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TABLA MATERIILOR 

1715, 27 Decembre. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant; Notara, despre afaceri ale Sfântului 
Mormânt şi numirile nouă de Domni. No. 760, pag. 769. 

1716. Învoire patriarhală de căsătorie privitoare la Cantacuzino din Erissos. No. 761, pag. 110. 

De la 1116. Kritias către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre „proiectul său de azil“, cu 
salutări către Nicolae-Vodă Mavrocordat. No. 762, pag. 171. 

1116, 4 anuar. Mihai-Vodă Racoviţă, Domn al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
numirea sa în Moldova şi dificultăţile ce întâmpină. No. 1763, pag. 772. 

1716, 13 anuar. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre numirea sa în 
'Țara-Românească. No. 764, p. 1174. 

1116, 14 Lanuar. „Spandoni Scarlat“ către Patriarhul Hrisant Notara, despre catastrofa lui Stefan- 
Vodă Cantacuzino. No. 765, pag. 114. Du 

1716, 14 Ianuar. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre suirea pe tron a lui 
Nicolae-Vodă ca Domn muntean şi chemarea la Poartă a lai Ştefan Cantacuzino. No. 766, 
pag. 116. 

1116, 22 Ianuar. Trei arhierei din Sinod către Patriarhul Hrisant Notara, despre drepturile bă- 

neşti ce are Dumitrie Ialiant, capuchehaie al 'Țerii-Româneşti, ajuns acum Mare-Logofăt 
al Patriarhiei, care e „prieten de obşte şi om cu intenţii bune şi apărător al dreptului și 
luptător orişicând la cele bune și drepte“, el însuş fiu de Logofăt: se cuvine a i se restitui 
„exarhiile“ pe care, afară de Kavarna şi Mihalitzi, le înstrăinase ca Logofăt „loan-Vodă“. 
No. 161, pag. Tif. 

1716, 29 anuar. Ioan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre legături cu 
demnitarii turei, o oprire a Grecilor moraiţi de a trece la Dardanele, cercetarea beratelor 
călugărești la 'Teiterdar, închiderea lui Manolachi (Lambrin6?) şi reaua stare a Patriarhului, 
precum şi despre scrisori de la Nicolae-Vodă şi sosirea apropiată a lui Ştefan Cantacuzino 
şi a lui Constantin Stolnicul. No. 768, pag. 718. 

1116, 6 Februar. Doamna Polheria a lui Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre noua Domnie a lui Nicolae-Vodă şi un mic dar ce-i face. No. 169, pag. 779. 

1116, 9 Februar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre numirea sa 

în 'Țara-Românească, legăturile cu Spelaiotes (Spileotes) şi episcopul de Betleem și urări 
de Paști. No. 770, pag. 780. 

116, 2 Mart. Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorința de a-l 
vedeă, grija ce va aveă de mănăstirile Sfântului Mormânt și bibliotecile bucureștene de la 
Sf. Sava şi Sf. Gheorghe. No. til, pag. 181. 

1116, 14 Mart. Dimitrie Tuliand, capuchehaie, către Patriarhul Hrisant Notara, despre chemarea 

posibilă a lui Nicolae-Vodă și soarta lui Ștefan Cantacuzino, precum și despre Doamna 

Marica a Brâncoveanului. No. 112, pag. 182. 

RO 15. Vol, XIV, partea a I-a.
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1716, 14 Mast. Loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notar, despre sosirea acestuia la 
Emos. No. 173, pag. 184. > pag 

1716, 24 Mast. Costandie Mitropelitul de Chalkedon către Patriarhul Hrisant Notara, despre ple- 

carea acestuia spre a fi de folos lui Nicolae-Vodă. No. 714, pag. 784... 

1716, 9 April. Doamna Pulheria a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre sehimbul lor de serisori şi legăturile ei de prietenie cu Domniţele Brâncoveanului. 

No. 1715, pag. 185. 

1716, 15 April. Roxandra Mavrocordat, sora lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre plata unei datorii către ea printr'un categumen și despre zăbava lui afară din Con- 
stantinopol, cu salutări și de la ginere şi fiică, de la fin (viitorul Grigore-Vodă Ghica) şi 
de la noră. No. 716, pag. 186. 

1116 (224), Maiu. Nicolae Mavrocordat, pentru 120 de aspri daţi mănăstirii IDionisiu de la 

Athos. No. 777, pag. 787. ” 

1716, 6 Maiu. loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre ştirile cele mai nouă 
de la Adrianopol. No. 778, pag. 787. 

1716, 8 Maiu. Cosma, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, despre pe- 

trecerea sa în Moldova, prietenia ce-i arată Domnul și legăturile cu călugării de la Ierusalim. 

No. 179, pag. 78%. 

1116, 27 Maiu. Ierotei Mitropolitul de Dristra către Patyiarhul Hrisant Notara, despre mila de 

sare cuvenită Bisericii sale. No. 780, pag. 788. 

1116, 5 Lunie. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre plecarea sa la Filipopol 
şi începerea răsboiului cu Austria, de la care speră, prin „biruinţa Împărăției“, „ocrotire 
şi uşurare: pentru creștini“. No. 781, pag. 190, 

1716, 6 Iulie. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cerotirea ce va acordă 

recomandatului său, Mitrofan. No. 782, pag. 190. 

1716,:8 Iulie. Maxrele-Retor al Patriarhiei constantinopolitane, Constantin, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre hrisoavele şcolilor din Moldova, puţina aplecare pentru limba grecească în 
şcoală şi legăturile cu egumenii din Moldova ai mănăstirilor Sfântului Mormânt. No. 783, 

pag. 191. 

116, 10 August. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre negocieriie sale cu 

Tureii în folosul Sfântului Mormânt şi venirea lui Chiuciuc-Imbrohor. No. 784, pag. 792. 

1116, 12 Septembre. Dimitrie Iuliand, capuchehaie a Țerii-Româneşti, către Patriarhul Hrisant 

de Ierusalim, despre o carte privitoare la Muntele Athos, întrarea Germanilor în 'Țara- 

Românească, acţiunea lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, caterisirea Mitropolitului Antim şi 

afaceri ale Sfântului Mormânt. No. 785, pag. 793. 

1116, 20 Septembre. Spandoni, Mare-Retor al Bisericii-celei-Mari, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre uneltirile împotriva lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, fuga acestuia la Giurgiu, pe- 

deapsa vinovaţilor, caterisirea Mitropolitului Antim. precum şi despre o datorie ce are să 

culeagă el. No. 786, pag. 795. 

Până la L716, 26 Septembre. Ioan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre socotelile 
averii lui Vodă Brâncoveanu cu un anume Dimitraşco. No. 787, pag. 797. 

După 1716, 8 Octombre. Nicolae-Vodă Mavrncordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre lea- 

curile ce-i irimite la boală. No. 788, pag. 8. 

1116, 13 Novembre. Marele-Retor al Bisericii Constantinopolitane, Constantin, către Patriarhul 

Hrisant Notara, despre poftirea acestuia la Domnul 'Țerii-Româneşti şi numirea ca Mase- 
Postelnie a lui Dumitraşeo Hrisoscoleu. No. 789, pag. 800.
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3 Decembre. Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre durerea 
„ce. simte pentru prinderea de către. Imperiali a fratelui Nicolae- Vodă. şi nesiguranța despre 
soarta fiului ei, Alexandru, care se află. lângă unchiu. No. 790, pag. 802. 

20 Decembre. Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre grija 
ce o poartă pentru fiul ei Grigore, acum Mare-Dragoman, şi pentru cellalt fiu, Alexandru, 
a cărui soartă n'o cunoaşte încă. No. 791, pag. 803. 

1116. Scrisoare de scuză a lui Kritias către Nicolae- Vodă Mavrocordat, ca Domn al Terii- 

Româneşti (de pură retorică). No. 192, pag. 804. 

l-iu lanuar. Dimitrie Iuliand către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea la Bucureşti 
a lui Ioan-Vodă Mavrocordat, cu urări de „toate cele bune şi plăcute lui Dumnezeu, ca să 

apară ca un Domn vestit şi mărinimos, cu trăinicie întru mulţi ani“. No. 193, pag. 804. 

1 anuar. Constantin Ventura către Patriarhul Hrisant Notara, trimiţându-i un „buiuruldiu“ 

de la Capudan-Paşa, cu salutări de la Mitropolitul de Arta. No. 794, pag. 805.. 

22 Ianuar. Constantin Ventura, către Patriarhul Hrisant Notara, despre legăturile acestuia 

cu Capudan-Paşa, cu Mitropolitul de Arta şi cu un. anume Abdul-Cadâr, No. 795, pag. 805. 

31 Ianuar. Calinic, Mitropolit de Heracleia, către Patriarhul Hrisant Notara, despre moartea 
Marelui-Chartophylax, botezul înainte de îngroparea lui a unui copil şi sărăcia casei lui 

„Constantin“. No. 196, pag. 806. 

».1. Februar. Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre solia pentru 

ful ei prins. No. 197, pag. 806. 

18 Februar. Roxandra Mavrocordat; către Patriarhul Hrisant Notara, despre laudele ce acesta 
a adus fiului ei, dragomanul (Grigore), şi despre mijlocul potrivit pentru a liberă pe cellalt, 
Alexandru, cu ajutorul lui Ioan-Vodă. No. 798, pag. 80î. 

23 Februar. loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre vestea, adusă 
de Marele-Postelnic, a păcii cu Germanii şi retragerii Imperialilor din ţară, întorcându-se 

"şi boierii. No. 799, pag. 809. 

4 Mart. Doamna Marica a lui Constantin-Vodă. Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant 

„ Notara, despre întoarcerea ei în ţară, ostenelile ce şi-a dat ea cu boierii ca să ajute buna 

cârmuire a lui loan-Vodă Mavrocordat și neputinţa în care se află de-a ajută pe „Domniţă“. 

No. 800, pag. 810. 

4 Mart. Joan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre pacea cu. Germanii, 
întoarcerea boierilor şi reaua cârmuire a lui Nicolae-Vodă. No. 801, pag. 811. 

1717 (7225), 20 Mart. loan Mavrocordat, Domn al 'Perii-Românești, pentru 8.000 'de aspri daţi 

mănăstirii Dionisiu de la Athos. No. 802, pag. 812. 

171% (7225), 20 Mart. Mihail loan Racoviţă, Domnul Moldovei, pentru 120 de aspri daţi mă- 

1717, 

171%, 

1717, 

năstirii Dionisiu de la Athos. No. 803, pag. 812. 

2 April. loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre firmanele pentru 

boierii ce s'au întors şi aşteptarea la Bucureşti a prelatului. No. 804, pag. 812. 

8 April. Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre fiul prins la 

Germani. No. 805, pag. 813. 

4 Maia. Constantin, dascălul de la Academia domnească din Iaşi, către Patriarhul Hrisant 
Notara, despre starea decăzută a instituţiei şi neplata; lui de către epitropii puşi de Pa- 
triarh, cari pretextează că nu pot scoate bani: se plânge a fi fost luat în zădar din Țara- 
“Românească, „unde eră ca în ţara lui“, fiind redus a-şi vinde cărţile sau hainele. No. 816, 

.pag. 814.
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21 Septembre. loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre lipsa de 
ştiri interesante și dorinţa ce are de-a scrie Patriarhul mai pe larg. No. 807, pag. 815. 

29 Septembre. Eugeniu de Savoia către Ioan-Vodă Mavrocordat, despre negocierile de pace 
propuse de Turci. No. 808, pag. 815. 

30 Septembre. Ioan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre venirea în 

țară a Patriarhului de Alexandria plin de datorii. No. 809, pag. 817. 

Octombre. Gramată patriarhală pentru biserica Antim din Bucureşti. No. 811, pag. 818. 

25 Octombre. Constantin, Marele-Retor al Patriarhiei constantinopolitane, către Patriarhul 
Hrisant, despre hrisoavele mănăstirilor din Moldova ale Sfântului Mormânt. No. 812, pag. 822. 

13 Novembre. Loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu cuprins numai 

retorice. No. 813, pag. 873. 

23 Novembre. Ioan-Vodă Mavrocordat către Hrisant Notara, despre negocierile ce poartă la 

Adrianopol. No. 814, pag. 824. 
' 

23 Novembre. Esad-Efendi către Patriarhul Hrisant, despre calităţile lui Toan-Vodă Ma- 
vrocordat al 'Țerii-Românești, greutăţile ce-l îmbătrânesc şi despre meritele lui Hrisant 

însuşi. No. 815, pag. 824, 

26 Novembre. Ierotei Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre sosirea sa la Constantinopol. No. 815, pag. 826. 

Nicolae- Vodă Mavrocordat scuteşte de dăjdi pe Ilinca, fiica lui Constantin- Vodă Brâncoveanu, 

şi soţia răposatului „Şerban Spătarul“ (Greceanu). No. 816, pag. 826. 

Toan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre felul cum fratele său Ni- 

colae ar trebui să-şi înceapă noua Domnie. No. 817, pag. 8%. 

6 Ianuar. Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre liberarea şi so- 

sirea în București a fiului ei Alexandru. No. 818, pag. 821. 

2 Mart. Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre plecarea, fiului ei 

şi purtarea lui Loan-Vodă către acesta. No. 819, pag. 828. 

17 Mart. Roxandra Mavrocordat; către Patriarhul Hrisant Notara, despre fiul ei liberat, 
Imerurile cerute de generalul-comandant în Ardeal şi boala Patriarhului. No. 820, pag. 829. 

3 April. Doamna Marica a Brâncoveanului către Patriarhul Hrisant Notara, despre ple- 

carea lui Nicolae-Vodă Mavrocordat la ţară, focul cel mare din București şi cereri ale ge- 

neralului-comandant din Ardeal. No. 821, pag. 830. 

29 April. Doamna Marica a Brâncoveanului către Patriarhul Hrisant Notara, despre arderea 

bisericii Sf. Gheorghe. No. 822, pag. 891. 

August. Gramata Patriarhului Hrisant Notara, despre metocurile din 'Țara-Românească ale 

Scaunului Alexandriei. No. 825, pag. 833. 

August. Gramata patriarhală pentru veniturile din 'Țara-Românească ale Patriarhatului de 

Alexanâria (v. n-l precedent). No. 824, pag. 83%. 

11 Septembre. Doamna Marica a Brâncoveanului, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

refuzul Roxandrei Mavrocordat-Ghica de a recunoaşte că fiul ei a fost liberat prin mijlo- 

cirea lor şi de a răsplăti generalului din Ardeal; cu o recomandaţie pentru o slugă a ei 

din pribegie. No. 825, pag. 810. " 

Octombre. Gramată a lui Ieremia, Patriarh de Constantinopol, despre scutirile acordate 

Domniței Ilinca, fiica Brâncoveanulni, văduva lui Șerban Greceanu. No. 826, pag. 841. 

Cartea lui Nicolae Roset, Mare-Păharnic, unul din ginerii Brâncoveanului, pentru două moşii 

dăruite de el Sfântului Mormânt întru amintirea răposătei fiice Stanca. No.. 827, pag. 841. 

%
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4 Februar. Dascălul Marcu [Porphyropulos], de la Academiv Domnească din Bucureşti, 

către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoarcerea ca Domn a lui Nicolae Mavrocordat, 
bucuria lui și strângerea Fanarului la Bucureşti, cu salutări de la „al. doilea dascăl“, 
Gheorghe, şi de la ucenici. No. 828, pag. 846. 

1119, 13 Mart. Doamna Marica, văduva lui Constantin Brâncoveanu, către Patriarhul Hrisant 7 , re L . Notara, despre numirea ca Domn a lui Nicolae-Vodă şi starea ferii. No. 829, pag. 847. 

1719, Iulie. Doamna Marica a Brâncoveanului către Patriarhul Hrisant Notara, despre moartea, 
fratelui ei Pană Negoiescu, șederea lui Nicolae-Vodă şi a Patriarhului în casele-i de la 
Mogoşoaia şi despre familia ei. No. 830, pag. 848. 

1719, 9 Iulie. Antioh Cantemir către Patriarhul Hrisant Notara, despre iubirea acestuia pentru 
el și o vie. No. 831, pag. 849. 

1119, 16 Ialie. Doamna Zamfira, a lui Loan-Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre averea rămasă după soţul ei, despre sărăcia în care se află şi sfeşnicele, candela şi 

piatra de marmoră ce sunt gătite pentru mormântul lui Loan-Vodă. No. 832, pag. 851. 

1119, 17 Iulie. Marica, văduva Brâncoveanului, către Patriarhul Hrisant Notara, despre „retra- 

gerea Domnului“, afaceri casnice şi numirea ginerelui ei Lordachi ca Logofăt. No. 833, 
pag. 853. 

1i19, 21 August. Teremia, Patriarhul de Ierusalim, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

afaceri ale Scaunului său, adăugând în Postscript că a primit cele trimese şi mulţămeșşte 
Mitropolitului Ungrovlahiei. No. 834, pag. 851. 

1719, 8 Octombre. Doamna Zamfira, a lui Loan-Vouă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre lucrurile ce trimete pentru mormântul soţului ei în București (vezi şi no 837). No. 835, 

pag. 855. 

1719, 14 Octombre. Spandoni, Marele-Chartophylax, către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala 

lui Nicolae-Vodă Mavrocordat şi ajutorul ce aşteaptă de la el pentru o clădire, de sigur a 

„marii școli naţionale“ din Constantinopol. No. 836, pag. 856. 

1719, 21 Octombre. Doamna Zamfira către Patriarhul Hrisant Notaru, despre candela ce trimete 

la mormântul soțului ei, Ioan-Vodă Mavrocordat, şi sfeşniceie şi marmura ce ţine gata 

(altă versiune, cu altă dată, a n-lui 835). No. 837, pag. 858. 

1120. Act patriarhal constantinopolitan pentru aşezarea noului Mitropolit al Ungrovlahiei, Daniil, 

în locul răposatului Mitrofan. No. 838, pag. 859. 

1120. Ieremia al III-lea, Patriarh de Constantinopol, către Domnii români, arătându-li clădirea 

bisericii patriarhale, şi cu chiliile din afară“, cu voia Sultanului, cerând şi ajutorul pentru 
acoperirea cheltuielilor şi datoriilor, întru pomenirea lor. No. 839, pag. 860. 

1720. Nicolae-Vodă Mavrocordat scuteşte de dăjdi pe Pantazi Primicheriul pentru stujbe făcute 

țerii şi Domnului. No. 840, pag. 861. 

112V. Gramată patriarhală din Constantinopol, pentru scutirea de dăjdi a lui Pantazi Primicheriul. 

No. 841, pag. 81. 

C. 1720. Atanasie ieromonahul, dascălul şcolii greceşti din Iaşi, despre lipsa de cărţi. No. 8%, 

pag. 863. 

1720, 10 Ianuar. Chiril, Mitropolitul Cizicului, către Patriarhul Hrisant Notara, despre primirea 

acestuia de Domnii români. No. 843, pag. 865. 

1120, 21 Februar. Grigore Ghica, Dragomanul, călre Patriarhul Hrisant Notara, despre ce a 

isprăvit cu Turcii în afacerile Sfântului Mormânt. No. 841, pag. 86. 

1720, 30 Mart. Anţioh-Vodă Cantemir către Patriarhul Hrisant Notara, despre o datorie a sa 

către aceasta. No. 845, pag. 868.



VI 

1120, August. Gramată a lui Hrâsant Notara, Patriarh de Ierusalim, pentru : dania, pomenită şi 
mai sus, a lui Nicolae Roset, Marele-Păharnic muntean, „care sa împărtăşit de introduce- 
cerile dumnezeești şi evangelice“, către Sf. Mormânt. No. 846, pag. 868. 

1720, 10 Decembre. Inscripţie la biserica Sf. Gheorghe din Constantinopol, pomenind ctitoria lui 
Constantin, capuchehaie al Moldovei, şi a lui Hagi Constantin, capuchehaie al 'erii-Ro- 
-mâneşti. "No. 847, pag. 870. 

1721, Constantinopol. Patriarhul Hrisant Notara către populaţia din Adrianopol, despre școala 
grecească de acolo, îndemnându-i a o susţineă cu ajutorul lor pentru ca să poată ţineă un 
dascăl bun, „căci nu orice albină dă miere, nici orice fel de plantă rod“. No. 848, pag. 870. 

1121, 28 Februar. Întărire patriarhală pentru înfiarea unei anume Elena de către Elena, fiica 
lui Iliaş- Vodă, şi de Auxeniie, Mitropolitul de Cizie (publicată mai sus, la data de e. 1670), 
pp. 734-5, no 767). No. 849, pag. 871. 

1721, Iunie. Actul lui Nicolae-Vodă Mavrocordat pentru mănăstirea sa, Văcăreştii. No. 85, 
pag. 872.. 

1121, 31 August. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa de 
a aveă, scrisori de la el şi afacerea Armenilor de la Sfântul Mormânt. Neo. 851, pag. 8175. 

1122, Mart. Nicolae-Vodă Mavrocordat; către Ştefan Ber gler, traducătorul în latineşte al cărţii sale 
Despre Datorii, cu mulţămiri pentru opera săvârşită. No. 852, pag. 877. 

De la 1723. Menţiune că Evanghelia tipărită la Bucureşti a fost cumpărată pentru mănăstirea 
Frumoasa, închinată Muntelui Sinai, de către catepumenul Silivestru. No. 853, pag. STI. 

1123, 2 Februar. Însemnare pe un manuscript al lui Hesiod, întrebuințat de dascălul Antonie în 
şcoala, dela Văcăreşti. No. 854, pag. 877. 

1123, l-iu Mart. Daniil, egumenul de la Barnovschi din Iaşi, către Patriarhul Hrisant Notara, 
: despre copilul unei călugăriţe, despre o scrisoare grecească a Domnului, despre un cazaeliu 

ce pleacă la Constantinopol, despre cheltuirea banilor săi de îngropăre, sărăcia lucie ce a 
aflat la mănăstiri, munca ce a întrebuințat până atunei și vutea trimeasă Patriarhului. 

„No. 855, pag. 878. 

1723, 25 April. Iustin, egumen de Cetăţuia, lângă Iaşi, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
luarea, socotelilor la Sfântul-Sava, despre mai multe afaceri băneşti cu boieri şi negustori, 

„despre. privilegiul de vin şi -sare, despre convorbiri cu Domnul în această privinţă şi în 
altele, despre banii vămii, despre sărăcia mănăstirii Bârnova şi morile de la Nistra, aren- 
date unui Ture, pe care le-a căpătat pentru dânsa, despre darul ce a făcut Domnul mă- 
năstirii Barnovschi şi starea acestei mănăstiri. No. 856, pag. 878. 

= 

1793, 18 Maiu. Constantin şi Lupul, fii lui Anastase, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
casele ce se clădese la Sfântul-Sava din Iaşi, piedeca adusă de lucrul la Curtea arsă şi banii 

- luaţi de la Postelnicul Constantin. No. 857, pag. 882. 

1723, 2 Iulie, Bucureşti. Patriarhul Hrisant al lerusalimului către Compania grecească din Sibiiu, 
„pentru eleimosină. No. 858, pag. 884. - 
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= 14 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea la 
Constantinopol a Cuparului Ioan, isprăvirea zidului Văcăreștilor, despre aşezarea ca egumen 
la Sfântul-Sava a celui dorit de dânsul, despre darurile Mitropolitului de Cesareia şi tipă- 

rirea Lexiconulai lui Chiril, cu îndreptarea lui Ştefan Bergler, precum şi despre legăturile 
“sale cu William, arhiepiscop de Canterbury. No. 859, pag. 884. 

