 Aată TOROI 

imioydzo9. "O0Bav npivavrzc 70570 eDhy se 

pai Giza pevesfiat, înuzavâpeba “[Vbp-% 

ar GWI0tH T0Y ie poTĂTov ăppepov, vai 

  

1 În ma: ss hori. 

58183. Vol. XIV. 

  
  

înlătură (cum este ştiut la toţi şi vădit), 

Dumnezeu cel ce vede toate şi toate le 

face, şi are grijă de toate mântuirea firii 

omeneşti, ca pe lerusalimul de odinioară 

a vrut să sprijine şi în aceste zile Biserica 

aceasta a lui Hristos şi s'o întărească (cu 

ce judecăţi EI ştie) şi s'o seape de pri- 

mejdia ce-i stă asupră şi de peirea ce este 

să vie, şi a îndemnat inima prea-lumina- 

tului şi prea-evlaviosului şi prea-slăvitului 

şi prea-creştinului Domn a toată Moldo- 

vlahia, domnul domn lo Vasile Voevod, 

cel după suflet fiu prea-dorit al Smereniei 

Noastre, şi s'a mişcat de acasă, şi i-a ajutat 

după cădere, arătând har foarte mare şi 

răsplată nouă și la toţi ceilalţi ecleziastiei, 

prin al lui domnese ajutor şi puterea lui, 

prin care s'a oprit toată cererea şi tulbu- 

rarea, Bisericii celei Mari şi s'a făcut lipsă 

deplină a dăjdii patriarhale pierzătoare 

aruncate necontenit pe toate eparhiile, 

adecă Mitropolii şi episcopii şi altele, şi cu 

Dumnezeu acum petrecem liniştit şi mai 

bine decât supt pagubele de mai înainte, şi 

stăm puţintel în pace, conducând Biserica, 

lui Hristos şi pe toţi cei de supt ea, aposto- 

Jiceşte şi canoniceşte, precum se cade eele- 

ziasticilor a vieţui, şi cu neîncetată rugă- 

ciune şi solie către Dumnezeu, pe care o 

facem sara şi dimineaţa şi la amiazi, în 

toate bisericile, cu toţii, pentru viaţa înde- 

lungată a acestui prea-cucernic şi prea- -lu- 

minat Domn şi pentru înalta sănătate şi 

fericire şi întărirea Scaunului Său prea- 

înalt. Deci am voit şi noi, în sebimb pentru 

multele lui binefaceri şi ajutoare (cum s'a 

spus mai sus) şi ca mulțămită, am voit să, 

facem patriarhicească ţara Albanitochoriu- 

lui (cum se vede), care se întinde între ho- 

tarele episcopiei de Cirven, şi s'o cinstim 

şi s'o numim stavropighială, şi s'0 aşezăin 

supt îngrijirea şi supunerea patriarhi- 

cească şi so scoatem şi s'o smulgem 

de supt stăpânirea episcopului de acolo. 

Deci, socotind că acest lucru e bun şi 

drept, arătăm, cu părere de obşte sobor- 

nicească a preasfinţilor arhierei şi a celor 

prea-ciastiţi, întru Duhul Sfânt iubiţi ai 

noştri fraţi şi coliturghisitori, şi poruneim 

întru Sfântul Duh, prin această gramată 

patriarhicească pecetluită, pe pergament, 

ca de acum înainte această ţară a Albani- 

20
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oda, îv ăpria ăowpivborp Xa ăpoptoui 

ăbrp râ mapă Beod mavroxpitopoc. Oros 
ăzeprvăpeda” sie drmvexi) 88 ij dopădetav 

ai Evăemiy măvroy, Enjăvero vai ză napă tije 

îjp.ov Merprârnros vpăupa Embebatoriady, nai. 

îme960 ri zarplapyrxij xal Grabporrțtaxi) 

adri, yâpa rod "AXGawroyopia». "Ev Eret 

oormpitp XtALoGTG E6ax00tGoT() TEGVApAOGTĂ 

3eorEpo, unyi'Anprhdip jivărrâvog dexâtye. 
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tochoriului să fie stavropighială, patriarhi- 
cească, liberă, nesupusă, necălcată şi cu 

totul nesupărată, şi de nimeni să nu atârne 

decât de Marea Biserică a lui Hristos, din 

sama noastră, dându-i ca semn de supunere 
din veniturile ei bisericeşti, şi din drepturi, 

aspri două mii, pomenindu-se în ea, precum 

e datina, numele nostru patriarhicese și 

ale Patriarhilor de după uoi, ca una care e 

autonomă şi de capul său de acum înainte, 

încetând de acum pomenirea episcopului, 

care nu are niciun fel de drept în ea, 

— neîndrăznind a mai întră de aici înainte 

actualul episcop de Cirven Gavriil sau cei 
de după el, în acea ţară patriarhicească, 

şi stavropighială, şi s'o calce ori s'o câr- 
muiască şi să săvârşească cevă ca arhiereu, 

şi să caterisească şi afurisească pe cei din 

lăuntru clerici ori mireni şi să ceară de 

la ei un drept bisericesc, mult sau puțin, 

supt povara caterisirii neiertate a arhieriei 

lor şi a pedepsei cuvenite, fiind datori cei 

din lăuntru, clerici şi mireni, a cunoaşte 
pe Smerenia Noastră ca domn şi căpetenie 

a lor şi să dea Bisericii celei Mari a lui 

Hristos, care e în sama noastră, pe an acea 

sumă, în semn de supunere, şi să capete 

de la dânsa toată supravegherea biseri- 

cească, neavând voie nimeni a face altfel, 

ori a lucră din potrivă, supt pedeapsa ca- 

terisirii fără iertare şi a afurisaniei neiertate 

de la Dumnezeu atotţiitorul. Astfel am 

vestit; iar, spre statornica siguranță şi ară- 

tare a toate, s'a făcut şi această scrisoare 

de întărire de la Smerenia Noastră, şi s'a 

dat acelei ţeri patriarhiceşti şi stavropi- 

ghiale a Albanitochoriului. În anul de la 

Mântuire o mie şase sute patruzeci şi doi, 

luna lui Aprilie, indicţia a zecea. 

-- Partenie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh a toată lumea. 

-- Al Larisei Grigorie. 

-- Al Chalkedonului Pahomie. 

-- Al Nieheii Porfirie. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Papadopulos-Kerameus, eposohoputrtri Bi- 

Ghtobixm IV, pp. 873-5, no 49.)
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DCCX. 
Mărturie despre petrecerea în Ţara-Românească a Patriarhului Ioanichie de — 1646 

Alexandria. (1155), 

x _2u a , , 
18 Decem- 

Matei-Vodă. „Întrebăciune naintea cinstitului şi prea-bunului părintele Papa bre. 

Patriarhul chirie chirie loanichie alt sfăntului şi naltului Scaunului Alexandrii, tănplăn- 

du-să şi Sfinţia Lui la moartea lu Vădislavii L.og., de l-ai slujit, căndi au fostit viitorii 

de la slobozia sfintei Patrierşii de la Şăgarta 1.“ 

(Areh. Statului, Nucet, XXIII, 2.) 

DCCXI. 
Carte slavonă pentru pomană la Ivir (âtă zăzipoofprm râv 'fijpov), unde e C- 1650. 

egumen Atanasie. 

(Areh. Statului, Radu- Vodă, X, 1.) 

DCCXIL. 
Însemnare pe un manuscript, despre foametea din Moldova la 1650. 1650, 

= Bâc mobe tone Stanoolobe mevijyra, ste 
raic jutpote rod Exhayurporăzo» "Av6fvroc, 

opiov "lolăwloo Baohetov Bos6ivăa, uri | 

Maprig, EnobNOm 7d bopi dimoat âpâpora sic | 

rd pnâvn, wa Eipava abrod ete Eviptatv, | 

“+ În anul o mie şase sute cincizeci, 

în zilele prea-luminatului Domn domnul 

lo Vasile Voevod, în luna lui Martie, 

sa vândut pânea douăzeci de dramuri la 

un ban, şi am scris eu spre amintire. 

(Sp. Lampros, în N&os Bhimvouvtphwvw, VII, nle 2-3; Studii şi doe., XXII, p. 87, n06.) 

DCCXIII. 
Constantin-Vodă al 'Țerii-Româneşti dă 10.000 de aspri mănăstirii Ivirului 1655 

şi 500 pentru cheltuiala trimesului ?. , (7163), 
15 Februar. 

(Arch. Statului, Radu- Vodă, XXVIII, no 3.) 

„DCCXIV. 
Gheorghe-Vodă Ştefan dă Ivirului, „marea biserică din Țara Grecească“, 1559 

3.500 de aspri pe an. 
(7167), 

20 I . 

(Arch. Statului, Badu- Podă, X, no 13.) anuar 

Mărturie de la Paisie de Gaza (0 zazatwe Mazponohiee Lătris, Imioroc, pap 1659 

pp ză dyoev), 
(7167), 

- 
21 lanoar. 

(Arch. Statului, Gorgota, V, no 14.) 

DCCXVI. 
Gramată a Patriarhului de Ierusalim pentru privilegiile mănăstirii Mărgi- După 1660— 

nenilor, arătând, cum în timpurile din urmă Domnii munteni prădau mănăstirile e. 1680, 

ca Baltazar şi episcopii îşi puneau egumeni străini. 

Tpânua 05 Dazpăppov “lzpoonhbnovy (Anotlitov Tiso! Xgvoâvfov), Ea:fefatody ră 

îvnaopaza, ai săs ăovostas 205 îv Mapsttvânt teva pavasttpic» ov 2apuejistoy Tatap- 

16, 1efpopi5d vas soy Kavzazoobr o. 
  

1 Acelaa dă un atestat pentru Vădislav. la t-iu Octombre 1645 (ibid., XXI, n" 5). , 

2 La 30 lanuar 1664, Grigore-Vudă dă 7.000 (ibid., no 4). V. și dania din 23 Maiu 1672 (sbid., no 5).
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pedz văp Gore mâvru wară Tijy Tod rehenrrj6toe Bobimaw mpoâoivew vai 2v câ nepi Exx- 

amoziăy xavâvoy pasiv: 5 Bowhâpevoc xritety cenrăv 9ixoy, Î| tă ox6pobtvra zotxodousiv, 

favrby mai dv mmpovbuov adrod bmobihhs det rij ovorăoet rob Epyob. Toăro ză utpoc Tây 

vâuov ai îepâv x7vâvoy ebhoyorarov siddrec, 17i vapaăraray, nai oi 2v Obrupofhayia AT” 

ăpyăje xat d abrod rod xproriawonob Abhăvrat, dpytepete, ăpyovrss re xai ăpxânavot, EpbhATTOv 

ăopadâe pi vai rây Xa? îppăe xpâvov, 6e mo» ai &v Xie ri vio, ua. Ev năot rois 6o- 

petote w&peor xal mais vijoote E£ Ghoxhijpob pohărrerar” Zâvos Yăp ore wriropec 10 ovyyeveie 

zobroy wa. xhnpovân.ot, wâkhov zavrbe Xhhob, Even moONâv aie, Tây idiwy mpoorarebovtes, 

ătăoc qvhărrerat îi râv povaoraplov oboraate. 'AMă mph &diyov xatpod, Ge etpyrat, pbpâny 

ră măvra îpexvovev bn xaxondeiuc" ot re văp AbBsvrar 7ij 2awhmomorii)y Btotxnaty otxetorot- 

obuevot, Etoxerav ete ieposhiav parav, Ti uăv droit ră roy lepâv povaornpiov Gxebm ăp- 

mătovrec, xai uarapbuevot, Goneg Tăy Bohrăoap 2y roic nod măhat îepod lepote oxebeoi me- 

zappvinăvei gaci” mi 26, îva vi zapăhoțoy asi mapâvouov ăfovoiav delEwot, vai îva Xadpaloe 

apiopidtov Mfoot, Eâvoe rivăc xat GXNOXOTONE Îmovu&vove role w.avaorrpioe stodyovrec, ee 

toyaroy wivâvvov ra" tepă povaoripia 5mb whapyopine Xa ănovoiac xariravov, oi re Enioxono! 

za Mrporohirar, Gonep ziva xară Tăy Beohdyov Lpr'idptov Senmoreiay âvebâvvoy, 12 08% Ento- 

emoiay bmebuvov, otâmevov rd rijc ăpytepoobvns mohoriurjrov dvrwe xai movâuyazovy ăfioua, 

miv îi Ehafov ăfiav, od ete Guovoulae” Expâvro, AY sic xaBaipeow, abhadăe mai Eheewâe 

avevninzoyrec wi vanaforăpava! role xavăa Tv oixobpeyy 0bYy6ÂWY, Ti) Te >Eanhroia Xa 

zoic ămooronote Biwpunotv, îva vi Xeo, ebawiehoie. 

>Ry0âv zor xat mb 2v Maprtivăyt xeluevov povaoriiplov, Xa ET vânat riuiievoy Tv 

zappeiotoy Tafiapxâv, 6nep Grodăuxrat uăv xpânahat mapă Tâv zpov6voy ris Evăotorărne 

xi Beopreorărne xopiae "Hhiyac, zije uintpăe Tv 2vra50a mepoiuov Kavraxobtnvâv, x7i Tv 

zporăvovy râv deontvov biurnioroy, oxfpoăv dă zi zadawdiv 5md ri mohoxatpiac, 6 Tă 

mira ebyevtotaroc ai Beopuhsoraroc vai Ev paxapia 7f) Nijtet 7evouevoe ăpyov xbptos Kovy- 

otawivoe d Kavraxobtujvăe ai obtoyos zic eipmuzyne opize "Hhivuae, erhorrpia zi xai 

Epor ui zâv npovâvovy abrob re xai rije Gw6byob adtod, sie văhhos Gvijvetpe, xat ăvyp- 

zoB6umoe, xi 3ij vai ăvabipaoi xară rd Bvvarâv, xiwynroie re vai mvirote, ed păha peyaho- 

apexâc zepenojoaro, Guxratăpevâe re îva, Xată ri Tâv fjBsvrov vâpoy ănâpnow al Ti 

ăpatorăriiv rod r6zov Tubrov ovvijfetay 2poy0obvroc Tod povaaTipio» robtov, ră TExva Xa oi 

Ampovâvot abrod Gzos Bapohărryjrat Axatvotouirjea ai doara ră Xa adr, %7i eis a- 

otv Epanrae.



"A, Enetdi, nepiorăoste mvs obufefiljnant tere r62p Tor, 40 70 O0tap TâY ebye- 

vâv robroy, oi Bfonoiătowee ămoxvatadăvrec (sic) îmmpoătew ră war abtobs, nai ră 7 tepob 

wovaaraplov robro» Tpovâuta Stavonoduevov pOsipetv ăpraiaic ze xai zvadhamaie Btanâpwy 

novusvoy, ete palecty adriv 7op0d6ay xarinayov ră naviepoy T0bto TEp.evo. 

Kai 5 păv adroxpărap "lovatiwavâc, Enâuevoc 76 vovol&rn Obhmiavo, nai piăhhov 1pic 

lepoic xav6oty: | mei re xatvotowiac, enoi, RApAȚIENIA, [pay o5x Eger Ev îep TOR, Apă 

dy vâuov văp' xai 6 ut zis d! ovv6ăov pnoiv: Xvaveobuevoc 10 T0dT0V zăy tepăv xav6va,, 6pi- 

Copev îbere ră Gnat wabtepotvra wovaorijpra p&vetv sic mb dmvenis pOvacriiptă, va ră dvij- 

xoyta abroic mpâpara dtopuMărreoBat 1 u.ovaornpiep, tobe dt nd Tod RApOYtOE Tpătratv Rapăe 

rodro Emietpodvras broxsiolar zoie Ex râv vâuoy Sniripiiote: riVa Petoi ză Eniriuia, Genxptvsi 

cobra Î pia oirpuevuxi] abvoBos &v mpootpiote ed0bc, „056, emo, păpbptoav, popitouev, 056 

ăvaBepărtoay, vaBeparitopev uri fjpete, ode Bă ze Entrtpip zuptâorav, 17% jweie rapadă6a- 

“pey“. Obro mphây Î maxia, Xa brie mpărroboa obx gicăverat. “Qore mată rs is 

abrâv mpărrovres oi ră novaoripta Evo/hobvrec, XA ev ahtnis WALVOTONOÂVTEG, neg Tivs6 

watvâpevot x6nrovres Sabrobe Nfotc, Ghoc aiobijozws ăpotpodal, Xa XaTă Xpljpyăv epava 1Îje 

favrâv sornpias. 'ANP oi Bzooefeia datâbvrec ebjevorarot ăpA0vte6, oi vioi 705 Gotdiuov ăp- 

-povros robrov xopiovb Kovoravrivo» zoi) Kavraxootvod, ri) Bei obpuz/ia Bapiijoavrec, 1ifo%- 

Misa ăvavsâoa ră E) WOVASTIțiOD TobTG» Tpovouta, tva xăv oby rob hotmod 04 ră 

sa add mai âxatvorâpenra dacwfant. Kai 31), mpooâpapăvrec eis mov G»vadehpby xi ohieL- 

zo»prbv Î.âv, rhy p/leniononov Kovoraveivonnbheoe nai oinovpevdv Ilarptăpv, Ya Tip 

mepi abrăv îepăv râv ăppteptoy obvodov, wall Gvevâyxavrse tă, ăvo eipnutva, Eaâov Tpăţupa 

owpohuăec, ovyiorhy păv mă mărpia Ed ai robe voune, ămofăhhov BE măcay ărofiay 7 

abadeay ua xuvoragiay rob pavxormpio» rabro» & ua 1jpuetv vehBovrec za pepav Brat 

oobwne tâ6wrec, xi eboâtătovy, ei vai pi prâs, dă ovvenmwputvos Bapaoiov Drd Tv iepây 

vâpuy me zi %avovov ămodefăpevot xi îmfeâmodyrec, xi RATĂ ŢYOUT|V TâV 72 t2p6V %av6- 

voy rây &flov oinonevnâv 0v6doy 17% Tv RODpWTjrov A a0oToNAâv, Tv re Nsapy zi 

Bunmatzoy rây nâha îmi Bunatoohy vai eboefeia Bahauibâvroy ADTOXpATGpEY, ui Tis Osompt- 

)556 ovvrjdzias eâv 2vrabda ăpyalov prhopistov AbBeyrov, Mpeponohrâvy, Eztoxânoy 47 dp- 

-âwoy 6mditovrec, anopawvăpeda îv “Avi Ilvzbpaci Ta pară me Tiv TO €lprpEvoy vâuov 

Shvagiv al Tijy Tony dp pala avvijOzay, ri 17 Ev dhhots TOz0I;, os stprzat, Xa WT1jro- 

pxots povaotmptote ebptoxopăvijy, adeyrrnois re, 10 âpovrtuoie, dtotkobpevov 17 Xispvob- 

wevov 4 Teptdahrâuevov napă 7 qBsvrov xrtrâpovy, zi ză ăptepopata abroad uită tz 

aoi dive, ut îepă Xpreta, azi Grzbn, Eferalâusva, vai ăvepeovâpeva T7p adry, Aa 0uG6- 

peva, purideniay Xdstav Eyâyray, ore tob pată xatpode Erhapmparăzo» Adfisyrov vai 1jrep.6- 

vos rîc AbGzyreiac rabrns Odyupofhapins îv adr (Erzhnotaatia uz, tai râ Bz ăptepu- 

utvp), odre rod Xară Xatpobe tepurâta» MrponoNro» Obapofha/ias (os 2ayrehevispp dvr:), 

ore ăMhov zwbe zpoobro», | Îjrontvow Ev adr eicăgaty uzi ănowabiorâv dv Gobherar, obre 

tEârțay, obre ri 10 dptopinuătay ADTO0d X7l XTI|PATOV, XVOY Te Ai XXVIIEOV, OXev6v ij 

îupiov îepamăy, Î ăp/teputzw, 20 7 hrov, ănoarepaiv xai voorilzofa ăză zohrav, ] 

ămsp.zohety, îi) perafiddetv, Îj Gnowpâijzote poze pecaovevătety ăveb sie "1vouns nai bsi 

soc ani Goohis xai etâijozoc mov Grahrjzdivruy Artrâpoy, size mapbytuy, atrz vai ătâvrov 

A Zăv (sic) nâoav rîy Etooaiay vai XOLĂTI EI XITĂ zi zây tepv vOpy ăz6zaG1, 4 Th 20- 

zixiy ovviBaav, xai Ti oowoârijy 705 Iazptâg 709 365 oiropevaod, Xa Tij iperEnav zar 

Bnmozăriv ăz&zaaty, îv Tois vrizopat Wa DR2paGRIOTIiS adr0d Gutza duzrantotus, 

prjuovebopăvao pâyob 755 Oypatos 703 pază apa Mmepozohizov Obyrpofnayias Ev cate 

2v abrâ ptvopâvas teporzNzorials 44 ănohonbizie, os ctora, Xa '/etpotovobyzos Ddnovoy 

„0 mpzofbrapoy îv zobrp, etzore rolabn 316 „pete mernza” vai. obfaiay Xp Ezt/sipratv 

Z-pâway îv adi, os 2 tona. ze abbavenob 20000700, 05 ăppepatnod, 053 dppovtnad 
jo s , 4 » [ , 

K _ , , Aia Aaaa - aia! 
zh xây dmz0ănoy vempâpoy, zic aiva Tv 1311, Es 69 0 fi AoG sh tdoy diarpăet 

po. - a ? - o”. a - , mm spa , a Fa fury % a M „ ” 

xdnhov, ăuecathizes, "Doris E zây zâvzoy, Îi Tv AX XApOX 1jŢet0%09, 1 209 Arjepozaht- 

3 9. 7 ăhhoe ăpooy. 7 detona, east Evavios si avvoâiui) zabri, ăzozăozt, val a 
307, fj 4% Op /0Y, 7] LOVATA0S, PIE, sos 1] "Pi, STADE, AROȚAI:, tă 

Gije, ăzorepă si Eampobztoay cab? Zonolay 6 meteo, Vai mă Evavria 'tpivi), îi 

cioâoy, Î tdov vază wap Tiţoonăvos, poţis TIS etâtozas vai Behiszws mov rttdpoy, 
- a . . . * V XI 1. a v 

7 noorepây Apa, Ppărpia, «XVI DV 73, 7 âxivizov, d tzpbv ăuttay, Î Gaebos, îj &Ăo si, 
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C. 1670. 

a WES + aa Za a pa 7 n y 2 r, a 

mn0hd, % 6hiqoy, mai operepitâuavoc rodro vai tâonotobpevoc, Wa dtesrpaputvţ, TYop: ppovâv 

ră vie waraorpopis rod ipod robro» uovzornplov, îj tă utoo» rtvăs XĂOD rijy TOLabTIv d.o8- 

Gzav Epwatâpavoc, 5 rotodroc 88, e lepbavhoc, vai dprat, we xaraotepov zi ebosetay râv 

otxav rob Qz5d, xai xaranarây rijy owoâtuiy mabray ănâpzatv, ăpoptoptvâs et x.7.Ă. [Enoy- 

mat ai, owviiGzte ăpmi|. "0Bev xx: ete Ojhostv vai Beats rije mavrehevepiac rob csânouiov 

robrov wovaorapio» xai Entxbpooty îi abptârizos xi dsomorelas Tây xrirâpay, d8ânrat 7b 

zapbv ris ua Merptâraros “pâna roi ebyevzorărole ăp/onot, uzitopot Tod tu psvros 

uovaoTpjpiab |, 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCAVII. 
Întărire patriarhală pentru liberarea şi înfiarea unei „fiice sufleteşti Elena, 

de către Mitropolitul de Cizic, Auxentie, şi prea luminata și nobila Domniţă, Doamna 

Elena, fiica fericitului l)omn Iliaş- Vodă“ 2. 

Ppovioene ăpa nai râde ompetov wâyorov nâpvuev, od pâvov ei mie ri mâv dabdây 

danpătaro, vai sie ntpos yo robypeiprița, ANĂă wat mie eioenerra pvhanije nai dopaheias 

ai aovenpiicewc îmetvov mpovociv may otve uzi xijăzodat, pb=ofai re exetvo mdoye xai oia- 

005y Emayoptvns xaxboenc, xat daowlew ăvbrepov &mtGobhob Xetpoc, %ai Apowxijs givăe me- 

plorăcewe, mpăs uâyip.ov o Srmvenâ iv &opăheray. "Eetâij, rotțapody 6 nawepbratos nai. ho- 

“oraros  Mprponohrns ris amorărqs Mqrponshews Kolixo», bneprimos mai Etapxoc mayrbe 

“Rhimonâvrov, xbpros xijp Abtsvmoc, xai 1) îxhap.nporărn xai edjevzotăry, Gopvirta aopia "EXSvq, 

Owyăzmp zo paxapizov AdBeyrov “Hidoxov-Bâda, 2£ idiac adry ahoxăvadias nai beaptoro» 

vbpme %vobpevot, my mară mvebua Ooyartpa abrâv “Eh&yny, bmefobotov oboay, ad u.6vov îâi- 

os Xplypaotv 2Epyâpaoav mai &mehevbăpav ăpinay, GAY Ext ai, ouprabaiac voup vai marpti) 

aropyi wxbpevot, sioezotijsayro adriv, mai Beriy abrâv moţăa Enoimoay, ris vioderiosws 7e- 

vou&vas xară Geopăv nai mpenovra wai dixmtov nai tă reherije lepăc, râbv uây ele 'ŢovEwv răâr 

xaBeormnăroy, miv dă eie ri rîjs mate olmeioow abrois ovvapbetone, — Gobhduevo oby rijy 

vioGectav adrâv rabryy Exew mb xbpoe mal cijy toxăv fefaiav mai ăperâderov, mai peră 0ă- 

vatov adry, ară riy râv îepâv mavvoy vai Beioy vâuov dtăraly, îbore zijy Geri] abrây 

naida “EXtymy Exew ză dimara ris xhmpovouiae Em” adrâv, pâvety re GyevOXĂnrov Xa AxaTa- 

Cijenzov zapă rây owyevâv Exarăpoy râvy uepâv, rijs re abrob Ilawepâriroc mai tîjs abrijs 

"Exdaumpâraroc, mepi &v ây eiornijooyrar %ai Bopijvrat abrij Eni Goi abrây, dtapiGovrat, 

dă rod mapâvros, âupârepot oi blonormsăueyot ari Yovele, „a ăropalvovrat 1i6iq Govhij vai 

meheia vu, e Borie adrâv mpodatâv m ppeâv Experprioot, xepiheupdij 68 6 Erepos tâv 70- 

yioy, măv mepeplevra Eye măv Entoxeubw wat zpăvotav ris biofermâsions abrâv Oyarpbs 

rabrns “EXEvne, es vopipov matâde, wăxpi rod EXQety eie văuipov Îjiiav, aa Exăodvat rabrij 

âvâpi ueră ris mpoomxoboms zporxodotijszoc, nai pmdtva Tâv GIŢsVy Tod ănofavâvros Gyr 

noetodar, 3) ris Oxarpăs adrây, ae dz bmetovoio, îj tije xar abriiy Entoxideoc xal Eat- 

vedeta, Î] Ghoc zâv ethonpinjdăvray ai doprjdtvzoy adrij npoipătov reheloe ănreolat, wat 

Canetvy ămoonânat adră ănb rije Ovyarpăe abrây rabrrje, GA 7) p6yav rhy warahepdevra rây 

ovâmy, stre 1) Hawepârns abrod ein, tre îi adrijs "Exhaynporne, Ejerv ijy ppovrida xal îat- 

ushetav zije xwfepyijosoc odrije al tăy Xotyây 2poţovxâv adrijs Tpagpâtov ob pi Ghhă mai 

weră Băvarov ăporEpov rây ovâwy, râs ze adrod Tlayepărnroc, al rijs abrije "Exhauzp6- 

ros, uinjdtva Tâv GDYYeviy AT, Tod Te RavtepoTăTo» Îmdovâr Mzponohiro» Kutixov xp 

„Adteyriov, zai ris Erhaumpotăzrie Sopvictas, mopine “Bh&wvns, avemotetafia. rohpdy, oipâijz 

rpm, î) râc Gecije matăs abrâv robere “Eheyne, e BîjB=v bmefovoiov, Î 7âv erdoziuin6Svrcoy 
x 

za dopnbivroy adr mpapârow 5” âpportpoy Tâv voviny, os aymjrâvroy ijdev oras Yară 

1 Vezi mai sus, p. 238 şi urm, no CCCXVIII. 

2 Domn în Moldova până la 1668, toamna. Auxentie ar părea deei să fi fost o rudă a dinastiei 

moldoveneşti ori vre-un unehiu după mamă al Domnitei, dacă nu sar osebi în document rudele unei părți 

şi ale celeilalte. Iliaș murise la Constantinopol. Fiul său Radu luă pe una din fiicele Brâncoveanului.



Adyov owpyevetas, doc nos 2vophsiv nai Emmpeătev abrij m cbvodov, Xa! Îinreiv AnoonăGat 
map” abrijs nod 3 6hijov rpăpa Sopn02y mai maradeplăv abrij ză râv »'ononoapEvwy Y0- 
voy abrije” rodro jap Boc mapăvouoy xpiverat, Enei, xară robs Beiove vâuove, ai xară 7ily 

ae! veapăv rod Baoth&we u»pod Atovroc rob wpthosâpo», oi viofernbsvree vouiunc hawfâvobat 

ră Bixaa, rijs *mpovouiac râv vioferjoăvroy adrobs 7ovtoy, x7i vijotor maides hoţilovrat, os 
ri 38 viodegiae obyyevelae ăn Beod xai tă Geiwy ebyâv reherije ovvtotautvre, Ti dă nvev- 

party owpţeyetav ntpawrEpav sivat ris evomije ai capuxie ară Tv Belov vouwv rjhodrat 

captorara. Tobroy oby o5roc Eyăvroy, za rod rotobro» Btoptopod ua Tijs tv bnappdyruv 
tăoedo5g daBtoews ăuportpuv zâv dtoimolăvrov yovewy, tije abrod Ilavtepraros 23 rile 

adrijc "Exhowmpârnroc, 846yroy ră xbpos moi riv toybv mai mapă tâv Geioy nai EXxAmOLAOtI- 

xy vâuuy, xăvredBev uparovousvov, doris âv rohuijoot my owyjevâv, î tije abrod Jlavtepărij- 
ros, îi măe abrie "Exhapnpărnroc, netă Băvarov î) &vde ZE adrâvy, A xai Guporspoy, dvarpeat 
0 ăxbpâoau rijy rotabriv adrâv vdraty, xai rdv Btoptopby mepi râv Drapyăvroy adry dt- 

xalav oboav xoi ebhoyov xoi vâurnov, mai î) ri Berije motăde adrâv rabrne “Eyre, Gs bne- 
£ovoiov, î râv Swpnbtvrov adri mpayutovy Br” wporEpoy TV YOVEV, e OWYYEVRGV, dvrt- 

mateiodar, xai Crjretv ănoondoat map” abris oipâjrivi pân, 20MD î) 0hiyov Tpoyoviby mpăyua, 

xat Ev6yAnatv otavobv &wno!foa adr, 6 rotodroc, Gnoioe âv f, ătoptoutvas Xrh. “00av sic 
EvBefw wat duqveni, my dopăderay, Ejtvero 47 rd mapov, Enizbathoet 155 navayiorătov Xa 
wosgpiotăro», xai wapropia Xpnoipuv xi. dforisrov Tpoobnuoy, waroopaholiv 1ai ri) tăia 

Drovpuei, ăuporepov râv vovtuny, ai Eneâ60n ri Bovarpi abrâv rabry, "Eh&va. 

(Bibl. Acad. Rom., cdpii greceşti contimporane). 
  

. 

DCCXVIII. 
Menţiune de sfinţirea ca arhiereu de Sotiriupolis a lui Partenie Chryso- 

kentitul, cu însemnarea Domnilor români: Antonie şi Duca-Vodă și a „ajutorului 

și sprijinului prea-nobilului şi de cel mai mare folos boier, dumnealui domnul 

Serban Cantacuzino şi Mare-Spătar al Domniei Ungrovlahiei“. 

(Analele Academiei Române, XX, p. 216.) 
  

DCCXIX. 
Neofit Vlădica de Betleem, „năstavniculu“ de la Sfântul Gheorghe, pentru 

un loc în Bucureşti. 

(Arch. Statului, Radu- Vodă, XXIII, no 17.) 

DCCXX. 
Însemnare pe un manuscript despre slujba făcută la Cetăţuia pe lângă Iaşi, 

în fiinţa Doamnei Mariana a lui Ştefan-Vodă Petriceicu. 

1673, 'Lovvio» 29, edpsfn eic ză povacrtiptov 1673, lunie în 29, m'am aflat în mă- 

năstirea lui Duca-Vodă la laşi, fiind de 

faţă Doamna lui Ştefan-Vodă Petriceicu, 
„când era Husein-Paşa la Hotin şi Domnul. 

cod Acora-Bovra sis Lidotov, mapobone Tie | 
Ady.vas 205 Srepăvon-Bâvca Ilezpovtstxov, Gre | 

îv 5 Xonosip-llaoăs eis ză Xosiu mai 9 | 

"A câvens. 
(Sp. Lampros, în Nos *EXimvouvhpoy, VII, nle 2-3; Studii şi doc, XXII, pp. 81-8.) 

  

DCCXXĂIL 
lanachi Porphyrita, capuchehaie a ţerilor noastre, către Patriarhul Dosoftei 

de Ierusalim, despre legăturile lui cu chehaiaua, despre afacerile Sfântului Mormânt 

cu Armenii şi Frâncii şi despre ajutorul dat de Dumitraşcu-Voda Cantacuzino. 

"Exorehi, loavvânt, (cos Btepuryws apte Scrisoarea lui lanachi (poate tălmaciul 

fetag aesăs; sic 1) zpbs Acsibeov Tlasptăp/mp le- ; vre unei legaţii; sic!) către Dosoftei, Pa- 

135 

1670, 

2 Septem- 

bre. 

1671 

(7179), 

8 August. 

1673, 
29 Iunie. 

Soroca, 

(1674), 

29 Iulie.
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pooohbțov zeţi Tây xaTă 705 Navayto» 'Lăgov 

în qpeacuâv zâvy "Appevtov nai Ppâyrov ai 

zis bnoornpiteos, îjv mapsoyev sic robe ylobs 

râzovs 5 Amwmrpăoxo-Bodac. 

Moxapiotane, copbrare vai hoyubrate Îla- 

apăpya râs diac moheos “lepoboahijp. xai 

mâsrs Madatorivre, rv Xiv Maxapârara 

eba6âs zpoounvă. Tă zitov Tpăupa ris Xije 

Maxaptârnros toba za Expr tă Tijy zii 

mms betay. Tă dox pă vpăpe Exarădaba” 

ai, oov pă Îtă ră Honpa nod piâc Eybpevey 

5 xsamptăs âvă by Ericponoy, Exuapev adf)e 

dorise rEgym nai mă Eyaxpbvaney Eos mob 

vă EX0p 1 Moxaprârmră ov vai vă Gvra- 

po Tv xeparptă nai vă GbvoutĂIjG pă AoŢa» 

mov dă răs brmpegiac ris, al râre 6 7 

oc wave sihoyav, BEhere acest xoi bEhere 

rod OVOŢXAGEL. 

Tă pâna 005 Erîjpa âmă răv xeXaită: 

nporirepa ănâxptotw eis tă ris Moxapiorrâs.. 

so» 8ăv ris 1b toreria râtec, Gri, uă mb vă 

t4ovav mohhâc brapeaiac, rd ăNopiytoa” oi 

ăvpornoi rjs aa ore Exsivot văc ră &vllb- 

uroav, at Erie Epetvey' Gung eră rabra 

bpev 6 mtpo Bedpohoc Evay "porGi xh6v, 

ptoriavâv, 40 rod 7 Eâmozy vă Gâs 7 Ep 

mârec movră, xal apă fos ropa vă md &- 

Mafbere. | 

Tă pâna mob pă Eoreihere mpa dă Tv 

eamnăy, bvras mapby 19 6 Amunrpăoxos 

Boe66yâac mb Fâwoa măv weyorită, %ai, GR0- 

dafatovrăc ro, uă 2pbrmoe: mod ebpioxerat 

1) Maxaptârară ov: rbv sina: eic răc X6p- 

fac" uă Meer: uă 1părper mâs mpă rod “Aniob 

Anuqrpio» 6she vă EX, mai She xâpet 

moNhă xaă' Guns, Bray 05%) vă EX0 vă pă 

vraphom, vă piâe ră pmybo mporiirepa, tă 

[vă] măv uivboo, Xy ap Xpela, zâc Exei 

vă mp, Tăv Edhmoev ai 6 Arpurrpăoxo 

Bosfoyâae noă' niorsvo6v pot, ăonoră 

pod, ua ră xxubpara adră râvy ppăpov rai 

05 Ppăyrta, ră oby utoa Ănâvy ei 7 

orowâpt toba" du Ti vă Xyny, 620d 6 %at- 

pbe dăv robe Bider -pEpt' Gui, Gray edpoby 

axpây, Bag vă rod do00by ij 1X%ijy. 

ros pay. Băyaptoria vă Ex 6 Bec, ore 

ză modhă move ră %onpa, obre oi Ehrtidec 

zove !ovoay vă xăpoby rinoteg elis T0bToy 

zăv xatpăv my orevozopruăvnv sis tos Tobp- 

zuoe* Einito, ei rbv ebpbxopâv fovs 4atpoy, 

va uâjv eBpo»v ore rârec xa06Xov 2pbowzov. 

Miyy Eat Ewvota 1) Maxapioenră Gov, 38v BShowy 

îumoptoet vă xăpony rizorec' [ăy] uxhă vai 

Ezavv 288 ot Bevecttăvot răy Gpa'opâyov 70%5,   

triarhul de Ierusalim, despre uneltirile îm- 
potriva Preasfântului Mormânt ale Arme- 

nilor şi Frâncilor şi sprijinul pe eare l-a 

dat la Sfintele Locuri Dumitraşeo-Vodă. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-în- 

văţate Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 

mului şi a toată Palestina, Fericirii Tale 

cu evlavie mă închin. Cinstita serisoare 

a Fericirii Tale am primit-o şi m'am bu- 

curat de buna-Ti sănătate. Câte-mi serii, 

le-am aflat; şi, cât despre banii pe cari 

mi i-a cerut Chehaiaua pentru Vizir, am 

făcut tot felul de meşteşuguri şi am pre- 

lungit lucrul pănă să vii Fericirea Ta și 

să 'Pe întâlneşti cu Chehaiaua şi să vor- 

beşti cu el despre aceste uneltiri asupră-li, 

şi atunci ce-Ţi va păreă, bine vei da şi-i 

vei sili. 

Serisoarea-Ti am luat-o de la Chehaiă: 

mai înainte nu 'Ți-am trimes atunci răspuns 

la a Fericirii Tale, pentru că, de oare ce 

avem multe slujbe, am uitat; şi oamenii 

ăi nici aceia nu mi-au adus aminte şi 

aşă a rămas; ci după aceia a găsit bătrânul 

"Teofil un hagiu bun, creştin şi i-a dat-o 

să 'Ți-o ducă atunci chiar, şi cred că pănă 

acum ai primit-o. 

Scrisoarea Ta ce mi-ai trimes-o acum 

pentru chehaie, fiind de faţă și Dumi- 

traşco Voevod am dat-o chehaielei, și, stră- 

bătând-o, m'a întrebat: unde Te afli Fe- 

ricirea Ta; i-am spus: la Seres; îmi zice: 

îmi serie că înainte de Sf. Dumitru are 

să vie şi are să facă foarte bine; ci, când 

va veni să mă întâlnească, să-mi dea de 

veste mai înainte, ea să-l spun, dacă ar 

fî nevoie, cum să facă aiei. I-a vorbit şi 

Dumitraşeo Voevod multe; crede-mă, stă- 

pâne, şi faptele acelea ale Frarilor (Fran- 

ciseanilor) şi ale [solului] Franciei, le au 

şi ei peste saţ; dar ce să facă şi ei, dacă 

la aşă o vreme nu li dă mâna, dar, când 

“ vor află vreme, nădăjduiese că li vor plăti 

odată. Slavă Domnului, nici mulţii lor 

bani, nici elciii (ambasadorii) lor n'au avut 

putere a face cevă în această vreme de 

strâmtoare la Turci; nădăjduiese că, la 

largul lor, nu vor află nici atunci vre-un 

obraz. Să naibi grijă Fericirea Ta, ei nu 

vor putea face ceră; deşi au aici Ve- 

neţienii pe dragomanul lor, nu sa mai 

făcut nimic pentru serhaturile (hotarele) 

lor, dar numai pentru treaba Ierusalimului
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pă ză eime: zahârepa mapă 06 Eh Tă 
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(Bibi. Ac. Rom., copiile «d-lui A. Ghedeon.) 

  
  

îl ţin aici; poate va veni şi Fericirea Ta 

(căci şi Teofil flecărise că Fericirea Tavii), ca 

să fie cinevă să steă împotrivă, căci Iuda nu 
poate sta împotrivă fățiș; dar Îţi hotărese, 
martur îmi e Domnul, că însuş Iuda nu 

poate cevă, ei sunt numai laude; şi să nu 
crezi Fericirea Ta eă, pentru că a ajuns în 

locul răposatului, a ajuns ca Panaioti (Ni- 
kusios) şi poate cât acela; nu e nicio asă- 
mănare; dacă ar puteă, ar fi făcut slujbe 
„frarilor&, cari i-au orânduit multe, şi el 

pentru doi bani îşi dă şi nevasta, — cu ier- 
tavea Fericiriii Tale. Eu, slavă lui Hristos, 

n'am pizmă, şi, de aș fi știut că dă cevă, 
deşi e luda, Ti-aş fi scris însă să Le 

„îngrijeşti, şi eu însumi pentru Sfântul 

Mormânt m'aş fi îngrijit; da» întru nimic 

nu e putereă lui, şi nădăjduiese în Domnul 

mult să se încurce cu aceste fapte şi să-şi 

schimbe gândul. Eu întru aceasta am 

atârnat toate slujbele până vei veni Fe- 
vicirea “la, ca să le săvârşeşti precum 
doreşti: atât ale Francilor, cât şi ale Ar- 
menilor; şi de aceia nu-Ţi scriu mai mult, 
decât că în această vreme nu mai e nimic, 

nici vre-o frică, şi să nu-i faci grijă Fe- 

vieirea Ta şi să “Le tulburi, căci ai buni 

paznici aice; şi, de va face nevoie, nu-mi 

pare rău să trimet bani, să-Ţi dau ştire; 

numai fii liniştit, şi Domnul într'ajutor. 

Ohehaiaua, câte s'au întâmplat la leru- 
salim, le ştie cu de-amănuntul pe toate; 
el mi le-a spus: „mai bine ca tine eu le 
ştiu“. Mi-a, cerut chesfi-hogetul să-l vadă; 
eu i-am spus că nu mi l-ai trimes, căci 
ai să vii. Însuţi ca să-l întâmpini. 

Îmi serii Fericirea Ta să-Ţi seriu pe 

larg; dar crede-mă că nu e nimic; deci 
mam ce să-Ţi scriu. Am din gură cevă 
de spus pentru. oștile noastre, [prin] Se- 
vastian, şi i le va spune. lar sfânta-Ti 

rugăciune fie cu noi. 
Din Soroca, Iulie 29. 

Al Fericirii Tale fiu întru [lristos şi 

rob: Janachi. 

    

1 Alexandru Mavrocordat, 

58183. Vol. XIV. 93 
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DCCXĂII. 
1675, Duca- Vodă, Domn al Ţerii-Româneşti, închină mănăstirea Sf. Ioan din Bu- 

12 Mai. cureşti la a Sfântului Ilie din Ianina. 

"looy 7 Ex râs Ghopraie Bahextov we- 

rayăoruafăy adfevrix -/pooofodhiw rod 
Boe66da Anbxa mepi rije 2 Bowxovpeoriw 
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Îpowijrov "Hiod, sic ro5 5noio» răs Ypeias 
vă eive Entorărne 1 epovrtariis 6 Ex rob 
WăTo WOvaotmpiov mattpec, GrEhhovrec vai 

Mobwevov 1404. nartpac ămb ri Gvod6v ad- 
TE, Vară Tv oopupovizy 1ai oovijdetav Ono 

5 "Avăpne Bsoridpys, urirop 705 “Ayiov 
"loâvvov, dterătaro, Meră răv Găvatoy 0 rod 

"Avăptz Besrăpq Epâvn arimop 6 llptâae 
Mrzâvos Mzovttonovhos, 7anfpăs rod f/nfăvroc 

"Avăpta Beoriăpn, 6 Onoioc xai Eydptoe z0Xhă 
usi sic odrd md uOvAGTI,ptov, val 7 ETpot- 

105605, xadăc xi 6 mevepic rav Exeivos, 
zic rdv Ilpopiiray “Hâtav, ăuvovroe vai ză 

jpănuară rob xi abfevriză "4pwod6ovdha tă 
t 
- a 

ri eis răy llpopirav "Hay 765 “Agiov "lo- 
dwyo5 Xpootwmoty, noi tă vă sive 1) obu.povia 
40 Tv 850 povaaripioy orepsă vai Gyera- 

xiviras, ai obro ră (irjdăv- p.ovaoriiptov rod 

“Ayiov “lodwvov dă navrbs xzipevoy ste Tv 
ppovuiâa, orEhhovrec Exetbev yobuevov xi 
zarepas tă vă hanbăvovy ză Gwyeontva, 

TV Îp7OYTOY XTTOpY, 
Gzov Exzare txanay, fos Topa Meră zapt- 

3 ATă Ti GnpDoyiay 7 

Aedow 58 xatpod, ăxoovbâvrac nohhai ăr4- 

casraoia £56 ete riv Tâăpay, roze £/drjoav 
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my ariropy Bobevroy sie ză pmd3y uovasri-   

Copie a hrisovului domnesc tălmăcit din 
româneşte al Voerodului Duca, pentru ceea 

din Bucureşti mănăstire a Sf. Ioan Înainte- 

Mergătorul, închinată către sfânta mănăs- 
tire din lanina a Proorocului Ilie. 

Cu mila lui Dumnezeu şi cu harul acelui 
ce stăpâneşte acestea, toate am dat cea de 
faţă a noastră domnească scrisoare sfintei 

mănăstiri din părţile Rumeliei, în eparhia 
lâninei, în locul ce se zice Zitsa, cu hramul 

Proorocului Ilie, şi tuturor părinţilor ce 
due viață călugărească acolo, ai acelei mă- 

năstiri, pentru că este aceasta din Bucu- 
reşti sfântă mănăstire cu numele 'Tăierii 

capului cinstitului Înainte-Mergător, eu 
toate casele şi veniturile din orice parte. 

Căci şi această mănăstire a Sfântului loan 

sa înălțat pe vremuri din temelii de către 

Andrei Vistierul, în zilele altor Domni 

înainte de mine, pe care isprăvind-o, au 
dăruit-o, împreună cu moşiile ce aveă 
atunci, şi aşă a dăruit-o către acea mă- 

năstire a Proorocului Ilie, la ale cării nevoi 
să fie ca ocârmuitor şi ea îngrijitor părinţii 
din mănăstirea de mai jos, trimeţând și 
egumen şi părinţii din sinodul lor, după 
învoiala, şi obiceiul ce le-a orânduit Andrei 

Vistierul, ctitorul Sfântului loan. Jar după 
moartea lui Andrei Vistierul s'a arătat 
ctitor Preda Banul Buzescul, ginerele acelui 
Andrei Vistierul, care a şi dăruit multe 

şi la acea, mănăstire, şi a dăruit-o, ca şi 
socrul său acela, la Proorocul Ilie, făcând 
şi scrisorile lui şi hrisoave domneşti pentru 
închinarea Sfântului loan la Proorocul Ilie, 
şi ca să fie învoiala între cele două mă- 

năstiri tare şi nestrămutată, și astfel acea 
mănăstire a Sfântului loan să-i fie pentru 
totdeauna în grijă, trimeţând de acolo 
egumen și părinţi ca să iea cele îndătinate, 

după învoiala dumnealor ctitorilor, pe care 
au făcut-o deosebit, pănă acum. Iar, după 

trecerea vremii, urmând multe neorânduieli, 

aici, în Țară, atunci s'au pierdut toate 
scrisorile tuturor moşiilor date de către 
ctitori la această mănăstire a Sfântului 
loan, şi pe lângă ele şi scrisorile de în- 

chinare ale acelei mănăstiri.
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Deci acum, în zilele Domniei Mele, cu 

harul față de noi al Sfântului Dumnezeu 

şi cu hotărârea prea-cinstiiului Împărat, 

ale Domniei românești, viind înaintea noas- 

tă Leontie egumenul şi cei împreună cu 

dânsul părinţi, ne-au asigurat pentru această 

mănăstire a Sfântului loan că e închinată 

la Proorocul Ilie şi pănă acum tot de 

acolo vin egumenii şi părinţii, luând ade- 

tiul lor după obiceiu, fără vre-o împie- 

decare. Ci serisori mau, căci san pierdut 

pe vremea neorânduielilor. Şi, voind noi 

să li se facă hrisov domnesc după învoiala 

celor de odinioară boieri ctitori ai Sfân- 

tului Ioan, şi ca să ne asigurăm, cercetând 

pentru acest lucru, am întrebat foarte bine 

pe toţi prea-cinstiţii boieri ai Divanului 

nostru, şi ne-ai încredinţat că e închinată 

la Proorocul Ilie. Pe acelaş timp aflându- 

se aici, la Domnia Mea, şi Mitropolitul 

aninei, Chiril, a mărturisit şi el însuş 

că este închinată mănăstirea Sfântului loan 

la mănăstirea Proorocului Ilie. Deci întru 

aceasta şi noi am înoit și am dat putere 

cu acest al nostru domnese hrisov ca să 

fie mănăstirea Sfântului loan sfintei mă- 

năstiri a Proorocului Ilie ca mijloc de în- 

treţinere şi ajutor al părinţilor de acolo 

şi de îmbrăcăminte a lor, iar nouă şi ră- 

posaţilor noștri părinţi pomenire veșnică; 

asemenea şi cei de după noi, adecă pe care 

Domn îl va milui Dumnezeu cu Domnia 

acestei ţeri, pe acela îl rugăm în numele 

Domnului Nostru isus Hristos să înoiască 

şi să întărească acest hrisov domnese al 

nostru după învoiala şi starea Proorocului 

Ilie, cum sau învoit şi au aşezat aceasta 

ctitorii acelei mănăstiri a Sfântului loan, 

Domnul Dumnezeu să-l cinstească, să-l mni- 

luiască şi să-l întărească în Domnia lui, 

şi cinste să aibă de la Damnezeu cel veşnic, 

şi iertare a greşelilor lui, şi milă a Domniei 

Mele; şi faptele lui să fie ţinute în seamă. 