1123, 8 Septembre. Nicolae- Vodă Mavrocordat cătie Patriarhul Hrisant; Notara, despre boala. lui, 
planul de călătorie în 'Țara-Românească şi ediţia Lexiconului Sfântului Chiril. No. 860. 

“pag. 881. 

1723, '8 Ooctombre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre leacurile 

ce-i trimete la boală (e no 788, p. 800). No. 861, pag. 889.
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1124, 11 Maiu. Mihai Racoviţă, Domnul Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre ple- 

carea apropiată a Patriarhului şi despre un loc de primblare ce i sa dăruit de acesta 

lângă laşi, aproape de moşiile lui. No. 862, pag. 889. 

ne OI ASE - e . - 
1724, 2 Iunie. Nicodim ieromonahul de la Sinaia (Prahova) dă o mărturie pentru moştenirea lă- 

sată nepoatei Marga a averii Comisului Mihai Cantacuzino şi pentru partea făcută soţiei. 

No. 863, pag. 890. 

1124, înainte de 11 August. Constantin Mavrocordat, tinl lui Nicolae-Vodă, către Patriarhu, 

Hwisant Notara, despre o intervenţie a acestuia prin Mitropolitul de Betleem. No. 864. 

pag. 891. 

11794, 30 August, Craiova. Nicolae Pater (Nizsnzoz llzz=5) către Compania grecească din ȘSibiiu, 

recomandând pe Calinic, episcop de Polvane, în Mitropolia Salonicului, care călătoreşte 

pentru eleimosină. No. 865, pag. 89%. 

1724, 11 Septembre (sau 11 August). Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre moartea Vlădicăi de Betleem şi ştirile ce-i va da în această privinţă Vlădicu de 

Nazaret. No. 866, pag. 892. | 

1725, Februar, Smirna. Patriarhul Hrisant Notara către Nicolae-Volă Mavrocordat (fără cuprins: 

incipit: "Eăhauzpovy "ipâuua). No. 867, pag. 893. 

1725, l-iu Maia. Mihai-Vodă Racoviţă către Pâtriarhul Hrisant Notara, despre ful cel mai mare 

pe care-l trimete la Constantinopol. No. 868, pag. 893. 

1725, 11 Iunie. Mihai-Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea la Con- 

stantinopol pentru afaceri a Marelui-Postelnie Iordachi, ridicaţ; de curând li această dem- 

nitaţe, după dejucarea unei intrigi. No. 869, pag. 895. 

1795, 14 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cercetările ce 

le-a făcut acesta cu privire la lucurile unde erau, vechile oraşe Clazomene şi Teos. No. 870, 

pag. 896. 

1725, 17 Yulie. Mihai-Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre serisorile din Chios 

ale acestuia, cure de bună samă va fi şi sosit; la Constantinopol, şi despre grija ce are el 

pentru mănăstirile din Moldova ale Sfântului Mormânt. No. 811, pag. 898. 

Către 1725, 17 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre risipirea 

unor bănuieli ce avuse împotriva acestui. No. 872, pag. 89%. 

1725, 3 August. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Compania grecească din Sibiiu, despre supără- 

vile ce zice că i se fac iarăş de către Titeşteni, pentru hotare. No. 873, pag. 899. 

1125, 25 Decembre. Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călă- 

toria Imi la Bucureşti şi veştile cu privire la Nicolae-Vodă. No. 814, pag. 900. 

1126, 23 Mart. Mihail Ioan Racoviţă, Domn al Moldovei, dă 200 de lei pe an, prin cupuche- 

haiele, bisericii Arhanghelilor de pe Marele-Canal în (Constantinopol. No. 875, pag. 901. 

1726, 28 Maiu. Daruri făcute Bisericii patriarhale de Lordachi Slugerul, capnchehaiuna munteană. 

No. 816, pag. 9Ul. 

Până la Octombre 1726. Călugării de la mănăstirea Sumelă din Anatolia către Mihai Racoviţă, 

Domnul Moldovei, arătând sărăcirea lăcaşului lor, de „zorbale şi angarii“, şi recomandând 

pe trimeşii lor, ieromonahii Ilarion şi Ignatie, veniţi pentru ajutor. No. 817, pag. 901. 

1126, 4 Novembre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, acordă Marii-Biseriei, bisericii Sf. Gheorghe 

din Constantinopol, o sută de ocă de csară (iscălitură românească: „lo Grigorie Ghira 

Voevoda“). No. 818, pag. 911.
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1726, Decembre, Smirna. Patriarhul Hrisant Notara către Nicolae Mavrocordat, despre călătoria 
sa în Ionia, pe care Domnul o urmăreşte din cărţi, despre monedele și „chipurile“ antice 
ce-i va căută (cu o descriere a Smirnei) şi despre lipsa botaniştilor de care el a întrebat. 
No. 879, pag. 901. 

De la 126, Decembre. [Nicolae-Vodă Mavrocordat], Domnul Ţerii-Românești, către |Grigore-Vodă 
Ghica], Domnul Moldovei, despre certe de hotare între supuşii lor şi delimitarea din vremea 
Brâneoveanului. No. 880, pag. 903. 

C. 1126, Decembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre două 
sorisori în pur dialect ionic şi un naufragiu. No. 881, pag. 904. 

1726, 23 Decembre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisanţ Notara, despre 
venirea lui ca Domn şi întâlnirea cu egumenii Sfântului Mormânt. No. 882, pag. 905. 

După 1726, Decembre. (probabil 1731 sau 1746). Paisie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, 
către Mitropolitul Moldovei şi toată țara, pentru o afacere bănească a Ruxandrei, fiică a 
lui Dumitraşcu Cârnul şi văduva Spătarului Dedial, cu privire la moşia de moştenire 
Fiţingheştii: e în proces cu sora, Anastasia, măritată cu Sârghie, şi cu Clucerul Ionachi 
şi soţia lui, 'Tofana. No. 883, pag. 906. 

C. 1721. Gramată a Patriarhului Paisie al II-lea de Constantinopol, „pentru ajutorul şi clădirea 
Sfântului Gheorghe, mănăstire a Sfântului Mormânt la, Bucureşti“. No. 884, pag. 9%. 

C. 1721. Patriarhul Hrisant Notara către Mitropolitul Ungrovlahiei, „despre unele păreri îndo- 
ielnice privitoare la judecata cu economie a ţării domneşti a Ungrovlahiei“. No. 885, 
pag. 908. 

1127, Februar. Însemnare pe un manuscript al Iliadei ce s'a cetit în şcoala de la Văcărești. 
No. 886, pag. 909. 

1721, Martie. Catalogul cărţilor mănăstirii ieşene Barnovschi. No. 887, pag. 909. 

112%, 25 Mart. Doamna Zoe, a lui Grigore- Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala 
acestuia, venirea-i apropiată (cu un P. S. al Domnului cuprinzând urări de Paști). No. 888, 
pag. 911. 

1127, April. Radu şi Constantin, fiii lui Ştefan-Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre scrisorile lor fără răspuns din Belgradul Serbiei şi Viena şi cărţile de care au nevoie. 
No. 889, pag. 913. 

1727, 5 April. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorința de a-l 
vedeă la el și „chivernisirea“ Vlădicăi de Nazaret la averile Sfântului Mormânt. No. 890, 
pag. 914. 

1727, 6 April. Zoe Doamna, a lui Grigore-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre serbarea 
apropiată a Paştilor şi venirea lui, ce se aşteaptă. No. 891, pag. 915. 

1727, 10 April. Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa de a-l vedei 
la, dânsul în ţară. No. 892, pag. 916. 

172%, 14 April. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea la 
Poartă a lui Mihalachi Ruset cu bairam-peşcheşul. No. 893, pag. 917. 

127, 5 Maiu. Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre condiţiile în care do- 
”— reşte să vie acesta. No. 894, pag. 918. 

11217, 29 Maiu. Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre zvonul 
fals că, abia sosită în Moldova, ar vreă să vadă pe fratele ei, Nicolae-Vodă, şi despre do- 
rinţa de a se întâlni cu Patriarhul. No. 895, pag. 920. 

1127, 30 Maiu. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul de Constantinopol, Paisie, pentru 
ridicarea la arhierie a lui Ioanichie, dascălul copiilor săi. No. 896, pag. 921.
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3 lulie. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 
apropiat, al acestuia către Bucureşti şi înoirea, 
Sfântului Mormânt. No. 897, pag. 992. 

despre drumul, 
privilegiilor mănăstirilor moldovenești ale 

21 lulie. Neofit, proin de Arta, către Patriarhul Hrisant Notara, despre gândul acestuia 
de a călători în „Țara-Românească şi Moldova“. No. 898, pag. 924. 

9 Septembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea 
lui Mihalachi Ruset ca să-l întâmpine. No. 899, pag. 924. 

ll Septembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea, 
acestuia, peste Dunăre, în drumul spre București. No. 900, pag. 926. 

29 Septembre. Doamna Zoe, a lui Grigore-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
dorința de a-l vedeă (cu salutări de la Ciuehi). No. 901, pag. 927. 

29 Septembre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
speranţa că va veni în Moldova şi legătura dintre el şi unchiul său, Nicolae-Vodă. No. 902, 
pag. 928. 

i Octombre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
continuarea, corespondenţei lor. No. 903, pag. 929. 

18 Octombre. Gherasim, Mitropolit de Heracleia, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
lipsa acestuia din Constantinopol şi despre ciumă, cu amintirea lui Nicolae-Vodă, pe lângă 
care se află Patriarhul. No. 904, pag. 929. 

Novembre (?). Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
datoria ce o are faţă de el pentru sfaturi bune şi despre tulburările tătăreşti, cu privire 
la care dă veşti şi lui Nicolae-Vodă Mavrocordat. No. 905, pag. 931. 

14 Novembre. Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre aflarea 
ei la Hotin şi plecarea Domnului asupra Tatarilor răsculați. No. 906, pag. 932. 

23 Novembre, Bucureşti. Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, către Compania grecească din 
Sibiu, pentru eleimosină. No. 907, pag. 932. 

9 Decembre. Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre aflarea-i 
la Hotin şi năcazul pentru plecarea fiului ei, Grigore-Vodă, asupra 'Tatarilor. No. 908, 
pag. 933. 

11 Decembre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
plecarea sa la oaste şi credinţa boierilor, tineri şi bătrâni. No. 909, pag. 933. 

23 Decembre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, cu feli- 
citări de Crăciun şi Bobotează. No. 910, pag. 935. 

29 Decembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o poruncă 
îmbucurătoare de la Constantinopol. No. 911, pag. 935. 

31 Decembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre Anul Nou 
ce vine şi împrejurările de războiu din Moldova. No 912, pag. 936. 

Alegerea ca Mitropolit Sidis a lui Nichifor, viitor Mitropolit al Moldovei. No. 913, pag. 931. 

C. 11728. Un elerie către Marele-Postelnie Dumitrașco, despre lipsa de dreptate în desmoştenirea 

1728, 

1128, 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

soţiei lui Maria, fiica lui Matei (Fălcoianu?). No. 914, pag. 939. 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către capuchehaielele muntene, despre reaua administraţie a egu- 
menului de Sfântul-Gheorghe, înşirând veniturile mănăstirii. No. 915, pag. 912. 

l-iu anuar, Sibiiu. Chitanţă de eleimosină de la Paisie protosinghelul, Sinait (Izmes 
2pozosoprehies, States). No. 916, pag. 941. 
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2 anuar. Loan Mavrocordat, fiu al lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul „Hrisant Notara, 

despre felicitările ce i-a trimes acesta. No. 917, pag. 944. 

2 Tanuar. Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre felicitările ce a 

primit de Anul Nou din partea acestuia. No. 918, pag. 945. 

9 Tanuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhal Hrisant Notara, despre o boală a 

acestuia, cu felicitări de Anul Nou. No. 919, pag. 946. 

4 anuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o boală a 

acestuia, şi porunca de gătire ce a primit de la Hanul Tatarilor. No. 920, pag. 94%. 

e. 4 anuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre eheltuelile-i 

la Poartă şi cu expediţia de acum contra Tatarilor. No. 921, pag. 948. 

8 Ianuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala ce I-a 

ajuns în expediţie şi nevoia unei mărturii către Poartă din partea Patriarhului. No. 922, 

pag. 949. 

3 Tanuar. Nicolae-Vodă Mavrocurdat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o călătorie a 

lui, planul Patriarhului de a-l vizită, petrecerea la el a Mitropolitului de Nazaret şi o 

scrisoare a Domnului către Doamnă. No. 923, pag. 949. 

10 Lanuar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoarcerea 

sa până la Ciorani, boala de care sufere şi mărturia ce a cerut Patriarhului. No. 924, 

pag. 951. 

14 Tanuar. Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoar- 

cerea ei la Iaşi şi prezenţa fiului ei Grigore-Vodă în Codru. No. 925, pag. 952. 

16 anuar. Patriarhul Nicolae Mavrocordat către Hrisant Notara, despre starea acestuia şi 

scrisorile lui către capuchehaiele. No. 926, pag. 955. 

18 anuar. Alexandru Ghica, Marele-Dragoman, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

zăbava, răspunsului său, mai ales din cauza afacerilor tătăreşti. No. 927, pag. 954. 

„21 Tanuar, Măxineni. Nicolae Mavrocordat; către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoar- 

cerea lui pe la Măxineni la Bucureşti. No. 928, pag. 954. DE DS 

22 Januar, Măxineni. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

porunca de întoarcere la Bucureşti ce a primit. No. 929, pag. 956. 

25 anuar, Râmnicul-Sărat. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre- laudele ce merită acesta de la oricine. No. 930), pag. 957. 

l-iu Februar. Grigore-Vodă, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre încheiarea 

+ulburărilor la 'Patari şi întoarcerea sa în Scaun. No. 931, pag. 958. .- 

8 Februar, București. Patriarhul Hrisant de Ierusalim către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. No. 932, pag. 959. 

13 Februar. Radu şi Constantin, fiii lui Ştefan- Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre cărţile trimese, boala unuia din ei şi dorinţa-i de a i se iertă posturile şi 

de a i se îngădui liturghie acasă. No. 933, pag. 959. 

13 Februar. Ruxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre însănă- 

toşirea acestuia şi întoarcerea, în reședințele lor a lui Nicolae Mavrocordat şi Grigore Ghica. 

No. 934, pag. 962. 

16 Februar. Zoe Doamna lui Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

întoarcerea. de la Hotin şi buna întâmpinare a soţului ei. No. 935, pag. 963. 

16 Februar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre nişte vorbe 

grele ale acestuia, ce i-a raportat Aga, în legătură cu purtările lui Grigore-Vodă Ghica. 

No. 936, pag. 964.
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22 Februar. Medicul Toma 'Testabuza către Patriarhul Hrisanţ Notara, despre boala acestuia. 
No.: 937, pag. 964. 

pănă la 22 Februar. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
veşti bune de la Poartă, banii ce-i dă Mihai Racoviţă din datorie ca să iasă de la Edicule 
şi dorinţa sa de a se liberă fratele fostului Hatman. No. 938, pag. 965. 

18 Mart. Drako Suţu, Mare-Logofăt muntean, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
ştiri din Constantinopol, bunăvoința Domnului către el şi despre mulțămirea Mitropolitului 
de Salonic că vorbeşte despre dânsul cu Domnul. No. 939, pag. 966. 

April. Însemnare pe un manuscript din Geografia lui Meletie, dăruit de Patriarhul Hrisant 
Notara Sfântului Mormânt. No. 940, pag. 967. 

April. Însemnare că un manuscript miscelaneu s'a dat de Patriarhul Hrisant Notara în 
Bucureşti Sfântului Mormânt. No. 941, pag. 968. 

14 April. Zoe Doamna, a lui Grigore-Vodă Ghica, despre apropierea Paştilor, cu urări. 
No. 942, pag. 968. 

14 April. Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropierea Paş- 
tilor, cu -urări. No. 943, pag. 969. 

13 Maiu. Paisie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre întrebările în glumă făcute de Chehaia-beiu cu privire la petrecerea lui Hrisant, în 
Ţara-Românească. No. 944, pag. 969. 

19 Maiu. Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant Notara, despre prinderea hainului 
Dumitraşcu Racoviţă şi stăruinţile Patriarhului şi ale lui Nicolae Mavrocordat oa el să 
fie iertat. No. 945, pag. 971. 

10 Lunie.. Nicolae Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre supărarea lui Nicolae- 
Vodă împotriva lui şi grija ce are de „căsuţa“ Ii, care a: pute fi prigonită. No. 946, 
pag. 972. 

13 Iunie. Grigore-Vodă Ghica către Patriarhul Hrisant Notara, despre nunta lui Constantin 
Mavrocordat şi putinţa ce se deschide Patriarhului de a veni în sfârșit, și în Moldova. 
No. 9417, pag. 975. ” 

li lunie. Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant Notara, despre nunta lui Constantin 
Mavrocordat şi apropiata venire a Patriarhului în Moldova, ca să se trimeată om întru în- 
tâmpinare. No. 948, pag. 971. 

1 Iunie. Gheorghe Slugerul, capuchehaie munteană, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre cercetarea, recomandată şi- de Domn, a unei întrebări făcute de un demnitar ture 
cu privire la Patriarh, arătând că a făcut cercetare și el şi I)ragomanul cel Mare al Porții, 
după porunca lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, fără a dobândi o siguranţă, aşă încât pare 
să fie numai un lucru fără însemnătate (v. no 941). No. 949, pag. 978. » 

18 Iunie. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre călă- 
toria acestuia spre Iaşi şi boierul trimes să-l conducă, adăugind că se va află şi un călăuz 
anume şi rugând a nu se interpretă întâmplătoarele greșeli ca lipsă a cuvenitei atenţii. 
No. 95", pag. 980. 

93 Iunie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria 
acestuia spre ași şi felurite știri de la Poartă: biruința turcească asupra Arabilor, moartea 
Snitanului tătăresce răsculat, adăugind ştiri despre fiul său Alexandru, care doreşte pe 
Patriarh. No. 951, pag. 981. 

2î lanie. Paisie al II-lea, Patriurh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notura, 
despre călătoria acestuia la Iaşi şi afaceri mărunte. No. 952, pag. 983.
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38 Iunie. Grigore Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre zăbava ve- 

nirii Patriarhului după Sfinţii Apostoli şi așteptarea tuturor, şi- mai ales a finului său. 

No. 953, pag. 984. 

3 Tulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria acestuia 
până la Focşani, cu salutări pentru Domnul Moldovei. No. 954, pag. 985. 

5 Talie. Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu salutări. No. 955, 

pag. 981. 

8 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea lui la, 
Iaşi, lângă Grigore-Vodă. No. 956, pag. 988. 

14 Talie. Ioan Mavrocordat, fiul lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant; Notara, despre 

călătoria prelatului spre Țara-Românească. No. 957, pag. 989. 

14 Iulie. Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cererea acestuia 

de a fi găzduit, la Constantinopol, de soacra beizadelei. No. 958, pag. 990. 

14 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant; Notara, despre călătoria 
acestuia, legăturile lui Nicolae-Vodă cu Moldova şi şcoala ce se face acolo. -No. 959, pag. 991. 

21 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre petrecerea, 

acestuia în Moldova şi boala lui obişnuită. No. 960, pag. 993. 

21 Iulie. Doamna Smaranda, a lui Nicolae Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre călătoria acestuia în Moldova şi sentimentele ce-i poartă Nicolae-Vodă. No. 96], 

pag. 993.. 

30 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre întemeierea 

şcolilor din Moldova şi trimeterea dascălului Antonie din Bucureşti. No. 962, pag. 994. 

l-iu August. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o afacere * 

între 'Țara-Românească şi Moldova. No. 963, pag. 996. 

9 August. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala acestuia 

şi dorința Domnului de a şti când poate să vie la el Patriarhul. No. 964, pag. 997. 

21 August. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata 

plecare spre Bucureşti a acestuia şi vești bune de la Ierusalim. No. 965, pag. 998. 

21 August. Ioan Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata călătorie a 

acestuia şi sarcina ce i s'a dat de a-l conduce.. No. 966, pag. 999. 

31 August. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre revenirea 

bolii acestuia şi măsurile ce a luat. No. 967, pag. 1000. 

Septembre. Actul Patriarhului Hrisant Notara, pentru şcolile din Moldova. No. 968, pag. 1001. 

Septembre, Iaşi. Patriarhul Hrisant Notara către Moise, Mitropolitul de Belgrad, pentru 

posturi. No. 969, pag. 1009. 

11 Septembre, Iaşi. Patriarhul Hrisant de lerusalim către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru cleimosină. No. 970, pag. 1009. 

18 Septembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre însănă- 

toşarea acestuia şi apropiata-i plecare din Moldova. No. 911, pag. 1009. 

23 Septembre, Braşov. Nicolae Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre însuşirile lui 

Grigore-Vodă Ghica. No. 972, pag. 1010. 

26 Septembre. Privilegiul lui Grigore-Vodă Ghica al Moldovei pentru Biserica din Leru- 

salim. No. 973, pag. 101L. 

7 Octombre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria 

acestuia până la Focşani şi așteptarea în Bucureşti. No. 974, pag. lUl2.
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19 Octombre. Zoe, Doamna lui Grigore- Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre că- 
lătoria, lui, cu vreme rea, până la Fooşani. No. 975, pag. 1013. 

19 Octombre. Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria 
acestuia la Focşani şi părerea de răa pentru plecare. No. 96, pag. 1014. 

19 Octombre. Grigore Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea 
lui la, hotare şi despre intrigile de la Constantinopol ale unui medic contra Patriarhului. 
No. 977, pag. 1015. 

l-iu Novembre. Patriarhul Hrisant; Notara către blănarii ce vin la Bucureşti, pentru ve- 
nitul ce se cuvine Sfântului Mormânt din vânzarea sângeapurilor şi altor blăni. No. 978, 
pag. 1016, 

5 Novembre. Paisie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre primirea acestuia la Bucureşti şi gândul de a veni la Constantinopol. No. 979, 
pag. 1018. 

1128, 7 Novembre. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre în- 
tenţia acestuia pentru împăcarea cu Grigore-Vodă Ghica. No. 980, pag. 1019. 

11 Novembre. Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre ajungerea şi 
primirea lui la Bucureşti şi boala de care sufere ea. No. 981, pag. 1020. 

16 Novembre. Drako Suţu către Patriarhul Hrisant Notara, despre complimentele ce a pre- 
zintat în numele acestuia lui Eşad-Efendi şi doctorului Fonseca, despre gândul Patriarhului 
de a veni „la metoh“ în Constantinopol şi invitarea lui Suţu, la „casa lui săracă“, îm- 
preună cu salutări de la Mărioara, Sultana şi finul lui Hrisant, adăugind că s'au dat nişte 
răspunsuri „prea-cinstiţilor boieri capuchehaiele ale Înălțimii Sale“. No. 982, pag. 1021. 

17 Novembre. Gheorghe Ramadan Postelnicul către Patriarhul Hrisant Notara, despre so- 
sirea acestuia la Bucureşti şi sprijinul ce-i poate da pe lângă. Domn. No. 983, pag. 1021. 

18 Novembre. Zoe, Doamna lui Grigore Ghica-V odă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
călătoria lui la Bucureşti şi convorbirea cu Doamna lui Nicolae-Vodă. No. 984, pag. 1022. 

26 Novembre. Grigore Filipescu, Mare-Pitar, către Patriarhul Hrisant Notara, despre pâra 
falșă că ar aveă de gând să se hainească şi să fugă din ţară. No. 985, pag. 1023. 

1128-59. Însemnare a lui Zmeul (?), privitoare la rosturile moşiei Călieni. No. 986, pag. 1035. 

După 1728-9. Însemnare despre cheltuieli făcute de un episcop la moartea lui Zmeul. No. 987, 
pag. 1025. 

14 Mart. Gramată a Patriarhului Hrisant Notara pentru suma ce datoriă Patriarhiei ră- 
posatul Vornic Anastasie, însărcinat cu facerea chiliilor de la Sf. Sava din Iaşi. No. 988, 
pag. 1027. 

25 Maiu. Antonie dascălul din Bucureşti către Patriarhul Hrisant Notara, despre niște 
schimbări la şcoală care supăraseră pe Patriarh. No. 989, pag. 1028. 

21 Main. Procopie arhimandritul către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea unui 
bucătar, lucrul unor sfeșnice de argint şi sporul, datorit ocrotirii domnești, la Sf. Gheorghe 
şi la Văcărești. No. 990, pag. 1050. 

21 Maiu. Neofit arhimandritul către Patriarhul Hrisant Notara, despre un scriitor ce-i 
trimete şi despre căpătarea pentru Sfântul Gheorghe a moşiei Jugurenii. No. 991, pag. 1031. 

25 August. Constantin, al doilea dascăl din București, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre aşezarea lui în Moldova ca al doilea dascăl pe lângă Antonie. No. 992, pag. 1033. 

» 15 Septembre. Ioan (Cupariul?) către Patriarhul Hrisant Notara, despre nişte scrisori ale 
acestuia şi nevoia de a se trimete un arhiereu ca egumen la Văcăreşti. No. 993, pag. 1034.



XIV 

1129, 13 Decembre. Zoe, Doamna. lui Grigore Ghica-Vodă, către Patriarhul Hrisant. -Notara, 
cu telicitări pentru serbătorile apropiate. No. 994, pag. 1035. 

1729, 20 Decembre. Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu urări pentru 
serbătorile apropiate. No. 995, pag. 1036.. 

Înainte de 1730. Inscripţie pusă de Constantin Carageă (?) pe. palatul domnese din Iaşi, refăcut 
«după foc de Mihai Racoviţă. No. 996, pag. 1037. 

Până la, 1130. Nicolae Mavrocordat dă pe an 300 de lei şcolii greceşti din Seres. No. 997, pag. 1037. 

Pe la 1130. Rânduiala slujbei în Joia Mare şi alte serbători din săptămâna, Patimilor, de Paşti, 
ete., la Curtea domnească a 'Țării-Româneşti. No. 998, pag. 1037. 

11730, l-iu Ianuar. Constantin Mavrocordat către Patriarhal Hrisant Notara, cu urările sale de 
serbători. No. 999, pag. 1040. 

1730, 4 anuar. Doamna Smaranda, a lui Nicolae Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant Notara, 
cu urări de serbători. No. 1000, pag. 1041. 

1130, 10 Ianuar. Grigore- Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre salu- 
tările de la acesta și legăturile cu fratele săa, dragomanul Alexandru. No. 1001, pag. 1042. 

1730, 10 Mart. Doamna Smaragda, a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 
Notara, cu urări de Paşti şi menţiunea trimeterii unui dar. No. 1002, pag. 1043. 

„1730, 12 Mart. Doamna Zoe, a lui Grigore Ghica- Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, cu 
urări de Paşti. No. 1003, pag. 1044. - 

1730, 30 Mart. Grigore Matei-Vodă Ghica, al “Moldovei, dă 500 de lei pe an din venitul vămii 
Galaţilor bisericii Sf. Voevozi de pe Marele-Canal din Constantinopol. No. 1004, pag. 1044. 

1130, 28 Iunie. Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre primirea de el 
a Vlădicăi de Betleem. No. 1005, pag. 1044. 

1130, 28 Iunie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre Vlădica de 
Betleem şi alți egumeni ai Sfântului Mormânt. No. 1006, pag. 1045.. 

1730, 29 Iunie. Ioan (Cupariul?) către Patriarhul Hrisant Notara, despre venirea Vlădicăi de 
Betleem ca egumen la Văcăreşti şi despre trimeterea, operei Iui Nicolae-Vodă, „Răgazurile 
lui Filoteiu“, precum şi despre alte cărţi şi despre i isprăvirea metohului Sfântului Mormânt 
le Constantinopol, precum şi despre dascălul pentru Văcăreşti. No. 1007, pag. 1047. 

1719 (pusă din greșeală la 1730), 3 Iulie. Partenie, Mitropolit de Larisa, către Patriarhul Hrisant 
Notara, despre „o casă a prea-slăvitalui dumisale 'Theodorachi, la Stavrodromi“, -pe care 
nu voiește s'o iea alţii decât orfanii, arătând că i-a seris odată cu scrisorile Domnului şi 
că „de la prea-înălţatul Domn a primit răspuns“. No. 1008, pag. 1050. 

1130, c. 8 Iulie. Un necunoscut către Patriarhul Hrisant Notara, despre afacerea unor sinagoge 
evreiești şi pretenţiile de preseanţă ale Mitropolitului de Teba faţă de cel de Betleem. 
No. 1009, pag. 1050. 

1730, e. 8 Iulie. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cetirea cro- 
„ nicelor 'Țerii-Româneşti, în timpul ce-l lasă liber războiul tureo-persan, şi multele cereri ce 

a avut să îndeplinească ţara. No. 1010, pag. 1051. 

1130, 8 Lulie. Mihail Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre ocârmuirea Mitropolitului 
de Betleem la Văcărești, a altuia la Sfântul-Gheorghe şi despre petrecerea Patriarhului în 
casa Ruseteștilor din Constantinopol. No. 1011, pag. 1052. 

150, e. 8 Iulie. Ioan Cupariul (?) către Patriarhul Hrisant Notara, despre laudele ce i-a făcut 
Nicolae-Vodă Mavrocordat şi gramata, de scutire pentru Văcărești. No. 1012, pag. 1054. 

1130, 8 Iulie. loan Mavrocordat, fiul lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, cu mul- 
ţămiri pentru. scrisoarea trimeasă prin Mitropolitul de Betleem. No. 1013, pag. 1055.
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20 Talie. Doamna Smaragda, a lui Nicolae Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre buna primire ce a întâmpinat-o Vlădica de Betleem. No. LOL4, pag. 1056. 

30 Talie. Nicolae-Vodă Mavrocordat; către Patriarhul Hrisant Notara, despre îndeplinirea 
hotărârilor acestuia cu privire la egumenii din ţara sa ai Sfântului Mormânt. No. 1015, 
pag. 105". 

31 Iulie. Zoe, Doamna lui Grigore-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, cu complimente, 
împreună cu un Postscript al soţului ei, care cere să se rezerve Doamnei o strană la me- 
tohul din Constantinopol al Sfântului Mormânt. No. 1016, pag. 1058. 

3 August. Grigore Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre greutăţile 
aduse de expediţia Sultanului, bucuria pentru elădirile bisericeşti ale Patriarhului, egumenii 
din Moldova ai Sfântului Mormânt, gândul său de a se face ctitor la Sfântul Savu şi pre- 
zenţa în Moldova a lui Ioniţă Cantemir. No. 1017, pag. 1059. ” 

19 August. Partenie, Mitropolit de Larisa, către Patriarhul Hrisant Notara, despre afa- 
cerea casei dela Stavrodrom, cu pomenirea scrisorilor „grămaticului“ domnesc care-i arată 
ce preţ oferă alții. No. 1018, pag. 1061. 

l-iu Septembre. Călugării de la Procov, de la „Întrarea Maicei Domnului”, de la „Naştereu 
Maicei Domnului“, de la „Adormirea Maicei Domnului“ şi câţivă schivnici, toţi trăind în 
Polonia, ca următori ai „legii greceşti“ şi dușmani ai Unirii şi Iezuiţilor, lipsiţi fiind de 
arhierei, către „prea-sfinţitul arhiereu al Bisericii Răsăritului, care păstoreşte cucernicu 
turmă a toată Moldovlahia şi altor părţi, prea-cinstitul Mitropolit, domnul domn Antonie“, 
rugându-l călduros, cu o lungă expunere a prigonirii lor, să li sfinţească de episcop pe un 
anume lov, dându-i şi carte arhierească de hirotonisire (traducere din românește, după ori- 
ginalul slavon). No. 1019, pag. 1062. 

(de fapt 1731), 19 Octombre. Patriarhul Meletie de Ierusalim către Patriarhul Paisie de 
Constantinopol, despre rămășițele averii brâncovenești şi amestecul lui Nicolae-Vodă Ma- 
vrocordat. No. 1020, pag. 1065. 

26 Octombre. Gheorghe (Iordachi) Creţulescu către Hrisant de Ierusalim, recomandându-i 
pe ginere, Văcărescu, şi fiu, Răducanu, cari merg la noul lomn, Constantin Mavrocordat. 
No. 1021, pag. 1068. 

25 Novembre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
uneltirile împotriva Domniei lui şi grelele cheltuieli ce i s'au căşunat. No. 1092, pag. LUT. 

1150 (1239), 19 Decembre. Scrisoarea Patriarhului Hrisant, întărită apoi de urmașul său Meletie, 

1730, 

1731. 

1731. 

prin care restituie satul Calieni „Ruxandrei fiica lui Dumitrașco Pitarul și fiica lui Dedul 
Spătarul (sic)*. No. 1023, pag. 1071. 

26 Decembre. Mihai-Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre pornirea lui 
ca Domn către Scaunul din Moldova şi dorinţa de a i se îngriji de Patriarh fiul Constantin. 
No. 1024, pag.. 1071. 

Notiţă despre mazilia lui Mihai-Vodă Racoviţă al Țerii- Românești şi despre uciderea prin 
stărainţele Iui Constantin-Vodă Mavrocordat a dragomanului Ventura. No. 1025, pag. LU73. 

Act de închinare al mănăstirii Mărgineni și schitului său Verbila către Muntele Sinai. 
No. 1126, pag. 1U3. 

București, 1731, 16 Oetombre-23 Decembre. Meletie, Patriarh de Ierusalim, către Compania Gre- 

1132. 

cilor din Sibiiu, pentru eleimosină şi afaceri mărunte (trei scrisori, din 16 Octombre, 16 No- 
vembre şi 2: Decembre). No. 1027, pag. 1073. 

Patriarhul Ieremia de Constantinopol către Mitropolitul 'Țerii-Românești, deslegând de în- 
voiala vânzării pe preţ statornicit a blănilor şi stofelor de mătasă pe aceia dintre membrii 
Companiei Greceşti din Sibiiu ce n'au călcat înşii învoiala. No. 1028, pag. lor.
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1132. Ştefan, Mitropolit al Ungrovlahiei, către Paisie, Patriarh de Constantinopol, anunţându-i 

înălţarea sa la Mitropolie, de la episcopia de Buzău, pe care o păstorise, fără a cere vre-o 

întărire. No. 1029, pag. 104. 

1139. Serisoare a unui negustor de la Nijni-Novgorod către Păharnicul Cristu, căpitanul Ioniţă 

şi alţi doi, despre o datorie şi o judecată, cu felurite zapise. No. 1030, pag. 1074. 

1732, 14 Mart. Privilegiul lui Constantin Mavrocordat, pentru mănăstirea Duşeo, unde se păs- 

imează capul St. Visarion. No. 1031, pag. 1076. 

1732 (1240), L-iu Mat. Mărturie că ani Hadâmbul a dat satul Calieni la schitul său, şi pe acesta 

l-a închinat Sf. Mormânt: Spătarul Dedul, „soţul Roxandrei, fiica lui Dumitraşeo Pitarul“, 

arată lucrul Patriarhului Dosoftei, care recunoaşte nedreptatea, dăruinduii, fără ştirea 

Roxandrei, moşia numai pe viaţă; după moartea Dedului, vine Hrisant în Moldova şi iea 

moşia ei; Ruxandra merge la el în Constantinopol, care restituie moşia, şi, după Hrisant, 

admite şi Patriarhul Meletie. No. 1032, pag. 108. 

1732, 16 Maiu. Silivestru, Patriarh de. Lerusalim, către Compania Grecilor din Sibiiu, pentru 

afaceri mărunte. No. 1033, pag. 1078. 

1735. Însemnare despre schimbarea lui Constantin Mavrocordat cu Grigore Ghica, Domnul Mol- 

dovei. No. 1034, pag. 1078. 

1133, 16 Februar. Nicolae Pater către Compania Grecească din Sibiiu, pentru un călugăr de la 

Sf. Nicolae din Mira. No. 1035, pag. 1079. - 

"1133, 8 Iunie. Privilegiul lui Constantin- Vodă Mavrocordat, al Moldovei, pentru un obroc de sare 

Bisericii din Lerusalim. No. 1036, pag. 1079. 

1735, ll Iunie. Serafim, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, 

care se plângea că w'a fost înștiințat de alegerea acestuia. No. 105%, pag. 1019. 

1133, 20 Novembre. Ioanichie, episcop de Stavropolis, de loc din satul epirot; Ostaniţa, închină 

mănăstirii Sfinţilor Voevozi, zisă Gura, de la Pogoniana, unde este de metanie, şi fundaţiile 

sale din Bucureşti: hanul de lângă biserica Naşterii Domnului, închinată şi ea la Pogo- 

niana, chiliile şi biserica nouă a Sfinţilor Voevozi şi Sfântului Atanasie, casa de lângă 

hanul pomenit mai sus, cu pivniţă şi cârciumă, hotărând ce epitropi se vor alege (şi din 

fraţii săi şi din rudele sale şi din negustorii bucureşteni) și care va fi întrebuinţarea ve- 

niturilor, între altele şi pentru şcoala ce a întemeiat la Ostaniţa. No. 1038, pag. 1080. 

1733, după 20 Novembre. Scrisoarea patriarhală din Constantinopol, întărind dania lui loanichie 

de Stavropolis. No. 1039, pag. 1085. 

1134, lanuar. Patriarhul Serafim de Constantinopol către Mitropolitul 'Țerii- Româneşti, pentru un 

negustor. No. 1040, pag. 1087. 

1734 (7242), 7 Novembre. Diploma lui Constantin-Vodă Mavrocordat, al Moldovei, pentru mă- 

năstiri. No. 1041, pag. 1088. 

1735, 23 Octombre. Constanţin-Vodă Mavrocordat, al Moldovei, dă un privilegiu Lavrei celei mari 

de la Muntele Athos. No. 1042, pag. 1088. 

1736. Notiţă despre disgraţia, în legătură cu lucrurile xomâneşti, a lui Manuil Ipsilant. No. 1043, 

pag. 1089. 

1736, 15 Mart, Bucureşti. Pantazi biv Medelnicer către Compania Grecească din Sibiiu, pentru 

Safta, văduva lui Sauli. No. 1044, pag. 1089. 

1136, 29 Iunie, Calafat. Trei Greci către Başa-Stamo Costa, proestosul Companiei greceşti din 

Sibiiu, pentru inventariul averii fratelui, mort; al unuia din ei. No. 1045, pag. 1089. 

1738, 10 Ianuar. Catastih al averii bisericii Companiei Greceşti din Sibiiu, eu pomenirea cărţii 

lui Hrisant Notara despre Patriarhii din lerusalim şi & Pravilei românești. No. 1046, 

pag. 1089.
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1138. Patriarhul de Constantinopol către Mitropolitul Ungro-Vlahiei Neofit, despre grelele 

„ sarcini ale Bisericii sale, scăderea veniturilor, unirea făcută între arhierei, arhonţi şi popor, 

1139. 

1139. 

1139, 

pentru a opri gâlcevile şi a strânge ajutoare, îndemnându-l şi pe dânsul şi pe Domnul său 

a da cât pot şi cred. No. 1047, pag. 1089. 

Actul de caterisire al Mitropolitului Moldovei, Antonie, fugar la Ruşi. No. 1048, pag. 1092. 

Ştire despre întoarcerea, de la Iaşi, a Patriarhului de Constantinopol Paisie. No. 1049, 
pag. 1094. 

20 Octombre. Mărturie a Companiei Greceşti din Sibiiu, pentru căpitanul Manoli din Chios, 

boier al 'Țerii-Româneşti, care se închinase Împăratului, în timpul stăpânirii austriece şi 
căruia Constantin- Vodă Mavrocordat i-a încredinţat apoi o scrisoare a lui Francisc Rakâezy 

privitoare la năvălirea Tatarilor în Ardeal şi Ungaria: dând scrisorile generalului din 

Avdeal, e aruncat în temniţă şi fuge apoi în această provincie. No. 1050, pag. 1094. 

C. 1740. Act al Domniei Moldovei pentru o danie din Moldova către o biserică cipriotă. No. 1051, 
pag. 1094. ăi 

1740-4. Paisie, Patriarh de lerusalim, către Mitropolitul . Perii-Româneşti, clericii şi boierii din 
această ţară, pentru Safta Cantacuzino, văduva Medelnicerului Pantazi, „mort fără copii 

în altă ţară“, după voia lui, recunoscută în a doua Patriarhie a lui Paisie, moştenitoare a 

averii, iar, supt; Patriarhul Neofit, scoasă din acest rost de Panaioti Popa, fratele lui Pan- 
tazi : se restituie în drepturile ei. No. 1052, pag. 1096. | 

C. 1140. Patriarhul de Constantinopol către Mitropolitul Ungrovlahiei, pentru moştenirea negus- 

torului Chirică din Târgovişte. No. 1053, pag. 1099. 

C. 1140. Manolachi Aga către solul polon Francisc Giuliani, între altele şi despre Antioh Ca- 

1740, 

1740, 

1740, 

1140, 

rageă. No. 1054, pag. 1102. 

Mart. Menţiune că Patriarhul Neofit (de la 1734), persecutat de Vizir, ca fiind prieten al 

lui Alexandru Ghica, se ascunde „în casa Domnului Moldovei Grigore Ghica, la Curu- 

Ceşmâ“, cu ajutorul Dragomanului, şi Paisie-i iea locul. No. 1055, pag. 1102. 

l-iu April. Numirea ca epitropi ai bisericii Maicei Domnului dela Egricapi a lui Mihalachi 

Roset, Marele-Skeuophylax al Patriarhiei și Mare-Spătar muntean, a marelui-capuchehaie 

şi Mare-Logofăt al Patriarhiei, Drako Suţu, a Marelui-Postelnic şi capuchehaie Manolachi, 

a Marelui-Retor al Patriarhiei şi Mare-Cămăraş Constantin, a Marelui-Păharnie şi capuche- 

haie Constantin Carageă şi a Marelui-Sluger şi capuchehaie Panaiotachi. No. 1056, pag. 1102. 

22 Maiu. Patriarhul de Constantinopol către Constantin-Vodă Mavrocordat, despre judecata 

greşită a Mitropolitului Ungrovlahiei Neofit cu privire la diata unui negustor. No. 1057, 

pag. 1102. 

2 Talie, Sniatyn. Constantin Paladi către dragomanul polon Francise Giuliani, despre afa- 

ceri. No. 1058, pag. 1104. 

După 1741. Însemnare cu privire la o posesiune de strană a lui beizadeă Matei Ghica, fiul lui 

Grigoraşcu-Vodă, în biserica patriarhală din Constantinopol, care trece asupra nepotului său 

de fiu, Grigore Alexandru Ghica. No. 1059, pag. 1104. 

C. 1741. Însemnare de datorie faţă de Lupul Stolnicul moldovean, cu însemnare de acte de la 

174]. 

1141. 

  

1î4l, 

Brăila şi Bender. No. 1060, pag. 1104. 

Notiţă despre schimbarea Domnilor români, Constantin Mavrocordat trecând din 'Țara-Ro- 

mânească în Moldova. No. 1061, pag. 1105. 

Notiţă despre uneltiri greceşti la Constantinopol cu privire la ţerile noastre şi despre înce- 

puturile lui Ioan Callimachi. No. 1062, pag. 1105. 

20 April. Însemnare a lui Panaioti Iacomopulo blănarul, despre datoriile sale către Aga 

Impu Anastasiu. No. 1063. pag. 1106. 
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1149, 22 April, Blaj. Arhimandritul Leontie (Moschunas) către Compania (recească din Sibiiu, 

pentr: biserica (unită) din Armeniu. No. 1064, pag. 110. 

1742, 25 Lunie, Bucureşti. Partenie, Patriarh de Ierusalim, către Compania Grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină și curtenie. No. 1065, pag. Ll07. 

1749, 31 lulie. Calinic al Mirelor către Compania Grecească din Sibiiu, pentru afaceri. No. 1066, 

pag. LL07. 

1749, 26 August, Craiova. Partenie, Patriarh de lerusalim, către Compania Grecească din Sibiiu, 

pentru curtenie. No. 1067, pag. 1107. 

1742, 15 Decembre, București. Calinic al Mirelor către Compania Grecească din Sibiiu, pentru o 

afacere particulară a numitului Loan Marcu. No. 1068, pag. 1107. 

1143. Notiţă despre numirea lui loan Mavrocordat în Moldova şi despre înoirea Domniei lui Mihai 

„de Racoviţă. No. 1069, pag. 1107. - 

1743, 28 Ianuar. Danie a Domnului 'Țerii-Româneşti (Mihai Racoviţă) către biserica Maicei Dom- 

nului. zisă Balinu, în Constantinopol. No. 1070, pag. 110%. 

1745, 5 Februar, lași. Partenie, Patriarh de Ierusalim, către Compania Grecească din Sibiiu, 

pentru preotul (jefimeriul“) Chesarie din acest oraș. No. 1071, pag. 1109. 

1743, 20 April. Hrisov de miluire către mănăstirile închinate la Sf. Mormânt. No. 1072, pag. 1109. 

1743, 28 August, Bucureşti. Partenie, Patriarh de Ierusalim, către Compania Grecească din Sibiiu, 

pentru curtenire. No. 1073, pag. JIU. 

După 1743. Ioan-Vodă Mavrocordat dă un venit bisericii Rossiko dela Athos pentru minunile 

Sfântului Pantelimon. No. 1074, pag. 112. 

C, 11431. Călugărul Ioachim din Smirna către „Patriarhul de Ierusalim“ cu privire: la şcoala 

din Neochorion. de unde iea 154) de lei pe an, „cu plângere că Domnul nu îndeplineşte 

rugămintea, lui pentru ocrotire şi locuinţă ucenicilor din străinătate“. No. 1075, pag. 1114. 

C. 1743-71. Călugărul Ioachim de Smirna, dascăl al şcolii din Neoehorion, către Ioan Nicolae- Vodă 

Mavrocordat, despre aşezământul ce a întemeiat, arătând motivele sale şi cerându-i ajutorul 

pentru „locuinţă şi sprijin“, adăugând că de mare măngâiere ar fi şi un dar de „oarece 

cărţi de cetit“. No. 1076, pag. 1114. 

1744. Notiţă despre schimbarea Domnilor români, Constantin Mavrocordat txecână în 'Ţara-Româ- 

——_ - . . 
Li 

nească, şi despre surgunirea lui Chios a lui Grigore Ghica. No. 1077, pag. 1114. 

1744 (7259), 25 Maiu. Ioan Nicolae Mavrocordat, al Moldovei. dă venitul dijmelor din Botoşani 

mânăstirii Panţocratorului. No. 1078, pag. 1115. 

1744, 11 Novembre, Iaşi. Zapis al lyi Panaioti Tacumopulo către Aga Lupul, din Moldova, pentru 

o datorie, pomenind blana de vulpe neagră ce a cumpărat-o Domnul de la el. No. 1019, 

pag. 1115. 