Neagul Mare-Ban, . . . Mare-Vornic, 

Chirca Mare logofăt, Hrizea Mare-V istier, 

l.asearachi Mare-Spătar, Stoian Mare-Clu- 
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1675, 
24 Iulie. 

1679, 

17 Decem- 

bre. 

1680. 

9 Mart. 

Xrowâv Meyac-Khoropre, Penpyănms ME | cer, Iordachi Mare-Postelnic, Curuia Mare 
as-lloortytzoc, Kopobios Meyac-Ilo4ăpyt- | Păharnie, Alexandru Mare-Stolnie, Radu 
106, "AhEGavâpoe Meyac-Erâhyiuoc, “Păâovh Ştirbeiu Mare-Comis; şi Dimitraşeu al 
Setpunâiie Meyas-Koptoos" ai Ampipjrpăioxos ! doilea Logofăt, cel ce n scris în Bucureşti, 
6 Bebrepoe Aovob&rne, 6 ypăţae îv Bowmow- | Maiu 12, 7183 [= 1675]. 
psstiw, Mato» :5, (pm 1. | 

(Lampridis, "Hmetporxă, VI, p. 61 şi urm, şi de acolo în Analele Academiei Române, XXXVI, 
p. 910 şi urm., no v.) i 

DCCXXIII. 
Însemnare pe un Penticostariu scris în zilele lui Duca-Vodă, Domn în Țara- 

Românească. 

Tă napby Ilevrmxocrăptov, peră rây 5o- | Acest Penticostariu, cu doxasticele Trio- 
foortxây rob Tpioâiov. .., Eypăpn îx xerpăe | dului, s'a scris cu mâna mea, a lui An- 
epic, "Avrovyiov nporoțăhzov, vide Nrtptp- | tonie protopsaltul, fiul lui Dimirţoglu, cel 
rCăyhob, zob îy uobotxije vâob, sie mby xatpdy | nou în muzică, pe vremea când eră ar- 
pyteporebavroc 6 mawepbraroc 'ijuây Ad- ! hiereu (unde?) preasfinţitul nostru domn şi 
dEvrqs mat deonbrns, xbpros xdp Zayapiac, | stăpân chirio chir Zaharia, şi fiind Domn 
mai apdevreGovroc sic riv Bhapiay d may |. în 'Fara-Românească prea-luminatul Domn 
npâraroc A bO&vrne"loâyvov Acdxa Bosf6y52..., | lo Duca Voevod...., anul de la Mântuirea 
Ezos ri cornpias îpâv 1674, âmd "Adây. | noastră 1674, de la Adam 7183. Sa să- 
7188. "ErehhtoBq Ev wewei "lovhiov 24. |. vârşit în luna lui Iulie în 24. 

(Ms. 2.660 de la Xeropotam; notiţa tipărită în catalogul Lampros, no 243.) 

DCCXXIV. 
Scrisoare retorică, despre geografie, a Patriarhului din Constantinopol, dată 

din Ţara-Românească. 

"Ab Obyxpofhayiac, rij 3 1uv ămoămpia” | Din Ungrovlabhia, în a patra a noastră 
1679, Aexepfpiov «£. | călătorie; 1679, Decemvrie 17. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCXXV. 
Act al lui Şerban-Vodă Cantacuzino, prin care dă mănăstirii Brodeţ, la 

Policiana, un venit de 200 de lei pe an, ce se vor luă de egumenul bucureştean 
dela Sf. Spiridon. 

  

Oi Epyatâuevar răe poprmăe âperăs ai Cei ce lucrează virtuţi sufleteşti şi lu- 
Epra Geăpeora, ob pâvov sie adriy ri Coijy cruri plăcute lui Dumnezeu, nu numai în 
mpâvrar uai ebompiGovrar, XĂNă mai ueră Bă- Însăş viaţa se cinstese şi se laudă, dar şi 
varovy ăoGaprov Banever mă dvoua atvov, după moarte li rămâne numele veşnic, şi 
xai at Woyai abrâv 2v mais povaie râvy Gexai- sufletele lor petrec în lăcaşurile drepţilor. 
my oovavhiCovrar. Tobroy Entyet iv răâ Între acestea, ţine rang eleimosina făcută 
1) ape robe ztynrac mvoutyn Ehetuoobvr, faţă de săraci, şi mai ales aceia care se 
păhtora 85 7) mpbe tobe Beiove vaobde wat iepă întinde la dumnezeieştile biserici şi sfintele 
HOVAOTIjua Eravatetvop&yn. mănăstiri. 

Atnep xăyo, 0 8obhos rob Bod Sspună- Pentru aceia şi eu, robul lui Dumnezeu 
vae Boeâi5ac, tîjhov Ostov 8& GAne woyije rai | Şerban Voevod, având râvnă dumnezeiască 
sapătac Exooy nai Dnepânhxiv ehăfeay eic i din tot sufletul și inima şi evlavie peste 
riv bnepayiav Georâzov nai detzăpGevov Ma- măsură către preasfânta Născătoare de 

! Inscripţia din 1829, la acelaş Lampridis, '"Hzerpwerxă, şi de acolo în Analele Academiei Române, 
XXĂVI, p. 908, noni.



piav, fie îi pin ebploxarat eie mă tepby xal. 

cefăoutov povaoriiptov mod „opio» Ilowrat- 

are, Enovowatouăvov Mmpodării, m Onoiov 

wovaortiptov brâxeirat sie rijv Enapyiay Apvi- 

vovrâhewe, ăxobovrec xai 1 AbQevria po Gr 

mo fqBăv piovaariiptov ebpionerat ete TONI 

Zy5eray oi zroyelay, rpopptdm î îvh Ab- 
Gevria uat ebozhoyviodm xi Edoxe rd 7aphy 

JpoosGooihov xai riutov re AbBeyriac ob 

sie mă fn%ăv fepbv wovaoriiprov âă [vă] Ex 

vă maipym Eeoc ănd riv âuiv AbQeyriav rdy 

xaexasrov ypâvov pata Baxiota, 200 ră 

Smoia ăonpa 2ăoptoa vă dofody ărd rd ad- 

Beyriăv Bhas Bha, And rodG ară WAIpby MA- 

papaoaione răv xy, Efo nb 7ijv G05u.ay 

ris ăvopăc râv Oxvăv ai, tă vă pri XOTi) 

rodro mb Eheoc Î vă %âvyj mavăv Xaxăv Ep.nd- 

îov aie mb vă mă adr mă Eheos ete Thy 

xatpâv mov Exei sie mă pndăv wovzorijptoy, 

topite “Î îuih Abdevria Enirponov *ai poy- 

mori zăy xază xatpobe Îmobuevov rîjs tepăc 

oi. Gpytepaziije piovis Enovopnopăvrjs rob 

2y &ylore marpbe fpây Envpiovoc rod 0av- 

"uarovpţod, îj aria dis poi ebpioxerat sie 

zi 256 m6hw rob Bovxovpeorio», âtă vă 

opovritij d fmBeic Tjrobwevoc ai vă 7aipvii 

adrb ră Soptouâvoy Eheoc mar Eros Ad Tobe 

xapapacaiove ră dxvâv vară răv Măprto» 

pâva 200 dă pzoovd XpTjoiuov îvOpozov xi 

ătomiorov vă orâhvy eie ză lepbv al 0d0- 

VL pOvaGTtptov rob popio» Toorotăvne, tă 

2movowalâpevov Mmpoferii, vă diârjra e ete 

jeipuc râvy Exeioe natEptov, Vă maipvoby dz 

răc jeipăe tov &aăettry mpbe Tăv În obp.evov 

ris &vdăâe tepe povije tob “Aviob Savpiâw- 

vos. Ară rodre Eâoxev 1] îi, Abevria ră za- 

pbv wpoodfovhhov eis rd povaori,ptoy 7ob 

jopio» Modbzorayne tă vă zaipvij abrb ră 

iNeoc mie pâvov ădarânos ui. Aveynofie- 

og, vă eive zpba oborasw 1ai Aattypnatv T0d 

i2p05 pavaornpiov, Tis Euij AdBevziac vai 

Oy panaploy ovtuy 909 pai FĂRTOI 0) 

sis pi7rpd096 nibwov. Actzdy Rapaaahobue” 

„ai roaba how AbBivrac, & 

dâehzobe, 

zel abrod Bei Eat, dorepoy axă deţab 

ww Geha Emile (sic: dpile:) vă ve Anfi&y- 

zar ai Îi repuâze zi Tâăpas abTrs Obripo- 

Dayiac, 473 Ex, 70 Ewobs Tu, ua E8 XhhoD 

2v Xptoră Tpuv 

obozuas Kbpioc vai 8:65, 

-2vooe, uni îj adrov AbBzvsia vă 4V1/208w3! 

pai Ezunpbsnaty ard 7 Eheos Bă ziutov 
. Lă 

posi). zis adry AdBevsiac, a vai 

ză 5h&r adry 572p0065Hta ave apă 1 Bo 

->i ad do Abfivoy Tempoutva, 205 

    
  

Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, a 

cării pomenire se află în sfânta şi venerata 

mănăstire a satului Policiana, zis Brodeţ, 

care mănăstire se află în eparhia Dryino- 

polei, auzind şi Domnia Mea că mănăstirea, 

aceia, se află în multă lipsă şi sărăcie, sa 

apucat Domnia Mea şi sa milostivit şi a 

dat hrisovul de faţă și cinstit al Domniei 

Mele la acea sfântă mănăstire ca, să aibă 

a luă milă de la Domnia Mea în fiecean 

lei două sute, 200; cari bani am orânduit 

a se da toţi din sarea domnească, de cei 

ce vor fi pe vremuri cămăraş al ocenelor, 

afară de suma vânzării oenelor, şi, pentru 

a nu' se tăiă această milă ori a nu se 

face vre-o rea piedecă în a merge acea 

milă la prilejul ei acolo în zisa mă- 

năstire, orânduiese Domnia Mea -epitrop 

şi îngrijitor pe cel după vremi egumen al 

sfintei şi arhiereştii mănăstiri numite a 

celui între sfinţi părintelui nostru Spiridon 

făcătorul de minuni, care sfântă mănăstire 

se află în cetatea de aici a Bucureştilor, 

ca să se îngrijească acel egumen şi să ieă 

acea orânduită milă pe an de la cămăraşii 

oenelor în luna lui Martie şi prin oameni 

de folos şi vredniei de credinţă s'o trimeată 

la sfânta şi venerata mănăstire a satului 

Policeana, anume Brodeţ, ca să se deă în 

mânile părinţilor de acolo, să ieă din 

mânile lor adeverinţă către egumenul celei 

de aici sfinte mănăstiri a Sfântului Spiri- 

don. Pentru aceasta a dat Domnia Mea 

acest hrisov mănăstirii din satul Policiana 

ca să ieă această milă în fiecare an neîn- 

trerupt şi neîmpiedecat, ca să fie pentru 

întreţinerea și păstrarea sfintei mănăstiri, 

şi pentru pomenirea veşnică a Domniei 

Mele şi a răposaţilor miei părinţi şi a 

bunicilor miei. Deci rugăm și pe alţi 

Domni, întru Hristos fraţi ai noştri, pe 

cari Domnul şi Dumnezeul nostru, prin 

necuprinsa-i milă dumnezeiască, du pă mine-i 

va orândui a fi Domni şi stăpânitori ai 

acestei ţeri Ungrovlahia, şi din neamul 

nostru, şi din alt neam, şi Domnia Lor să 

înoiască şi să întărească această milă prin 

cinstital hrisov al Domniei Lui, pentru 

ca şi milele Lor să fie bine primite de 

Dumnezeu şi de alţi Domni întărite, pentru 

ca Domnul Dumnezeu să li hărăzească 

Domniile lor fericite. Si a întărit Domnia 

Noastră hrisovul de faţă şi cu sfatul prea- 

cinstiţilor şi credincioşilor mari boieri ai 

14]



142 

Bucureşti, 

1688. 

ubptoc 6 Bebe xapioj abroie răc abrâv Tpfe- 
voviac ehrwyeie. Kai Erenbpmoev 1] Tpetepa 
AbOevria mă zapăv ypvo6Govidov uetă xai Tis 
Govhâje răy Tiitorărov Xa RiOTOY Veyădwy 

ăpyâvrav zic ude AdVevriac. s(pryj, Map- 

ziov a", Erpăptm ră aapby brd Qupă hoyobe- 
roz)ov» rod AGaviov, ăpyovroc Aovdeoxobhovl 
Meyăâhoo-Mzăvov, Kovoravrivov BpayoGăvo» 
Meyahov-Aoioberob. Kai. dneypâprj [rd !oov 

OmAaâi,] dnd râv dpyâvoy: 

Xepuzăvos Boex65as 
: “Hey zăorje Obprpofhoyiac, 

Xpryowroe Kovoravrivob K perCovhtonovhov 

Meyăhov-Szaofapio», 

ăpyovtoa Xrepăvov Boxaptonovhov Meyă- 
îoo-Kdovrttpa, 

ăpovroc "loavâxn Xpuoooxohoo Med 
Mov-llooredyixov, 

ăpyaovros Bou Mradravod Meăhov-Ila- 
apvinov, 

ăpyovroc  Lpwopăonov Luiza 
Kepiso, 

ăagovroc Marta» “Posozi[r ]ov Meyâhao- 
Vrodvinov, 

ăpxovros 
Koortepq, 

ăpyovros Srabpo» Meăhov-Tlrăgq voi 

Entotrărov, 

Meyohov- 

“Lozwâx) Xodeni Meyăhov- 

ăpxovros KRovoravyrivov Bpayobăyo» Ao- 

“106Ero», 
” v 7 

ăpyovroc  Mnopunobho» | Baxaptonavho» 

Meyâov-Beorpn.   

Domniei Mele. 7188, Martie în 9, s'a seris 

aceasta de "Toma logofeţelul Divanului, 
fiind dumnealui Dudescul Mare-Ban, Con- 
stantin Brâncoveanul Mare-l.ogofăt. Și s'a 
iscălit [copia adecă]| de boieri: 

Serban Voevod 

și Domn a toată Tara- Românească. 

Şi s'a iscălit [această copie] de boierii: 
dumnealui Constantin Creţuleseul Mare- 

Spătar, 
dumnealui Ştefan Văcărescul Mare-Clu- 

cer, 
dumnealui lanachi Hrisoseul Mare- Pos- 

telnie, a 

dumnealui 'Toma Băleanu  Mare-Pă- 

harnic, 

dumnealui Grigorașco Ghica Mare-Co- 
mis, 

dumnealui Matei Roset Mare-Stolnic, 

dumnealui Lanachi Halepliul Mare: Clu- 

cer, 
dumnealui Stavru Mare-Pitar şi isprav- 

nic, 

dumnealui Constantin Brâncoveanu I.0- 

gofăt, 
dumnealui Barbul Văcărescul Mare-V is- 

tier. 

. e A , | - . rr , 
> > > . to i . . (Lamprides, “Hnetporixă, VI, pp. 66—7; Analele Academiei Române, XXXVI, pp. 34—5.) 

DCCĂXVI. 
Gramata lui 

pentru schitul Bradu 
pitanul Filipescu. 

_Tă vară Betov oxonăv vtvâueva, watirot Xa 

May eioi xai mpovennpbodsxra oi Eaivod- 

eva, p.âdhoy 52 năwov at râv cefnop.iooy 

ai lepây vav Val BOVAOTIjinYy GAvaxri,osts 
me vai ăvotmodopal, Orav bei (fo zivăe 

Gânvoai Bono abrois tiv Eni ră xpeirto 
mepuroinoiv re vai Goijderav, pic re Woyixijy 

[adr&y] sorppiay xai xotwijy râv yptoriavây 
7 xai Tây GORLIEvtoV Kai văp 

0558 xăhay, 1 uăNhoy eizeiv vavapirepov, 
xpiOsir) &v zoie(sic)eâdeoat răy Kbprov'5 z|po- 

oiijene Aafiă npoprirăvat dEyov 6oq: Kopre, 

Ape )etay, 

a 
1 La Lamprides: d:5aovâhe. 

Dionisie al IV-lea Muselimul, 
(Secuieni), închinat la Pogoniana şi înoit de Constantin Că- 

Patriarh de Constantinopol, 

Cele făcute după scop dumnezeiesc, deşi 
sunt foarte bune și bine primite şi lăudate, 
dar mai mult ca toate, câștigările şi elă- 
dirile respectatelor şi sfintelor biseriei şi 

mănăstiri, când, din râvnă dumnezeiască, 

unii îndreptători li dau îngrijirea spre 
mai bine și ajutorul lor, pentru a lor sufle- 

tească mântuire şi folosul de obşte al ereşti- 
nilor sau şi al celor ce se sârguiesc în ele. 
Căci niciun lucru nu sar puteă socoti 
mai bun, ori, mai degrabă, mai fericit decât 
a împăcă pe Domnul; Proorocul David,



îjănnsa ebmpezeta» 
86E7s sov. 

VAOD 005 Wii TOTOV 

"Eydev mot ai îv ri) Beoptdei rob A5- 

Gevria, ebpioxetat tepăy ua Gefăout0v p.Ova- 

Srijptov xeluevoy XaTă Tb WEpoc Sonopăva 

xi mip.opevoy îm dvâpart rod “Aylo» Meya- 

Xoppropoc Amyntpiob rob Mopoâhijro», rob 

soi Mmp&Bov &novovatoutvob: Ex fenehioy 

ăvietpev 6 îv piaxapia m hijtet moră K6- 

wioos “Pădovhoc Mryăhoxe! ... . (sic) xai 

împooxbynoev adr ete mb cefăoțtoy ai Ga- 

ouxby povosrijptov Tod Iloyovăro», wsipsyov 

îv ca ăpyentoxori) Toyovavijs ai zipi- 

pevoy E vâuart 1îj; Kotpijoeos rije “Yne- 

paine Tipâv Aeozoivrs Beorxov ai Get p- 

zvov Magiae, tva epolviuwe), Ezipehoe ot 

2vagxobpevut Exaioe narepes a[Euzoo) vară 

matpods ijropâvove dgiovs x7i xapnobsbar 

zây siodămpa Ea Tv TobTod Write», &6 

dodapBăvuoat ră Enetvo» ppwodbonh)a. Kai 

5, oohazroutvoy 7âv dplov (rob xrij]ropos, 

Zoe watpod etge WANG Td WOVAGTIjpLOV! do- 

mepov 96, î dă rhv rod watpob ... eiav, 

î &e pfheiav rây marepuy, Epbace oyed6v 

ete navei) îpiuwow, wi ăvlros Îrpobptvo») 

ob ppovritovroc ară Bedy, GM onozov- 

pâvov Enorov pâvovy 7b tâtoy Nootredtorepov. 

[Nâv] 85, Beip Cip xevrjdeie, 6 Vară nâvra. 

<Eyriu.braros Ăpy0y RARETĂVOG Kovorayrivos 

Puuantonovoc 2 6o»hi0 zepnombijva tă 

(q0ăv p.ovacrijplov ai âv[apeperv] sic rii 

2porâpav XATĂGTAGIY Xa RaXĂOTLON.6Y, TE 

cs yauBpod dvroc rod piridsvros ['Pa3obhov], 

îmi Boyarphe adrod, ptâe obone, vai ămoNod- 

us XAmpovbp6b zăyrav 1âY Erslvod Am uătov, 

zpbe pivri,dobvov Exeiyuy re ai a5705. "08ey, 

av ră ppoodGonhha, mpootâpauey sie rd 

ndBeverzăv xpirijptov Xa. dj Tapaorisas 7ijy 

>m6Beotw vacadenrăs xai ălvarenov] Ti pl 

wo.V TOD y.0VA ST, pLob, 5 mară Tăvra E08- 

fzoraroc [Abbivrns 203 îjppeu.v] zâsre Odi- 

“poGhorgiae, *bptoc %hptoc "love Sepunăvoc 

Boef6das Korrpeaxovtyvâe, Ep drxxios p 

adrâ [Ezizpozos etvi] O îmdeie îvmpârazos ăp- 

OV XATITAVOG abptos Koyoravtiyos pour 

zo5hoc, 5 %hnpovâp.oe adrod,4zi Ton Era, ădaay 

paordy nai ăzonafory Toopâvowe vai ape 

five adry hoapiaatu ads 76% siGoâtpizuv 77: 

oixoâopaiv vi. abâvety pază zobod Ben -ă 

Proorocul-rege, vorbind strigă: Doamne, 

am iubit frumuseţa casei Tale şi locul 

slavei Tale. 