1745, Februar. Carte de danie din partea Domnului 'Țerii-Româneşti, Mihai Racoviţă, pentru Mi- 

tropolitul Paisie de Valievo, în dieceza Ipecului. No. 1080, pag. 1116. 

1145, l-iu Main. Loan-Vodă Mavrocordat, al Moldovei, arată că a primit de la Slugerul Costachi 

an împrumut de 4.000 de lei. No. LO8I, pag. 1118. 

1745, April. Paisie, Patriarh de Constantinopol, avată că Sinodul Mitropoliţilor a ales, în locul 

răposatului Ioachim, ea Mitropolit de Salonie pe Marele-Arhidiacon Gavriil (Callimachi). 

No. 1082. pag. LIl&. 

1745, 3 Maiu. Acordare de ajutor către Patriarhia de Antiohia, din partea Domnului Moldovei. 

No. 1083, pag. 1l1l8.
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1741. loan Nicolae Mavrocordat, al "Moldovei, dă un ajutor bănese mănăstirii Pantelimon de la 

Athos. No. 1084, pag. Î118. 

1747. Însemnare despre întoarcerea dela 'Tenedos a lui Grigore-Vodă Ghica pentru a fi numit în 
Moldova. No. 1085, pag. 1119. 

11747, 14 Maiu. loan-Vodă Mavrocordat, al Moldovei, arată că a primit dela Stolnicul Lupu 800 de 
lei împramut. No. 1086, pag. 1119. 

1747, 27 August, Constantinopol. Teofan, Diamandi Saigiul, Sevastos şi Mihali către Grigore- 
Vodă Ghica, al Moldovei, despre afaceri, intrigi şi suferinţe ale lor la Poartă. No. 1087, 

“pag. 1119. 

1148. Antimis al lui Silivestru Patriarh de Antiohia. “No. 1088, pag. Ll21. 

1748. Însemnare despre schimbarea între ei a lui Grigore Ghica, Domnul Moldovei, şi 3 Domnului 

'Tării-Româneşţă, Constantin Mavrocordat. No. 1089, pag. 1121. 

1749. Menţiunea petrecerii în 'Țara-Românească a lui Silivestru, Patriarh de Antiohia, care e 
înlocuit; în acest timp, după intrigi catolice, printr'un anume Chiril, dar, întorcându-; -se la 

Constantinopol, izbuteşte a-şi luă” locul înapoi. No. 1090, pag. 1121. 

1149. Însemnare despre scoaterea din Moldova a lui Constantin Mavrocordat, care e înlocuit cu 
Constantin Racoviţă, şi ştirile acestuia cu privire la Ruşi. No. 1091, pag. Ll21. 

1149, Octombre. Constantin- Vodă Racoviţă întăreşte, pe” baza a două hrisoave, dania părintelui 

său Mihai-Vodă şi a Domnului moldovean loan Mavrocordat, „cel ca un frate al nostru“, 
pentru biserica Balinu din Constantinopol. No. 1092, pag. 1122. 

Inainte de 1750. Patriarhul de Constantinopol îngăduie, după căsătoria între Domnița, acum în- 
cetată din viaţă, a lui Grigore-Vodă Ghica eu Ianachi Vlasto, ca acesta să iea, după dorinţa 
lui Grigore și a Doamnei Zoe, cari se gândesc şi la copilul rămas, pe vara răposatei, fiica, 

lui Constantin Ciuchi. No. 1093, pag. 1123. 

1750. Însemnare că Ioanichie Carageă, fost Patriarh de Ipec şi acum Mitropolit de Chalkedon, 
călătoreşte pentru ajutorul Bisericii celei Mari în Moldova, Țara-Românească şi alte părţi, 

cu menţiunea darului făcut de Constantin Racoviţă. No. 1094, pag. 1126. 

C. 1750. Kritias, dascălul din Constantinopol, către Nicolachi Carageă (viitorul Domn), care pleacă 

în 'Țara-Românească, dorindu-i a fi bine primit de Domn şi găzduit „în casele lui“ şi „a fi 

cinstit cu demnitatea de grămătic“ (restul, complimente). No. 1095, pag. 11926. 

1258 (1750), 8 Februar. Constantin Mihail Racoviţă, al Moldovei, dă scutirea de sarcini mănăstirii 

Pantocratorului din Botoşani. No. 1096, pag. 1121. 

1150, 15 Februar. Constantin-Vodă Racoviţă către Compania Grecească din Sibiiu, pentru afacerea 

negustorului fugar Zamfirachi Chiriac, No. 1097, pag. 1128. 

1750), 18 Mart, Siştov. Matei, protosinghel al Sfântului Mormânt, către Compania grecească din 

Sibiiu, pentru afaceri. No. 1098, pag. 1129. 

1750, 3 August. Constantin- Vodă Racoviţă, al Moldovei, întăreşte lui Meletie, trimesul mănăstirii 

- Rhossikon de la Athos, privilegiul ce avea de la „fratele său“ Ioan Mavrocordat pentru 

capul Sfântului Panteleimon, adăugind, pe lângă cei o sută de lei de la acesta, încă cincizeci 

din vămi, de la el (Paisie adusese la Curte și capul sfântului, care face minuni). No. 1099, 

pag. 1129. 

1151, 20 Septembre. Egumenul de la Sf. Anastasia din Salonic aflându-se la Bucureşti, ca şi 

categumenul Sfântului Ioan din Focşani, Teoclit, cu toţi ceilalţi părinţi ai ziselor donă 

mănăstiri, pomenesc îndatoririle de la Grigore-Vodă Ghica. No. 1100, pag. 1129. 

1152. Insemnare despre înlocuirea Dragomanului Porții Ioan Callimachi cu Matei Ghica. No. LlUl, 

pag. 1130.
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1152. Însemnare despre moartea lui Grigore-Vodă Ghica şi scurta Domnie a fiului său Matei 

No. 1102, pag. 1130. | 

1159. Inscripţie de pe o biserică pecunoscută făcută de Constantin-Vodă Brâncoveanu. No. 1103, 

pag. 1131. 

1759,„1ziu Octombre. Însemnare despre numirea şi sosirea la Bucureşti a lui Matei-Vodă Ghica. 

No. 1104, pag. 1132. 

1153. Însemnare despre trecerea în TPara- Românească a lui Constantin-Vodă Racoviţă. No. 1105, 

pag. 1132. 

1753, 1U Iulie. Mileo Stolnicul către Compania grecească din Sibiiu, recomandând pe un călugăr 

de la Sf. Munte. No. 1106, pag. 1182. 

1262 (1153), l-iu Septembre. Matei Grigore Ghica, al "Perii- Românești, dă un ajutor bănese mânăs- 

tirii Vatopedului din Athos. No. 1107, pag. 1132. 

1753, 20 Oetombre. Privilegiul lui Constantin-Vodă Racoviţă al 'Țerii-Românești pentru ajutorul 

mănăstirii Rhossiko dela Athos. No. 1108, pag. 1132. 

1154. Matei Grigore Ghica-Vodă, al Moldovei, dă pe an“ „şcolii de ştiinţi“ grecească din Constan- 

tinopol 150 de lei. No. 1109, pag 1133, 

1754. Însemnare despre reaua cârmuire în 'Țara-Românească a lui Constantin-Vodă Racoviţă. No. 

1110, pag. 1134. 

1154, 2 Februar. Milco Stolnicul către Compania grecească din Sibiiu, despre tăiarea drumurilor 

de negoţ de către „oamenii răi“. No. ll], pag. 1134. 

1154, April. Matei-Vodă Ghica, al Moldovei, întărește daniile anterioare, pentru 150 de le; pe 

an, către mănăstirea Rhossikon de la Athos, pentru minunile Sf. Pantelimon. No. 1112, 

pag. 1134. | 

C. 1755. Cerere a lui Antioh Carageă de a se da solului polon Mniszek o serisoare a Domnului 

Moldovei. No. 1113, pag. 1135. 

1755 (7263, sic), 6 Februar. Scarlat Grigore Ghica, al 'Țerii-Româneşti, dă pe an 150 de lei 

mănăstirii Sf. Pantelimon de la Athos. No. 1114, pag. 1135. 

1755 (7963; sic), 5 Mart. Scarlat Grigore Ghica, al 'Țerii-Româvești, dă pe an o mie de lei din 

venitul ocenelor şcolii de ştiinţe elenică din Constantinopol. No. 1115, pag. 1135. 

1755, 9 Novembre. Gheorghe Căpitanul şi soţia, Sara, fata lui „Erkinter“, promit în biserica Pa- 

triavhiei din Constantinopol a nu se certă. No. 1116, pag. 1135. 

1756. Constantin Mihail Racoviţă, al Moldovei, închină mănăstirea Fâstâci mănăstirii Sfintei 

Ecaterina de la Muntele Sinai. No. 1117, pag. 1135. 

1756. Însemnare despre scoaterea din Domnie a lui Matei-Vodă Ghica şi despre o rugăminte a 

capuchehaielelor de a nu fi schimbate de noul Vizir. No. 1118, pag. 1135. 

LTă6, 8 Februar. însemnare despre numirea ca Domn muntean a lui Constantin Mavrocordat. No. 

1119, pag. 1156. 

1756, l-iu August. Călugărul Toachim din Smirna, dascăl al şcolii din Neochorion, către „Mitropo- 

litul Ungrovlahiei Teodosie (sic), vestindu-i strămutarea sa la Taşi“. No. 1120, pag. 1136. 

1756, 6 Novembse. Constantin Mihail Racoviţă, al Moldovei, dă 7.000 de aspri Lavrei de la Athos. 

No. 1121, pag. 1136. 

1757 (1265). Scarlat Grigore Ghica, al Moldovei, dă dijma Botoșanilor la mănăstirea Pantocra- 

torului. No. 1122, pag. 1136. 

1751. Însemnare despre scoaterea din Domnie a lui Constantin Racoviţă și unele cărţi ale lui 

Constantin Mavrocordat. No. 1193, pag. 1137.



1757, 

1159. 

1759. 

1160. 

1160, 

1760, 

1760, 

1760, 

1761. 

11762. 

RAI 

10 Ianuar. Scarlat-Vodă Ghica, al Moldovei, întăreşte veniturile mănăstirii Sumelă de 
lângă 'Trapezunt. No. 1124, pag. 1138. 

Mart. Calinic, Patriarh de Constantinopol, pentru căsătoria între beizadeă Alexandru Scarlat 
Ghica şi Mărioara, fiica lui Lacov Rizu. No. 1125, pag. 1139. 

» 25 Mast. Dragomanul Ioan Callimachi către Maria, văduva fratelui său Dumitraşcu Calmăşul, 

despre afaceri ale familiei. No. 1126, pag. 1140. 

- Ioan 'Peodor Callimachi, al Moldovei, dă o sută cinzeci de lei pe an mănăstirii Xeropotamului 

la Athos. No. 112%, pag. LI4l. 

. Însemnare despre scoaterea şi închiderea lui Constantin- Vodă Mavrocordat, precum și despre 
numirea în Domnie a lui Ioan Callimachi și despre moartea fostului capuchehaie, Manoli 
Spătarul. No. 1128, pag. 1141. 

Octombre. Toan-Vodă Callimachi, al Moldovei, întăreşte dania pentru mănăstirea Rhossikon 
de la Athos, ţinând samă de faptul că „în cele de acum împrejurări, ale stării de robie a, 

creştinilor, n'a fost lăsat alt mijloc de chivernisire sfintelor mănăstiri şi biserici decât numai 

sprijinul şi ajutorul celor cucerniei“. No. 1129, pag. 1143. 

Scarlat Grigore Ghica, al Ţerii-Româneşti, închină la Xeropotam biserica Maicei Domnului 
de la Slatina. No. 1130, pag. 1144. 

Însemnare despre intrigi la Constantinopol ale lui Iacovachi Rizu, capuchehaie u lui Scarlat- 

Vodă Ghica, pentru un fost egumen la Trei-lerarhi în Iaşi, doritor de Mitropolia Ganu. 

No. 1131, pag. 1144. 

Îmsemnare despre trecerea lui Gavriil Callimachi de la Mitropolia Salonicului la a Moldovei 
şi despre scoaterea din temniţă a lui Constantin Mavrocordat. No. 1132, pag. 1145. 

Februar. Scarlat Grigore Ghica, al Țerii-Româneşti, dă 500 de lei pe an Xeropotamului. 

No. 1133, pag. 1145. 

Februar. Scarlat Grigore Ghica, al 'Țerii-Româneşti, dă, odată pentru totde:una, 8.000 de lei 

Xeropotamului. No. 1134, pag. 1145, 

Iunie. Ioan Teodor-Vodă Callimachi, al Moldovei, supune paraclisul de la Bogdan-Sarai 

din Constantinopol mânăstirii Rhossikon de la Athos. No. 1135, pag. 1145. 

28 August. Sinet al lui Constantin-Vodă Racoviţă către Păharnicul Gheorghe Manu, pentru 

un împrumut. No. 1136, pag. Ll47. 

Însemnare despre intervenţia lui Lacov Rizu pentru a se da 'Țara-Românească ginerelui 
său, Grigore Alexandru Ghica, şi numirea lui Constantin Mavrocordat în locul acestuia, 
precum şi despre retragerea lui Ioan-Vodă Callimachi. No. 1131, pag. 1148. 

Însemnare despre trimeterea la galere a lui Nicolae Suţu, cure ar li vrut şi Țara-Românească 

pentru Grigore Callimachi, și destăinuiri contra administraţiei lui Constantin-Vodă Mavro- 
cordat. No. 1138, pag. 1149. 

Januar. Grigore-Vodă Callimachi, al Moldovei, întăreşte privilegiul mănăstirii Rhossikon, 
de la Athos (cf. no 1129). No. 1139, pag. Ll5l. 

Ianuar. Grigore-Vodă Callimachi întărește închinarea către mănăstirea Rhossikon de la 
Athos a paraclisului de la Bogdan-Sarai în Constantinopol (aceiaş formă ca n! 1138). No. 

1140, pag. 1151. 

C. 1162-3. Ştefan-Vodă Racoviţă către boieri, despre măsurile luate pentru a plăti datoria faţă 

1163. 

e Poartă fără a supără prea mult țara. No. 1141, pag. 1152. 

Însemnare despre înoirea” Domniilor româneşti şi numirea lui Constantin Racoviţă în 'Țara- 
Românească, Mav:ocordat fiind din nou închis la cele Șapte Turnuri. No. 1142, pag. ll52.
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11763. 

1163. 

1163. 

1164. 

1764. 

1764, 

1164, 

1164, 

1764, 

1164, 

1764, 

1764, 

1764, 

1764, 

1164, 

1764, 

1765. 

1165. 

1765. 

1165. 

1165, 

Grigore Ioan Callimachi, al Moldovei, dă o întărire mănăstinii Maicei Domnului din insula 

Chalke. No. 1143, pag. 1154. 

Constantin Mihail Racoviţă, al Țexii-Româneşti, întăreşte privilegiul schitului Roboaia, în- 

chinat la mănăstirea Xenofont din Athos. No. 1144, pag. 1154. 

Gramata Patriarhului de Constantinopol, Samuil, pentiu mănăstirea Sf. Spiridon din Iaşi. 

No. 1145, pag. 1154. 

Patriarhul de Constantinopol Samuil, despre mănăstirea, Mărginenilor, închinată de mult la 

Muntele Sinai. No. 1146, pag. 1159. 

însemnare despre cearta dintre Constantin Racoviţă şi capuchehaiaua sa, Iordachi Stav- 

rachi, beţia Domnului muntean, scoaterea din Domnie a lui Grigore Callimachi, răscoala 

Mantenilor contra lui Ştefan-Vodă Racoviţă. No. Li47, pag. 1163. 

27 anuar. Menţiune. despra moartea lui Constantin- Vodă Racoviţă. No. 1148, pag. 1165. 

5 April. Diploma lui Ştetan-Vodă Racoviţă pentru şcoala grecească din Constantinopol. 

No. 1149, pag. 1165. 

26 April. Notiţă despre spânzurarea a doi boieri de către Ştefan-Vodă Racoviţă. No. 1150, 

pag. 1169. 

20 Maiu. Ştefan Mihail Racoviţă, al rPerii- Româneşti, dă 150 de lei pe an mănăstirii Pan- 

teleimon. No. 1154, pag. 1169. 

28 Maiu. Patriarhul Samuil de Constantinopol către Ştefan-Vodă Racoviţă, mulţămindu-i 

pentru mila făcută Bisericii sale. No. 1152, pag. 1169. 

29 Maiu. Notiţă despre stricarea logodnei fetei lui "Toma Creţulescu. No. 1153, pag. Mil. 

94 August. Ştefan-Vodă Racoviţă, pentru moşia Frăteşti a Serdarului Obedeanu, hotărmnicită 

de Turci. No. 1154, pag. Il. 

27 August. Diplomă a lui Grigore Alexandru Ghica-Vodă, al Moldovei, pentru şcoala. gre- 

cească din Constantinopol, căreia-i dă 500 (nu 1000) de lei pe an, ca înainte. No. 1155, 

pag. 1172. 

Septembre. Diplomă a lui Grigore Alexandru Ghica-Vodă, al Moldovei, întărind privilegiile 

domneşti anterioare ale mănăstirii Rhvssikon de la Athos, unde se păstrează capul Sfân- 

tului Pantelimon. No. 1156, pag. 1174. 

15 Octombre. Ştefan Mihail-Vodă Racoviţă, al TȚerii- Româneşti, dă 200 de lei pe an bisericii 

Sf. Voevozi de pe Marele-Canal din Constantinopol. No. 115%, pag. Il. 

16 Novembre. Diplomă a lui Ştefan-Vodă Racoviţă, pentru mănăstirea Sumelă, căreia-i dă 

venit din Cămara ocnelor. No. 1158, pag. 1175. 

"Notiţă despre închiderea unor boieri munteni şi vânzarea casei lui Nicolae Roset. No. 

1159, pag. 1176. 

Notiţă despre fuga în Ardeal a unor birnici munteni. No. 1160, pag. 1176. 

Notiţă despre pârile contra lui Ştefan-Vodă Racoviţă şi răscoala din: Bucureşti, despre 

căderea lui Iordachi Stavrachi. No. 1161, pag. 1176. 

Notiţă despre măsurile luate împotriva lui Ştefan Racoviţă şi a oamenilor săi. No. 1162, 

pag. 1178. 
i 

2 anuar. Menţiune despre închiderea boierilor munteni. No. 1163, pag. 1179.
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1765, April. Diplomă a lui Grigore Alexandru- Vodă, al Moldovei, întărind închinarea bisericii 

de la Bogdan-Sarai către mănăstirea - Rhossikon, unde se păstrează capul Sfântului Pante- 

limon (v. no 1156). No. 1164, pag. 1179. 

1765, 9 April. Notiţă despre cutremurul din Bucureşti. No. 1165, pag. 1180, 

11765, 11 Maiu. Grigore Alexandru- Vodă Ghica al Moldovei dă Lavrei celei Mari un venit anual. 

No. 1166, pag. 1180. 

1165, 13 Maiu. Notiţă despre răscoala rufeturilor din Bucureşti (ef. no 1161). No. 1167, pag. 1180. 

1765, 3 Iunie. Notiţă despre confiscarea averii lui Nicolae Brâncoveanu. No. 1168, pag. LI8I. 

1765, 18 August. Notiţă despre mazilia lui Ştefan-Votă Racoviţă. No. 1169, pag. LI8L. 

1165, Septembre. Notiţă despre plecarea lui Ştefan Ricoviţă mazil dela Constantinopol lu Miti- 

lene. No. 1170, pag. 1î81. 

1766. Alexandru Scarlat Ghica, al 'Țerii-Româneşti, dă pe an un ajutor bănesce mănăstirii Maicei 

Domnului Sumelă, din Trapezunt (v. no 1158). No. 117, pag. il82. 

1766. Alexandru Scarlat-Vodă Ghica, al 'Perii-Româneşti, dă pe an 200 de lei şcolii din Trape- 

zunt. No. 1172, pag. 1182. 

1766. Notiţă despre liberaxea lui Ştefan Racoviţă şi a ajutătorilor săi din surgun. No. LL, 

pag. 1182. 

1766, Maiu-lunie. Notiţă despre speranţele de Patriarhie ale arhiepiscopului de Atena Vartolo- 

m=iu, de obârşie Aromân. No. 1174, pag. il82. 

1766, Octombre. Diplomă a lui Grigore Alexandru- Vodă Ghica, al Moldovei, pentru şcoala din 

Neochorion. No. 115, pag. 1182. 

1166, 16 Novembie. Scarlat Grigore Ghica dă mănăstirii Xenofont doi aspri la fiecare zece lire 

de vin ce s'ar face pe „trei moşii ale lui, ce se află în judeţul Vâlcii“. No. 1176, pag. LI8. 

1766, Decembre. Gramata lui Samuil, Patriarh de Constantinopol. pentru şcoala din Iaşi a lui 

Grigore Alexandru-Vodă Ghica. No. 1177, pag. 1184. 

1766, 2-12 Decemhre. Notiţă despre moartea lui Scarlat Ghica şi urmarea în Domnie a fiului, 

Alexandru. No. 1178, pag. 1189. 

1167. Menţiunea ofertei făcute de un partid polon de a fi primite de Poartă Ucraina şi Podolia 

ca Principatele. No. 1119, pag. 1189. 

1767, Februar-Septembre. Notiţă despre numirea a doua oară ca Domn al Moldovei a lui Grigore 
| Callimachi şi nemulţumirile unor boieri şi mazili mărginaşi. No. IL&0, pag. 1190. 

1768, Ianoar. Menţiune despre nişte certe pentru bani între Grecii din ţerile noastre, între cari 

şi Nicolae Suţu. No. LI81, pag. 1191. 

1168, primăvara. Menţiunee despre aţâţările la războiu ale lui Nicolae Suţu, în numele lui Gri- 

gore-Vodă Callimachi. No. 1182, pag. 1192. 

1168, vara. Notiţă despre venirea Hanului la Poartă şi încercarea de a-l face să ceară Domnia 

munteană pentru Grigore Ghica. No. 1183, pag. 1193. 

1768, 7 Octombre. Menţiune despre numireu ca Dragoman a lui Nicolae Suţu. No. 1184, pag. 1194. 

1768, 17 Octombre. Notiţă despre porunca de pradă a Hanului, stărninţile acestuia pentru nu- 

mirea ca Domn muntean a lui Grigore Ghica şi izbânda lor. No. 1185, pag. 1194. 

1768, 17 Octombre şi urm. Notiţă despre schimbarea Domnului muntean, căderea Patriarhului 

Samuil, plecarea Hunului, depozitele de provizii din Principate şi pârile lui Grigore Calli- 

machi că boierii ţin cu Rușii. No. 1126, pag. -1194. 

1169, de la Februur. Notiţă despre împrăștierea oștirii lui Vodă Callimachi și greutăţile acestuia, 

precum şi despre prada rusească la Bender. No. Ll8', pag. 1195.
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1769, 15 anuar. Grigore Alexandru-Vodă Ghica dă mânăstirii Grigoriu de la Athos metohul 

Vizantea. No. 1188, pag. 1197. i 

1769, Februar. Grigore Alexandru Ghica, al Moldovei, întăreşte atârnarea de mănăstirea Rhos- 

sikon de la Muntele Athos a bisericii Bogdan-Sarai din Constantinopol. No. 1189, pag: 1197. 

1169, l-iu Mart. Gramata patriarhală pentru veniturile şeolii din Constantinopol. No. 119, 

pag. 1199. 

1769, primăvara. Notiţă despre pârile turceşti contra lui Grigore-Vodă Callimachi. No. L19I, 

pag. 1199. 