Deci şi în această de Dumnezeu iubi- 

toare Domnie se află o sfântă şi venerată 

mănăstire aşezată în partea, Secuienilor şi 

cinstită întru numele Sfântului Marelui 

Mucenie Dimitrie Izvorâtorul de mir, care 

se zice şi Bradul: din temelie a ridicat-o 

cel răposat întru fericire de pe vremuri 

Comis Radul Mihalcea..., şi a înehinat-o 

la venerata şi împărăteasca mănăstire a 

Pogonatului, care se află în arhiepiscopia 

Pogonianei şi e cinstită întru numele Ador- 

mirii Preasfintei noastre Stăpâne Născă- 

toare de Dumnezeu şi pururea Fecioare 

Maria, pentru ca părinţii ce se sârguiese 

înlăuntru cu înţelepciune, cu îngrijire [să 

trimeată] pe vremuri egumeni vrednici şi 

să culeagă tot venitul din moşiile ei (mă- 

năstirii Bradul), precum cuprind hrisoavele 

lui. Si, deci, păzindu-se hotarele ctitorului, 

până acum a mers bine mănăstirea; iar 

pe urmă, sau din [răutatea] vremii, sau 

din neîngrijirea părinţilor, a ajuns aproape 

la, desăvârşită pustiire, nefiind egumen care 

să-i poarte grija după voia lui Dumnezeu, 

ci fiecare căutând numai ce-i poate fi lui 

mai de folos. lar acum, mişcat de dum- 

nezeiasca râvnă, cel întru toate prea-cinstit 

boier Căpitanul Constantin Filipescul a 

voit să se îngrijească de acea, mănăstire 

şi s'o aducă la cea, d'intâiu stare și fru- 

museţă, ca unul ce e ginere al acelui 

(Radu), soţ al fiicei lui, una la părinţi, 

şi astfel moştenitor al tuturor moşiilor lui, 

pentru pomenirea acelora şi a lui. Deci, 

Imând hrisoavele, a venit la domneseul 

judeţ şi înfățișând lucrul cu de-amănuntul 

şi aducând înainte părăsirea mănăstirii, 

cel întru toate prea-cucernic [Domn şi stă- 

pânitor] a toată Ungrovlahia, domnul domn 

lo Şerban Voevod Cantacuzino, a judecat 

că este drept să-i fie (îngrijitor] acel prea- 

cinstit boier dumnealui Căpitanul Con- 

stantin Filipescul, ca moştenitor al aceluia, 

şi să aibă voie să aşeze şi să orânduiască 

egumeni şi să li iea socoteala veniturilor 

şi să clădească şi să adauge cu frica lui 

Duinnezeu lucrurile mănăstirii şi să trimeată 

1 Mihalcea. V. prefața la ediția noastră a Cronicei lui Constantin Căpitanul, 

3 În Lamprides: llavrivos. Nu e vorba de Pană Filipescu, tatăl lui Constantin. E cunfuzie 

„p Bantrâvos. 
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oterepionofia ră 7 Be ucyov zprotirovră, 

6 rotodroc, os tepâovhoc, pna vai nara-   

prisosul la mănăstirea Pogonatului, ne- 
însuşindu-și nimic din acel [venit al Bra- 
dului]. Şi deci a venit la îndeplinire şi ho- 
tărârea şi a așezat acolo egumen vrednie 

de a o cârmui. Ci, auzind aceasta părinţii 
ce se sârguiese în mănăstirea Pogonatului, 
căci fără de voia lor se făcuse egumen, 

şi căzând poate la bănuială ca nu cumvră 

să fie scoşi şi cu totul din stăpânirea lor, 

au trimes din soborul lor pe un ieromonah 
anume Dionisie, ca, să pornească pâră îm- 
potriva lui şi să aşeze acolo alt egumen. 
Și, deci, petrecând aiei Smerenia Noastră, 
sa înfățișat înaintea noastră acel iero- 
monah şi a pornit pâră împotriva boie- 
rului Constantin, de oare ce mănăstirea e 
împărătească, patriarhicească şi stavropi- 
ghială. -Viind şi cei doi înaintea noastră, 
împreună și cu alţi negustori din Pogo- 
niana, s'a şi vădit afacerea lor curat şi cu 
bună judecată şi precum urmează, şi după 
toată, dreapta socotință s'a părut că e bine 
să fie (mănăstirea Bradul) cum şi eră, su- 
pusă acelei mănăstiri, după orânduiala, şi 

hrisoavele ctitorului, luând ea şi prisoasele 
toate. lar boierul Constantin Căpitanul, 
după cartea domnească, să fie epitrop şi 

socotitor la ale mănăstirii, mişcătoare și 

nemişcătoare, şi să iea socoteală de la egu- 

menii după vremi, conducând boierul de? 
mai sus, pentru sporirea celor ce sunt şi 

îndreptarea lor, şi să aibă voie a aşeză 
şi a scoate egumeni, cu ştirea însă a pă- 
rinţilor celor din Rumelia, dacă împre- 

jurarea nu se va păreă protivnică, spre 
împiedecare, — căci altfel ajunge lăcașul 

lui Dumnezeu întru desăvârşită pustiire 
din neîngrijirea şi lenea părinţilor—, dar 

să n'aibă voie a şi răpi din veniturile acelea, 

ca să nu cadă la vinovăția de despoiere 
“a celor sfinte (căci cele închinate odată 

lui Dumnezeu nu se pot smulge niciodată). 

lar cine pe urmă, fiind iubitor de tul- 

burare şi iubitor de slavă, se va arătă pro- 
tivnie acestei drepte hotărâri a noastre, 

pornindu-se şi voind să răpească această 

voie a acelui prea-nobil boier Căpitan, de 
orice categorie ar fi, dintre clerici ori 
dintre mireni, şi de orice trepte, ori ne- 
mijlocit ori mijlocit, cu vorba şi cu fapta, 

ca, unul ce are de gând cu totul lui tot 
stricarea sfintei mănăstiri şi e pornit să 
câştige pentru el şi să-şi însuşească acelea 
ce numai lui Dumnezeu 1 se cuvin, unul
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ca acela, ca despoietor al celor sfinte, ca 

răpitor şi despreţuitor al dreptei noastre 

hotărâri, să fie afurisit şi blăstămat de cel 

întru 'Freime lăudat Dumnezeu şi neiertat, 

şi după moarte nedeslegat şi osândit (?), 

şi supus veșnicei anateme, şi partea lui cu 

cei ce au răstignit pe Domnul. Şi pentru 

siguranţă şi încredințare a celor scrise mai 

sus s'a făcut această gramată a noastră, 

iscălită de Smerenia Noastră, şi i sa dat 

în mâni. 
În anul 1688, 

în Bucureşti. 

(Lamprides, perporixă, p. 61 şi urm.; Analele Academiei Române, XXXVI, p. 28 şi urm.) 
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Scrisoarea lui Calinie Patriarhul din 

Constantinopol către Hrisant ieromonahul 

Notara (care a fost apoi Patriarh de leru- 

salim), despre economul Nicolae preotul, 

care e ephimeriu în Curtea domnească a 

"Terii-Româneşti şel. 

Calinic, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

Prea-cucernice şi prea-învăţate între iero- 

monahi, chir Hrisant, fiu întru Domnul 

iubit al Smereniei Noastre; har să fie În- 

vățăturii Tale şi pace de la Dumnezeu, 

iar de la noi rugăciune şi binecuvântare. 

Scrisoarea Învăţăturii Tale am primit-o, 

în -care, după vădirea sănătăţii Tale, ni 

raportezi despre prea-evlaviosul popa chir 

Nicolae, al prea-luminatului Domn, că, 

venind încoace, să aibă intrare de la noi 

mai deschisă şi mai prietenoasă; dar, cât 

despre întrarea sfântă şi la biserici la 

slujbe dacă ni serii, află că, păzindu-se 

rânduiala cum trebuie, proegumen şi cu 

întâiul pas în aceasta este Marele-Econom, 

şi nu poate aveă altul decât dânsul cel 

d'intâiu pas în această intrare; iar, dacă 

vorbeşti de întrarea la noi, adecă de socie- 

tate şi cercetare (vizită), aceasta şi fără să 

mi-o fi scris Învățătura Ta, a avut-o, acum 

şi mai înainte, la venire şi la plecare, cu 

Aomârra 60 d (bz5ae], vd9 se 4 200 ospitalitatea şi cu încrederea cuvenite, ca un 

. 1 Cu privire la care v., acum în urmă, Analele Academiei Nomine pe 1915, memoriul despre 

negusturii venețieni, p. 308. 
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1 Ierotei Comnenul, Mitropolit de Dristra. 

  

    

prieten ales şi nouă prea-iubit, pe de o 

parte, ca un casnic al Prea-Luminatului, 
iar, pe de alta, şi pentru bunătatea lui 

şi fireasea aplecare şi înclinare către 

prietenie. Ci curajul ce te-a târât să 
serii de faţă către Patriarhi ecumenici şi 

mai-mai să declari poruncitor: ca să se 
facă asta şi asta, are nevoie de destulă 

înfrânare şi pedeapsă, ori prin sfatul şi 

învăţătura prietenească, ori prin mijlocul 

pedepsitor al unui judecător aspru. Nu 
pricepem însă cum nu-ţi bagi în minte 

acele foarfeci patriarhale pedepsitoare, ca 
să te înfrânezi? Ori cum nu Te înspăimântă 
şi nu te tulbură mai ales acel băț aspru 

de curând ridieat asupra capului celui din 

Dristra? Dar, deocamdată, fiind noi mai 

iertători şi mai cumpătaţi, îţi dăm iertare 
pentru o îndrăzneală și îmbulzire ca aceasta; 

dar cată bine ca de acum înainte să te 

îndrepţi şi să te înveţi a arătă sfiala şi 

evlavia cu frică şi supunere faţă de treapta, 
şi măreţia patriarhicească, ca să nu ţi se 
întâmple vre-odată una sau alta din cele 

spuse, ori adecă tăierea cu foarfecele a pă- 
rului tău din rădăcină, ori ruşinea bățului. 

Şi acestea fie pentru ea să-ţi aduci 

aminte de buna cuviinţă; iar noi, ascultând 
din viul graiu al aceluia de la Dristra, 
şi văzând și unele serisori ale celui din 

ceata împărătească (ştii bine cine este), 
care serie aşă şi de acolo şi îndeamnă să 

facă şi să alcătuiască vorbe împotriva con- 
fratelui şi bătrânului nostru, cu adevărat 

ne-am scârbit, şi am râs,—şi râsul n'a fost 
zbucnire a veseliei, ci de năcaz, şi, iarăș, cu 

cât desgust a fost urmat! Căci de ce oare 
să zvonim o astfel de învinuire împotriva 

unui bărbat ca acesta, nefiind la mijloc 
nimeni vinovat? Care învinovăţire se. în- 
tinde la tot neamul nostru. Unele ca acestea 

nu numai că sunt străine de purtarea ereş- 
tinească şi apostolească, dar şi vrednice 

de despreţ şi de batjocură pentru orice 
oameni cuminţi, eari au cât de puţină în- 

țelegere, iar plăcute şi dorite doar celor 
ce petrec departe şi nu prea au a face cu 

liniştea. 
Şi acestea în puţine cuvinte, şi ca unora 

*
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cari pricep; iar harul lui Dumnezeu fie 
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1689, lulie în 8. 

Iar pentru prea-ecinstitul şi prea-nobilul ' 

boier Pârvul, prin viu graiu, ne rugăm 

şi-l binecuvrântăm. 
eb6ueba, vai ebhoodpey. 

-- "0 Kovoravrivovn6hens, 
- Al Constantinopolei. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon 

DCCXXVIII. 
Scrisoare de Patriarh al Constantinopolei pentru mănăstirea Mărgineni. 
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upon hâvoLe Btanparbvery Xa îmioxenreodat, xi xi păv Tă ÎDpalvovra TO Top REȚWOVEVY 

tutayiov dv moie râv edocfâv mepibihote âvaorây adră mpudEhopva, %3i, Tv: 

WATOG XATATEUVOVTAS ză Thipopa Tie 

2 măpet 1 nopampohănreodat, „xi & 

acpaipre rod zveb- 

stărpivode eboefetac, ămahhărtetv tije zobroy Abp.fjs 

ră zâv Exmataorinâv npopuinoy, Tv avenabey Dză 

Btapopov zoha6âv mai Betov dvâpăv war Evdeov OXGRĂV ȚEŢAVETRY, Tăitov pă zi Bvap.ovi,y 

Eovra, pe xpetrtova dâov rijv dopădetay abrâv xai tăpatasw xatapetoptvove zpourjfebea- 

Bar ăXMă pâdhov brepisavrt ră Cp mai mhelow ij mpolouia ră oiasdijnore îvexa bpopu- 

pEVAG Teplorăoeos ypiitovra GovjOsias, ămzoiv Toly pepoiv TeptTTDO60pEV0G, ura. fdves6at, 

ut petpa Gonbdeias zapa/piip.o OpEetv, mai mayrolore Epois 20 hOVOLG Tij robroy Gurjvetă) 

dtapuovi,y vannadetobat wa xpap.arebeodat, xavovâe îarăterg vanhnpodvras ui belov 

zarăpoy tepeie maBapyonpâvode feoniopaotw Na mie Răi ră TĂVa RATAAPXUĂ TpOVOLA 

ăvazhmpobpeva, Th Shrmpav spa tije eboebods uzi „aBohrijs Pt imxjsiac ăripalâv re 17i 

ăTiuavToy VEXpL opyrehetae aibwwy Tic deac 0%9/ep10501G "păpitos Gtatrpijrat aa iacobirat, 

„ară rijy Geoneoiav îzonpţediay 705 Kopio» uri 2pO0XWUZ0VI87. 

” "Eze5i) 7otyapoby zpoGTpex0n Tiviv păpua marptăpi/itby GVvoĂtKdV stpitidee 70b 

zpd 6 pazpiap peb34vT0S uavapia Ti hiset dotâiuo» Naruiăp/ov xp "lanfod, ada. vo 

ai meptezoy fjzaie abrais )steoiy cbroc, os epiorstat tepăy vai oefăsprov pvaatiptov £v Ti) 

Oiapofharpia XATĂ tă Magstivâwov, Ex dvâuatt Bevvâuevuv TOY Topelateov Tatapyy, 

Gaep Gvod6uitjtat Aa ăpyăe n î4 Tv Răhat prag» apoi Tic Evdotorăttie ai. bso- 
s 

- 

oefeorărns 1ptas "Ilhivaas, Tv AXhONEVOY Porazioray, 746 2 DOTEp0v cadpo6iv, vetat- 

vio6n vai ăveso6 775 77656 Dad zob TAdTIS BAVENȚEVEaTATUI Gotha 705 TpiowaNapiGtib 

zmeivo) Ăp/0vTos Meyăhov-lloarehyirob, Xpiod Kovozavrivev 205 Kaveazontir0d, Bors, Epurt 

Bziwp 4wobpevos, e Beonefeia zpusaviponv 12 zodhiy îv Voi Ti Tep ră Gzia vă eh 

„afevay, Xa ur ze d znpevis Bă ză per îv Eat 

CS
 

: zi SONATA AVETO VA ab 

zar. at Duh oies 2pBerydoy BThOŢpa'zObH2v09 peTă 4015 îmwpeheiac vai pihotiuo» /atpâs, 

adogasti GR ONTOIS, zpbs ps sd etpnpâvo» edariis ăvenahiaato pGvaaTiptov, îs nos 

Ztcopatoas ab76, Wvljtois sa ai Gpviots drptappa0tw  EVâDvauGAs" Desatazi vi nepi 

zic zopias 30000 WES e 4 Govetrpriivws, Ga 

f sa zi 
azod Bă abs Dzâpyos wahedovci „i BpoTăta 

DI Ia 

mos 0 YhTpovuot 47 AR6I0Y0t 

ate piai 40. bnepasniocai. 305 

1 Cantacuzino. 
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îmi md ăvânara Barnpeiodar ră ar abrb al duerawivrira, XATĂ Tijy ApYaLOTĂTIIV 105 rănob T Ir i 

ovyijBetav, xai wâhhov râc oefzoniac voutiăc dormnboeie rây măhat Beooreoây 0DTOXpATĂPUV, 
Fi Pa > 7 £ « . > . > 2 
îmn&s obrwoi axehevoboas: „6 Bovhouevos write cenzăy oixov, îj Tv oxfpwbăvra Enoinoâo- 

usiv, Sovrdy xoi răv aAqpovânov abrod brofăhhe ei 7ij avorioe 7ob Epov“. "ANY Ex rtvoy 
ri) 10b Xp6vov mabpoâv, be eizety, dvoyâpetă sie mpouăroy Entdpedoaox XATă TOTOy 
ze, hawmpă. Exeivm noi Gnipaveorărg) 6orig mal oixoţeveia, rad navevyeyeorăto» Exeivo» ăpyovros 

2mmpetac doas o5x tde Geig Boxiwacia xposrpizoa, măcav ăymuahiay Eziyavev, & y xai 
ră tepăv wovaatiiptov a5r6, orepnbăv ris vwmolas mpoorasiac ai Emtneheias rây 15ioy xrnrâpov i 3 3 

puxp0d det 2Eoăvorat pepoiv mhijpeow ăvouiac vai ddtwiac vai warmâbvaarelac Tây xai ele 

xrrproptuod adrăv piovăsrnpio», epovritavrec rîje dapoviis abrob al mară Tâvra Otapehoawc, 

Qzdv xai vâwovs Ebfpiler umâtv Gvaorelhontvov ris uevror Geiac 0ixrjc 00% ele ugxpăv 

îmwoorations, Gh ebyepâe ră Bvoyepi perabfpbuuoăore, Exnodây 2v răye vEvove ră dată, 
xi. mpăe oimetav răfv ăvexhijOmoav dpi ză xpăipara, perarivijoei rile ăvoev ete, Kây- 

rebdey ol râs xdetwvie Exeivne ua zepiăito» pibobyiac ăptorowpsie dn orEheyot Tie Tod ev- 

vizopoc abrâv wmă6hos xafivorepobyrec âphodotiae xai ebhafeiac, oi apmpentzaveorarot vioi, 
empi, rod Grompbtvroc ăpyovroe Meyăhov-Iloorehyinov, . xvpiov Kwvoravrivo» Kavraxovţrjvod, 

ri Gea oouuayia Bappijoavrec, EGovhrOnoav ăvawatvioat ră Ti adrod povaornpiob rpovâuta, 
ovvăpa vai rijy hevBepiay qdrod xaroyopâgat, îv dv Exet rob Aormod, oby eg ovhhijntopt, 

navroiwy Bewâv ămadhânreodar vai sis Emidootwv rpoyopetv 10i oreptwotv' oimtvec ebiabâe dvo- 
Ramsay, îs urqrepa rây zavrayad > îpau6vrec îni ri %a0 mwăc rob Xprorod Meyăhry 

"Eaxhmoluy rod Beod mai xowviy npootăriv x7i GvTiAIRTOpA. TV ATAEATÂVTOV EXXAMBLAGTIAV 

zpagp.ăroy, îjflooav warapricat rijv Ehevdspiav rob adTod HOvz0Tpiod Bă TO XAvOvIXGV Tp0- 

vouiwy 705 norpiapyixod vai oinovuevuod Opovov, nodănep eiwde moteiv ănavragod mepi ră 

edai) rob Bzo05 warayomta, iv thevBepiav abrijs oprroboa, *ridepovias Xărp, Xa ră dios 
horov ua ăvermpexatoy, Îv Gy ămocofoboa măâcay Xărwov vai dhebpizy Gpuijv ete eipqyaiav 

ua ăBopo6ov ăyrmepiioraot radra xourăoraaiwy. A & nai moră rijv floor Exeivuy răte TâY 

Georutirov ăvăpâv îvtvero ră Btadiolăv autâdec abrb "pă, xai 8360 abroic” net â8 
dowzây ri adriv ăfiwotv mpoebăovro xai văv mphe Tjiăc oi abroi mepipavearatot Ăpyovtec, 

2uhrapodvrec nuc ani 5 fuerăpn» norpiapytkob Gvoăt0d re xai GjlAMDĂOVE VpăWuatos 

întibpoBâo. ră abră mpovâţuta, xai î] adră rod wovaormpiob waroyupwbij shevhăpra vai ore” 

păoote, ai rod howrod Bixuăv ăxpădavroc, robrob yăptw Thy edhafi adrâv dfiwarv, re dt- 
xaiav 0b5avy, rpoodetăvevu, mai mpăs Beiov oxonby ăpopânay, vpăpouey, rii Etovola wi Yăpirt 

05 zavavio» ai npooxnwntod Ilvebwaroc, wa Emixvpobyrec abră wa gfebatebvrec 1vhuy] 

xotvij ovvodtai, zâv napebpelivroy ieporăroy ăpyieptov ai brepripiovy, râv &v "Ari Ilvebuart 

ârpaznrâv înv ădehpâv xi ovhderonprâv, ăroparvâneda ba md păv tepăv wai oeGioutov 

adr piovaarijpoy Tov maupeviorov Tafapyăv ră xslpevoy sic Obynposhpi”, os drethrjartar, 
vară ră Maprttvăvtoy, pETĂ TĂVTOV TV ra puri xai ăetepopăTtey adT0d, Xivntây re vai ăwt- 

vio, râv re vbv ebptoxouâvov vai mâv web? Borepoy oby Be mpooevnooutvov adrg, âzd 

rod văy xai sie ră îfije fos ris rod alâvos o»vreheiac Daâpym râvrij EhebBepov, xi aobâorov, 

xi GxaTalienToy, voi AXATARĂTIITOV, XI ăvevăynzov, xi ĂVerpaGTov, Tapă Tavrăc Tpa- 

oonov, ătumparzrod re xai Exxhmjo.mortod, vai pmdeie Ey) Ex” ă5eize âtaozioai more orb 

uni Garapătar, vai Tiiv îXeobepiay. adzob xaradovhâsat, 3 Ghita ai Cmpuâoat adr5, îi Em- 

ziar vai Nabeiv 88 abrod mb otovodv reheioe, Apnoutvod 165 ară xatpode tepintătab A Mjepo- 

TOhiTOD Obrrapofihayine u.5v9 Tâ Ii uyru.095v, pi qp.ovebop&vod 6qdadi Ev măoais rate tepai 

rehezaie, 49 zăe Ev adr yetpotoviac Enirehodvros— Snetâăy rotzbrij vâvrrat ppela TO yepo- 
a 

ronâv —, mhsiw Să robrov umăv 2repov EtaronpEvov' rijy re zpootariay moi depEvâewsty mai 

PI
 

v 
. 

zpovrida Tis mfeprijacoc rod abrod uovaormpio» Ejoot wovot oi xrijtopse ăhmhoâtaâizwe 

size mapăvrec, etre wat Gnâvrec, obâeie 88 hoc, Ahhă mbvov oi Wrijeoptzăv Epoyrec dixatov 

dtetâ'osry abrb pai GtaroGepyâat, Xa epovilos ris ovoticene abrob, xai poi x ab- 

Eros” niâvra Te tă %AT AT Arlpata vai prepara aa tepă wstupta Soto, %al 

mepbiă)moat, Btepevwâyres uni terătovrec. dei neţi adry, Gros wi, mepizeoobvra 1ybyn!e 

Bawbapâaiy, GXhă ovhărroyrat dă ris Entorantae adry A5hafi, axi dv6hebpn, mal, uvehdyzt 

îvat, pbvot adr nepot m urtoptăby adTd povaotiptoy, 65 apis lâtov /pratouby, 

&N)ă zpbs adtrow adrob uzi Gehziooty, eis uviu605vov 70y TpriGuoy ADTOY, AaTă Tv Gratar 
7 

2
"
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rod xriropos. "Hy zpoosniopobvres ai dipeie, Btaxehenâueda Gtapevetv Gefaia ai ATapX0Ă- 

Mebroc, xacă riy ăpyalav rod r6zo» avvijderay, xx. wăNhov Bară robe lepobs vayâvae Ai 

, , Su a | Aa N , _ , 

Betove vân, sie alâya ră OzAvra, Xa pbâsie 7ore Tây AzăyTay, TOpexTăc TV ATiTOpo, 

ore 6 XATĂ XA pods fteuv ris Adbevreiav Exelvrie, obre ste rây ăttopartav ăpyâyrey, EA 

PA 7 + PS * 7 | e p 2 . 

Zdeay mazetonorăca ui xaradovhoat 7 puvasrijptoy (EvrjoLaGrikăy DRăpĂOY WTA RA 

rpoomautvoy Bea, x vinda pndapâe ovăţevov cic xoopxijv perameoeiy Etovolav), ai5re 

5 marcă watpobe Marporonirms Obyypofhajias 5modonhâon adr, nâvrm thebdepov dvarehodv 

ad. Sovhamgoyias ăvbrepov, pilire Înobpevov Entyetpodvtes etoagetv ui Etăyetv, 
ae 

„ai îv ăy 6od- 

hoyrar  vadLorăvy, wire m rây xrmpiizov wi dptepopărov adrod, xwvrjtây me mai at 

Î x » , * Pa - 7 - 

vitoy, îi îppiov mai Gxebây tepâv mob 3 &Xiwov Gpatpeiv, îi voogiteadat, î zey.noheiv, îi 

p.eranoLstv, 1 uernoxebătew Gnopâijnore Tpânwp '/opis vopine mi eiâiiococ xai Bobhije Tv 

Xe Tâpov, duprăvar rijy Stovotay Tv zoobroy Btorrijoeos mpbs pâvo»s T0e Wriitopac 

ăvapaupEros xai era vljt os, RATĂ Td KTAjTOpLXbV adry Binatoy. “Oare 8 ăv râv nâyrov 

vo? oiacâiizivoc afine uzi rătewe, 3) adfisvawmie, î pxovs ai Afvouartaîis, Î EXXMOLAGTĂ)S, 

xaxodehăz &penore mwvobpsvoc, Î] TNeavexrixs, omul, îi nabrjrixâe, Erixetpijst, rohp/pâs na- 

pevoadedoat 17 dtacetoat Tijy îhevbepiav rod abrob p.ovaarijpiav, 
n s * > Di a , 

vi megi abrb <tovatav 

„oi aposraciay Tâv XTATGpov abrod var ps pat, ai motiicat îv adr tije iSias ahrob vu 

za Bovhije Entyerpijpara, î “jrobuevov zvaăteat moi Enheiy înv dv abrăe tdehijoy, 1) mpos- 

atat mă Goxodyra adrâ, Î db Tv Tpărpătov od ptepouătov adTod T6d WDVaST'1j pan 

ănoonăsa Xa ănoorepioa wi &notevâoat, î noMoat, î aâtar, mob î Ghizoy, noi Cripiboat 

ză wowxariptoy, î Tiv & adr ttovoizy T6y XTjTGpv îuzotoat, ua Gnoteviat, wat GĂĂO- 

rpioxt ABTODE TÂV WTITOpIAĂV adrâv Bexatonătuv, Vai VEVIrat ateroc obopăc xi xaraotpovi)s 

rod uovaornpio», 6 Totodro, e xatappovnrie The ExxMrjGLaoriri)e oi avon; rabrije AR0- 

păoens, ot mapabărns ră Bzioy vâpov, xai lepây mavâvov, XA tepbavhoc, ua ăvrtxpbe feo- 

wârpoc oi ăvrizahos, &poptap&vos ctg mai ră &6fic [Enovrat ai owvfjfets pai]. 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

DCCXXLX. 
Constantin Brâncoveanu dă un ajutor în bani la Dionisat în Athos. 