1769, vara. Notiţă despre încercările Vizirului de a face pe Nicolae Suţu Domn în locul lui 

Grigore Ghieca.. No. 1192, pag. 1900. 

1169, Maiu. Notiţă despre tăierea zilnică, la Isaccea, de către Turei, a pretinşilor spioni „bulgari 

şi români“. No. 1193, pag. 1200. 

1769, Tunite. Însemnare despre sehimbări în oastea turcească din Moldova şi despre. mazilirea şi 

prinderea lui Grigore Callimachi. No. 1194, pag. 1200. i 

1169, Iulie. Însemnare a lui AManase Comnen Ipsilanti, despre aducerea la Movila-Răbâii a lui 

Tacovachi Rizu şi despre trecerea proviziilor pe Prut. No. 1195, pag. 1202. 

_A169,-Xulie. însemnare despre numirea ca Domn al Moldovei a lui Constantin Mavrocordat. 

No. 1196, pag. 120. 

1769, Iulie. Însemnare despre soarta lui Grigore Callimachi şi a lui Nicolae Suţu şi despre nu- 

mirea lui Mihăiţă Racoviţă ca Dragoman. No. 1197, pag. 1903. | 

1769, Iulie-August. Însemnare despre peirea lui Grigore Callimachi şi a lui Nicolae Suţu. 

No. 1198, pag. 1203. 

11769, după Iulie: Însemnare despre purtarea ca Domn a lui Constantin Mavrocordat. No. 1199, 

pag. 1204. 

1769, 7 Octombre. Notiţă despre întrarea. Ruşilor în Iaşi. No. 1200, pag. 1904. 

1769, prin Oetombre. "Notiţă despre „măsurile luate de Grigore-Vodă Ghica faţă de împrejurările 

războinice, nevoia de bani a lui Constantin Mavrocordat şi altele. No. 1201, pag. 1205. 

1169, după 5 Novembre. Notiţă despre hotărârea 'Tureilor de a luă robi pe toţi Românii. No..1202, 

pag. 1206. a 

1769, de la 20 Novembre. Notiţă despre prinderea de Ruşi, la Galaţi, şi moartea lui Constantin 

Mavrocordat şi despre luarea Bucureştilor, cu prinderea lui Grigore Ghica. No. 1205, 

pag. 1206. 
- 

1769, sfârşit. Notiţă despre numirea ca Domn a lui Manoli Giani şi despre ciocniri între Ruşi 

” şi Turci în Țara-Românească (lupta de la Comana). No. 1204; pag. 1207. 

1778, început. Notiţă despre aducerea la Bucureşti a lui Manoli-Vodă şi retragerea lui, precum 

şi despre lupta pentru Bucureşti. No. 1205, pag. 1209. 

17170, 25 Ianuar. Notiţă despre sosirea Tureilor în Bucureşti şi îndemnul de supunere către Ma. 

noli- Vodă. No. 1206, pag. I21l. 

1770, după 25 anuar. Notiţă despre lupte ruso-turce lângă Galaţi şi arderea oraşului. No. 120%, 

pag. 1211. | 

1770, după 25 Ianuar. Notiţă despre luptele dintre Ruşi şi 'Turei la Brăila. No. 1208, pag. 1212. 

1770, după 25 anuar. Notiţă despre retragerea, Ruşilor din Bucureşti. No. 1209, pag. 1213. 

1710, după 25 Ianuar. Notiţă despre încercarea de a face Domn al Moldovei pe Mihăiţă Raco- 

viţă şi robirea de Turci a ţeranilor. No. 1210, pag. 1913. 

1710, vara. Notiţă despre aducerea lui Manoli-Vodă ca Domn la Bucureşti. No. 1211, pag. 1214.



1170, 

17170, i 

1171, 

LU, 
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vara. Notiţă despre numirea unui nou Mitropolit muntean şi chemarea pribegilor. No. 1212, 
pag. 1914. 

iarna. Notiţă despre moartea lui Mihăiţă Racoviţă. No. 1213, pag. 1215. 

vara (Lunie). Notiţă despre noi lupte lângă Bucureşti. No. 1214, pag. 1215. 

Octombre. Notiţă despre, o nouă luptă ruso-tureă pentru Bucureşti și isprăvile lui beizadeă 
Cantemir. No. 1215, pag. 1215. 

, 17 Novembre. Notiţă despre scoaterea viitorului Patriarh de Constantinopol, Samuil, din 

„casa Doamnei Ruxandra“. No. 1216, pag. 1216. 

117174, 

1714, 

vara. Notiţă despre trecutul lui Alexandru Ipsilanti și al lui Constantin Moruzi. No. 19217 
pag. 1217. 

vara. Notiţă despre pătrunderea austriacă în Bucovina. No. 1918, pag. 1217. 

Iunie. Notiţă despre întoarcerea dela Petersburg a Mitropolitului muntean Grigorie și a 

episcopilor de Buzău și Râmnic, cu arătarea chipului cum au fost primiţi. No. 1219, 

pag. 1218. 

Tulie-Decembre. Notiţă despre voia dată Românilor de a-și alege Domni și întrebuinţarea 
ce au făcut din ea, precum şi despre schimbări la Patriarhie prin înrâurirea lui Costachi 

Moruzi și a altor Fanarioţi. No. 1220, pag. 1218. 

174 (1784 ?), 11 Septembre. Mihai Suţu către Avramie Patriarh de Ierusalim, despre nunta 

174, 

li76, î 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

fiicei sale. No. 1221, pag. 1292. 

Decembre. Notiţă despre cererea dela Patriarhie din partea lui Alexandru-Vodă Ipsilanti 
a mănăstirii din insula Chalke. No. 1222, pag. 1223. 

. Alexandru- Vodă Ipsilanti dă pe an ajutor mănăstirii Precistei din Sumelă. No. 1233, 

pag. 1223. 

15 Iunie. Notiţă despre neobservarea privilegiilor nouă ale Principatelor, din vina capu- 
chehaielei Mihai Suţu, şi despre trecerea prin Iaşi a solului rus Repnin. No. 1224, pag. 1223. 

17 lunie. Grigore-Vodă Ghica al Moldovei către Patriarhul de Ierusalim Avramie, despre 

numirea acestuia şi dorinţa de a se face Mitropolit de Cesareia-lui-Filip egumenul de la 

Galata. No. 1225, pag. 1293. 

26 Iunie. Alexandru-Vodă Ipsilanti către Avramie Patriarhul de Ierusalim, despre numirea 
lui ca Patriarh şi situaţia mănăstirilor muntene ale Sf. Mormânt. No. 1226, pag. 1925. 

vara. Notiţă despre privilegiile date capuchehaielelor românești. No. 1227, pag. 1226. 

vara. Notiţă despre afacerea Bucovinei, răpirea de Giurgiuveni a unei moşii a mănăstirii 

Văcăreşti şi cumpărarea pentru Turci de provizii din Principate, precum şi despre restitui- 

rea către Moldova a locului uzurpat de Tatari. No. 1228, pag. 1226. 

2 Iulie. Grigore Ghica, Domnul Moldovei, către Avramie, Patriarhul a Lerusalim, despre 

numirea acestuia şi călătoria egumenului de Galata. No. 1229, pag. 122: 

vara. Notiţă despre vânzarea moşiei Afumaţi către Vodă Ipsilanti, de Mihai Cantacuzino, 

care pleacă în Rusia. No. 1230, pag. 1228. 

vara. Notiţă despre trecerea prin Principate a lui Nicolae Repnin, trimesul rusesc. No. 1231, 

pag. 1928. 

11 Novembre. Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre egumenul Procopie, făcut Mitropolit, şi Ghedeon de Bârnova. No. 1232, pag. 1229. 

început. Notiţă despre orânduirea consulilor ruşi în Principate. No. 1233, pag. 1230. 

1v
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1176, 

--1116, 

11716, 

1176, 

1116, 

1176, 

1116, 

1176, 

1116, 

1176, 

1716, 

11776, 

1176, 

1716, 

începuţ. Notiţă despre silinţile lui Vodă Ipsilantă de a liberă pe sclavii români la 'Turei, 

dintre cari unii rămân în Asia Mică şi în Bulgaria. No. 1234, pag. 1230. 

început. Notiţă despre trecerea la Domnia munteană a Câşlei-Vizirului. No. 1935, pag. 1231. 

întreg. Notiţă despre noi încălcări ale Austriei, clădirile de la Afumaţi ale lui Vodă Ipsi- 

lanti, zidirea Curţii Domneşti de dânsul şi numirea la Patriarhie de clerici fanarioți. 

No. 1236, pag. 1231. 

Tanuar. Alexandru-Vodă Ipsilanti, pentru şeoala din Bucureşti, cele din Craiova şi Buzău 

şi şcolile elementare de oraşe pentru limbile românească şi slavonească, fiind în Bucureşti 

dascăli de gramatică, aritmetică, geometrie şi astronomie, istorie, fizică, zoologie şi limbile 

latină, franceză şi italiană. No. 1937, pag. 1232. ” 

„ Fevruar. Alexandru-Vodă Ipsilanti dă şcolii greceşti din Constantinopol o mie de lei pe an 

(apoi, în acelaș an, alt venit de 800 de lei). No. 1938, pag. 1232. 

Mart. Notăţă despre măsurile Imi Alexandru-Vodă Ipsilanti pentru megoţ, şcoală ș. a. 

No. 1239, pag. 1232. 

Iulie. Grigore Alexandru-Vodă Ghica, al Moldovei, întărește venitul mănăstirii Pantelei- 

mon. No. 1240, pag. 1234. 

-3 Iulie, Ismail. Calinic, egumen de Ismail, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre 

lucruri ce-i trebuie pentru a le dă la 'Purei, vechilii ce voieşte, nevoia de un preot şi un 

ucenic, ş. a. No. 1241, pag. 1934. 

8 Iulie. Alexandru-Vodă Ipsilanti dă mănăstirii lui Xenofont de la Athos venitul obișnuit 

No. 1242, pag. 1235. 
- 

25 August, Bucureşti. Roman, fost egumen de Căluiu, către Avramie Patriarhul de Teru- 

salim, cerând din nou, pentru ostenelile lui, egumenia. No. 1943, pag. 1235. 

toamna. Notiţă despre corăbiile ce s'au poruncit a se face în Principate. No. 1244, pag. 1237. 

toamna. Notiţă despre încercarea de a face Domn în 'Țara-Românească pe Alexandru Calli- 

machi. No. 1245, pag. 1238. 

20 Septembre. Dionisie, egumenul de Răzvan, către Patriarhul Avramie al Terusalimului, 

cerând a nu fi trimes la bătrâneţe la Ierusalim. No. 1246, pag. 1238. 

„ 2U Septembre. Călugărul Yarnava către Patriarhul de Ierusalim Avramie, despre moartea 

unui monah adus de el din Ardeal, unde eră Simion, „bătrânul“ lui Varnava. No. 124%, 

pag. 1239. . 

29 Septembre. Gherman, egumen de Văcăreşti, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre 

antimisele şi cărţile de iertare ce i se tipăresc în ţară acestuia. No. 1248, pag. 1940. 

28 Septembre. Gherman, egumenul de Văcărești, către Patriarhul Avramie de Terusalim, 

despre egumenul Roman de la Căluiu, hotărârea Domnului de a nu primi pe cel nou de la 

Sf. Gheorghe, afaceri de bani şi cărţile de iertave. No. 1249, pag. 1941. 

„30 Septembre. Arhimandritul Ghedeon către Patriarhul Avrainie de Lerusalim, despre retu- 

zul egumenului de la Cetăţuia de a da bani. răspunsul celorlalţi şi deosebite afaceri. No. 

1250, pag. 1944. 

10 Octombre. Alexandru-Vodă Ipsilanti către Patriarhul Avramie de Lerusalim, despre 

iertarea de pedeapsă laică a sgumenului caterisit de Căluiu, învinuit; de omor fără, voie, 

care trebuie să plece îisă din ţară. No. 1951, pag. 1244. 

Novembre. Ghedeon arhimandritul către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre trimiteri 

de bani, unt, brânză şi zăbava Mitropolitului de Cesareia. No. 1252, pag: 1946. 

14 Novembre. Grigore-Ghica Vodă către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre nunta 

fiicei sale. No. 1253, pag. 1247. 
| 

30 Novembre. Egumenul Gheiman de Văcăreşti către Patriarhul Avramie de Jerusalim,
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despre refuzul Domnului de a primi pe noul egumen de Sfântu-Gheorghe. neputinţa de a 
se lucră antimisele Ierusalimului, despre protosinghelul de la Dunăre, purtările rele ale 
egumenilor, cărţile de iertare şi antimisele şi despre ce s'a făcut cu egumenul Roman de : 
la Căluiu. No: 1254, pag. 1247. 

1176, 7 Decembre. Egumeaul Gherman de Văcăreşti către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre antimise şi serisorile de iertare, recomandând şi pe negustorul Bașa-Dimitrie. No. 1255, 

pag. 1250. 

„1116, „spre sfârşit. Notiţă despre veniturile 'Țerii- Româneşti şi sarcinile ei faţă de Poartă. No. 1256, 

pag. 1950. 
. 

l?ît, 4 anuar. Alexandru-Vodă Ipsilanti către Patriarhul Avramie de Ierusalim, cu urări. 
No. 1957, pag. 1252. 

177%, 17 lanuar. Atanasie, egumen de Barnovschi, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre 
pagubele întâmplate mănăstirii sale. No. 1258, pag. 1253. . 

lit, 22 Ianuar. Arhimandritul Ghedeon către Patriarhul Avramie de Terusalim, despre afaceri 
de bani, peșcheșuri, legăturile lui cu alţi călugări, sosirea Mitropolitului de Cesareia şi 

intenţia sa de a merge la Nipru. No. 1259, pag. 1954. 

177, April. Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Avramie de Ierusalim, cu felicitări de Paşti. 

No. 1260, pag. 1256. 

11777, 29 April. Alexandru-Vodă Ipsilantţi dă bisericii Sf. Voevozi de pe Marele Canal din 
Constantinopol 200 de lei pe an. No. 1961, pag. 1256. 

li, 3 Maiu. Egumenul Gherman de Văcărești către Patriarhul Avsamie de Ierusalim, despre 

o afacere de Ţigani ai Căluiului și drumul său la Ierusalim pentru arhierie. No. 19262, 

pag. 251. 

lit, 26 Maiu. Egumenul Calinic de Ismail către Patriarhul Avramie de Lerusulim, despre 

încercarea Mitropolitului de Proilav de a deschide cutiile Sf. Mormânt. No. 1263, pag. 1258. 

17îî, 5 lunie. Gherman, egumenul de Văcăreşti, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre 

veniturile Sfântului Mormânt. No. 1264, pag. 1259. 

1177, 20 (2) Iunie. Atanasie, egumen de Barnovschi, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre o pâră contra lui şi moşiile din Bucovina ale mănăstirii. No. 1265, pag. 1260. 

177%, 11 Iulie. Alexandru-Vodă Ipsilanti către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre o cerere 

de plecare a Spătarului al doilea, Metaxă. No. 1266, pag. 1263. 

lit, 20 Iulie. Grigore Alexandru- Vodă Ghiea dă scutire Mănăstirii Doamnei din Botoşani. 

No. 1267, pag. 1264. 

4714, 23 Iulie. Grigore Ghica-Vodă către . Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre aşezarea 
unui egumen la Tazlău și veniturile dela Domnie ale Sfântului Mormânt. No. 1268, pag. 1264. 

A 
1î1î. Egumenul Ioasaf de Sfântu-Gheorghe către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre un 

pepot al său, un recomandat al Patriarhului şi afaceri. No. 1269, pag. 1265. 

17ii, 26 August. Gherman, egumenul de Văcăreşti, către Patriarhul de Ierusalim, despre cărţile 

de iertare ce se vor lucră la București şi despre mănăstirea Negoieşti. No. 1270, pag. 1266, 

1177, 20 Septembre. Egumenul Atanasie de Barnovschi către Patriarhul Avramie de Lerusalim, 

despre nişte pâri conta lui şi moșiile din Bucovina ale Sfântului Mormânt. No. 1271, pag. 1268. 

1737, 6 Octombre. Notiţă despre uciderea lui Grigore-Vodă Ghica. No. 1272, pag. 1269. 

17î7, L-iu Novembre. Călugărul Vartolomeiu către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre afa- 

ceri din Moscovia, unde a mers arhimandritul Ghedeon, fără „hrisov“. la Mitropolitul Platon 

şi Sinod, cu daruri de moaşte, despre milele pe nume şi casele Sf. Mormânt vândute de 

scriitor la Nijna. No. 1273, pag. 1265. 

1775 şi urm. Hrisovul pentru școli şi peutru judecăţi al lui Alexandru-Vodă Ipsilanti al Țerii- 

Româneşti. No. 1914, pag. L27v.
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DCCLĂX. 

loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre afaceri ale Sfân- 115 
tului Mormânt și numirile nouă de Domni. 26 Decem- 

bre. 
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= e e 2 e d . - x 
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80618. Vol, XIV, partea a (l-a. 

  

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi 

a toată Palestina, întru IIristos mie părinte 

prea-venerat. 

Fericirii Tale mă închin, şi sărut cu 
evlavie sfinţita-Ţi dreaptă, rugându-mă de 
cel în peşteră născut Hristos Dumnezeu 
ca să Te ţie în cea mai deplină sănătate, 
în paşnică stare şi fericire ani mulţi şi pe 
deplin fericiţi, împreună şi cu toate cele- 

lalte dorite: Sfinţita scrisoare a Fericirii 
Tale am primit-o, din careaflând de buna-T'i 
sănătate, m'am bucurat; am cunoscut şi 

cele scrise înlăuntru; a fost la mijloc pu- 
ţină zăbavă în a-Li răspunde pentru că 
aşteptam să capăt firmanul pe care a fă- 
găduit să-l dobândească Cilingăr-zadt, ue 
la “care nu sa făcut nicio ieşire a lu- 

crului, numai ce făgăduieşte spuind că azi- 
mâne îl iea; şi, de ar fiaşă, e foarte bine, şi-l 

trimetem Fericirii Tale. Că Fericirea Ta, 
pricinuind receala şi asprimea iernii, ză- 
boveşti petrecând aici aproape, foarte bine 
faci. Firmanul ce e să se facă pentru ca 
să mergi în Rumelia, azi ori mâne că- 

pătându-l, îl trimetem chiar în zilele acelea, 

trimeţând încă cu el şi pe iasacgiu, pentru 
că lenicer-Aga fără firman nu scuate să 

trimeată ienicer afară. 

Pe lângă aceasta, de oare ce şi prin tai- 
nicele socoteli ale Proniei dumnezeieşii, 

prea-înălțatul Domn şi al nostru frate s'a 
numit în Seaunul Ungrovlahiei, n'am lipsit 
a face cunoscut aceasta Fericirii Tale ca
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1716 :, Aexeu6pioo 27. 

Tis “Yyerăpae Maxuptârjros sic robe &- 

ptounbc. o | 

"own Mavpoxopâăroc. 

(Bibl. Ac, Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

unui părinte al nostru întru Hristos, şi 

să-Ți dau prilej să Te bucuri cu noi pentru 

înaintarea prea-înălțatului Domn; iar în 

Scaunul Moldovei s'a ridicat Mihai-V odă. 

De aceasta mult ne-am bucurat, prea- 

fericite stăpâne, pentru că Mihai-Vodă e 

om de pace, şi o ducem liniștit, ba chiar 

se pare să aibă dragoste către noi şi să 

se păzească între noi prietenie; pentru care 

am avut nemăsurată bucurie, şi am în- 

evedere cu mila lui Dumnezeu să o ducem 

bine. Mutarea prea-înălţatului Domn în- 

tâmplându-se în ziua Naşterii Domnului, 

am simţit o îndoită bueurie. Să avem 

iarăş cinstea sfinţitelor Tale serisori, iar 

prea-bunul Dumnezeu să învrednicească 

pe Fericirea. Ta a serbă aceste zile de: 

serbători cu slavă şi bucurie, întru ani 

foarte mulţi şi pe deplin fericiţi.: 

1716, Dechemvrie: în 21. 

Al Fericirii Tale la poruncă: 

Ioan Mavrocordat. 

  

DCCLĂXI. 

Învoire: patriarhală de căsătorie privitoare la Cantacuzino din: Erissos.. . 
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DCCLĂII. 

Kritias către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre „proiectul său de 

azil“, cu salutări către Nicolae- Vodă Mavrocordat. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  
ăn uai Oeonertisic edyai ris *Ypertpac Maxapiârproc stay uot ăpoyoi 

ie Emianopiii57 ut ri ăxpav re obveotwy, ai ds ij uetayetptodij sic mi Enăhovoav 
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Pentru că a dat Dumnezeu și Te afli a- 
cuma Fericirea Ta venerabilă în 'Țara- 

Românească, şi ai frecventarea și tovă- 
răşia prea-înălţatului, prea-cucernicului și 

prea-înrățatului Domn şi stăpânitor al Un- 
grovlahiei, domnul domn Nicolae Voevod, 

am îndrăznit să ofer Înălţimii Sale de 
Dumnezeu iubitoare închinarea mea de rob, 

cu această simplă a mea scrisoare, nădăj- 
duind că părinteasea şi de Hristos urmă- 
toarea lui iubire de oameni va sprijini 
nevrednicia şi simpliecitatea mea. 

7
 

R.
 

, „ DCCLĂIII. 

Mihai- Vodă Racoviţă, Domn al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, 
despre 

Mah Panotirtas Xpvodv0w Norăpm. 
Moxaporare, ăporare xal voporaze Ila- 

“prâpipa râs dmias nihos “lepovoxhiy, vai 

zâonc ahatotivre, aârep oefaoprorare, rijv 

Beozpofmrov abris Maxapiârmra ară ră 
sivăe zpooxbvobvree, rijv dyiav abrijs Eetiăy 
ebhafâe ăozatouefa, Bz0uevot mod îv Tprăe: 
zp00x5yo5uvov Kopiov rod Qeod îya nepttay,! 

- e > 
adry ră zayrăc byiaivovoav wer ebrv:/iac, 

paxpoâtenrăs te 17 ebepocbwns cotrpioââs. 
To zavoefâspuicy 1păupa tiv dousyc 8- 

MăBapev, defiuevo re Saele ebyăs vai 

ebhovias ne, atztves etrjcay Tpiv qvhariiptov 
Ev fi mavri. Tijvy Eceriy Înv pay dr 

eiav rs ăvapafăvres, Edctăoapev pevăine 

i In Legrand: d:£ry. 

  

numirea sa în Moldova şi dificultăţile ce întâmpină. 

Mihai Racoviţă lui Ilrisant Notara. 
Prea-fericite, preasfinţite şi prea-învăţate 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi 

a toată Palestina, părinte prea-renerat, 
Fericirii Tale de Dumnezeu ocrotite în- 
chinându-ne după cuviinţă, sărutăm cu 

evlavie sfinţita-Ţi dreaptă, rugându-ne de 
cel în Treime închinat Domnul Dumnezeu 
să Te ţie întru toate sănătos eu fericire, întru 

viaţă îndelungată şi cu bucurie, sănătos. 

Prea-cucernica-Ţi scrisoare bucuros am 

luat-o, primind bogatele-Ţi rugăciuni și 
binecuvântări, care să ni fie de pază în 
toată viaţa. Aflând cea dorită nouă bună 
sănătate a Ta, am slăvit mult pe Domnul;



a dv Kbprov" ră daoiav xai sis rd Ecîs vă 

ris ră yapitm o navivaboc Osds ovveyi 
ua GĂAROZOvY, 

Ebyaproroduev! ci) “Vuerepa Maxaptârurt 
nod &ipave xi ovyyauipa tă riv viav Tjuv 
AdBevrizy rabriy, zeţi vb, xaBc dpilet, ptybo- 

xowsv yopis rtvoc Oumtbodiac ai etpea 
GEfatot Get s/&on 1 adrâs? Moxaprârre, &s 
xahobzhirns zvzbparbe Tpâvy marip xal 

paaris vie ebroyias mos. Tb zâe 88 vai 
Tjpeie aftoxperâe miv ebha6obpeba vai ri 

âyanobuey, me donne ăâtov, etueda zenhm- 
pozopţuiSvo! TE ră Vivboxer XGOTĂNzuE,. 

Mâc Erwye Aonbv măhtv d mhipos eie riiv 
Av6zvriay rije Mohâofhaizs, Sâm obrue ei- 
doxia, Syăvero ris Beius Ilpovoiac' rîe 6noiac 
"Câpoc 11) xarăorasie xai 1 dăvvauia silva 

voor sic riv Maxapidorară mms, wai 0vo- 
x5hos palverat vă Eva 1] Wwfâpymots T6y 

ăvovaloy xai râv Extetutvov Tjpiv Papăov 
wâvov 1 56 bibove Geia Obyaumre, sic îv 3)- 

niopav, Vă pâc d&ooj tv ebyov ris Sie 
Mavaptârijroc, eis răs ebmpeprutvac Tptpas 
T&y TONY po Ev abfeyriy wc EEuboasTây, 

vă Îp.zoptoopey vă %ăuopev Tăoav edăpes- 
zov xbfăpyrisy. “ÎL âvvari, 25 fip.v fotjeta 

zpbe 7by Gitoy vai too56yov Tăpov vai 2pbs 

ă sie cijv stâpav mac îepă xai cebăopa 

705 uovxoriipta 63y Beher dei, xados nai 
îv Ehevev eis râc zporepac Îju.âv AbGevriac. 

Tara pây ară tb mapov, ai Tijv 2apa- 
amhodpev vă Exmuev răe ăţiac ebyăg mai 

pri 

<ă
 

R Go
 

o
 

iv uvijpiny vas vă E 
ete răs mape Baby ebunooâ&azow adris te- 

păs mederăe' abrăc 3 d zâv Gov Bebe 
N , a pă e 2 . Gapo ară Eppopăivry, 2vewppisvvoy, 
avotepav ziGne Ermpeine, sie En axei) 
10 Tău RO). 

mel, Aavovapio» 6", 

pe care şi de acum să Ţ:-o dea prea-bunul 

Dumnezeu statornică şi neîntreruptă. 

Mulţămim Fericirii Tale că ai seris şi 
ne-ai heretisit pentru această nonă Domnie 
a noastră, pentru care, precum spui, ştim 
fără îndoială şi suntem siguri că Te-ai 
bucurat Fericirea Ta, ca un binevoitor 

părinte al nostru sufletese şi doritor de 
fericirea noastră. lar cum că şi poi după cu- 

viinţă avem faţă de Line evlavie şi Te iubim, 

ca pe unul care eşti vrednic de iubire, 
suntem înştiinţaţi că o ştii fără doar şi poate. 

Ci mi-a venit rândul la Domnia 
Moldovei, căci aşă a fost buna socotinţă 

a Proniei dumnezeeşti; a cării ţeri stare 

şi neputinţă sunt cunoscute Fericirii Tale, 
şi se pare a fi grea cârmuirea celor de 
nevoie şi a greutăților ce apasă asupra 
noastră; numai cea de sus putere dum- 

nezeiască, în care nădăjduim, să ne învred- 

nicească prin rugăciunile Ferieirii Tale, 
în fericitele zile ale stăpânilor noştri, cari 

să trăiască întru mulţi ani, ca să putem 
face toată plăcuta cârmuire. lar ajutorul 
nostru după putință către Sfântul şi de 
viaţă primitorul Mormânt şi către sfintele 
şi respectatele lui mănăstiri care se află în 
țara noastră, nu va lipsi, cum n'a lipsit nici 

la cele de mai înainte ale noastre Domnii. 
Acestea deocamdată, şi Te rugăm să 

avem sfintele rugăciuni şi binecuvântări 

ale Tale, şi pomenirea noastră s'o ai în 

cele la Dumnezeu bine primite slujbe ale 
Tale; iar Dumnezeul tuturora să “Le ţie 
în sănătate, în toată bucuria, mai presus 
de toată uneltirea, întru ani pe deplin 

fericiţi şi cât de mulţi. 

1716, lanuarie în 9. 

Al Feriecirii Tale de Dumnezeu verotite 
fiu suflete-e şi la porunci: 

iar 

Io Mihai Voevod. 

(Bibl. Ac. Rum.. copiite d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c.. 1V, pp. 149-50, no 186; cu prescurtări. 

1 id: zdpaugrată, 

2 Mil: abroad. 
- . 

> În Legrard. ivcâlitură greacă și data ve: 4 
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1716, 

13 anuar. 

1316, 
i4 anuar. 

"vowloas, Bec, vă zodverii 7dy XpatadTaTov 

DCCLĂXIV. 

Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre numirea sa 

in Ţara-Româneuscă. 
, 

  

Mazapiorare, orare vai cotorate Îlg- Preaferieite, preasfinţite şi prea-înţelepte 
Tpiăpya vie Giias nohewe “lepovoxhiu, 17 Patriarh al Sfintei cetăţi lerusalimului, și 
"2ă5g lahanrivns, Ev Xpior mârep ceâxo- a toată Palestina, întru Hristos părinte 
wtoraze, Tîy “Yperspay Moxapiortita TrpoGAu- prea-venerat, Fericirii Tale mă închin şi 
voduev xai riv tepăvy abrijs Betty Evhaboe sfințita-Ti dreaptă cu evlavie o sărutăm, 

" donatâmeda, Gedpevot zod mavrpăvvăuo Bacd | vugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
vă cv Bxobhârry, sis Thy &pOTATOy TATpl= să “Te păzească în preasfinţitul Tău Seaun 

apyrzăy &zosroy âbrie Opâvov E &pir apostolic în pace şi sănătate netulburată, 
xoi bâtoasiorp Dyeta woi ebmuepia Bumvewsi, şi în neîntreruptă mulțămire, întru ani 
pară uawpobLârroc. i îndelungaţi. 

“II duria 705 zapâvros us eva Vă 2po0- | Pricina acestei serisori a noastre este să 
ubyiSevev ară ră Div pac Xptoc Tv ne închinăm după fiasea noastră datorie 

“Vperâpay Maxapticijta Xa vă eavepiGwpev Fexieirii "Tale şi să-Ti arătăm că, din mila 
"adr Get, uă md Eeoe rob zwvayădov Bec, prea-bunului Dumnezeu, prin rugăciu- 
dă mâv feozabăv. adrie e5yâv, î) vparată nile-Ţi ascultate de Dumnezeu, puternica 

Baoeia wâe Eros rhv AbBevziav Obyypo- | Împărăţie ne-a miluit cu Domnia Ungro- 

îhaylac* 6 &pizoe Adyoc ră rotodrov oixo- | vlahiei; negrăitul Cuvânt care a orânduit 

| acestea, Dumnezeu, să ţie întru mulţi ani 

| pe prea-puternicul nostru Împărat și pe 

056 mohwypoviobe wac abbeyrac, wo vă îwo- !  prea-ivălțatul Vizir, pe domnii noştri cari 

bo za îpâs sie ăpadijy wofăpvnaiv. Ilapa- | să trăiască întru mulţi ani, şi să ne îm- 
wahodpey fijv “Yperepav Mowaptbrijra vă ue | puternicească şi pe noi pentru buna câr- 
Japozotij owyvă uă ră îepă doric Ypăupara | muire. Ne rugăm de Fericirea Ta să ne 

| 
| 

| 

1n.dy Baotea xai rhv breprarov Enirporov, 

îrhorxă rije duble vai tverorărrs deloc. bucuri des cu sfintele-Ți scrisori vădind 
ze. ÎI Tipezepa cthzăra Aduva, eră Tây rEw- buna şi prea-dorita nouă sănătate a Ta. 
voy pac, 2pooxbvobo! rijv “Yuertpav Maxapt6- Prea-iubita noastră Doamnă, cu copiii 
Tica, xol zăy iepăv se deftăy domătovrar. i noştri, se închină Ferieirii Tale, şi-Ţi să- 
„Vi ypâva râs Tuerăpas Mazaptorpzoe etnozv ! rută sfinţita, dreaptă. Anii Ferieirii Tale 
fzcfhav zăpzoddot vai navewroyebe, nai ai ma- :; fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin 
vsurv/etc, vai ai zavățat ras edxai ue fericiţi, şi preasfintele-Ți rugăciuni cu noi. 
Îv.8%. - 1716, Ianuarie în 13. 

1716, "lavovapio» 13: 
Tis "Ypazâpae Mazaptârnroe vide îv Xptotâ Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

mai 0hoc sie 7055 Bptowubs: cu totul la porunei: 
lw Nizshaos Bosfsâoc. Io Nicolae Vocvod. 

(Bibl. Ac, Rom., copiile d-lui M. Ghedeon), i 

. 

DCCLXAV. 

„. „Spandoni Scarlat“ către Patriarhul Hrisant Notara, despre catastrofa lui 
Ştefan- Vodă Cantacuzino. 

"Ezazoni, Szavrovi, Saaphăzov ape Xpb- ! Serisoarea lui Spandoni Scarlat: către 1 Î l 
Savoy, meţi sie mabosu, me oi sirioat, Ilrisant, despre mazilirea — cum se pare— 
700 Srerăy-Boda Kavrazovtrvod zis Bha- a lui Ştefan-Vodă Cantacuzino al 'Terii- 
pios, „Românești.



Mavaptorare, ooporare zai dotare [la= 
rptăpxa ris ăţias mheos "lepomii. ai 

zise IlnAatorivas, xbpte xbpte Xpboayde, Ev 

Xprârg mărep 02 Eaoyrorară, zijv” “Ter spa 
Sefaoubrijza, Bobu 2p06%5y6 vai Ti tepăv 

za cefaapuiay abrijs Cesăv per ebhafelas 4x- 

„rară ai dsovat rod Ev Tpiăâ buvonpiEvo» 

Bz05 va daenpetq adrijv ăvoooy, e56op.ov, bit, 
paXpofov, Ev 1 ditorârp 7aTpiapiir za 

2nooro adr Opâwp cis Erâv z0hhov 
-mepâdobe, peră zâors ebmpepiae mai Ga 
Dic waraorăceug. TTă tapby wi oefăowtoy 
adrije păuua npoorviirăs ăoxxoăuevos Ea- 

ov, ai, 6 abrod pzy nai 2Anpopognbsie 

zi Egerorăriy put. adrîs Dpeiay, Duvobe 
eyaptornpio»e ăveneuța m darijpobvrt ie 
Bzâ: Epvov nai ră bpetije afjuetwbevra, 2y 

„Die 5 xotyăs zariip îi î î) Tperepa Leâuoy. L6TAS 
-7apyp.vb6si xat zapaitopei juc dă Tijy ATp00- 

“ Băxncoy oouzopăv rs "Exhapnporijrâc Tov. 
Kaâc ră orpztor xi Î) "Yperăpa 2pocowyjri 
Mnapesrne, &ptve pazoorăra . (mpia 4 

dupa dooroylia sie Ghove- 7ods îvbpozoe” 
pâvov 6 Gptos Bebe dv eb/âv. râs Iov vă 
we xofepyijo %a vă pâs Togiiropis pă 

"mby rpâzov mob oidev  1jdeia rod Ilpăvota. 
Ilăijy Ozepewpaptoră mi Duete norpti) 
păzi, 265 câpa, ete abrij ri meyahorări 
uas oowmpopâv, Eva mai wâvov stdouev, xai 
2001100 1%%v, xi pihoy, XA GDYŢavĂ, Xa 

xarepa, Tv Manaptârază Gas: vai âs sivat 
“zodbppovos. '0 zavăvatine Babe vă Thy po- 
1pojpepe%%, sis zohhâv avptdetay nai sie 27 
propia ai zepilahbiv Tuy, TV razeivov 

abis 8o5hoy, “EL store oo, 1] 25 ras, 

za, ăderzais re, Guoios ai 1, deh, 
00, WETă 200 Xpyovros arii, 2avenhâbe 

ij, Tp0314940% 47 TATEIVODBGG 41719- 

zâtoveat tv tepăv abrîe deStăv Te că Ec 
zepzohha 10 Bavewv:/îj € sasa zapă Bes, 

gi 65 Gopeat vai Gsonerhsis eva pif” 1.6. 
„ast, Playmagio» 15. 

Pis “Yuectgas Mazaptienss Ta zitvbs viăs 

zv Nyasa. 
Szaovis Snaphăzo.l 

i 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lai M. Ghedeon.) 

! Un pseudonin, se pare. 

Prea-fericite, prea-inţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne doamne Hri- 

sante, întru Hristos părinte prea-venerat, 
Fericirii Tale cu supunere mă închin şi 
sfinţita şi venerata-Ți dreaptă cu evlavie o 
sărut, şi mă rog de cel în Treime slărit 
Dumnezeu să le păzească fără boli, bu- 

curos, sănătos, întru ani îndelungaţi, în 

preasfinţitul 'Pfău Scaun patriarhicese şi 

apostolese în curs de ani mulţi, cu toată 
fericirea şi buna stare. Sfinţita şi vene- 

rata-Ți scrisoare cu închinăciune sărutând-o 
o am luat, și, din ea aflând şi fiind în- 
ştiinţat de prea-dorita mie sănătate a “Fa, 
am înălțat cântări de mulţămire lui Dum- 

nezeu sfântul care Te păstrează; am aflat 
şi cele însemnate pe rând, prin care ea 
un părinte de obşte Reverenţa “Ia ne 
mângâie pentru neașteptata nenorocire a 
Luminăţiei Sale. Precum o spui şi Fericirea 

„Ta vrednică de închinare, a fost foarte 
mare pedeapsă şi cea mai straşnică neno- 
rocire pentru toţi oamenii; numai Sfântul 
Dumnezeu prin rugăeciunile-Ți sfinte să ne 
chivernisească şi să ne mântuie în chipul 
ce-l ştie Pronia Lui cea dulce. Dar foarte 

mulţă mese părinteştii Tale iubiri, că acum, 
la această prea-marea noastră nenorocire, 
pe unul şi singur îl ştim, şi mângâietor, 
şi prieten, şi rudă, şi părinte, pe Feri- 

cirea “la; şi să trăieşti întru mulţi ani. 

- Prea-bunul Dumnezeu să-i dea zile multe, 
pentru al multora folos şi pentru parigoria 
şi mângâierea noastră, a robilor tăi smeriţi. 

Soţia mea, roaba Ta, şi surorile ei, ase- 

menea şi soră-mea, cu boierul ei, cu toată 

evlavia i se închină şi în enget smerit 

Îţi sărută sfinţita dreaptă; ai căruia ani 

fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin 
fericiţi, iar sfintele şi de Dumnezeu ascul- 
tatele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1116, Ianuarie 14 

Al Fericirii Tale smerit fiu întru Ilristos: 

Spandoni al lui Scarlat. 

15
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1116, 

14 anuar. 

DCCLAVI. 

loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre suirea pe tron 

şi chemarea la Poartă a lui Ştefan Can- a lui Nicolae-Vodă ca Domn muntean 

tacuzino. 

Lowe Mavpozopăăros Xpvoăvdwp Norapa. 

Mazambrare, ăporane %ai ooțorare lla- 

cpiăpya mie dias nâhews 'lepârhijp. ari 

zăore Iahoarivns, 2» Xptoră pot cefaou- 

rar nâtep, tiv “Ypetepav Mana pi5T1jra. Rpos- 

zovâ aa Tv tepăv abrie Betrâv ebhatâc 

dozâtopat, fecp.evoc rob navredvvâp.u Becd 

One Bragvhărtot abrijy 4v000v, Xrpotoy, dh'- 

Tov, Dă, WapObrev ai 

îpEroy.0v. 

nove dvapod 

To îepăv rpăuna tije "Yperepae Moxapiorr,- 
oc EhaGov mai Gă ri bpeiav rrje Ep Er 

2pefije parâpeva, Lorxaigerat Li 

Maxaptârae abris sie bv Geiw she aprit- 

D49W.by Tod 

vwy BE 40! mă & 

Yperepov adehpcb' eie rodro 0ây 

pură o bre jaipera voi ăyană tiy eb- 
zwplay rob 6ontriob pac, epouevoc pie 

Tue Bimv naTpăs LNOGTĂpI09, 

pir iv Maxapt6rată ras. 

nai ebya- 

e Pa . 2 + A pă _ . 

9e pile, avețyoy xai ră Ev Tr niravio, 

Bic voi rpic, Enorădaba ai ză Ev ab ar 
uetobueva” Eobpfonhebir ua xai pă râv "Eodâ- 
“Eptvrry, za 1Bpouev Topa Y &nodIjuto%, ec 
ză vâpa ris “Pobuehre. xoi vă darpitm, eie 
ză Exetoe zeyrtti pilvsc, 10 nerenerra xetdey 
vă n5h0p sie ziv "Avarohiv, &ă ză, 'lepoco- 
dopat” Xa, ăv pi, zipțaivet sie Tijv “lepo- 
Gale” ei dt pyonopai ixavby alpi vai eis 
ră mpi] The 'Avarohic, dv 2I[ţalvr, Etc Tov 
Mopsav, Boreprv ui Evoxohiav EGaiver ăxă 
met" uvov, ac ăvwrtvo sinov, ăc Garii 

imavăv watpbv eis rijv “Pobuehw, ao Eveifey 
wtcebye! sie tiv 'Avarodijv tă iv “legpovoa- 

At Tă 3 vă zryalvţj rijy 
“Pobuehrv Eptvey apă rod Epyouobd rad ăy- 
drono» cris, xp "Avaviov” 6v oră) Guma 

vă Eyousy tpovrida vă Ev, zpopiflera, 

dă zăy meacazitiy mai Ecti vă arau6i) vali. 

Topo. 93 tâ0b, mod 01 Evapev ză fbiv pep- 

orădvezat ăx6um vai 6 vevictaprs. “O 

Ttupagiadăe obre Exape văvEva An Sxetva 
5mobd Ti Erata, ctvyat Ehzic dă vă 

> rimorec” Exet0i, Xa 08v 

zaivezat văvâva. Grp.âde vă xaropbu6i, rizo 
îm hab Tov" abtbe zic 3 7 

zeu. sic 
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“or 4 upon 
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EyLvev, ri] dev 
md ep dune 

  

loan 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 Fericirii 
Tale şi sfinţita-Ţi dreaptă cu evlavie o 
sărut, rugându-mă de atotputernicul Dum- 

nezeu să Te ţie fără boli, nevătămat, fără 
năcaz, sănătos, întru mulţi ani şi neîmpăr- 

tăşit de vre-un rău. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii 
primit-o şi pentru sănătatea-Ţi m'am bu- 

curat; am aflat şi cele serise pe rând. 
Te bucuri cu mine Fericirea Ta pentru 

înaintarea din mila lui Dumnezeu a fra- 
telui nostru; Întru aceasta nu mă îndoiese 

că 'Te bucuri şi-Ţi place de fericirea Casei 
noastre, fiind faţă de noi ca un părinte 

cu dragoste, şi mulţămese Fericirii Tale. 
Cum porunceşti, am cetit şi cele din 

pitac, de două şi de trei ori, am înţeles 
şi cele însemnate în el; m'am sfătuit şi 

cu Esad-Efendi, şi am aflat că acum va 

plecă în părţile Rumeliei şi va petrece pe 

acolo cinci, şase luni, şi apoi de acolo ra 

plecă în Răsărit, pentru lernsalim; şi, 

dacă pofteşti, meargă la Ierusalim; iar 
dacă zăboveşte destulă vreme şi în părţile 

Răsăritului, de ar merge în Moreia, apoi 
cu greu iese de acolo; numai, cum am 

zis mai sus, de ar petrece destulă vreme 

în Rumelia, şi de acolo trece la Răsărit 

pentru erusalim. Firmanul ea să meargă 

în Rumelia sa făcut înainte de venirea 

omului Tău, chir Anania; ci nu s'a trimes 

pentru că aveam de gând a se face în- 
grijire prin iasacgiu şi astfel să se trimeată 
mpreună.Ci acuina iată, unde trimetem acest 
fivman, se trimete şi lenicerul. Cilingar-zade 
nici n'a făcut cevă din cele ce i-ai orân- 
duit, nici nu e nădejde a se face din partea 
Ini cevă; căci nici nu se arată vre-un semn 

să se îndrepte cevă din parte-i; el e aşă 
cum 'Ţi-am spus de la început. 

Tale am 

Pentru Ştefan-Vodă ce sa întâmplat, 

încă n'avem nicio ştire; ci firmanul ce



ând torâ0r, Evpampev adrăs pâvac vă Eh Be 

vă Tăy martpa ro Găv Eypape rimorec” vali, 

voront, Tb Ti 08ha axoăcufioy, 8ăv rd îiseb- j 

popev 6 zi Goe vai &y 0wv65n, B3hopev i 

îmhozoiisj sic iv Maxapirijră 7ms. Oi 88 
xpâvo. râs “Yperepae Maxaptârmroc strjoav 
bedGey nduzohho vai navevroyeic, 

Tîs “Yuerepac Mawaptârnros elis rude Al Ferieirii Tale la poruncă: 

Oprah. | lîlt, lanuarie în 14. 

1746, 'lavovagiov Î4. loan Mavrocordat. 

'losvync Mavpoxopăărac, 

s'a trimes scrie numai. să vie el singur; 
pentru tatăl său nu scriă nimic, şi, apoi, 
ce va urmă, nu ştim: ci, orice sar întâmplă, 

vom da de ştire Fericirii Tale. lar anii 

Fericirii Vale fie de la Dumnezeu prea- 
mulţi -şi pe deplin fericiţi. 

  
(Legrand, o. e., IV, pp. 150-1, no 187.) 

DCCLĂVII. 

Trei arhierei din Sinod către Patriarhul Hrisant Notara, despre drepturile 
băneşti ce are Dumitrie luliană, capuchehaie al Ţerii- Româneşti, ajuns acum Mare- 
Logofăt al Patriarhiei, care e „prieten de obşte şi om cu intenţii bune şi apărător 
al dreptului şi luptător orişicând la cele bune şi drepte“, el însuş fiu de Logofăt: 
se cuvine a i se restitui „exarhiile“ pe care, afară de ISavarna şi Mihalitzi, le 

înstrăinase ca Logofăt „loan- Vodă“. 

p Pa - - , + - 9 . - . 7 
Tpâupa rpiv Govoirâv dpptepioy neţi Tăv dvrjtivToy BiwaupăTuv ete Thy viuy PIiep p | 
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Fopev, nai dă zodro zi ăXAo E/opev vă sinbpev, napă: 6 Gtoc Bebe vă pe Gorj '[vbatv, 

îmetdi, md ză doză eiueda zhovsiot, 
CH atzia mai zo5 mapâvroc pas etvat adtij. “O apropiat nopistirj 'Avâpovăxris eivat 
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Grav ză EXalev 6 îx)hapaporaroc 'lov-Bodac!, 8tv îtebpopev ut zi oroyuoubv Eppie râs 
ztapyias Gad Xwubzv vai 28 apps eigev ahrd ză deoitny, val G/sâhy cd ăpijne euuvoutvov 
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vai Epâpoz md fuiov zîje îtapyias tob Maj/anstio» zpbs zbv nopiztirj Apănoy, 10. dmEpetvev 
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poata vai Giaeyud Înv Beonizry, 70 Gzolc9 etvat at “fetpozovia, Vă thietui 9% Ti 

zpăvetăv “o ad săs &apyias cod apiztm "Avâpovăry, iv Kafâha» ai zb “Oprâw, să 

îzcias nai 6 BIVApiTS Razepas T00 36 et/ev îpuad TE) dp pin, ai eiueba paie zpeis 

apprepsis (ăc eizobuev 265 dion pas Epaptzot) bac peotzebouev: ăviows vai We 1, Ioa- 
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1746, 
29 lanuar. 