(vicarul, XVII, p. 108.) 

  

DCCXXX. 
Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. 
(Iorga, Studii şi documente, XIII, p. 4, nov.) 7 

DCCXXXI. 
Menţiunea unui dar făcut Patriarhiei constantinopolitane de Spătarul Lasca- 

rachi Ruset. 

  

1697, u.ryi "lovvie 12, pisposzv î pa 1691, luna lui Lunie în 12, fericitul 

dumnealui Spătarul Lascarachi a dat o 

candelă de argint. 

(Ghedeon, Xgwraa 105 mazpiapytod 0inov val Tod VaGd, p. 110.) 

DCCXXXII. 
Act al lui Constantin- Vodă Brâncoveanu pentru mânăstirea Sfântului loan 

din Bucureşti, închinată la Sf. Ilie (Zitsa) din lanina. 

Ti Bopeă vai păpiet 705 “A-iov Bzo0b zcb 
Ar 

feozitovzos ri Vîv E20rap2y td 7apy Tu 

pice ăppoy Saadăpns Anonim Waâd- | 

do E ăprop3dy. 

  

Cu darul şi harul lui Dumnezeu sfântul 

care stăpâneşte pământul am dat acest al 

nostru domnesc hrisov sfintei mănăstiri de 

la Rumelia, din eparhia laninei, la satul 

ce se zice Zitsa, cu, hramul Proorocului 

Ilie, şi tuturor părinţilor ce se sârguiese 

adfievataby „/pooifonhhov 3 Vară Fi, “Pob- 

pedr, îv si mapping lozvito», sis ză Ju 

piov Zizoay 7ahobpswo ep iep Wova3- 

“pie, 70 son E3 vaz 05 Ilpozrjzod 
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Bucuresti, 

17 Mart. 

12 Iunie. 

8 Novembre.



“Hiro5, nai măst zoic Exeioe [ăoxanutvote] no- 

rpăst, Bă va sive [adr] ră îv Bovxovpeoriw 
mebweyoy Îspăv MOVXGTĂpLOV Tă Tip.hpeyoy ET 

dvâu.art "lodyvob rod Bazriorod, uă Ghac râs 
wovalac abrod ai etcoiiuara, ăn Bia ră 

Ep, ad6rt adrb mb wovasriiptov rod “Asţio 
"lodyyov ăvnyepdn Ex Gepehioy mp moXĂod 
mapă rod "Avâpta Beorăru, îv Îutpate ă)- 

doy AbBeyroy, mai ueră mă vricat ubră ai 

redeLâoat Erporzodorisato adr6, uă xapiouara 

Tă TWXOVTA, Oi MATĂ TOTO Î|TO TPOOXIVI)- 

usvov eie m (rq0ăv u.ovacriiptov rod Ilpomijrov 
“Hod, îă vă elve ot Exetoe marâpec Enipe- 

Amza ai wpovrorai ele xăbde ppeiay rod &v- 
rad0a povyaorppiav, t&ădovres tobpevov 6u.od 

xai marepac and riv 0bvo6y move 208 ele 
Â “7 7 A x 7 + 

„râv “Aytoy 'lovvry, ară miv ooupoviay xai 

ovvideray &movb ete mâner 6 "Avâptac Bec- 

mâpns. "Exăptoe mpbs robrote vai 6 llptăae 

Mmâvoc Mmovltonovhoc sie abră Tă W0yz0- 

ziiptoy modă &nh Ga, nai Tă TpoGexbynosv 
2wei, eie my Ilpopiirrjy “Hhiav, xăpovrae ai 

ipăppara xoi ypbodfov)hd rob tă Tijy 7po- 

Sfooty rabrijy, 3tă vă “pmopij vă eive î) 

0 povia aDTy GTepeă Bld 7avrăg. Kai 05- 

moc “ro gdrd rd Wovastiptov rod “Aţiov 
"loăyyov sis rijy epovrida xai doyapraopby 

mod xăro wovasrmpiob: 8 05 jpyovro ui î]- 

“obuevor ExetQey azeoraduvot nai Gop:9u&voL 

mai morepee haubâvovree rd onvetftausvoy 

eriotov 7” 886, vară Tiy Gbutoviav Tâv 

XpX6vTav xrirâgovy, Gzov dyoTEpu Tpătonev, 

ămb rore Es ribpa. Meră rabra CE, us tb 
vă 1jxo[A05]Ojoav mohai âxataoraoiat £â& 

zic miv Tîapoy, Exăfimnav Ga mă “păuuara 

ră napă Tv Xtirâpoy Bodevra Bă rais ua 
atare rod “Aşiov 'lodwvov. "ldOruay poe 

robrotg Mal Tă TDOONĂRTIXĂ YpAUMLATA, XA 

tă rob paxaţirov» Abtvro» Moxa Boef6da 

5 roze “jpobuevoc "Anjiov "loyyo5, Asdyrtoc 
EVOpATI, pă TOdG AOITONG ROTEPAG, RAPAGTA- 

&yrec EwzpooBev rod Acbux Boebdâa, ăvepe- 

poy Gr ră povastiiptov 765 “Ayio» ?loăwyov 

stive npooxovautyov ee răy Ilpoorrav “Hăizy 
voi. măâvrore and Evei îip/ero 1jţobpevoc £86 

„di nazepes daubăvovrec ră abvetdronsvoy 

n
 Serotov ăveunodioroe, tă păupata înc ri) 

zposmhbosws Ono» etpov Exărrav ăn ră n
 

ăxaraoragiac. Kai Etijeroav Ană Tăy Wava- 

pirrjv Acra Boeboâay ară rijy Gvupoyiay 
Gnov si/ov ănb tobe ăp/ovras xriropas mepi 

mob “Aiov "lodyyov. Kară rodro, bthoyzas 6 

paxapizijs . Aobuas vă 6efaa0ij meg: abris 

zije bzobsoewe, îprra2y Ghovs zobe ăpyavras   

înlăuntru, ca să-i fie sfânta mănăstire ce 

se află în Bucureşti închinată întru numele 
lui Ioan Botezătorul, cu toate moşiile şi 

veniturile ei, din toate părţile, precum mă- 
năstirea aceasta a Sfântului loan sa ri- 

dicat din temelii încă de mult de către 

Andrei Vistierul, în zilele altor Domni, 

şi după ce a clădit-o și a isprăvit-o a în- 

chinat-o, cu darurile ce sau întâmplat, şi 

astfel eră închinată la acea mănăstire a 

Proorocului Ilie, ca să fie părinţii de acolo 
îngrijitori şi purtători de samă la orice 
nevoie a mănăstirii de aici, trimeţând și 

egumen şi părinţi din soborul lor aiei la 
Sfântul Ioan, după învoiala şi deprinderea 

ce făcuse Andrei Vistierul. A dăruit pe 
lângă acestea şi Preda Banul Buzescul la 
acea mănăstire multe de toate, şi le-a în- 

chinat acolo, la Proorocul Ilie, făcând şi 

scrisorile şi hrisoavele lui pentru închinarea 

aceasta, ca să poată fi învoiala lor puter- 
nică pentru totdeauna. Şi astfel eră această 
mănăstire a Sfântului Ioan în grija şi so- 

coteala mănăstirii de mai jos; de unde au 
început şi egumeni trimeşi de acolo şi 

orânduiți şi părinţii luând obişnuitul ve- 

nit pe an de aici, după învoiala boierilor 

ctitori, ce seriu mai sus, de atunci pănă 

acum. lar după aceasta, de oare ce au 
urmat multe neorânduieli aici în Ţară, s'au 

pierdut toate scrisorile cele date de ctitori 
pentru moșiile Sfântului loan. S'au pierdut 

pe lângă acestea și serisorile de închinare, 

şi, supt răposatul Domn Duca Voevod, 

egumenul de atunci al Sfântului loan, 

anume Leontie, cu ceilalţi părinţi, stând 

înaintea lui Duca Voevod, au arătat că 

mănăstirea Sfântului loan e închinată de 

Proorocul Ilie şi totdeauna de acolo veniă 

egumen aici și părinţii, luând obişnuitul 

venit pe an fără împiedecare, dar seriso- 

vile de închinare ce aveau s'au pierdut de 

pe urma neorânduielilor. Şi au cerut de 

la răposatul Duca Voevod după învroiala 

ce aveau de la boierii etitori pentru Sfân- 
tul loan. Intru aceasta, voind răposatul 

Duca să se mărturisească în această pri- 
vinţă, a întrebat pe toţi boierii Divanului, 

şi foarte bine l-au încredințat că mănăs- 
tirea Sfântului loan e închinată la mă- 

năstirea Proorocului Ilie, care este în Ru- 

melia. Dar, întâmplându-se atunci aice 

şi arhiereul anume Chiril, a mărturisit 

înaintea lui Duca Voevod că aşă este. Și,



mod Aâayiav, ai RON uXhă ră 2Bebaiu07y 

îm mb uoyaorijptov rod “Agia» "lodwyo» etys 

zpoou»ynusvoy sie Tb woyuariptov rob Iloo- 

pizov “Hod, md dy %ată Tijy “Pobnuehry. 

To-/ovroc 33 râre 886 wai mod dp/teptne K»- 

piMhob &v6uari, Ewnpoobavy rod WAR piTOD 

Aobua Bos6652 mu.ohâniroev Get obros Est. Kai, 

dro peace ră neţi rije bnofEceos rats, 

Zduxey abrote ypvodBovhhov, rb 6noioy etăopev 

aci îjpete eie râs yeipae râv narEpov 7 abră Th 

în8ăv povacrijptov. “Obev xai Îuzie devxatvi- 

Gapev %al Enegopooauev rijy npoctioaty rabTtjv 

pă abrb rd abbevrizby 1uâv poodfovhhoy tă 

vă eîve ză povaoriiptov mod “Aviov "loăvvo» 7 

v.ovasrpiee rod [lpogijzov Irod zpos Goijbstov, 

mepinotnoty xi îvâvpaolay 7 Eneioa p.OVX- 

Câwov marăpov. “Opoioe vai oi 138 juăc 

Ad6evra, zotoy Îqhovârt xbpLos 6 Bzăc 10ehev 

Zefoe vă eive Adfâvrps xai etovowaoris Tis 

Bhaxias, răv napaihodyay &v vânat Tod 40- 

pto înv Xptotob vă ăvaxatvio 104. ETLADPOGT, 

abră rb ppnosfonhhov rîjc Abhevriac ps Rar 

zi adry ovpzoviay xi Grăaty Tod miob 

wowormptov rod Ilpopiro» “Iho5, xadoc Tb 

2obupbvnoav xal 1 GnexaTE9r194Y oi Xriro- 

pes rod “Axiov "lodyvob: răv Gnotovy 6 Kbpios 

vă Twpiljog %0Â Vă GTEpeoSN ete ziv Abdav- 

ziayv mo, za mipiiv vă Ep GR Toy Oy aio- 

ov mai covyepristv ho Tv apti 70%, 

soi zi AbBevrig ro» Eheoc %ai AvăTADaY Ti) 

po adrod atoyov A uijy Ezexupooapev dă ră 

zapâv pas ppooâfonhhoy pă By rijy Ebrtd- 

ov mat atorobe ăpyovras 7ob Ataviov pas. 

flây Kopvoc Mzpyihâns MEras-Almâvos, 

[nâv Ergdie] Acopăăvos Meae- Bones, Răv 

Nexshaoe “Povyrăvos Meyas-AoioErric, ză 

Meme Kayraxobbrivs Meyac-SzaDaptos, 

ză Sepunăy | priv Meya-Beortprinis, 2âY 

Koovotavrivos Ttoporriphâăv Mevac-Rhoorttă- 

pe, zăv Aqpipăxns KRapauavhije MEyas- 

[loozăuxos, zăv Băpioc Meyac-lla proc, 

măy “Păo»hos "lofopăvos Meyac-Er6hwaoc, 

mây Sepuzăv KRavronoobrivbe Mejas-K dutcos, 

mâv Pepyros Meyas-khovrGtăgtis, ză Roy 

pzayrivos Kopzăvyos Megas-lirăpns. 

(Erepavos?) Kavyranovtiriis, erapoc ha 

o65rrc. 

“Boigăzr, d ag Lpoobavhhrri 87 * ; 

(eva Tov 7x0%3p7%, 70 Bovaaosntio, 7 

zwwăre “ppâvo This “Îewoviac Wob. 

zonap hopobEsrys 42 Bovrooptazi, îy Est 

amd PAG, s60s, Azb Xptozd 53 ze 1691, 

Nosuârid» 8. 
(Lampridea, "Iln:tgwrtză, pb 

astfel inărturisindu-se cu privire la acest 

lueru, li-a dat hrisov, pe care l-am văzut 

şi noi în mânile părinţilor de la acea mă- 

năstire spusă mai sus. Deci şi noi am înoit 

şi am întărit această închinare cu acest 

al. nostru domnese hrisov, ca să-i fie mă- 

năstirea Sfântului loan mănăstirii Proo- 

rocului Ilie de ajutor, de îngrijire, de 

îmbrăcămintea părinţilor ce duc viaţă 

monahicească acolo. De asemenea şi Domnii 

de la noi, pe care adecă Domnul Dumne- 

zeu îl va milui să fie Domn şi socotitor 

al 'Țerii-Românești, pe acela îl rugăm în 

numele Domnului Nostru Hristos să îno- 

iască şi să întărească, acel hrisov al Dom- 

niei Mele după această învoială şi aşezare 

a sfintei mănăstiri a Proorocului Ilie, pre- 

cum sau învoit şi au aşezat-o ctitorii 

Sfântului Loan; pe care Domnul să-l cins- 

tească şi să-l întărească în Domnia lui, 

şi să aibă cinste de la, Dumnezeu veşnicul 

şi iertarea tuturor păcatelor lui, şi Dom- 

piei Lui milă şi odihnă în sufletul lui în 

veci. Amin. Şi am întărit acest hrisov cu 

tot Sfatul şi credincioşii boieri ai Divanului 

nostru. 

Pan Cornea Brăiloiu Mare-Ban, [pan 

Stroe] Leurdeanul Mave-Vornie, pan Ni- 

colae Rudeanu Mare-logofăt, pan Mihai 

Cantacuzino Mare-Spătar, pan Şerban Gre- 

ceanu Mare-Vistier, pan Constantin Cioro- 

gârleanul Mare-Clucer, pan Dumitrachi 

Caramanlâul Mare-Postelnic, pan Vergu 

Mare-Păbarnie, pan Radul Izvoranu Mare- 

Stolnic, pan Şerban Cantacuzino Mare- 

Comis, pan Gheorghe Mare-Clucer, pan 

Constantin Corbeanu Mare-Pitar. 

|Stefan?] Cantacuzino, al doilea logofăt. 

Sa seris acest hrisov în domnescul nos- 

tru Scaun, în Bucureşti, în al nouălea 

an al Domniei Mele. 

Chesar logofătul din Bucureşti, în anul 

de la Adam 7076, iar de la Ilristos 1697, 

Noiemvrie în 8. 

_B4—6; Analele Academiei Române. XXXVI, pp. 912—3.) 
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Bucureşti, 

1698, 

anuar. 

1698, 

26 Iunie. 

DCCXXXIII. 
Dosoftei, Patriarh de Lerusalim, către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. 

(Iorga, Studii şi documente, XII, p. 8, 'n0 XIIL.) 

DCCXXXIV. 
Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Dosoftei Patriarhul de lerusatim, 

vestindu-i apropiata căsătorie a fiului său Scarlat cu domniţa Ilinca a lui Vodă 

Brâncoveanu. 

"lrâgetpov Tpâţupa "Ahetăvâpov Mabpo1op- 

Bărav rod st ănofiiirov mpăc răv Acoiteoy, 
nepi Tv sâuwy rod viod adr0d peră ris 

6»yarpbe rod fjyeu.âvoc ris Bhaxyias Kovarav- 

rivov Boooxpăfa Bpaynofăvov. 
Moxaprorare, soporare llzrprăpa, zătep 

0s6aoulbrare. 
Tiy “Yuerepay Maxaprârara zpaoxbvă, 

ri ăulav adrije Beftăv dozălonat, Xai dsovar 

mod. îv oviotor; a0d Brarnpsiv xai Gapu- 
Mărrey abrijy Avosov, Xrporoy, ebdup.oy, eb- 
Bximova, măsns Abrqs ăwevaroy, ăvorepav 

xar EgOpâv. Tă tepbv adrijs Ypăpua peră 
ris mpoorxobons alânds tăetăuy, 17 do- 

maoăuevog ăvtyoy, ai Xapăs &verrjodqv 

peăTie, way zi eboâwotv râv ăn rob 
prărăro» p.ab viod rod [Exaphăzov] eră rotad- 

ns ovâbyov, ris Ooyarpbs rod ExhauTpoTătov 

AdBzvzov Basoapăfa Bos66a, rod ebxAses- 
rărov nai ebpmuorăro» Dnip robe ppt Vy 
Îpeuâvac, rod ovvâcet xai ppovijost mal 16 

doine op râv ăperây BopbpoponuEvov, eb- 
royeorărov 85 nai XpATALOTĂTOI», Wa TÂĂGIV 

ăyadoic 6pbovroc, îv 6 Kbprov ărarnpij- 
97 sie yp6vo»e mawmbhhove, mai dEboot 

tdeiv xat ăuove biv xai vyartpoy rây 

2muoizov, Ert 68 xal E7r6voy Xa oerŢ6vov. 

"Ag eivat mai “Yperâpa Maxaptbrs mer ed- 
mpepiac wa ebdatpoviac mohoppâvos, zi 
dtofein râs ovvrexwxiis ănodoxis ris tă 

rây ayiay ars ebxâv rptoohblow bnăp 1€ 
ai ydy eb/apisTă, e perizoy Tây eDây 

abrijs. 

"Eyradda 6 îXrtis 6 ads Exijpe vtov 

Gptouy el oixodopias!, wetă T0Mby Ă- 
dova" Bug sivat mate vă: 000) xai roic 
ăMhore, 6n6re mru” zohă Exonidoausv, 

due Ectm rd mbpay ebhoyov” mi vă einoduev; 

  

1 La Sfântul Mormânt, pentru catoliei. 

    

Scrisoare, de mâna lui, a lui Alexandru 
Mavrocordat Exaporitul către Dosoftei, 
despre nunta fiului său cu fiica Domnului 

Terii- Româneşti, Constantin Basarab Brân- 

coveanu. 
Prea-fericite, prea-înţelepte Patriarh, pă- 

rinte mie prea-venerat, 
Fericirii Tale mă înehin, dreapta-Ti 

sfântă o sărut, şi mă rog de cel din în- 
nălțimi Dumnezeu să Te păstreze şi să Te 
păzească fără boli, neatins, bucuros, fe- 
ricit, fără să guşti vre-un năcaz, mai presus 

de dușmani. Sfinţita-Ţi scrisoare cu da- 
toritul respect am primit-o, şi, sărutând-o, 

o am cetit, şi mam umplut de bucurie 
mare, aflând de buna îndrumare a căsă- 

toriei prea-iubitului mieu fiu Scarlat cu 

o astfel de soţie, fiica prea-luminatului 
Domn Basarab Voevod, prea-slăvitul şi 
prea-faimosul mai presus de Domnii de 
până acum, şi dăruit cu înţelepeiune şi 
cuminție şi cu toată cealaltă ceată a vir- 
tuţilor, şi prea-fericit şi prea-puternic, şi 

izvor al tuturor bunurilor, pe care Domnul 

să-l păzească întru mulţi ani, şi să-l în- 
vredpicească a vedeă şi nunțile fiilor şi 

fiicelor celorlalţi, ba încă şi ale nepoților 

şi strănepoţilor. Să fii şi Fericirea Ta în 

bună petrecere şi fericire întru mulţi ani 
şi să Te învredniceşti şi -de cumetria la 
botez cea de trei ori fericită, prin rugă- 
ciunile Tale; pentru care şi acum mul- 

țămese, ea unul ce şi eu mă împărtăşesc 

din rugăciunile Tale. 
Aiei elciul (ambasadorul) francez a luat 

o nouă poruncă de clădire, cu multă os- 

teneală; dar este aplecare să se deă şi 

altora, când se va cere; mult ne-am sâr- 

guit, dar aşă au găsit cu cale; ce să



CH zh rây Evavriav 70ĂĂI;  2apAnOvI 

moMhă mat? uiv âzd zob văv ppelo etvat 

ari, vas vă ebptoxerat nopodoa. kai, nâhwv, 

dnwe Gpioer riv âbvariiv avâpouiv dv ăp- 

vobweba. Oi ypâvot ras zoo ai xahoi: at 

33 Gia abrie ebyai ue” îuây. 

Tâs “Yyerăpac Maxaptoratoc vis val sie 

ode Spropobs !. 
"A)stav5pos, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M Ghedeon 

| 

| 
-) 

  

spunem? Lupta protivnicilor e mare; sunt 

multe paraponuri asupra noastră; de acum 

e de nevoie însuţi să fii de faţă Şi, iarăş, 

cum vei voi; ajutorul cu putinţă nu-l re- 

fuzăm. Anii Tăi fie mulţi şi buni; şi sfin- 

tele Tale rugăciuni cu noi. 

Al Fericirii Tale fiu şi la porunci: 

Alexandru. 

DCCXXXV. 
Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Patriarhul de Ierusalim Dosoftei, 

despre veşti de la Turci şi din Europa, cu 

veanului de a cunună o „fiică“ a lor şi pacea 

"Bozo, 'Adetăvâpov rod E6 ănofțitev 

mpbs Aogifdeoy nepttyovoa RONTWMĂS OVYAp5- 

vove siăţoste, wa neg TLV EntoroNje rob 

Bascapââa. 
covorare Narptăpăa uzi 

mărep GEfa3pLTATe. 
Moxaptorare, 

Tiy “Yuertpay Manapt6rijta 20306, 7ijv 

înțiav adres defâv dozălouat' mai Btopat 

Kopio» 705 Beo5 Brarnpeiv wa. Etampohrrety 

adrijy ăv000w XTPBTOY, e50wp.5y, wanpăâtav 

oi măons Erijpetae ă0sazov. 

Tăc îepăe odrije: Entotohăe Zaâoy, sic ds 

ai ănexpinv ebhafâc, 47. WAOTa 7pbs 

răv zetow abrijc âv torăM] 5 ăvâponos eis 

zbv PAsppernaatăy Tis Adpa0155, oc torân, 

nai BETĂ GP0ĂpÂV "pAppĂToY sal 10:4Dpăy 

zapawieniay vă zepthăfn ră ma Towpieta. 

“O ămoarahsis. Mâgerat Tayrtij-Xonoeyty- 

“Arăc. Aoq Kbptoc zEos dupa66v, ete ăyano- 

ptoyby TV meptiarausoy Bewâv na da 

poz TOY pehoyTov. 

papa” ai TA ăs wâs mpoorâl eis îsi 

“Roafov mb Wp0GTANNYII 2OTĂ po 

18 dab- 

“9c. îj2ovijny î0bv- 

îvvyăusda. 

Bshouev mb zivet 16p.0Y sie Dyiay 

pile zâc 8ăv Yivovrat zobpăpia 7 zis able 

he” zeptaootepay Gbyipstay zoo ai Mob- 

oa pă raic Nbpurate zapă pă my Băzp. 

*Brpuov nai zăs Gzonpiaeie 700 Abbtvreo rii 

Binypias zeţi re 76 Tăuoy 1 Tpsp45 

mai Dueripas wpaspbs ueză 705 Vind 70d 

xopistin MAY ti cos ppt ot, 7 08 

îmâwpezat Exparte pată ădiziav zohhă edu) 

00 72p6300pd, DTOG/G9.210S pai vă GTEGAIWII). 

"To padby moră Bv etyat ua fâ- "6 

nod dnohobfjoe vai Azi, vază s0 A 

1 Pentru nuntă, care sa făcut în Februar, 

5831583. Vol. XIV. 

| 
| 

înştiinţarea despre dispoziţia Brânco- 

stabilită între cei doi Domni. 