“piată a lui Ştefan Cantacuzino şi a 
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70570, 0Ev pupi hopev, . XNă Way eivat vă Ey %ai 705 61105 pure mp56hqu.a, al r0bT0 

Jopie ăoonopiay, medi). î prozoţid. ZXMO S3v yevuă -zăpă âumdâioy, “Orav mai oby eg 
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zov dapov Nmoyenăstac sie rOTov mpofrârope!, pă Boy 005 :xai tă zpâirpara. ră Top aGâp.etz, 

pad moi Îi Maupt6ras TIS Spetovet ete nd sypâpua rob Meyăhow-AoobErov. Ti zi vă 

xâaonev;, Ată-vă pijy păs ebpobv aimtav pensie, de "tvr ai adră, Kai 6 Bebe âv s5/v 

îs: Manaptârajtâs re vă "En d5ppos aa popăs TIS Tap' z)ni3a BhevGepiac ris atac abrob 

"Rauonatac, noi vă Erâpabeb 17. Ti Maxapiârnri vas byeiay pet edtotac ete Er rohăptua. 

ati, "Lawobagio» 16. | | 

A Eic robe Optop.obs tije Se Momnapurgroc: “Hpoxhelas ai. “Porsarn5 Kahhivixoc. 

- “O aie mode Optunbe rii Xaje Momaptrnroc, Xahnădvos Rwoyorăvrt06. 

3 “O ete robe OptWobs Tic, ”Apraqc Nedonros, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui NM. Ghedeon.) 

  

loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre legături 

cu demnitarii turci, o oprire a Grecilor moraiţi de a trece la Dardanele, cercetarea 

beratelor călugăreşti. la Tefterdar, închiderea lui Manolachi (Lambrin6?) şi reaua 

Stare a Patriarhului, precum şi despre scrisori de la Nicolae- Vodă şi sosirea apro- 

lui Constantin Stolnicul. 

loăwwns Mavporopăiros: Xphodvfiwy Noraipr.- , 

Moiza pubrare, Beooebtorare oi ooporare Mazpiăpya Tijs dnjias toheos "epovozhiu, 

i RĂGIjs Ilharorivrje, mărep cefaaţiirate, ri “YperEpay Mazaprărara ebhafâs 7p0G%wvă 

„mi zip îepăv abrie dettăv ăondbowar, deâeyoe 70d RAVTOdIVĂILOD Bod nuc dtaovhârrot 

arw ăvocoy, ĂTpotov, Xhbrov, bită, păâov mo. maybe. vapob AWETOXOV. 
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pănnara Ab Tv EXĂAVTAOTATOV AdBâyrqy şerisori de la prea-luminatul Domn şi frate 

po âdehrăv wa” Eppave mai ape Tijy Ma- | al mieu; a seris şi Fericirii Tale o seri” 

aomornră Te Ea 1păuua, Td îmotoy . 1805 soare, care iată că se. trimete. 

6z05 o7Ehverat, 
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tina 7 dperepo vabrivonuzwp vă 8007 ze air 40 păsa îti vă eva ebyagtorij- 
wâvoc, Enstăă xx. Topa 6 vatpăs eivat Goypoovtvoc, xi wottătovrat ză pRepătia Tv 16 

ipoy sis râv TevrepâăpEotyray dă rodro eina, vă 8odobv re x4hfo oxpivra vpăaa îti vă 
eva ebyaptorqusvos, xai ăxâun 8v rhv 8â60rjoaw cfpzpsv abptov show râ 800. lie uăbz 
brodesiv ris Yiverar EntpEhata, 
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3 ppâvot vie “Ywerepac Mazwprornros eincav Bed0ey năwzohho xai navevroyeic. 

1716, "laynvzplob 29. 
Tis “YVuerâpas Maxapuirgros sis robe Bplopobe, 

(Legrand, o. c., IV, pp. 132-3, nv 103) 

lodwns Mavporopâăros. 

DCCLXIX. 

Doamna Pulheria a lui Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant No- 

tara, despre noua Domnie a lui Nicolae- Vodă şi un mic dar ce-i face. 

Uomhgepiae Adpwae zirrăxtov 2pbs Xpb- 
sayiov, Marprăpănv leposohbuoy. 

1716, befpovagiov 6. 
T5 leporazoy păsa tije “Tperepac Maxa- 

piârmros Ehdfouev, zi îtă iv dai ai 

îrperorărv abis bretavy May Eăpriuey, nai 
ed/aptoroduey vară modă zi “Ypertpa Ma- 
xapuârari Gmod Emebyera Bă zbv Dei ENE 
xpofrăzouby 705 bbrotăro» po Adh&yrov eiq 
zy Opâvov zh Obyapofhagias” 6 dos Bebe, 
ă zâv tepov adric ed/6v, vă Ewobo%] Tijv 
sdrob“Yugqhoriza 2pbs ăyaijy xofepvrotv, Ezt= 
opri eiprwiy Xa voNrnalay warâoraaty 

ai 2ohbppânoy oreptwaty. Ilpbs robrate eb- 
aptozodusy zi zazgti se păzi tă ij 

cpowstda va ebvatay God mhootoriuc Eat 
zpăs Tjwăs xai. uiăc ovpfobhebet pat îtă zi 
byetav vas mai tă mâe Xhho zi" ds sivat 
hp pov0S 1, Tpartga Mazagtbenis, Zi GROiay 
Raparahodey vai eic mb Etc val vă us 

wow! eis săs zavayias abis ehs, 4a. 
vă piăş Japaztij Bă ză tcp *16 pânza, 

îrhomră sis sohozoizo» îpeiac zis, vai 
vă vc Titu pă SĂ TAspi7Ă TG post paza. 

câpav Mazaţisrso vai zi iepăy abis Beatăv 
254fos aozilovrat. 

Iiu.zopzy ci Vectra lazapter e Era up 
siahia ei e! Giueicy 7î8 îps azi vis 

fsias, uri saparaoduzu vă dai ză n.a5 20.0 

  

Pitacul Doamnei Pulheria către Ilrisant 
Patriarh de lerusalim. 

1116, Fevruarie în 6. 

Prea-sfinţita scrisoare a Fericirii Tale 

am primit-o, şi pentru buna şi prea-do- 
vrita-Ți sănătate foarte ne-am bucurat, şi 
mulțămim mult Fericirii Tale că Te rogi 
pentru înălțarea cu mila lui Dumnezeu a 
prea-înălțatului micu Domn în Scaunul 
Ungrovlahiei; Dumnezeu sfântul, prin sfin- 

tele-Ţi rugăciuni, să întărească pe Înălţimea 

Ta spre bună cârmuire, dăruind stare paş- 
nică şi senină şi întărire întru mulţi ani. 
Pe lângă acestea mulțămim părinteştii Tale 
iubiri pentru grija şi bunăvoința pe care 
cu dragoste o ai faţă de noi şi ne sfătuieșşti 
şi pentru sănătatea noastră şi pentru orişice 
alta; să fii sănătos Fericirea Ta, pe care 
Te rugăm ca şi de acum să ne pomencşti 
în preasfintele “Tale rugăciuni, şi. să ne 
bucuri cu sfintele-Ţi scrisori, văditoare ale 
mult doritei Tale sănătăţi, şi să ne cinsteşti 
cu părinteştile-i porunci. Prea-iubiţii miei 
copii se închină Fericirii Tale şi-Ţi sărută 

dreapta cu evlavie. 

Trimetem Fericirii 'Tale un boccealâc 
în semn al fieştii noastre evlavii către Tine, 
şi Te rugăm a se primi puţinul drept mult; 

i 79 

6 Februar.
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1116, 

9 Februar. 

îdinov vă zohbr ot 88 ypâvat TîjS "Yp.erepac No- 

pat TOG Strj94Y zoey mâp.modhoL 14 Ta- 

venevyeic, nai at zavăniai Ti ebyai ps 1ju.ây. 

1716, Pefpovapio» 6. 

Ti “Yperepre Maaptbcrroz 89 X pară Bu- 

păcap al ete tobs Gptopube: 
Voviepia A6wya. 

(Legrand, Recueil, pp. 193-4, n? 103.) 

DCCLXX- 

| 

jar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

foarte mulţi şi pe deplin fericiţi, şi prea- 

sfintele-Ți rugăciuni cu noi. 

1716, Fevruarie în 6. 

A Ferieirii Tale întru Hristos fiică şi 

la porunci: 
Pulheria Doamna. 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre numirea 

sa în Ţara-Românească, legăturile cu Spel 

leem şi urări de Paști. 

Nenohăo»  Mabponopărov Eztoroi, 2păs 

Xpboavbov, Ilarprăpyriv “lepocobuov. 

1716, befpovapis» 9. 

Tb teporarov pâna Tis “Vyerepac Ma- 

xaptărrjroc EMfopev, mai tă rijv agati azi 

îperorărijy Dytelay cnc ab! bnspohijy Eyd- 

pijpew 236/0qpev ebhaââe mai râs drine ab- 

mic ebpăe, xi ed/ap!otobuey' Eivoey 24 

mă Evei 1papopeva. %ai £5/aptoTodp.£y MATE 

modă ri “Vueripa Maxagtâratt, 9705 ObY- 

„niperat wi zebyerat dt rij Gai shtz 

doGetoav îiîv AdBevriav rije Obipofhaylae” 

î Gpuac Bzdc vă nohverij Tăv XpATaLĂTAToy 

Îpâv Bata ua răv Dr&praroy înirpurov, 

z05< zohoypoviobe pac abfăvrac, xai tă râv 

dzone6ây abrije căyâv vă Evoybo%i 1 Ti 

fjerEpav kolEyeray npbe &pabiy Xo6spvrsty 

-7je 2ymorevhatore îjuiy rCăpas. 

Mpohafâvroc Eypătaey eie mhăroc Ti” 

“Vperipa, Sefaaptârirt, diâovree vai vii stăm 

at 65 zpoffaaţod was" Gyuoe vai top dv 

Zetbapev Br rod Tapâvoc Vă Tip TpOGH- 

vibouey, drjhozotobyrec re vară tiv N 7ob 

mapehbâvroc "Iovobapiav &ofiăoapey Gb ee 

ce Bobxobpsori, mai pâs 838/frno%y dnaţă- 

maizec pă pei papă, do8n0y3v0y vă ztvat 

md dvova rod zavziăfov Bob, rby Onoi6v 

zaporaobuzv vol sie mb Sti, dă Tâv ăpiov 

cre edpâv, vă sivat GDATE vai 

*HI)0s ai 6 &vemporaros ăpyoy xopitC] 

Lzrhabrre, vai zv 236/frjpev Eos” 

2 A 
504003 pac. 

ami îi manepătazoe Sos Bubiăstp, uăe ăi 
de AA 1 TAWEOWT TOŞ poss fi Seu. W9S 4 

zâuunoe Bis vai Tpis, 27 siuenf=y, 2Eozoza, 

paxap TATE, ETolnOTOTaL vă Govhebowuav Ti 

“Yperipa Mazapiârnzi 47 T6 rpLoTĂTIp AT00- 

zone Opâyp pară dens zponpize, 1adobe 

3: ăwuetâmdhopev ns 7d vopiter ai p.0y0y 

zapanahoduey Vă We ățază, wi vă uâs 
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-“ Dăunăzi am seris pe larg 

aiotes (Spileotes) şi episcopul de Bet- 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1716, Fevruarie în 9. 

Preasfinţita scrisoare a Fericirii Tale 

am luat-o, şi pentru buna și prea-dorita-Ți 

sănătate cu prisos ne-am bucurat; am primit 

cu evlavie şi sfintele-Ți rugăciuni, şi mul- 

țămim; am aflat și cele scrise pe rând şi 

mulţă mim mult Fericirii Tale, care se bu- 

cură cu noi şi se roagă pentru Domnia dată 

nouă din mila lui Dumnezeu a Ungro- 

vlahiei; Dumnezeu sfântul să dea mulţi 

ani prea-puternicului nostru Împărat şi 

prea-înălțatului Vizir, domnilor noștri cari 

să trăiască întru mulţi ani, şi prin rugăeiu- 

nile-Ţi ascultate de Dumnezeu să întărească 

şi slăbiciunea noastră spre buna cârmuire 

a, ţerii încredințate nouă. 
Reverenţei 

Tale, dând și ştirea înaintării noastre; ci 

şi acum n'am "lipsit prin cea de faţă să 

ne închinăm Tie, arătându-Ţi că la 30 

ale trecutei luni lanuarie am ajuns cu 

Dumnezeu în Bucureşti, şi ne-au primit 

toți cu bucurie mare, slăvit să fie numele 

prea-bunului Dumnezeu, pe care-L rugăm 

ca şi de acum înainte, prin sfintele-Ţi ru- 

găciuni, să fie paznicul şi ajutătorul nostru. 

A venit şi prea-cinstitul dumnealui chi- 

risgi Spelaiotes (Spileotes), şi l-am primit 

cu dragoste; şi Preasfinţitul de Betleem 

ne-a, întâlnit de două, trei ori, şi suntem, 

stăpâne preafericite, foarte gătiţi să slujim 

Fericirii Tale şi prea-sfinţitului Seaun 

Apostolie eu toată grăbirea, cum nu ne 

îndoim că o ştii; şi ne rugăm numai să 

ne iubeşti şi să-Ţi aduci aminte de noi în 

sfintele-Ți rugăciuni către Dumnezeu, şi 

să ne bucuri adesea cu sfintele-Ţi scrisori
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vebzwpete, nai ai âmpeat ns ehpai ue Înv. 

pas, Defpovagiov 6. 
Tic “Yuerăpoe Moxapârrjroe 

vâroe, vai 

vie 2v Xprore mai De sie Tobe Gptounbc. 
“lo. Nigdăzoe Boef6âc. 

(Legrand, Recueil, pp. 194-6, no 104.) 

DCCLXAI. 

văditoare ale bunei şi mult doritei Tale 

sănătăţi. 
Şi, de oare ce se apropie şi sfântul şi 

de suflet folositorul Post cel Mare, rugăm 
pe Dumnezeu Sfântul să învrednicească pe 
Fericirea Ta a-l petrece sănătos şi bucuros, 

şi să Te închini şi la sfintele patimi, şi 

să serbezi şi sfânta şi bucurătoarea de 

lume Înviere cu toată lumina şi strălu- 
cirea, şi în acest an, și întru ani cât de 

mulţi. 

Acestea; iar anii Fericirii Tale fie de 

la Dumnezeu foarte mulţi şi prea-fericiţi, 

şi sfintele-Ţi rugăciuni fie cu noi. 
1716, Fevruarie în 9. 

Al Fericirii “Tale 
fiu întru Hristos şi eu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa 

de a-l vedeă, grija ce va avea de mănăstirile Sfântului Mormânt şi bibliotecile 

bucureştene dela Sf. Sava şi Sf. Gheorghe. 

NixoMob Manpoxopăro» noch 

NpboxvBoy, larpiipxijv "leposohbuwvy. 
1716, Mapriov 2. 

Td ad up! 705 mapehivros "lavobupiov 

teporarev pâna ris “Yuerepac Maapti- 
crpros sMăfouev, za Gă riy ăvabijy uri Epe- 
rozărry Dpetay rrjc BzepfizhNOwae E/dpripev' 
Evopev mai că Erceliie voopbuava, wa eb- 

-aptozobuev vară 20h)ă 7ij Vperepa Lea 

paetizi ră zip îpbe Tpăc Bepuijpy zarptriyy 

abris dţăzi vai zăs tepâs sas ebpăc GR0d 

dawhâs Extyopritei Tjpiv de eivat 20h5/povos. 

“Ore mai Tuss E:/opev 2obâ ab3î Gepporătrj 
- 7 * V > £ ma P a. 

păzi nai apa edhiferav, Bă ăwetGăh- 

75 vvogitet, 

zâvtore vă Cobhedowuu.ey 

honey 20 „ai. siueofisy Erotu6- 
2 

eră 2431 TAG 

aonOvuiag 74 "Yueripa Mazare 10 76 : d k Î i 4 

me
 

s
g
 

Iavaţie Tâco, z7i 96909 TIpXADĂGDREV pi. 
zazperiv (sic) bădios vă us 2poGrâl ei 
- 35 
6, at Grile. 

Va
) 

Manapizaze BEsnoza, pază d ap 7 

peyahi,zety &zezhy eis Îpăs etvat vă Azohad- 
ompzv îcabha Ti “Tpecepao Maraptâcrza, 
îsă vă perahifuey pai abrozpu pas Sâ 

lapâv ag cop pai edhopây 47 70, 2a7pt- 

bi : 
> 
*» 

  

25 Dodi 2609 Îppiy ra amot zor 

a.
 sapardipev zi âftov Bea vă păs ate 

a
 

54 Td prțopâtepo» Tis t2păs 715 aaponias. 

Tă îvcadba îspă abs? povanipia 65) 

| 

———_. n. 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Ilrisant, Patriarhul de Ierusalim. 
1716, Martie în 2. 

Preasfinţita scrisoare din 13 lanuar trecut 

a Ferieirii Tale am luat-o, şi pentru buna 

şi prea-dorita-Ţi sănătate cu prisos ne-am 

bucurat; am aflat şi cele scrise pe rând, 

şi mulţămim mult Reverenţei 'Tale pentru 

călduroasa-Ţi iubire părintească faţă de 

noi şi pentru sfintele-Ți rugăciuni pe care 

ni le dăruieşti din bielşug; să trăieşti 

întru mulţi ani! Că şi noi avem către Tine 

prea-călduroasă iubire şi înaltă evlavie, nu 

ne îndoim că o ştii, şi suntem prea-gata 

totdeauna a-Ți sluji cu toată graba Fe- 

ricirii Tale şi Preasfântului Mormânt, şi 

numai ne rugăm de părinteasca-Ți încre- 

dere să ni orânduieşti la ce porunceşti. 

Prea-Fericite stăpâne, deocamdată cea 

mai mare dorinţă a noastră este să primim 

aici pe Fericirea Ta, ca să ne împărtăşin 

şi de la obraz de sfintele-Ţi rugăciuni şi 
binecurântări şi de părinteştile-Ţi sfaturi. 

prea-folositoare nouă; astfel rugăm pe Dum- 

nezeu Sfântul să ne învrednicească în cât 

mai mare grabă de fiinţa ta sfinţită 

Sfinwle-Ţi mănăstiri de aicea vor areă 

181 

1718, 
2 Mart. a 

În
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1116, 

14 Mart, 

aw Ep nâoav Exioxebwy, 1aBoe zharbrepov 
Geha xaradâfm 2apă Tod 2ayeporărov drjiob 
BqOhesp.. 

E-/aprorobyey vai dă rijy ădetay On0d păe 

dideLvă E/opev[eto03o0v] sis mi Gr6hc? i dap! rob 
"Aiov Său mai rob “Arion Tewpyiov 6 ză 

16 pic Gxonbe 
„mi ha Gbhia, 

eiva vă npoo0zowpev sei 

dp vă năpopev ETGL Smpt&- 

uefa. 
>Rpăbonev xpohafovros ăzd Lai pbe 

“Yperâpay Maxapiitata, xai pEppt 70 

dăv EhdGouey rhy azâupiotwy sic BijwGtv 
Ti 

vy 

îperorârs ytetae 

Dnobây, xai 
TI 708 Xa TV AITPIXWOY 

Tijs napanahobpav vă pis 

apozoti, sbvă pă ră tepă Tre Tpăupara 

ud vă păe Evdopărat RăvToTs ele răc za- 

“H purăra pac 
1p06- 

voiae -0DEÎE  TpOGs/ĂS. 
Bruva Llovhgepia, eră 16 TEXyay Was, 

zwvodot vijv “Yperspav Maxaptârara, ai Tijv 

îepăv adrije Bettăv mer! ebhafeige dhondlov- 

at. Oi “pivot ris “Tuerspae Mamaptbrijtos 

etjoay GedQev zâp.nohot si povedrwasie, ri 

ai navămai re ebpat pe” îjpbv. 

ps, Magpriob GI. 
Tijc “Yperspas Maxnptâraros 

2v Xprore uai Ghos eis robe Gptouobe. 
"m. Nuxshaoe Boef6âas. 

Ca 
ji ai 

(Legrand, Recueil, pp. 19%-7, no 105.) 

toată, supravegherea, precum mai pe larg 

vei afii-o de la Preasfinţitul de Betleem. 

Mulţămim şi pentru voia ce ni dai să 
avem |întrare) la biblioteca Sfântului Sava 
şi a Sfântului Gheorghe; scopul. nostru 

anume este să adăngim acolo şi alte cărţi, 

nu să luăm; aşă dorim. 

către Feri- 

cirea Ta, şi până acum n'am primit răspuns 

spre vădirea prea-doritei Tale fericiri şi 

a părinteștilor Tale sfaturi, şi ne rugăm 
să ne bucuri des cu sfintele-Ți serisori şi 

Am seris dăunăzi din lași 

să ne pomeneşti totdeauna în sfintele-Ti 

rugăciuni. Prea-iubita noastră Doamnă 

Pulheria, cu copiii noştri, se închină Fe- 
ricirii Tale, și sfinţita-Pi dreaptă cu evlavie 
o sărută. Anii Fericirii Tale fie de la Dum- 
nezeu foarte mulţi şi pe deplin fericiţi, şi 

preasfintele-Ţi rugăciuni cu noi. - 

1716, Martie în 2. 

Al Fericirii Tale 

fiu întru Hristos şi cu totul la porunei: 

Io Wicolae Voevod. 

DCCLXXII. 
Dimitrie -lulian6, capuchehaie; către Patriarhul Hrisant Notara, despre che- 

marea posibilă a lui Nicolae-Vodă şi soarta lui Ștefan Cantacuzino, precum Şi des- 

pre Doamna Marica a Brâncoveanului. 

"Rauorohi, Kpbe răv “leposo SAD pu Îpboay- 
dov, mei râv xtw3bvov Tod Sretăvyov Kavra» 

zaotyod, ui mepi tije oixoveveiac Tod 'je- 

wâvoe Koyazavrivo» Broorpâa Bparnobăvov. 
Maxapibrare, sopbrare vai ăyuorare dE0- 

T0Ta, 
id 

Bovhrus 2poonbvă, ecpevoc upiov rod Qeob 

"uerăpav Maaptrara edhafoe ze ai 

vă taci adrijy e5Buuoy, Dă vai nave 

vzmpod bzeprăpay. 