_ Serisoarea lui Alexandru Exaporitul către 

Dosoftei, cuprinzând ştiri politice. contem- 

porane, şi pentru 0 scrisoare a lui Ba- 

sarab. 

Prea-fericite, prea-înţelepte 

părinte prea-venerat. 

Fericirii Tale mă închin,sfânta-Ţi dreaptă 

o sărut; şi mă rog de Domnul Dumnezeu 

să Te ţie şi să Te păzească fără boli, 

neatins, bucuros, întru mulţi ani şi ne- 

văzut de vre-o uneltire. 

Sfinţitele-Ți. serisori le-am primit, la 

care am şi răspuns cu evlavie, și mai ales 

la întrebarea Ta dacă sa trimes omul la 

Ahmed-Paşa de Damasc, cum că s'a, tri- 

mes, şi cu porunci straşnice şi cu veste tare 

ca să iea cele opt pungi. Cel trimes se 

chiamă Giamgi-Husein-Aga. Deă Domnul 

capăt bun, pentru uşurarea lucrurilor rele 

ce ni stau împrejur şi pentru răspingerea 

celor viitoare. Cum am putut am ajutat, 

şi iarăș să ni porunceşti la ce putem. Am 

primit paharul de cristal; îl vom beă plin 

în sănătatea Ta; mă mir că nu se fac vase 

de apă din acest material; mai multă le- 

gătură au Muzele cu Nimfele decât cu 

Baechus. Am aflat şi răspunsurile Domnu- 

lui 'Țerii-Româneşti pentru căsătoria fiicei 

Tale şia noastră cu fiul lui chirişgi Mi- 

halachi, cum mi-a scris şi cum doreşte; a 

seris, de fapt&foarte binevoitor şi prielnic, 

făgăduind să şi eunune. 

Patriarh şi 

Un lucru bun nu rămâne singur. lată 

că s'a întâmplat şi pacea între Domni Şi, 

Searlatachi fiind numit întâiu Mare-Păharnic, ca semn 

de iîmpământenire, Y. Radu Greceanu, ed. Șt. Greceanu. p. 85. Se ştie că ginerele domnese a murit în curând, 
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1698, 

26 lunie.



low: &xohovbioovy nai. XA HO, 

Bevrăy, xai howzăy Eptvev e rd Erpopijrsvoa 

adr âv ev rrjs de etvat ebharrouâvn Ti, 
feiq păpirr:. Epyov Beăpeorovy xai nropopehâs* 

ps 

„obiay xai &veâw râv 850 robroy Epuara- 

1698, 

28 Octombre. 

Mepleroây re tva îuâv ui ri âplioâdte 
Gproxeia Îenowây. 

"Hxoey sd ăxdut rprâv Îjuepv xarăhv- 

po” ră Gaohuă povoăra năuro)a obfptovat 
zohap6dev ai bnăp more âwaheyră., Daiverat 
nâc 6 Gntpraros Enitponoc xai rîjs siplivns 

entpeMj m, mai ră rod noMucv 5ăy dut)yoe, 

LeyymOfro 8 ră BEimua rob Qeocd, oc îv 65-. 
pav, ai Eri ris vis. 

"0 Gaothebe ris Mooyofiac BEfaLov (i70y 
vă Ei] eic mă Mmtrti” &roiwooay wa ră 

ROVĂĂă 70%: duo Thy meprrmitovy ai oi 

Neprţor, mai Xăoby zăv îpyouwby rob rtapt- 

xy vewreptouăy. vai rtapiriv mpeofetay, al 

ră rotadra, 
"Opt pâvov 8âv Bapbvouou ră ypăpuuara 

rije Maxapiârareg 605, dă ua bmăp me- 
oa ră Banari, xai ră ăorătouat, ai ră 
evorepvitouar, xadoc Bajpâ me vai ari) 

ps Eger îv. dquăhous al xohnotc, vol 
dshrovoz  82v Gapbverar, voi ebrotoboa 

23 ăqavamnei. "O pe! Eypadev edyaptorij- 
ete tă rije Entoxevije iv Xdstay, 0At- 
fero 33 1 0bpa mepi rod si md npunrtov: 

Gyune mepitvovot ri Exeifev ăvapnpăy. "As 
Ejo d năyrore răc ayiac adrie ebyăc, val 

Tăs  fipiac abrije Emtoredăs' Tie oi ypâvot 

etnozv mâunohoL x0i navevrwyeic. 

1698, 'lovbvyiw 26. : 
Tijs “Ypertpac Maxaprorroc vibe mai ete 

Tods Gptounbc. 

"Adetavâpoe. 
[P. S. autograf:] "A prepâva ră ozirt ov 

ele rd oxânoc ns, Gray dpioy eis câ z6hw. 

(Bibl. Ac. "Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

  

de altfel, sa întâmplat cum i-am pro- 
oroeit; prin rugăciunile Tale să fie păzită 
[pacea] cu harul lui Dumnezeu; lueru 
plăcut şi de folos săracilor; poate. să ur- 
meze şi alte lucruri bune, pentru liniştea, 
şi odihna acestor două Domnii lăsate nea- 

mului nostru şi legii drept-credineioase. 
Avem aici popas încă de trei zile; oş- 

tile împărăteşti foarte multe curg din toate 

părţile, şi. foarte alese. Se pare că Marele- 
Vizir sa gândit și la pace, şi n'a pierdut 
din vedere niei ale războiului. Ci facă-se 
"voia lui Dumnezeu, precum în cer şi pe 
pământ. 

Împăratul. Moscului eră sigur că va să 
vie la Beciu [= Viena]; îi gătiseră şi co- 
nacele; dar îl râd şi Nemţii și vorbesc de 
venirea lui ca de „înoire a Țarului“ şi „solie 
a Ţarului“, şi altele ca acestea. 

Nu numai că nu-mi cad greu scrisorile 
Fericirii Tale, dar le şi port de-asupra ca- 

pului, şi le sărut, şi le ţin la piept, precum 
sunt sigur că şi Tu ne ai pe noi în brațe 

şi în sin, şi îmbrăţişându-ne nu Le îm- 
povărezi şi făcând bine nu-Ţi pierzi răb- 

darea. Regele a scris mulțămiri pentru 
voia de a se pregăti; ci se bat pragurile 
pentru ce e de făcut; şi aşteptăm adresa 
de aici. Ci să am totdeauna sfintele-Ti 
rugăciuni şi cinstitele-Ți scrisori; ai cărui 
ani fie foarte mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1698, lunie în 26. 

Al Fericirii Tale fiu şi la porunei: 

Alexandru. 

Am închinat casa mea pentru adăpos- 
tirea Ta, când vei pofti la Tarigrad. 

DCCĂXĂXVI. 
Calinic, Patriarh de Constantinopol, către Dosoftei, Patriarh de Ierusalim, 

despre răul ce acesta a voit să-i facă, în înţelegere cu fostul Patriarh constantino- 
politan Iacov 2. ă 

Aminteşte o scrisoare a lui Dosoftei către nepotul său Hrisant, care se află atunci 

în 'Ţara-Românească, adăugind că stă bine cu prea-luminatul Domn al acelei eri, 
cu voia lui Dumnezeu; cu fratele lui, 
iubim şi rugăm pe Dumnezeu pentru 
lor,. şi şi ei, binecuvinteze-i 

1 Al Poloniei, se pare, Ioan Sobieski, 

2 Antioh-Vodă Cantemir. ! 

Du mitraşeo- Vodă, 

sănătatea lor şi 
Dumnezeu, ne-au avut şi ne au 

tot aşă, foarte bine; şi-i 

pentru întărirea Domniei 
Întru bunăvoință,



dragoste, evlavie şi socotință bună“, cum a seris şi Iacov; de ce tulbură pe Iacov în 

odihna lui la „un Domn cucernie“, unde e iubit şi respectat? Nar putea umblă după 

Patriarhie fără ştirea lui Vodă şi a lui Dumitrașco. Marele-Chartophylax Scarlatachi a 

asigurat că „Domnii pe eari-i servim nu se vor porni vre-odată la un lueru ca acesta, pen- 

tru nimie în lume, ca să aducă pagubă Marii Biserici fără pricină; adevărat că respectă 

pe chir Iacov. şi-l:iubese ca pe un Patriarh și prieten al lor părintesc; dar să aducă 

pagubă bisericească prin el, nu voiesc, şi acestea sunt vorbe ale unor oameni mincinoşi“. 

"Eztaro)i mpâe răy Tacpiâppp “lepocohbuwy Anoideovy megi baStovppibv rod xp 

Ilarprăpyov xdp "laxbfov. | o 

Kahătvuxoc, To Bec ăpytenioxozos Kovorayrwvonnd)eoc, Nas "Poou.s, %7d otobps- 

yuxbe Te pepe. | Ea , | _ 

cc Maraptovare moi âpurare Tacptăpya Tie avlas mâheoe “lepovoahăp, xat natie, Ila- 

Macorivns, Ev “Asie Ilvebpar var qzt ădhgă mai ovhheteoopyt ris îjuâv Msrproritoc, xopte 

Aogides, ri Sp Momaptârijta ădehpinâe jatperobuev, 1 Xa ănvhabno mă zaphy - Ditaivoboay 

2v cornpiă. Ti mgb Amy 2hăGopev zijy ripiav îs sai piixiv întorohiy (ei ovppâper xai 

eivar! dinatoy vă rijy einodpev gri) xal, mvopioavres zijy ăxabiv ne dia, EXăprpev' Ex 

cahăfapey nai ră “popoueva, T600y dă Tis Toric EntoroMâjs, 6oo0v xal tă rc Entoroijs. 

05 zayanorăro» Iarodozo» at ovvadeheod îpy dp "laxo6ov, 6200 rijv ăzepid e wpal- 
i , i fie « > Sa Il dt 

year sic cd vpâwwa nod rbv Eorede, xal tv EobIXLo: paraloe, Axe ÎZ6yrov Tv FpATpATOV 

al ăzopiiapav ară ărjBeray, xăi. xonijOmuev od werpioc, Brazi etăauev Eva rârotoy, Tapă- 

tevov mol ăvEmarov gaby 705 1Ehmoe vă ps. zpotevijom pă ri vpapiiv Exelvjy. 6x05 piăc 

“pupe. mc Expate r& *bp laxfp, ai Ehae zap îxelvob xal tii ănâxplow abrijv 00 păe 

Emeuvev îi Să Maxaptâsne TâAa vă rijv i8oduev, papitepevn Tpiv eic zijy veav rabrry ănwBow- 

My &nod păe ăvote, mad pâs pei ai Gea, Gri, ăv Emape Mahă ete TOTO, Vă Xâu Val 

More ză zotabra, Emerăi) mai âpiler ns eivat 6 adrăc mâvrote eis my xab' Îâs GLOTATav 

cizonpevrâv Bpovoy rodtoy, Xa ele zi aia rob Xprorod Meyâhny "Exuduaiav. Kai eis robro 

pâvov ăhmpeber, det mâvtore qui, 5 abrbe etvat, ai ză adră zoMaâxte 130? fjpây motxtho- 

ipânoc zpotevei, xade ai Hy popăv Eypave xai ăXho zapâuotov Țpăpupua eis by Gvetpty 

ms, XphoavBov, ebproxâuevov râre sis rijy Bhaziay, xai ps enpottvnce pă Tv maxiorny Exeiviy 

curjy Gnod papa is Exeo rd vpiupa, Ontp-ră nevetinovra al &Edmovra, zovyysia (iudav' 

„ai. rbpa ză îb adr Eozevoe vă Xânm, vă păs voit Enaâh Eva pda Gafodn6v, God 
rbpa ză ză adră Eonedoa vă 1454, us voit arad po. BoNndy, GROd 

vă pă, BovrBâuzv vă.zd opahioouev dtă 70ddy Xatpiv, -zogis vă Egopev xauplav etânowv nd 

însa Eparpe ră dp azot, Bari, pă "ovu.zddatav, 2porobizv iv Mavapi6enza "ns note 1 pâ- 

vauey zpăs abriv, Î tâloc fete, î peră zic fpzrepac Gunvâpens râv awvadehpăv driov 

ăppeptoy, wi Erapazovrbinapev Gad zăv 20 Tavofov; xai zi Enapaxaoapiy, Rai TiY 

E6âhanev pecizry, vă 7dy păi, xi vă zăy Epizoâlon vă pi, virat 13% Îuây, bonep uâs 

ompetbvet eic ză pupa rs 206 zdv Erpate, vai zdv ntahntev; “Iluzie pă zăv Iavamâerjră 

zov etpzorey vai tcuâv jăpirt Xptorod eipruci vai fjovo0t aâvrore, vai 1) Ilavantotne. ab 

ie pă Xâpo» pas” Xa pă Tăy EXhApRpOTATOY AdBzyrqy 705 zâzov, 224, ms the 6 Bz6s: 

vă mb ădehzdy 700, Tăv Anuqzpăonii-Bo5ay, Guolos wahoraza, ai 7055 AaRODIEV, dai 23 

paxahodpav 'zăv Bzdy tă ri bijiav oh, 17 dtă rijv orepâmaty vii AbBevzelac ros" născ et/av 

ai uâs Epowy aa abrol, Xe eva EDhOVIEwIt Tapă Bzo05, cis ebyntay, sis Apăzrv, is eDă- 

Ezay, ai ee Brody 1aip, rados vai 6 adeheăs fp.ây 1d5 lăzofos mă oavepovat sis Tiiv 

R 
2 

«i 
4 

x 
o 

"
E
 o 

ăznptawy 6nod ri Eozerhe, vai păc Tip Enepiev 230, os etprizar, vă Tiiv tânbuev săpa ua. 

Îmetg, “Ou.cd pă rd E0r40 "js Tpăupa, 5765 păs. Spete, 46 3102, pă ză vă roboţi dă 

zbv dp Plărof6y, mă vai să Expavev Esi, mal 30% Tarta, xi zăv Enezhmţe, vai 1500 vai 7) 
2 
+ ăzânpots ov, vă rijy idodpev Ti Gnoiay, Bafefălovts srv, 6p.0d ai să EÂLRĂV TIS. Tpâpuutt, 

zuzivauev îxi zo)dîy pay Xtovo! tă sd ăzposâărnzov sis vas cabens Emibovhijs Gn0d pis - 
e 

apotevii s- pihoc, ucizi Evepust ua” dans Ozovăâerzos. Topa, ăs pâs sIzi), RAPA MODULE), : 

ada stat amhă; E Mazapttens abis, zeilor 6 Kbproc, dv zivat 4ăvEvas RApAprApbs y-. 

Bpozoc, NP cva zpiawmnoy ătopastriy, apâp/rs “Tzposohbpioy, 00766, pEȚUG, ai apă 

“vury Îpw 1 sii Tppectpac umbpioc, 4 păsa ăyz» ziwbe niciac OG pătat al 
- - v . . X - „> « . 2 , - fe a 7 pp 

Ezinhezei Xypozay Iazptăg/n? pi [Oa 5015195 Wat păhata GOD eDpiorasa 1,8%/ă0y 
Pa 

Ş mă sie Adivery ese? siorwrâe, nai zby ăgazabat, vai zăv edhafobvea; ua dă aohhoii 
apă sis Abbivemy ebosfij cipoc, mai Tăy Aaa, ai 09 eDhasobyeat; Wat 669 ODANOiI- 
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Gera me ră rotabra paâtobpiijpara mpatavodat meyăha oxăvâaa, dă rd ăttoparivăv re 
(Av vadă wa vă pvopisd za eis râe âdo Adfievrelac ne ră ruadra 3ăy Thy Îainoww), Brazi 
oi ăvdponor, os ăvâponot, Ezovy ua Bopby uni Aohiv, ai xapiav popăy, ră r&rotate Anpos- 
doxqrate aiziate, Eufalvovy ai etc jawtperi, mai “vera /âoua, xai mpotevijrat Cpuia, “popie 
vă Ejouev axat fjpuete mai Exeivo -aiav moi aiziay, "Av ad mai pijnoc abră stat Eperă 
abrij, dă rodro uni ră Evepysi Rotwtiorp6z oc" Stari adrăy roy Gadpby Aţov, 7 piădhov sinetv 
85owâq, 5 ăxâe ris, Kovoravrivoc ro "Aptorăpyov, îjhdev dmat pă răy Kopiz(q "Avăpovâxny, 
voy “Îp&tepov "Eaxhmotăpyuijv, nai măe zhv sine zotobre hoyîjs: îjgebpere rimore, deondry; sina 
Xa Evo: Ext; uă MEyer: vă jtebome nâs 5 xdp "lămwboc (rel Eninovoe rd Ilarptapeiov: eina 
Adi E7& ebdbe: gebuara sivat, wait Săy ză ztotebo, &xetdi] 6 xijp "ldnwfoc etva uă Xoo» pas 
ciprwxde, xai abră dăv silva vă ch mtotedoy tivăe: pâhora Exsi mob eivat 5 x5p dna, 
stuă eis zăvy Adb&vray, poopie riiv yuy od AdBvrov mai 705 ădzipob mov, rob Anugrpdoxov- 
Bââa, 83y îjunopsi vă Emtpetptadij zorobzoy păi. Movov int pat adr: mod rd Ixavoec; i, 
pijros wa oă ră Eypayev 6 Maxapwraroc; ME ănexpidm: ui pă tporâc m60ey ră îuada, ri, 
abc 03 6hEnw vai uă Gere, el vă mă pe vă sfatov Ecân xai E70, os dvOpănos, noi. 
body Onod div bt riy xaraocbowijv rod tewob cobrov ornrtod xai rijy Bătmijy ob ărtuiav, 
sMd)moa ăbo cpeic râv dyupirov Apytaptwy, ai robe Th sia, "Azdprjsav xai Exetvo! &xobovzts To: 
Ti, Bă ră Evăspâmeva, Ehzhijoapev dd, e ăppovra rîjs nohieiac, rby Meyav-Xapropbhaa, 
xvpirlr) Xxapharăxry, mai rod md etnapey, xai î Rortvera 700, ebdbe îz05 ză xovoe, pâc eine 
ue” Gpuov: ebuara eivar: rd omijrt po, my Boy 05, Tiv Cooiiv ov Gâvo dmaveri, ăy lowe 
adr nai etvar adera daci 27 etuar Gefooc, uni îjtebpw îrt oi Abbâvra. &nod dovhebonev, 
sie rtzotav Smdleoty Săy vivodveat moră, tă dhov zby x6op.0vy, vă zpofevioowy Cuiavri Merăhu 
"ExxMqoig jopie aiziaw adera zăv ndp Plămufov zăv cdhaBodvrat vai rîy &yanoboty, &e Ila- 
TptăpArv Xa marpixby rave pihovy, îi vă mpotevtouby Gjbulay ExxAmotaortxiv uă mb pEoov 
ro, d8y mb BEhowy, ai adră sivat hovia jevăohGyov âvăponoy, xai ui ză mtotebare, Topa adră 
&pddmoay 250 mar îdiay pac, âpii vii Moxzaptrqră re zoiov TOvmpăv Gatuâyovy Tic Tă 
topbpifev eic ză îriov rje, xal Exwvlj dm zapev6be, mai Eipave mpbe zby *dp "lăxoGov, xai zpbe 
Tuăc Golu, roi moheuă vă dteyeip] oxăyâadov xai mpbe Eneivoy, al mpbe Tip.ăe, popis ainiay; 
"Emetra wâc vpâge vă ză Eyouev vai pete pvortxă Xa zvevpazinod TpOnov Exsiva Gnod Eyet 
î) Maxaplorae adrâs sic riv xopopiy rob Wivapă, ai tă unpbrret mavra:god ele mode pihovs 
ms, ai ră Gumyodvrat Ev re d+6dotc xai rpiâdots, mai juc us amară, ri vă ră E4/opey 
Wborixă, Thy eb/aptatobuzy eis rodro” due xaMirepa zijy ebxaptaroboauev dy îj0ehev 1jov- 
Ale nai sipmvebet, ov vai mode Bow dăehepobe Ilarprăpyas, ofrtvec stpmvebowy ete robe 
ăuorărone adrây Opâvove, xai xorrăto» răs dovhslas roy. Onvpatiustn xară ă)idaay: fos 
more Tă adTă, nai măi ră abră; Av eivat xpiuz 22 Evrpori) va xiviârat xAP îâv vatrie" 
Ono tuse, wâprue 5 rây wpunrăv vvosris Bzce, 6 ră măvra Eoopây, notă war adrî Băv 
Ex:viimuev, pilize xvobueda vă zijv Ehâdopev, păjre eis zijy muy re, pre ete riv Gfiav 1%c, 
wire ei ră movyyeiov rii, Mă pâdora uni îv xape văr sms riv Efonbroapev uă tiv 
Voiv pac, xal pă miv mapătav nas, 20 uă Thy Col was, xadoe rd jtebpovv oi măvrec, 
Tadra xară ză mapoy, nai 5 navâyatdoc ze vă zip porto vă zabop md ră: rotadra, ai 
vă zeptnarij xară ri ănapţehay rue, îv cipivy aa Îoopig. a/br, "Oxzofpio» x]. 

T “0 Kovoravyrwvonzddeus xai îv Xprorg abrie &âeh-6ş, 
(Bibl. Acad. Rom., copiile d-lui M, Ghedeon.) 

DCCXXXVII. 
Însemnare că „Prognosticul Moscoviţilor“, al lui Stanislav Acxtelmeier, s'a 

l-iu Novem- tradus, după porunca Brâncoveanului, la Târgovişte, în limba greacă vulgară, is- 
prăvindu-se la Maiu 1699, în Bucureşti, de Mihail din Bizanţ, care scrie pentru 
»Marele-Cămăraş al Ocnei donineşti, dumnealui domnul Panaioti“. 

(Analele Academiei Romine, XX, p. 221.)



DCCXXXVIII. 
Menţiune că Viaţa Împăratului loan Cantacuzino a fost prescurtată, de 

„loan Comnenul, doctorul, din Lesbos“, pentru Constantin Stolnicul Cantacuzinu !. 

(Analele Academiei Române, XX, p. 220.) . 

DCCXXXIX. 
Însemnare că traducerea în vulgară grecească a unor „Sfaturi“ s'a făcut 

pentru Constantin-Vodă Brâncoveanu de Sevastos Kymenetul. 

(Analele Academiei Române, XX, pb. 235-8.) . 

DCCĂL. 
Însemnare că Tâlcul Evangheliilor al lui Teofilact arhiepiscopul Bulgariei 

s'a facut în limba grecească vulgară, pentru Constantin Brâncoveanu, de „loan 

Comnenul, doctorul“ (cu menţiunea „Academiei“ făcute de Domn, a tipografiei —şi 

pentru „Ruşi, Sârbi, Tribali, Arabi şi Iberi“ —şi a bibliotecei de la Hurezi). 

(Analele Academiei Române, XX, p. 204 şi urm.) 

DCCĂLI. 
Prefaţa Istoriei Patriarhilor de Antiohia, de fostul Patriarh Atanasie, către 

Constantin-Vodă Brâncoveanu. 

(Analele Academiei Române, XX, pp. 224-7.) 

  

DCCĂLII. 
Alexandru Mavrocordat Exaporitul către Constantin- Vodă Brâncoveanu, 

despre pacea de la Carlovăţ, avantagiile ei pentru Turci şi criticele ce i se aduc. 

>Radaynporarz Abfizyra vai ădehră, Prea-luminate Domn şi frate, 

Tlegi ănatrijozws ăozpuv nd ri Baothelav Pentru cererea de bani de la Împărăţie 

zăpmoha BpoNobvrat 17 ohoapobyrat. loioc " foarte multe se flecărese şi vorbesc în deşert. 

Bbvaza vă ppătgj mă orâuaza Tov mov Cine poate să frângă gurile celor mulţi 

Grav Afar ziwă oradepăv ăxolv; ie zii "când ieau vre-o veste înşelătoare? În pacea 

eipâvrv _uzob Epatve, MăoTpa Ai TOR0IS 

Zownay dim: oi Niuzto: rh 7ep!906rap0Y Tă 

dmpeadâa 705 Teptorapiob 17 ră îv ate 

ce s'a făcut, cetăţi şi locuri au dat cu 

toţii. Nemţii ce a mai rămas din aialetul 

(provincia) Timişoarei” şi cetăţile din lă- 

untru, golite şi dărâmate până la pământ, 

Sebeşul, Lugojul, Lipova, Ceanadul, Ka- 

nisza şi altele, și în Bosnia Novi, deo 

parte şi de alta, Dubiţa, Tisenovţa, Brod 

pâGzpa, tevobăvza uzi îBampteotiya, Lezze, 

Aces, Atzo6a, Thâvas, Kata vai ia, 

ai sis zip Mâavav md Not Guâtepoy, Tob- 

wta, Tiooevâasta, Ilpobz, vai ăia az 

a 

pana” oi Bavestiâvot boa si[a eie vip "Ilzetpov: , şi altele fără număr; Venețienii, toate câte 

sizav 05 au BONĂOI 10709 1 407: 7 | le aveau în Epir: şi aveau foarte multe 

merizaoy lvinazzt, PAARAG  1Epd „ai. i locuri şi cetăţi: vestitul Lepant, cu totul 

rinnBonip&roy, ci 88 Ipefetay vai sd Ned- întreg şi zidit, iar Prevesa şi Neokastron 

„moro tămpteabăvea” ot 63 NE/ot îmtorpetav . dărâmate cu totul; iar Leşii au dat înapoi 

ză ca stau sis vw Mohobizy: et/ay GE . câte le aveau în Moldova; şi aveau aproape 

cpeby cip Îjpineay, 7 e Mos/6fot Gr0- jumătate, şi Muscalii apoi au dărâmat cele 

obdos EBozinoay să TEoapa VASpA &zob patru cetăţi ceerau la Nipru: Tazichirmen, 

io sis zi Bopooliăvrpi, 7 Tatenguân, .  Toganchirmen, Nusretehirmen şi Saini- 

  
  

1 “Praducerea unei opere a acestuia, contra Mohammedanilur, s'a făcut de Meletie Sirigul pentru 

Vasile Lupu. V. sbid., p. 2:1, n02. 
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1103, 

2 Oetombre 

1703, 
30 Oetom 

“bre, 

1704, 

21 Maiu. 

Iaşi, 

1105. 

rd Toyowxigutwl, ră Novoperrppây, vai 
mă Pimxupuevt. Tâoovc rânow pă ri si 
piiyny- Emîjpev mice î Baoheta, voi păvoi 
tove rive xbdaiot xatătppovodv Tiv Baatheiay 
robe Xal Wevâăe xapartăvovyrar, Mahora 256 
Gv66m xai robro mb ehotov Ex p&powe rob 
Moti] rije Neprţiac: Eoretde vă pâvg? 76. 
md Nou» mov dv 80604 popi zotobrov 
Webparoc* abră mb Veddoc înhdodin nb svis 
nod Eyetpay riv mapoyiy xăi 
xară 105 Xovhriv Movorapă 5, d.nă zh uisos 
nod eixay eie zhv wabpriv xal Anu Băy 
Emavoey, GMA ă3erat md mohhode xanobe- 
ijrae mai thorapăyavc, 

“Tv _Grăoty 

mode  Gmotove * î) 
“Tomhdrae sv de zobs âprioy vă phoapodv 
x âs Ep măhw rd zohoypânov, 

3 

 (Bibl. Ac. Roiu., copiile d-lui M, Ghedeon.) 

  

"«hirmen., Atâtea locuri acum cu pacea le-a 
luat înapoi: Împărăţia, şi numai câţivă, 
oameni de rând despreţuiese Împărăţia lor 
şi o hărţuiesc cu minciuni. Mai ales că 
aici s'a întâmplat şi acest lucru de râs din 
partea elciului (ambasadorului) Nemţiei: 

-& trimes să se apere cum că de la el nu , . Sie RI sa dat nicio pricină pentru 0 minciună 
„ca aceasta; a fost plăzmuită minciuna de 
unii ce au trezit tulburarea și răscoală 
împotriva Sultanului Mustafă, din ura ce 
aveau asupra muftiului; şi încă n'a con- 
tenit, ci se caută de mulţi răuvoitori şi 
iubitori de tulburare, pe cari Înălţimea 
Ta lasă-i să flecărească; şi, iarăş, să, trăieşti 
întru niulți ani! 

DCCXLIII. 
Constantin-Vodă Brâncoveanu întăreşte schitului Robais moşiile ce le avea 

de mult: X5psim şi Căciuleşti. 
Bibl. Ac, Rom., copii de docuniente recesti moderne.) p greceşţ 

DCCXLIV. 
Constantin- Vodă Brâncoveanu scuteşte de dăjdii schitul Robais, supus 

mănăstirii Xenophontului. e 
(Bibl, Ac. Rom., căpii' de documente. greceşti.) 

. 

  

DCCXLV. 
Însemnare a lui Dosoftei Patriarhul de Ierusalim, despre petrecerea sa la 

Constantin- Vodă Brâncoveanu. 

Kai, A4vă', Matov xo', ăneâmuijsaev Kova- 
Tavrivovrâheos xai anihGouev. sic Bhoiyiav, 
Eni rod Kovoravrivov Boeâ5du, Ore. ăvotxo= 

dopujdm vai 1) Exxhjota rod “Aviov Peopyiov 
apă ob abrod "Exhauzporărov, dă -riyy 
ăvănmy to5 “Aviov Tăpov. Tg adie Era, 

pri Adyoborg, ăzeSmpijoamev sie Moh3o- 
Ghagiav, xai, pinvi Plavovzpip pate, dmeâm- 

piăjoapev ExeiBey zây ei Odyrpohayltav, xi 
Maprie ui îăDouev sic Kovyoravrwsbzohy.   

Și, la 1704, Maiu în 21, am plecat din 
Constantinopol şi ne-am dus în Tara-Ro- 
mânească, la Constantin Voevod, când s'a 

clădit şi biserica Sfântului Gheorghe de 

către acelaş Prea-Luminat, pentru iubirea-i 

față de Sfântul Mormânt. În acelaş an, 
în luna lui Avgust, am plecat în Moldova, 

şi, în luna lui anuar 1705, am pornit de 

acolo iarăș în Ungrovlahia, şi în luna lui 
Mart am venit în Constantinopol. 

(Papadopulos Kerameus, “Ie pocodoptzix 1 Biâhrod-nxm, IV, p. 207, no 242) 

“DCCXLVI. 
Mihai- Vodă Racoviţă dă bisericii Iavarţia Kagartavij 150 de ocale de lumânări. 
(Bibl. Ac. Rom., căpii de documente greceşti.) 

! Taiganul, Taganrog. 

2 "Apbvg? 

? V. Iorga, Gesch. des osmanischen Reiches, IV, p. 286 şi urm.



DCCXLVII. 
Vama Cânenilor: 

Aărerautvov Giwa Tis Kpteviov, ri mw- 

Jaivet vă 2Epy09Y oi Gaweotăec, ste aabehoyîje 

npăpuaros 7 pâptoua, 7b Sroioy ebahey 6 

„dp Qavăonc Bevertavbe ămb ri Bnornapijav 

Vevpovapio» 80, Em 1705. 

To wâprowa ră ărt&no prev Gogu 

| 266. 

Tă w6oropa Tb GxPpăYn . „1000 

Tă pâproua rîje Ilshris 250 
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. > mie Mmpoboze . . . . . 266 

pp te opiae . . .... 140 

> , mod Tobpy6fov . 166 

„RUzEpn e 333 

T& oopriăvja. e 165 

„UTGia. . 120 

To ua md pobyo îi i ra Lo 335 

„ WATĂTEpO » 266 

Tă ovwtânna . 333 

Tă fopu.nâym . . 140 

Myja xopâTua 0apobpta . » „1600 

Tă Nepâva e eee a... . 80 

To Gin . 133 

Ta Gia eee eee 90 

Taic xijbepate + .. 133 

To pai Th Xa e... 30 

Vp ee. 25 

Tiy pp. eee... ... 33 

Pais orpapaTobpals . 166 

Aă Evo oisepo vapâi, . . 2 

Ţă orâpq td câpropă e e... 6 

EV eee... 

gâproua Tă 1pasij - 1 

Ară îva XĂOŢO ĂTOpAGNÂV . - 2 

Aă Eva pad 60târ,. . 

A uav Grgehăda 

Aă îva npbbato . « 

Aă âtn ro5s Empeoidate ară 1000. 1 

Acă Eva 7oopobv, Gray ră 815/1099 vă 

că po ne. cc... 4 

Ad Eva obpoby, Tpad Bpepzwo vi 

Jâpm stă 100 îa e o... 6 

Te pâptoua Tae PS e a. 60 

Zi plagi e... 6 
» ? 

» „OT ip pa e e... 25 

ză pară 200 

A way , ăvpoa 0 VAD p i e. 2 
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Orânduita vamă a Câinenilor, ce se cu- 

vine să iea vameşii de povară, de orice 

fel de lueru, ce a luat-o domnul - Tănase 

Veneţianul de la Vistierie; 30 Fevruarie, 

anul 1705. 

Povara de Agtm (Persia), bani româ- 

neşti . . „266 (166?) 

Povara de şofran „ 1000 

» » 'Tarigrad . 250 

> „ Odriiu , 250 

» „ Brusa 266 

» „ Sofiia. 140 

i » Tănova . . .... 166 

Piperiu oc... .... 333 

Săftiiane . , 165 (166) 

Meşăni . . .. 120 

Postav supţire sau anglie . „335 (333) 

„mai jos — =—feld i ode) „1266 

Singeapi . e e 888 

Bumbac (prost) . 140 

Coropea de samuri „1600 

[Povară de) lămăi . . ....-- - 80 

> „ orez. . . 138 (înainte: 80) 

> „smochine -. 50 (înainte: 30) 

» „ chivere... 133 (înainte: 140) 

» „ lănă bună . 25 (înainte: 50) 

» „ în [şi cânepă] .... 25 

» „sfoară. .... 33 

» strămături . 166 

Un fier lat [de plug] ...... 2 

Povară de grău . .. .. 6 

» ME ec... ... 4 

» PD... 12 

De cal de cumpărat . . .... . 25 

De un bou mare ........ 6 

De o vacă | 4 

De oae. 2 

Şi poelonul vauneşilor la 1000 [=ae 

turmă 1 miel) . a... 

De un rămător cari vin în ţară la 

pășune . . cc... 4 

—
 

De un rămător mare gras .. . - 1 

Si poelon [vameşilor de tult un bur- 

lineu), însă la 100 de sfini (=porei) 

unul . a... 

Povară de procoreţ . . . „60 

mazăre . .. . .... 6 

oştreanguri ... . . . 29 

» „ piei de miel 200 

De omul călare . . . ... . . 2 

» 2 

> n 

159 

1705, 

30 Februar.
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1707, 
3 Septembre. 

Aă Svay ăyOponov metby. . . Le 
To pâpropa rijs Bevertac. . 

> Td Via. e 168 
» pTă GobwEdtârizo , 168 
- „mate obfae., . 120 
Aă u&vay dXobmod, Stă Eva ăt5âp „6 
To pâpropa rd âăprmpo . „333 

» pTd pioMţ67). «120 
» pTbăhdn. 150 
Ad pifav Axă Pa. 2 
Ai uifav oxây Cd44 RR 1 
Aă Eva poprova tarpină tă ămofexă- - 

pLov 140 
Tă 6rhoxtpara o. 80 
To rm a 50 
» Ganobyt . 40 
n 40 
„ zodzobyn wa Xovhdâec a 80 
Tă pm a 133 
Tate “1odvats . 22900 
Tă xexpquzăpa. 266 
Toie orwpydee , . 80 
Tie oxovwmiae . . 19 
To ph. e e 30 
„ Bavevn ză WDAGĂ e 80 
Aă pay X6oy. l 
To pâproua rîje Oouuăuae . 256 
Tă Novara , e... 50 
To Văpn eee. cr 90 
Mă uia xăma mai . a 20 
Aă Say pisoy. . a 40 
“Rya rovpxd Xhao. 133 
Tă paxaipqa. 120 
Ti Popi. e. 80 
To ăvaco m 53 
Aă pay oxây ăportpi 2 
Td pâpropa ră Edy. . 40 
Td cepe md orâpn . . ... 1 
Aă pay 6opav. 2 
Aă 2 perna, e. Cl 
Aă 5do &y6pra, . „10 
[Vo:] Tă Gexeydim ie Bhayias &ă 

ră xouEpuwo, Exd00ăv sic rods 1705. 

333 | 

  

  
  

- De omul pedestru . ..,.:.., l 
Povara de Veneţiia . - 333 

- » arnici . . 168 
> „ Rumele .. . . . . „ 168 

Mi » beate (bete). . .-. ... 120 
De o vulpe, de un jder . 6 (60?) 
Povara de argint viu 333 

» » plumb 120 
» » . untdelemn 150 

De o ocă (un cop) de rachiu... 2 
» » » uleiu .. .. | 

De un lup... 4 
De o povară de erbe de dobhtorii 140 

» de roşeove(coarne de mare) 80 
| de oţel (eilie).. . . . 50 

„săpun . . ... . 40 
5 o» brănză ., 40 
> „tutun și lulele . . 80 
» „ abale . . 133 
» » blănuri (caplamal) 200 
» „ [pietre] chihrembar 266 

stafide. . . . . . 80 
». » scumpie , . .. . 12 
» » miare. . . . . , 30 

Butea de vin .,.... a. 80 
Deo coasă... ..., .. l 
Povara de tămăe „„ 166 (266?) 

» » morun(?). ........, 50 
» . » peaşte. . „ 20 (înainte 25) 

De un procovr bu. . .. .., . 20 
De un răs ....,. 40 
De cal turcesc 133 
Povara de cuțite 120 

» văpseale .. ... . . 80 
2 » anason.., . . 53 (55?) 

De o ocă de ceară de biserică . . 2 
Povara de.său ....... . . 40 
Ferdela de grâu. ... . 1 
De o vidră . . 2 (înainte 8) 
De 2 seaceri ...... 1 
De 2 dihori .... 1[0) 

“(Stulii şi doc. XII, pp. 12-14, no XX; traducere după vol. V, pp. 364-6.) 

DCCXLVIII, 
Constantin- Vodă Brâncoveanu către vameșşii lacului Greaca şi egumenul 

dela Sfântul Gheorghe Nou, pentru veniturile create şcolii domneşti dela Sfân- 
tul Sava. 

odwre Kovoravivoc Baconpătac, dtp | 
Qeo05 Bozâ6âae, A56&vrye ze xai Tpteuây Ră- 
Ss Opofhă:pov Tis. Tpăgovoa 1 Îuestpo 

lo Constantin Basarab, cu mila lui Dum- 
nezeu Voevod şi Domn şi stăpânitor a 
toată ţara Ungrovlahiei. Cu această seri-



Adfevzia ănopaivetat bpâv, zoie Bubhote rije 
, 

ma u.ăs &tovoiac, roie Ev ri) Lpaiaxa, Gap 

wzoi5ate, vote Te vbv vai roie sie ză Sije, Gr, 

țari "vo xi tije Belo uvmBetea, 

poe6vuij67 xawăv qpowtariiptov xaBeâpboat 

îyopiote ze xai ăddorpiote p.adrjroie îv Bob- 

xovpearip, ră ris 220 ijăe Anbdevrias no- 

hezeia, îv Ti, ceda povij rod “Astov ăia, 

peroytoy oo 705 alo» p.eadop.4 pTopos 

Tewpylo», ză re opavrtozijptov (âuiteafiat âe- 

rătapev ri Tod xară %atpobe Gpyipavăpitab 

ris ce6aopiae p.ovije 705 TpOTALOP6pO» Teop- 

jo Entenpijoet, “lya Să mai ziwva Lodpretav 

Eyoaty si Esvot mai &vBeeie uadmrai 6orj0etav, 

dv Ssiv 2he?joat abrobs napă 70d adr6â 

ris Lpainae Găuparoc “[pootă REV XOVTA XA 

izoc. Ab dai ua mopEyeodat ră darp0ăvra, 

pevrijtovra Tpâsta petrec ze wi &âtahel- 

proc pipi ris Tod epovrtormpio» dvapovije 

aa” Eroc Loapretoc Yăptv Tie Toy pian, 

îs Epnpey tâta ră hpyipavăpir Tod “Aiov 

Tewpnţiow xoi-ăp răv-zâv dvâaouidovy uody 

Srăpwev dterătauev, 

“Qoabros 0ă dvreMherzat 1) “Hyueripa ADb- 

Geyria xai 7 3 Navootirari, ete xA40%rob- 

peve 705 “Ayio5 Tewpyiov, bare zor îv is, 

war izoc oineiv 47 Tapahapbâvetv Ev XAp 

10 Goptobvri mă Xywn0ev map îp.âv zposno- 

| WEva zoie uadmraie mpbe toăpretay TevTij- 

aoyTa vpbata Tapă Tv 7ije [ patanas Gaiu.pe- 

otv, ppovrițery me, pe etnic, nai ăntpedetcdat 

mi Ti Să “Auoobv1y rod ppovrtormpiob 

zub705, ui? ăneptoxinroc dazavăv ră îri- 

BEvra piara, AAN ebrănzos T0iG TDOXGR- 

zovat 40 Gtoptoutvote Tây fEvuv ze ai 1ru- 

âv pabrraic dvavepetv, oii nov vai 2 ăhhote 

xhiuooi ze 47 2opotwiate” zpăe “pp Ubpiri,y 
> 2 . Y 
eEhetavy Xa AT; z0y pisi 16 

weră zăv Evhvâe Giov, nai Toy 

7 aBT6V 

TpOAVAT OA 

pâvoy îpbv “ovtav, rodro torepedr, ză Bziov 

Eprroy. Tobrod yâpty, Wa în eră zi, za 

fmpâc  AbBavriay ExNEfat Kiptos 8 Babe zod 

xpari,sai ze Xa poptedoat TÎ6 TApUbS1€ Tts- 

pas, tuzapobuev rpazbval ze za xopâoat 

ză 227 Tip âvoptodăv Zhăpiâzuv Ehens 10i6 

zzo0îc pabrraie, îi, vai, vEdGe Beiz pa 

p2vos, 2poo6inn tvă TO GA, îva vai ră 

zzsivob uatophouaza nai zei z we7 atv 

7 4p08 

.
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zi craepocrpa vai zi; zii, pa 

1, op abtod zi atoviav ATUN20O, WALI- 

GOT 

"Aczaditouayv 8 zd Baghy “pp pet ze 

zâv 35pohevzâpiy pai 310709 10/60 20 

1,5 Ulyuzzega. q AbBevria6 Aegir: php Ko- 

58183. Vol, XIV. 

  

soare Domnia Noastră vă porunceşte vouă, 

slugilor ocârmuirii noastre, vameşilor (ărea- 

căi, celor de acum şi celor ce vor mai fi, 

că, din bun gând şi mișeat de dumneze- 

iască râvnă, ne-am cugetat să aşezăm 0 

şcoală nouă, pentru ucenici din ţară şi de 

aiurea, la Bucureşti, politia Domniei Noas- 

tre, în venerata mănăstire a Sfântului Sava, 

care e metoh al sfântului marelui mucenie 

Gheorghe, şi am orânduit ca şcoala să se 

îndrepte de îngrijirea arhimandritului de 

pe vremuri. al veneratei mănăstiri a purtă- 

torului de biruinţă Gheorghe. Ci, ca să 

aibă o hrană ucenicii străini şi în lipsă, 

am crezut că trebuie să li dau milă de la, 

vama de aici a Greacăi lei cincizeci pe 

Pentru care trebuie să se şi deă acei 

cincizeci de lei fără scădere şi nelipsit pănă 

cât va dăinui şeoala, pe an, pentru hrana, 

ucenicilor, cum am spus şi în scrisoarea 

noastră anume către arhimandritul Sfân- 

tului Gheorghe; căci leafa dascălilor am 

orânduit-o deosebit. 

De asemenea îţi poruncește Domnia, Noas- 

tră şi Prea-Cucerniciei Tale, sfinte categu- 

mene 'al Sfântului Gheorghe, oricare ai fi, 

ca, în fiecare an să cei și să iei la sorocul 

aşezat cei de mai sus dăruiţi de către noi 

ucenicilor pentru hrană cinzeci de lei de 

la vameşii Greacăi, şi să te gândeşti, cum 

trebuie, şi să aibi grijă şi Sfinţia Ta de 

această şcoală, nici să cheltuieşti fără so- 

coteală acei bani, ci în bună rânduială 

să-i împarţi la, cei ce se procopsese şi sunt 

orânduiţi dintre cei străini şi săraci ucenici, 

ca şi în alte clime şi locuinţe; căci pentru 

sufietescul folos şi neîncetata pomenire a noi 

înşine după viaţa de aici şi a celor înaintea 

noastră răposaţi părinţi ai noştri s'a întărit 

această faptă dumnezeiască. Drept aceia şi 

pe cine după Domnia Noastră îl va alege 

Domnul Dumnezeu să stăpânească şi să 

domnească această ţară, îl rugăm să întă- 

rească şi să confirme aceasta de noi orân- 

duită prea-mică milă pentru săracii ucenici, 

ori şi, mişcat de un dumnezeiesc îndemn» 

să facă vre-un adaos, pentru ca şi îndrep- 

tările şi milele lui să aibă după el întă- 

rire, putere şi cinste, şi 

capete veşnica fericire. 

sufletul lui să 

Și întărim această scrisoare cu sfetnicii şi 

credincioşii boieri ai Sfatului Domniei Noas- 

tre: pan Constantin Ştirbeiu Mare-Ban, 

9% 

„ 61
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otavyrivov Ectpuntn Med hov-Mzâvo», uzi xbp 
Xepâăvo» Kavraxovtmysd Meyăho»-Bopyinov, 
mat dp XepGăvo» Apaţouipsono» Meyahow- 
AoyoliSzov, wa -xdp ouă Kavraxodtnvod 

Mey&hov-Xnaapiov, mai x5p XepBăviv Mno- 
Copăvov Meyd.Xav-Beoriăpr), ai xp "Păivhov 
Vohtoxonic» Mejăhov-Khortiăpr, ai xdp 
Yrepăvo» Kayramovtmvod Meyăhow-Ilogre)- 

vino», mai wdp Xepâăvov Meyaov-Xrohvijuov, 
xai %dp lozwâxn Baxaptoxovhov Meydho»- 

Mrayapyinav, xai xdp Ilăvo» Ilomtoxovhns 

Mey&hov-Kon.ioov, nat xp Tewpyiov Meyăhow- 

Khovrltdpn, xai x5p Kovoravrivob Kopredvo» 
Meyăhov-Ilrăp, xi Mnâpy.novhob Ilpatofo» 

deorepo» Aovofjăzav, 705 ai Emtorărov rod 
Tapovros 1păyipărzoc, 

"Epâon 88 8v mg Bear Bwărp Ypâwp 

rijs iwerspuc Adevriac, eie Toppy6âorov, no- 
Mureiay mad pâvov ris 120% îpăs Tenoviae, 
dă Lepovugad papatinod, dtod Xrăvod 

Aoitofera» 'z05 Ex Topafiorov. |. 
Kară ră sto! Xenreufpiov 6. .     

şi pan Şerban Cantacuzino Mare-Vornie, 
şi pan Şerban Dragomirescu (= Vlădescu?) 

Mare-Logofăt, şi pan Toma Cantacuzino 

Mare-Spătar, şi pan Şerban Bujoreanu 
Mare-V istier, şi pan Radul Golescul Mare- 

Clucer, și pan Ştefan Cantacuzino Mare- 
Postelnie, şi pan Şerban Mare-Stolnic, şi 

pan lanachi Văcărescul Mare-Păharnie, şi 
pan Pană Popescul Mare-Comis, şi pan 

Gheorghe Mare-Clucer, şi pan Constantin 

Coibeanu Mare-Pitar, şi Barbul. Brăiloiu 
al doilea Logofăt, care a fost şi isprav- 
nicul acestei cărţi. 

Şi s'a scris în al nouăsprezecelea an al 
Domniei Noastre, la Târgovişte, politia de 
Seaun a Domniei Mele, de către bătrânul 
Mihail grămăticul, fiul lui Stan” Logofătul 

din “Târgovişte. 
La 17216, Septemrrie în 9. 

(Bibl. Acad. Ron, ctpii moderne de docurhente greceşti.) 

DCCXLIX. 
1708, April— - 

1109, April. Cantacuzino. 

1708, umyi "Amptip, dpltpoosy 6 zavev- 
veveorazoc Xpyoy Miyas-Băpwixos ris AdGev- 
zelac ObypoGhaxyiac, xbptoc XepGăvos 6 Kav- 

raxablijvâs, oânxoy Eva ypvobv Bapb, donprj 
Vi, XA viTpiva, RĂRĂLĂ, evrnră mă TEptE..., 
ape Tiv Meydhrv "Eaximotay. 

1709, umyi "Anpiie, ăpripwosv 5 adrăe 
mpopțmbeis ăpywv Mevac-Bopyixoc, xbptos 
Xepâăvae Kavraxovtmvăe, Ev Enirpaytitov x- 
TripEwoy xâxtvov Gopuaripody Exhexrâv, „ue ză 
ZE m0vy,niwoy pxprapteape ve. -     

Daruri făcute Patriarhiei din Constantinopol de Vornicul muntean Şerban 

„+ Lia 1708, în luna lui April, a dăruit 

prea-nobilul domn Marele-Vornic al Dom- 
niei Ungrovlahiei, dumnealui Şerban Can- 
tacuzino, un sacos de aur greu, fondul alb 
şi desemnul galben, brodat împrejur. .. , 

către Marea Biserică. 
1709, în luna lui April, a dăruit tot acest 

domn Mare-Vornic, dumnealui Şerban Can- 
tacuzino, un patrahir de catifeă, roşie, cu 

fir ales, împreună cu şase nasturi de măr- 
găritar-. | 

(Ghedeon, Xpovtxov 165 natptapytoă oixov xâl zo5 vaod, p. 175.) 

DCCL. 
1108 Mihai- Vodă Racoviţă întăreşte închinarea mănăstirii „Kopioo“ (sic) către 

(1117), Sf. Pantelimon din Athos. 
18 Novem- - 

bre. (Bibl. Ac. Rom. câpii de documente greceşti.) 

1109 Mărturie şi de la „Neofitu proini Mitropolit Sevastii“. 
(1217), 

i-iu Mart, 
(Arch. Statului, Radu- Vodă, XXIII, no 41,)



DCCLII. 
„Nicolae Alexandru Mavrocordat către Dosoftei Patriarhul de lerusalim, 

despre dragostea acestuia faţă de el şi lipsa de prietenie a lui Vodă-Brâncoveanu. 

"Ezotohi) rod 05705 [Nrzohdo»] > Adeţivâpov 

mpăs Aooibeov, drabebatobyroc br abrăs ete 

Sapxi piav 2păs zh îjrep.0va Bhaytas Bas- 

capăfa Bpuvnobăvov, AX ri Ex p&pobe ab 

705 9ăv &mehinGave prhizy and). 

Răyaptorobuev rîj “Yperâpa Momwapiorart 

dă că 2v Tr Rirraxip peră Tyebyttxod Ci do» 

*ŞN 7 Di „E > - . a - P 

al Sazbpob poe pe AVăTIS STjp&tobpeya. 

“Hyste, oefnomorare nătep, ate tă mteopet 
n - z “e 2 e 2 7 7 

îmetvoc 6 bytoroc Bes, 6 ărăloy xapăiae, 

o 8E âpy7c, ai păhora pod ps 8566 
e 2 7 x z . 1, 

î AdBeyria, pă pevăhnv npobopiay, pE £eyuw- 

pori xhioty, GhoVbyos, ăvorobhoc, xadâs 

gzde 6 Bec, Etrijoauav oi Evearepylodnuev 

rijy ttălav Tod Aanqrod narphs Baooapă- 

Ea-Boa, ral, dupiivayrec Ba ră Ba, pă Gyă- 

a buniy xi. noi ebhăfatoy ETp0opEpapeY 

bv Eaorâv pac, Ehmilovrec, abs ua “1 

“Yeripa Xesooptrs  pâs 2fefaloosy, vă 

i8o0duev marprriy sihapivetay, pă ATI Xa 

zic riuijs ac, 25 2% uâpove Tod narpâe 

pas, — Br Îjeie, Kati Tijy ăăvvapiay pac, xn 

pavepă Xa pbpă, xadăs ră îjtebpet O Qecc, 

zBeitanev vadapăy ăn, de vai 2phe Yi” 

stov marăpa. ANR Ex w&povs Tod ăaT'titod 

mazpbe ăxohobOmsay Ex TpOTIiS apernpiae 

modă, 605 Ertay 7iiy Tipiijv pas, ră maia, 

imerăi ocaepâs &upusvovrec pEypt rob Yby 

ele. ri ănbpaoiy pas, tă 2zapa6heauey pă 

ănoziiv, ua Ghorehâe 22 îverafihausv Ti) 

uz? edhafeiac ăvâzIj, pie Topa div ră, 

ăzaptwoduev perenetra ue Ejtve Tp03- 

Ox sic ză mpâreza pă 0DGOÂN Tivă, XA 

ăy. ebxoho5nopepra, fpuete um. md ră 60- 

mega, pă zăv eb/liv Tis Ti rgiay, 63 Eye 

zecelofirmev. Todro 9.60% Mânpapey: 6 Bsds vă 

3i5m Bâxptorw, î Tpiv zhelova âvoptiy. Va 

core Eromot etueofiay eie oixetărijza 47 "0 

aura, md 2 Ezbypdvet Zori sâv 0% 39 

îpây. Todro păs didet pet) ap, bt 

-vogitouev 205 1] Vyertpa Mazapirre Eaa- 

-aafe my ăvbzobhoy 47 poată) VAS 

vb x zi vol O70d zuănausv, "O- 

Bey vai mă apias rs ebpăs Ghoto/os îat- 

-opijie:, 0 obdăzore ozeptfizin ue. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

Scrisoare de la acelaş | Nicolae] Alexandru 

către Dosoftei, asigurându-l că el a avut 

destulă prietenie către Domnul 'Terii-Ro- 

mâneşti Basarab Brâncoveanu, dar că din 

partea lui n'a primit prietenia adevărată. 

Mulţimim Ferieirii Tale pentru cele 

arătate în pitacul Tău cu duhovnicească 

vâvnă şi călduroasă dragoste. Noi, prea- 

venerate părinte, precum o ştie acel Prea- 

Înalt Dumnezeu, care cercetează inimile, 

şi de la început, şi mai ales de când 

ni sa dat Domnia, cu grabă mare, cu 

aplecare deosebită, din tot sufletul, fără 

viclenie, cum vrea Dumnezeu, am căutat 

şi am întărit prietenia iubitului părinte 

Basarab-Vodă şi, lăsând toate celelalte, cu 

dispoziţie  fiască şi multă evlavie ne-am 

înfățișat, nădăjduind ca, precum şi Re- 

verenţa 'Ta ni-ai dat asigurare, să vedem 

părintească sinceritate, şi cu iubirea cinstei 

noastre, şi din partea părintelui nostru,— 

căci noi, după neputinţa noastră, şi fățiș 

şi întwascuns, cum știe Dumnezeu, am 

avătat curată dragoste, ca spre un ade- 

vărat părinte. Dar din partea iubitului 

părinte au urmat încă din anul întâiu 

multe care au atins cinstea noastră, pe 

care, de oare ce, cu statornicie ţiindu-ne 

până acum de hotărârea noastră, le-am 

despreţuit eu statornicie, şi de loc n'am 

schimbat dragostea cu evlavie, nici acum 

nu le punem în socoteală; iar pe urmă 

Sa, făcut adaus la cele d'intâiu cu unele 

Imeruri esenţiale şi nu uşoare de răbdat; 

ei noi şi acum în urmă, cu sfânta-Ţi ru- 

găciune, nu ne-am zguduit. Atâta numai 

spunem: Dumnezeu să dea judecată, sau 

nouă mai multă răbdare! Totdeauna suntem 

gata la intimitate şi iubire; iar a le că- 

pătă nu e în putinţa noastră. Aceasta ni 

dă mare bucurie, că ştim cum că Fericirea 

Pa ai afat gândul nostru drept şi cre- 

ştinesc şi răbdarea ce am avut. Deci să ni 

dăroieşti din toată inima şi sfintele-Ţi ru- 

găciuni, de care niciodată să nu fim lipsiţi. 

  

DCCLIII, 
Anonim din Smirna câtre Constantin-Vodă Brâncoveanu, pentru fiul său 

Josif, pe care Iacob Pylarinos îl face să meargă la Bucureşti. 
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"Edoprpicare, Brjocaze xai Gsoceftorare Tiuây Abbâvra ua maone Obiposhayias 
dEcarenre ijjepâv, rd xpizos! cije cs yavorărms bnepojiis Earpiaioc mposuovâ, ri 85 nur 
Tây peahonpeny abrijc no5ov zavaldâs xaraonălouai, euavoc rob mavagia» Bzâ Tva îz- 
dopat ră Geo epopee) aril xo0p>PȚ) byelay înperier ai. Bapovijv TONVXPOvtOV. 

Ebpoyopie ouv 6 Trvâpoppoc ci Sie "Ed apapormroe Înv, GG nai Îi vara 
goyă xoraroworoc, bădzooă tony ăvatăvrimros mb Eheae abrije, e ră febuara oritovatv 
Gh ri otxobpewy, dă rd wehidiorov EXeoc re oîje bneprărne afias uerabăie Bac ră 
adpvpârntac rây Beapâywy ele Zapiviy ourmpiav udpavră clov Ba ră qbTă ră meporeopăva 
nagă ros nise tây bâdroy, GA bnepuzhhaic nai who» mavroc ze ai navrolo» Opatrepat 
6oot &pocilovru rai inpoi tic nooovunaode abrije ebozhavviae, "ANN mi zoo; xar 
dhdjdaay vobe ăvOportvos %âvvarei sbpsiv ri Erijetov rpăip.a. iooorareiy mpbs GOyxplaiy Tie 
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nvăpe Băhne Ba ră Emiyeta wat 6pară, ij 68 mpăs 6boty abrod owyxorufdaei (mapeyer, 8i- 
doo!) mpotevei abroie mohhiv ri xariyperay, mic 88 Sie “Exhauzp6rqros oi Tjhtoanrivoerăeie 
Jeipee Bztsv opijpurae ua rehsin» mhqupnpodsat, dătavâpoe rapsxovat Ţuxbratov xăpav 20%) 
că pixodp&vg. Obro hormdy Eyovroc robron, Bovhexâie dtopat rije oîje feoorenro» mepadîc ui 
ănorvyeiv vai ziv Euibpyqy ie ebreheotărne rije moMvshtov xai ris ebozhayyvizs, A Enetăţ, 
255 ebăoxodvroc, tă rod paxaptorănov roy 'lepocohbuov xai rod eo poriizov x0voadhav rîjs 
aporoxparias rây "Everăy, rob mort inrpopthonpon: cîje ae apatatăc Îpțewovias, văv 58 te- 
râpo» adB&yrov avpiov "laxfov Îlohaptyo5, 6 ebrektorarâc ac bibe loop, Xa Tv horyiorev 
abrije Bobhay 5 mâw ouixpăraroc, dtbioera re Aa mporâce x veyapirontvns abrik 
Bene, obx apuster DSyerw mi Exew map” abrijs: pet văp adr 1 r Betov etxovitovoa ei, Ti 
Xe "Erhapmpârmroc, 0ihmz adry 1) dxpânote vic îxhaynpbrărme adrije vadorqroc, bepanebat 
arăv 6 duhvăovaroc priv rîjs Sie deomoretac, ete 3v rpeyovrec Bot oi yerpatâpevot sâtovrat 
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ueră rây rpaneţoxxhoxaBeContvov vBotorăroy abrijc Ghnorăy, duriv. "Ex ri Swibpvne, „abat. 

(Bibl. Ac. Rom., ms. grec. 229, fol. 853 Vo.) 

DCCLIV. 
Chiril, Patriarhul de Constantinopol, către Hrisant, Patriarhul de Lerusalim, 

rugându-l a interveni pentru el, cum a făcut-o şi faţă de lenachi Marele-Dragoman 
Şi de capuchehaielele celor două ţeri, fiii săi sufleteşti, ca să stăruie la Poartă şi la 
„meghistani“ şi „să cerceteze cu grijă căile, pregătirile şi uneltirile dușmanilor 
şi protivnicilor Bisericii“, ca şi ei să fie apăraţi de faptele duşmanilor. 

"Eatoroi, zpăe răv Ilaruăpy1v “lepooodbp.ov Xpboaydovy, va ovvrehtoyj eră tv %a- 
zoxeyontădov sis bnepdomoty mic "Erximalas. 

Kprhdoe, 2hzo Beob ăpyreziononoc Kovoravatvovzihewe, Ntas “Poniqc, zai oixovuevt- 
xbe Iarptăpxms. - 

Maxapubrare xai oopbrare Ilarprpya rîjs ăpiae z6hewe “lepoboahiju, xai măone Ila- 
datorivne, xbpre xhpte Xpboavle, îv “Aşi Ilvebpar ăazwră ădehpă xi ovhhetrovpyă Tis Tv 
Merptâryjroc, răv &v Xptare ădehetxdv domaaudv abrij ămovenopev îjătos, xi ebyâueta înwe 
opaivet 1) Si) Mawaptârme îv edOvuiig, ci] Beta Entononii vai jăpur Ec dei oxertronâvij. Ob 
MavBăâve ri dxpuy Gov» abyeow, aderă, Gri ră Tutrepuv xbTb zarpappibv Bozijriov obiEnore 

sopioxerat zheblepov ănd nt6uohăy vai Evayrioy 2pooxpodopătov, cavepâv re uai ăzoxpheuv, 

epdpâv Ax AVI ĂNOy, AXATATAbOTOE TOhepobwevov, pădora vai 8y robtote 7 mhetatov 1oic 

xa6? Tu.ăs pios xai xatpoie, vai pile d zobro mois re tâv ihov BorBaize vai 
ovyâpouile Xa Dzepaozicaws, uANGTA VaTă Tă 2ap 

Goyxey»u&va re ai ăia nai Er ădtăpfipora” ZE cv avormatâveda 58 Gvipurje Brăetv ură 
opovridoc xi uepiuvrs Gatpijro». "OBev &păvanev mode zăv Evăctdratuy Mega Apayoopâvoy, 
zăy mat Meyav- Aoyoberay ris xa6 pâe "Exxhmotas xai viby epaznthy 77 Îjuâv Merp+6r%]- 

zoc, Xbptov Ploawăxrv, MBebpovte roy xază Bsiov Cijoy va Bertvropa Xa ăvrdinropa 105 

V, O20d tă mpăyuară etaty îv ăvnuahia 
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BitODpEvuod TobTaV 47 DATPLAALROD Opăvo», Guri i 2pbs TG EVIT ĂTOIE Appovras 

nai vanowrepatădae râv do Adevretoy, Obnipofha/ize xi Mohâcfhayiac, ode ami T&tooanev 

petă TapuxlGeoe e Teva TyenpAarină TÎj ma6” păc rod Xptozod al pintphe adtâY dritac 

PEax)moine, abtod 6rod oatredodaty, sie rijy Op rie wparatăs Baohelue ai Tâvy zepi adri,y 

dt ariay peyotăwuy, Vă EXOoL TiVroTe ziv Ewwotăy vas, Epebvâwree Entpehâe XX Replep- 

jatâuevot răc wafioăiac, Xaraoxenăe Te „oi Entovhăe râv 4pâv xai. dvrtpăXoY rije >Eain- 

oiac, mai TOre &v xolpă T& RpOGILOVIL Vă Tod = &noxpaboa ai dp ai Epip 23 va Ava 

TpENOGt TĂG WIjAAVĂS TOV, XA  Goov Sbvavrat, Îtă rijv ări rob Kopio» xai 1îe aniac abdTob 

"Eumonaiac, dnoc sbbdoaty Exeo Ev Xptorâ 
3 a. * . e 2 s z > - A 

Ins0d vai ai. bnodsoete mai Bovheiat abrâv Hară 

râv ldlovy Bvopevây vai 2vayrteov. Ad rodro zopaxmhodpev ddehpmâe vai Ti Liv Maxapt6- 

eqra vu xotwi) râv îvrabba &vârjuobvroy negi îpâe ovvadsheov ăpyteptov vă mode Bteetpyj 

dimaytae hâgote mveouarimoie vai narpinoic Emi robrp oi ă mode bradetbm a»wfovhaie doiate 

mpbe bnepxontouby xml 6odjderay re aa fjuăe antas "Emxhnatas, eră npoOoylae Ori mhelo- 

ms oi ăâwvo Emtpehetac. Ilepi od dy meptrrohoobuev, vvopitovrec Tip Anti „oi TăV 

medov 5mod ăvenaev Ea 1 Maxaptirne 60 tă ij cipuri xarăoraatw zob d071jriub pas 

& zoMhây nporepoy Bonwy Xa EvepI mtv ămodeitewy. Pabrne Xownby Tijv Gorfietav mai 

o»vâponiv Cqroduev Ennâvos Xa V6v amd riv Mawapibrată. G0b, îs mapă uotijhov ădzhpob, 

ije oi ămrbpotpzv, îva Xal, te jăpurac viopitavrec, Guohorâpey per edyvowovoc ebyaptoriac. 

“0 de copac râv arâvroy Bebe edodboot abrăe mvro. mă xaradbpia, ebwapâe ai Wa GG. 

"Azpuhlov x. 

“+ "0 Kovorayrwovnâheac, Ti “Yperegac Moxaptârrjros v Xptară ăyanmrbe &ăehp6e. 

Tâc “Tpertpac Moxaptârgroe %ai ete nobe ptapabs, Kotinov Abtvrtoc. 

Ric mode fptopiods Tie Lis Maxaptorijtac, Nizowpdeiae Ilaplevroe. 

O)os aie robe 6ptopods Tic, Ninaiac, Lepăoluos. | 

“Ode sie robe âptowabe râs Xe Maxapibratoc, Xaurjd6voe Kovorăvrtoc. 

Tis “Yuerepac Maxaptorrjtos ai sie robe Gptopobe cre, Becoohovixne "vârtos. 

"Rtnprp&voc Bhos ba Tijs vamapias arie petpâc, "Aprt,e Necenroc. 

Tie “Yperepae dâtay orb Moxa pidrqros za xară zâvra Dnozhviis, 6 DBitbre oxAfp. 

Ric robe 6prowobde ris “Yperepac Maxxptorritos, : Xio» Lewââoc. 

Ric mode dptopode ris “Ypertipas Maxaptărrjtos, Azpitoy Nizdmyns. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 
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DCCLV 
Hrisant, Patriarh de Ierusalim, către Compania Grecilor din Sibiiu, pentru 

cleimosină. 

(Pecete din 1107, eu literele X[pssavfios] M[arpriey-as] “I[eposo]hl5uwv]-) 

(orga, Studii şi documente, XI, p. 18, no xx.) 
  

DCCLVI. 
Însemnare pe un manuscript al lui loan Damaschin că sa scris de către 

Constantin din lanina, cu cheltuiala egumenului de la Braâncoveni, Neofit din Paros 

(Ma. 2146 de la Esfigmenu; Catalogul Lampros, p- 187.) 

DCCLVIL 
Nicolae-Vodă Mavrocordat închină Scaunului Alexandriei, sărăcit — Pa- 

triarhul Samuil fiind şi ameninţat cu moartea — satul Hangul. 

(Studii și doc. VI, p. 3419. no 1611.) 

DCCLVIII. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat dă Patriarhiei de Alexandria „oboroc“ 205 de lei 

din „goştina de oi a Bălţăteştilor”. 

(Studii şi doc. VI, p. 421. n» 1614.) 
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1743, 
Târgovişte, 

15 Octom- 

bre. 

1744, 
13 Ianuar. 

1115, 
20 Iulie. 

1715, 
»0 Septem- 

bre,
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DCCLIX. - 
Nicolae- Vodă Mavrocordat, ca Domn muntean, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre afacerile mănăstirilor din Moldova ale Sfântului Mormânt. 

(lows rod Nizohdov Mavpoxopâărov &/po- 
voXGYIITOV, &vuTGpăpov). 

Ilpoamparsderar 3% mepi rivos dăaoxhov, 

sovesroutvob bad rod Ilarptăppo» râv “lepo- 
Gohbuwy Xpooăyov dă riv abBevrunijy "Axa 
Bjuiay rod Bowxovpeariov. 

Roi abfre prhoppâvoc donatâueba riy os- 
BaGuiay abrîjs deâăy. Îwyyoiperat adâke nai 
a EntvXerat e ăţannroe marip dă robe ââ- 

9 

pafâvac rije mappurărne Ooyarphe uac, vai 
ebxaptarobuey rii Maxaprârmri re. "Exara- 
Adbapev val 6ă iv GovjGzrav, ânod ăptros 
Edonay oi. &vradda înrobpevor abrije, nai 6ăv 
Euetvev &Ăo ci vă einodpey, înetăi) robe ăpt- 

oey 1) Maxaptâcne rris sie zi xpiatv rod 
arjiab Bod. Kahă ză 20r0yd007, vai Exauev 

ăpyipavăpiray răv xadnvobpevov rod Tahară, 

mă Eyâpnuev: 
6dey pă răv rpizov 6nod omuetovei 1 Ma- 
xaptârrie re, 05houey zaffnsăom) zi Arpa- 
by Tov, xai BEXouev mpoorăty vă âxohov- 
Djooby xai mă ăhha Ba moră mi ăfiwoiv 

ris, ră Goia Et d2v îvepytOmuav, pă ră vă 
eivar woupbe rmpeciac mal deimovy Bot ol 
yobpevor &Ew. 

Eăfouev xai ră 1păuu.a rod mavepintăto» 
Mmrponohizav Katoapsias wati Emirpinov aă- 
tije, ol 0Shouev ămonpiei weră radra rţ 
Ilayepâryri ov. Aă ră wooyocănowa 6n05 
wâs Eorethev. î) Ilawepârrs pe, &s 8ofodv 
zoic pthrăros înv brote, Kai abbte ai ma- 
vânat adrije edyai pe” îp.âv. H Aduva ac aci 
ră pihrara Tju.y rexva edhafâe mpoon»vodv rijv 
abrie Maxapibcgra xoi ri cefaouiay cre 
defiav domătovrat. Aă răv Gâdoxahoyv Exa- 

rahăbapey, xai zapaxaodusy obfie vă E-rq 
miiy ppovriâa î) Maxapiorms rs, xai 00 uo- 
voy fshopev rijy ebxaptorei, dă BEhopev zijy 

vopiter oi văptv* dă răy Omsiov abrăy Gt 
dăoxahov Best o»yrbym ads îj Maxapiârije 
ris pă mov ebyevsorarov fpâregov ăpyovra 
xaztmayațtăy apizin ec5opăan. 

wa. mpoesroterov sic Goe: 

Bibl. 

1987 i | a 

1 De şi data ar fi după titlu a Domniei muntene a lui Nicolae-Vodă,” 

    
om., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

(Poate a lui Nicolae Mavrocordat, fără 
dată, fără iscălitură.) 

Şi e vorba de un dascăl aşezat de Pa- 
triarhul de Ierusalim Hrisant pentru dom- 

neasca Academie a Bucureştilor, 

Şi iar cu dragoste sărutăm venerata-Ți 
dreapta. "Te bucuri iarăși cu noi şi te rogi 
ea părinte iubit pentru logodna prea-iu- 

bitei noastre fiice, şi mulţămim Fericirii 

Tale. Am aflat şi de ajutorul ce în fiecare 
an l-au dat egumenii Tăi de acolo, şi n'a 
rămas alta să spunem, căci i-ai lăsat Fe- 
ricirea Ta în plata Domnului. Bine Te-ai 
gândit de ai făcut arhimandrit pe catigu- 
menul de Galata, și mai mare peste toţi; 
ni-a părut bine; pentru care, în chipul ce-l 
porunceşti Fericirea 'Ta, îi voiu vorbi slo- 

bod Sfinţiei Sale, şi vom orândui să ur- 
meze şi toate celelalte după rugămintea 
Ta, câte încă nu s'au pus în lucrare, pen- 
tru că e vreme de slujbă, de sunt toţi egu- 
menii pe afară. 

Am primit şi scrisoarea Preasfinţitului 
de Cesareia şi epitrop al Tău, şi vom răs- 

punde după aceia Preasfinţiei Sale, Pentru 
săpunurile de mosc ce ni le-ai trimes Prea- 
sfinţia, Ta, se- vor da prea-iubiţilor noştri 
fii. Şi iarăş preasfinţitele-Ți rugăciuni cu 

noi. Doamna noastră şi prea-iubiţii noştri 

copii cu evlavie se închină Fericirii Tale 
şi-Ti sărută sfânta dreaptă. Pentru dascăl 

am aflat, şi rugăm iarăș să ai grijă Fe- 
ricirea Ta, şi nu numai că-Ti vom mulţămi, 
dar, Îţi vom păstră şi recunoştinţă; pentru 
care dascăl Te vei sfătui Fericirea Ta cu 

prea-nobilul nostrn boier capuchehaiaua 
chirişei Teodorachi!. - 

BIBL:OT7CA CENTRALĂ. 

UNIV-R :: TARĂ 

BUG!.= ŞTI 

menţiunea egumenilor şi 
a datoriilor lor, aceia a egumenului de Galata şi a capuchehaielei trimet la Domnia moldovenească, — deci 
pănă la 1716. 

 