Tă zâvzwov vpăupa abrije EXafoy mă Thy 

ppoubv rad Gkoyăstov Gzohiyov, ri Ed6- 
< 

ziv xoBerwvijy Dyeiav 

Pr
e 

-
 

- 

mau Bbptoy zdy Qsbv dă 

IS, 
Rt sfa sie zohiiiv epovida vai DEpLUVaV 

îă vi ăpmea Gnod Erie foc vă lăobuev 

zcvz6za vpăpuara abrâ' 

E pay 
not, Banpâtovrae dă zi 2651) Goziy 44 

tome tteniemăec vă rd Exapev 1] Vperspa A Ma- 

TĂ TĂVIUIA ai 

azi ăn. 3 Emauapizarae AVBvirs 

Ş,
 

Pa
 

Scrisoare către al Ierusalimului Hrisant, 

despre primejdiile lui Ştefan Cantacuzino 

şi despre familia Domnului Constantin Ba- 

sarab Brâncoveanu. 

Prea-ferieite, prea-înțelepte şi preasfinţite 

stăpâne. 
Fericirii Tale cu evlavie şi supunere mă 

închin, rugând pe Domnul Dumnezeu să 

Te păzească bucuros, sănătos şi inai presus 

de orice scârbă. 
Prea-cinstita-Ți scrisoare am 

cu venirea vrednicului de iubire Theologos. 

şi am lăudat pe Domnul Dumnezeu pentru 

dorita-Ţi sănătate. 

Suntem în mare cuget și grijă pentru 

zăbava ce sa făcut până să vedem prea- 

cinstitele şi mult doritele Tale scrisori; 

şi încă şi prea-luminatul Domn mi-a seris, 

minunându-se de atâta tăcere; şi poate 

s'o fi făcut Fericirea Ta, pentru 

primit-o 

anume



14 p2671]<, 

gihoy abrijs 

dizaoy, za vă ză „xpiv Îi Datele 
arie, E 

Kai Topa, God paxpvet zept0653epav, pă 

me BEho pâc 2vfopin0î) zksov;- Ilapă p.6yoy, 

âpob brăvopuev 1ai pete oby Bea etc: ci 
"Adpravobzov, God eivat nnottarepa, T6re 
Behopey. Eye cbivă ijv-păpri vă. ănohiu- 
Găvouey. ră oefăcuia aărIă păpuuăra, 

PEretyo 605. Sfiuetvet dă zijy 20601, 
mA 7 z 2 pe [d rod sxhapirporirov Abd&vrov, Gvpuzepăiyouoă- 
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Exstuo „0705 eipat ebhoţbrepov val Enwpehte- 
repoy, 44 pap Exsivo Bes duet ic 

îptou66 75. Ă 
eivat 6 

Iz ADI ee 7 . e , 
tG9 AL TA 039, YpI4Cst Tep TQD TS 

ab Bosfovăa, ebxoutyn sie ră vă ui 280% 
sic waulay dvăţumv ete md Gzotov zapaxălâ 

zi 2 rby Beby vă mby theo ri Fra 
npârnră 705, 6x05 xăy 1) Cot, Tov vă pijy Xty- 

3vyebam), dr. (4ădâc BEhet ră EuaGey 4, “Vys- 

âpa Mazaptirns) ete ZONĂ MA AATĂOTAOW |. 
stvat, 905 mol ră TDEŢBATI 49 Tă XORpa 
(Goa ebptdmuav) xi ză onmiztia. vie "Erau 

" apfeqrâe zov, Ga ză Enbpiehosv 1 Baatăzia, 
ai tpaivezat me dEy. sivat -3: Grozbs âtă vă 

măpow ră ăonpa ov 'ămb mheovefiay, aNă 

dă dh ăzopulir. 10 6 &toc Qsbe vă zi 
Arp: d de ui îjbede. zobg- varapizat And 

apăra în “Yuerega Moaptări me, tă vă pă 
robe ÎDzATaL 7007, 

= 
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î] Aă ci văav "Fairy pai zods Gb Eeivi 4 
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Ga0d vă Raoyi- 
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Drhoraroe 
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47069 Vă văi Ti 2axpaspisopzy, 

îpuoy ză Goa rusa vai zei 305 hw 

i Koyoezveison, mai ce ză vă jpârg dv 
a Aaaa i za vei Ă 

apbs ză AdOâverjy G2y ză Walvet eb- 
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2â5vi Baa, 

1%. ze vă eioarentă, 630 vă 20 ŢEr, 

vapia mipvi is Ed. 
Tă say zastpoy Zu6 Tâpa Axâpir, Dv Exa- 

Î . , 1- . . Pe 
ete notBeiav “mol elis” mavâva, Tăy 

ră Ozitov ăv styot ebhoţovy văi: 

  
    

pedeapsă şi. canonul prietenilor Tăi; şi 
dacă, aceasta e bine. şi drept, las să judeci 

Fericirea “Ta. 

Și acum, când zăboveşti mai mult, poate 
că xrei să ni- amintești mai mult? Numai 
cât, când vom merge şi noi cu Dumnezeu 
la, Adrianopol, care e mai aproape, atunci 
vom aveă adesea plăcerea să primim vene- 
ratele-Ți scrisori. : 

Ceia ce spui despre cheinarea prea- -lu- 
minatului Domn, presupuind vremea până 
la,  Srptemvrie, ce am să zic? De oare ce 
spui că nu e de folos pentru multe pricini. 
Înalta-Ţi pricepere ştii ce e mai bun şi 
mai prielnice, şi după aceia, vei face cum 

Îţi va fi pe. plac. 

„Am văzut şi câte le serii peutru Ștefan 
V'oevod,. rugându-Te să nu cadă la vre-o 
neoie; pentru care rog şi cu pe Dum- 
mezeu să se milostivească “de” Luminăţia 
Sa, să nui se primejduiască viaţa cumvă, 

căci (după: cun vei fi aflat Fericirea 'a) 

în foarte rea stare se află, de oare ce şi 

lucrurile şi banii (cât s'a găsit) şi casele 

Luminăţiei Sale, pe toate le-a luat Îm- 
părăţia, şi se pare că nu au de gând să 

iea banii lui din lăcomie, ei. pentru altă 

pricină; şi Sfântul Dumnezeu să-l răs- 

cumpere: să nu-i fi blăstămat de la în- 

ceput. Fericirea Ta, 
dânşii acuma. 

ca să nu ai durere de 

“ Despre Ilecuba cea nouă şi surguniţii 
împreună cu ea, Dumnezeu ştie că din 

„tot sufletul doresc uşurarea şi liberarea 

lor; şi, de ar fi şi în puterea mea, ca să 

încercăm şi să se îndrepte, cât sar puteă 

âm compătimi. Căci şi prea-înălțatul micu 
Domn are durere de ei din inimă, şi adesea 

ni-a scris, de e cu putință să ne luptăm 
cât! răzbim; dar ne temem ca nu cumră, 

luptându-ne pentru bine, să facem mai 
mare pagubă. Şi de aceia aşteptăm poate 

să se întâmple vre-un prilej bun 'ca să se 
poată face ceră bun, să nu-l scăpăm. 

Am cunosc câte le insemni şi pentru 
chirişgi Constantin, şi să nu socoţi că e 
bine a se scrie 'pentru el Domnului; fi! 

Eu am scris câtam. putut, şi de aş fi as- 

cultat, ca să i se facă vre-o chiverniseală 

acolo! | MN 

Ale părinţilor până acuma încă n'au 

p
r
 

Li 83



1716, 
14 Mart, 

1716, 

24 Mart, 

fay wapiay stâmowv mahiv, mat 6 Bec vă | luat vre-o ştire bună, şi Dumnezeu să po- 
civovouil5 Th nahbrepovy. trivească precum e mai bine! 

Me ftav wpăpo, Fovrac xi ppovriâaie În grabă Îţi scriu, având şi griji multe 

zohhnie al Bâpvfov râv ăonpov OT0d Erot- şi zgomotul banilor ce pregătim şi dăm 
wătomev șa didouev mată zi owwijfevav” eie după obiceiu, la care, cum bine ştii, am 

mă &noia, woBoc Băv mi AavOăva, GNTmy oareşce ajutor de la luminătorul (sic) mieu, 
forberay Ezo ănd răy cooTijpă V.0b, %al Ta- şi rog să am iertare pentru acuma. 
pana vă Ep ovunâfzoy vară 1 2apiv. | 

"AntSwuz rbv Xotpertopby pă răc ebpăe Am îndeplinit heretiseala eu ale Tale 

714, că re urpi vol rîj Oovarpi, aiztvec dnep- rugăciuni, mamei și fiicei, care peste mă- 
eb/apiazody xi Govhxe Tpoaxbyoby ri] sură se bucură şi supus se închină Fe- 

Maxapirira adrîjs" îv âvaenpain 1ai 5 Bebe ricirii Tale; pe care să Le ţie şi Dum- 

ebăarp.ovoboay ee Erâv nohhâv nspiodobe. nezeu în fericire ani îndelungați. 
aqis!, Mapriob ti, 1716, Martie în 14. 
Tic “Ypertpas Manapt6rqro6 A Fericirii Tale 

d0doc editie: slugă evlavioasă:: 

Arpiirpias "lovhavyâe. Dimitrie Iuhano,   
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCLĂXXIII. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea acestuia 

“la Enos. 

Maxapibrare, drare vai coprare Îlarpiăpya ris diac zâheoc lepovoahi, xai 

2558 Nadatorivac, &v Xpioră wo! zărep oeGauiwrare. 
Tv “Ypertpay Moxzptărara mpocxvvâ, nai rw tepăy abrije dettăy edafic ăonăbouat, 

eâuevos rod mavroâvvăp.ov Bes0d nos Bapvhărror abrijy ăvoooy, ătporay, XĂDTOV, Dă, po- 

ap66tov xai mavrbe ăvapod Gutroxov, Tă tephv păpua rîje “Tuertpac Maxapibrptac Ehafov, 
2£ ob zăv mahiv ene bitetav uafov, Exdpriv” Ervov mai ră tvefije vpapâueva, Exarăhabav xai 

zăy sie miv Atvov zqratuâv rqe. Ilohă nâwvet î) Moxaprârns adriie 6no05 xăuve zotabrv &ta- 
rpifiiv. "Ac Ego 85 măhw rijv mipiijv râv lepâv adrîe pauuărav, O70d vă WE caveptbyI] Ti 

agafiv rs byetay, weră xai sicwvos ăXho» ypetb3ove. Oi /pivor rs “Ypertpac Maxaptărrjros 

stoay (edf=v zâp.nohho xai mavevrbyeis. 

1716, Magriov» 14. 
Tîs “Yperâpac Mawnapiorijros sis rob Gptouobe, 

owns Mavprxapăăroc. 

(Biul. Ac. Rom., copiile d-iui M. Ghedeon; Legrand, o. e, IV, p. 153, no 104.) 

DCCLĂXXIV. 
Costandie Mitropolitul de Chalkedon către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

plecarea acestuia spre a fi de folos lui Nicolae- Vodă. 

"lizrorohij, Kovozravriov Mrjrponohirov Xa). Scrisoarea lui Constandie Mitropolitul 

1jdovos zpbs rby XpboavOav, Betnvbovoa zijy de Chalkedon către Hrisant, arătând în- 

apehpov Eni dowioa mie Bigyias Extp- 

doi xob Xpuoâyfov “lepooohbuov Emi rod 

mvebuaros Tod Nixodărj-B65a. 

râurirea folositoare în ce priveşte câr- 
muirea 'Jării-Românești a lui Hrisant de 

Ierusalim asupra spiritului lui Nicolae- 

Vodă, 
Mozaptbrate, GedaGutrare vai aytbrare Prea-fericite, prea-renerate şi preasfinţite 

sonora, rijy Maxaptrqră so ebhafâs npos- ! stăpâne, Ferieirii Tale cu evlavie mă închin, 
456, Tijy poxapiav abrie Beftâv 1jd5o6 wa- săvutând cu plăcere fericita-Ţi dreaptă. 

TAGRALOLEvoc. 

"Enavevprozueda - wc ropa nt Ţinatas Ne aflăm până acum cu dulci nădejdi, 

că poate vom întâmpină peste puţin pe ziztons, dr răza 1j0fhauev xoabost ad7 
*
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ete paxpăy ri rprn60urov adrijs Maxapiârqra, 
chmiloyrec vă 6pioy) £3â xază ră ăytov llăcya, 

mai a 0Ehapey onvevppavi per abrty. 
Masyres 88 rijy ănorjuiav rs ăzb vpăpua 

ris cefăourvv mă mzpăe rby motvbv wihov eb- 

vevtorarov Ăpyowa Meyâhoy-Aoyo0ăriy, EAo- 
zijdmpev păv Ohizav ddr rijv ăroorepibnuev, 
GAP Bpăpquev mai ară mGĂă, Tebpovrec 

zac Dede clore pei) opsheta mpbe Tăv 
Dvijdraroy vai eboebeorarov Adbâvrry, ai 
da 8 ris xahts cas ovufovhije 17 68%- 

“las Ea 8bym03) 

sie 

“Yynh6rne ro» vă wtpY) 
xahijv Aarăoraaty moi sic way 6Ep- 

vqaw Gha ră mar abrâv: dă m Gnoiov 0ed- : 

wevot 705 Beod od âuxdeinouev, Xa dtă rijy 
xahiv oreptoaty rijs “Tyqhârnrâc av, Xa &tă 
iv bmeiav zije Moxapirmrbc ras, Xa ău- 
mozec vai. îi Enavănapațis cae vă elvat 6 ri 
hoţi Enilouev, ut edOopiav. “Iluete 38 €30 

ămontvopev nafoc etpecte, xai pt ăhhoy. 
"AAN enetâi, wi mpooertn ză zonabTn 

ROapATagte ete Td vă Tijy GTOXADGOUEV OWUA- 
7x66, Taparahodpav vă Wc TOO pă 

ră cefăspă Tae păpuara, za vă pic Ju- 
ponot pă rijy Exdidootwy ris Eperie iv 
bpeiae ame" Îv dapohătur 6 râv Ghoy Bebe 

ăvorăpav rise Entpelas vai 
az nâpaohha vai navăyada Er). 

pas! 

Djtziva5aay 

, Mapriob 2%. 
Eie ode Gptouods rîc Mazaptorirde 7148 

Xahumâ6vas Kwyorăvrtoc.   
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

cea de trei ori dorită, Fericire a Ta, crezând 

să pofteşti aice de Sfintele Paşti şi că ne 

vom bucură cu Tine. 
Ci, aflând de plecarea Ta din serisoarea-Ti 

venerată cea către prietenul nostru al amân- 
durora, dumnealui Marele-Logofăt, ne-am 
scârbit puţin, pentru că am fost lipsiţi de 

“Cine, dar ne-am şi bucurat mult, afiând 

că va fi mare folos pentru prea-înălțatul 
şi prea-cucernicul Domn şi- că prin buna-Ti 
sfătuire şi călăuzire va puteă duce Înăl- 
țimea Sa la bună stare şi la bună chi- 
vernisire toate ale Lui; pentru care nu 

încetăm rugând pe Dumnezeu, şi pentru 
buna întărire a Înălţimii Sale, şi pentru 
sănătatea Fericirii Tale, şi de-ar da Dum- 
nezeu ca şi întoarcerea Ta să fie în ce 

fel nădăjduim, cu voie bună. lar noi aici 
aşteptăm cum suntem, şi alta nu este. 

Dar, de oare ce sa şi adus iarăş atâta 

prelungire ca să Te întâlnim trupeşte, Te 
rugăm să ne mângâi cu veneratele-Ţi seri- 
sori şi să ne bucuri cu vădirea sănătăţii 

Tale nouă dorite; pe care să Te păzească 
Dumnezeul a toate lucrurile mai presus de 
toată uneltirea, şi sănătos întru prea-mulţi 

ani și foarte buni. 

1716, Martie în 24. 

La poruncile Fericirii Tale: 
Al Chalkedonului Costandie. 

DCCLXXV. ” 
Doamna Pulheria a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre schimbul lor de scrisori şi legăturile ei de prietenie cu Domniţele 

Brâncoveanului. 

Ilozhegias Adwvyae Entezohi, 
saci, Varprăga 

Tphe Ngpi- 
Ieromepove 
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80518. Vol, XIV, partea II-a. 

Scrisoarea Doamnei Pulheria către Hri- 
sant, Patriarhul de Lerusalim. 

1716, Aprilie în 9. 

Preasfinţita scrisoare a Fericirii “Tale 
am primit-o şi buna-Ţi sănătate 

am lăudat mult. pe Dumnezeu; am aflat 

şi cele scrise pe rând, şi ni pare rău, prea- 

fericite stăpâne, că spui Fericirea Ta cum 
că ni cazi greu cu sfintele-Ţi [serisori]; 
să ne crezi Fericirea Ta că, dacă eră pe 
voia noastră să primim zilnic sfintele-Ţi 
[serisori], altă bucurie şi fericire mai mare 

n'am fi putut aveă, căci, precum nu ne 
îndoim că n'ai uitat, avem către Fericirea 

Ta o foarte călduroasă evlavie, şi Te rugăm 
mult ca adesea să ne bucuri cu sfintele-Ţi 

pentru 

3 

1716, 
9 April 

D



1716, 

13 April. 

“paxadoduev wară mzohă ovyvă vă pâc':ja- 
penoti) :uă ră tepă ris păpuara, Brjkorixă 

mc ăvabije ui Eperorărijs byteiac rs, 

27 «pă TV Ttpiăv Tv Tarpixâv TIS Enitar- 

p.dT05y. 

Ilpbc râs Sowvirţac 705 paxapiro» Bao- 
oupăfa-Bda cepâpeda pi săvorav ui ăgă- 
my mai nepiroiţoty, xl râs Eopev be voi 

idiac u.ae ădehpăe, mai ete mb Stie, mată rijy 
zarpexiy rrs afimotw, 05hopev wpepeobar vai 
pă meptooottpay dyănv. 

Tă cthrară pac râxva, ănodetăpeva peră 
Tis Tp0Sqx0bons npooxbvijoewc răc navayiae 

as ebpâs, ebpaptorodor mhy “Ypertpav Ma- 

xaptârira pai rijy tepăv abrije Gefrâv uer” 

ebhafelas ăorătovrat, 

Oi 8: ypâvot ris “Tuerâpae Mavaptârqroc 
simoay Be6fev năumodho xai navebroyeie, ai 

a: navățai rac ebyai ue? Tuy. 
„as, 'Anprhiov W. 
Tie “Yyerepac Maxapiârrmos îv Xpiorâ 

Owidrqp xai eis robe probe. 

Ilovăyepia Aduva. 

(Legrand, Recueil, pp. 197-8, no 106.) 

  

scrisori, văditoăre ale bunei şi prea-doritei 
Tale sănătăţi, şi cu cinstea părinteştilor 
Tale porunei. 

Faţă de domniţele răposatului Basarab- 
Vodă ne purtăm cu bunăvoință și dra- 
goste şi îngrijire, şi le avem ca şi pe chiar 

surorile noastre, şi de acum înainte, după 
părinteasea-Ţi rugăciune, ne rom purtă 

cu şi mai mare iubire. ” 
Prea-iubiţii noștri copii, primind cu în- 

chinăciunea cuvenită preasfintele-Ţi ru- 
găciuni, mulţămese Fericirii Tale şi sărută 
cu evlavie sfinţita-Ți dreaptă. 

Iar anii Ferieirii Tale fie de la Dum- 
nezeu prea-mulţi și pe deplin fericiţi, și 
preasfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1716, Aprilie în 9. 

A Ferieirii Tale întru Hristos fiică şi 
la poruncă: 

Pulheria Doamna. 

DCCLĂXVI. 
Roxandra Mavrocordat, sora lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre plata unei datorii către ca printrun categumen şi despre zăbava 
lui afară din Constantinopol, cu salutări şi de la ginere şi fiică, de la fin (viitorul 
Grigore- Vodă Ghica) şi de la noră. 

“Poţovâpoc Mavpoxopâăriic Emtorahi apăc Npboavbov, Ilorptăpyrv “epocohb.ov. 

1716, 'Azp!Aiov 13. 
, P . , a . . y e 4 Tiyutov Ypăuuua mpodafivroc thăfouev rîs Maxaptiznrâc 76, x Ejăpruey Dmep- 

BaMh6vruc tă riv ăyadhy ai &periv Tjpâv teiav adie" Ervouev mai mă Ecetie verpauutva 1 7] ÎS £Y Yes Di 
xai ebyaptorobuev ri) "Yperâpa Maxapiirar nepi râv mpbs Tpâs cbxâv diay adrij. 

"Ehădopev ai ră ăonpa 6n0d păc Yypope dă etpăs rob buerepov djiov waBrjyav- 
2 [a sa z PA e 7 = [d A “ptvod, "Anpridiob to!, vai Evpăprioay ăntobev zic Guodoyiac. Mâc xanopalverat Gnob tteua- 

xpbere amd zijv Iov mai, e caiverar, B5et ev) ăpima vie tnavaxăuțebe ve. Tapa- 
xahodpev Buwe zăv ăptov Bedv vă ziv 307 boiv vai mohoypâvtov edroyiuv, xal, uă ză Eeoe 
70 mavayădov Beod, Behe vtvy vai 1) Enavăzaubre, os EmtBonoduev. “O yaufpbe vai 1) v6pq 
4.00, 6 vide wob ai 1) vbppn riiv zpoozbvobv, xai ebhafăc donătovat rijy âjiay ze Gebăv, 
"Ey map npooijrovri, zapaxahoduey, ăs Epowev ziwâv zis pânum Bă iv "pad pe 
Dpuetay, vai ov abrâ răc lepăc abris edăc. 

Tadra dă 05 mapowoc, nai ol Xpivot cîje Maxaptorijree ee etmjoav Bedfey zau- 
2ohhoL Xai navebroxeie. "Apt. 

1716, "Azprăâtov 13. 

Bic robe prods rîjs “Yperspac Mawaptriros: 

“Potăvâga. 
(Legrand, Recueil, pp. 220-1, no 107.)
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_ DCCLNXVII. 
Nicolae Mavrocordat, pentru 120 de aspri daţi mănăstirii Dionisiu de la Athosi. 
(Bibl. Ac. Rom;, copii moderne de documente greceşti.) 

    

DCCLNXVIII, 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre ştirile cele mai 

nouă dela Adrianopol. 

Maxapibrare, ămrare vai coporare llarprăpya zic diac mâhewe 'lepovoahip. xa: 
zice Iohatarivrje, îv Xptoră pot osfGaoptbrure îărep. Tiy “Yperipav Mavraptormra zpoo- 
*DV6, xâi my tepăv abrije Gefrăv ebhafâe ăozătomat, Beâpevos rod navrodvvăuov Beod Onwe 
sxEnot wait dopohărro! adry voooy, ărporey, Xhoroy, dit; paxpifrov ai ave ăvtapoi 
ausroYoy. 

Xâpur Bei, ri) zâunr 705 vbv rpeyovros Matov îjXOopev eic ri “Aâprăvobroh 
nete. "Aâtohoţăv ri xară mb mapbv dăv Exo vă zi orjperboo. “O ubp "Avavinc, ăvOputiie en; 
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“păpua ie “Yuerepae Mamaptârijtoc mhoririv mic Gaie moi Everîs pot byteiac* îe ră 
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1716, Mtv 6, nd "Adpravovnâ)ene. 
Kai zăv Mavambrarov 2cbyroya 200 âă nkv Maxaptorjză ris, mal uă galverat vă 

civat pihoc re Maxaptâzirâe me, nai vă ăxob mai dorov, 10 xbp Soriipine, zpotovăe rob 

Kapap:zobta, eivav vantexapăc rod Ilavamuuzărov. Paiverar nai adrăc vă âxciim avpufnhiiv 

ai hâvow âv îjede mbv vpăta în Mavapiecne adres măvtva păpua dă vă ebpiormrat eis 
zi Bobhebaiv ere, dăv ut volverat vă elvot mepttrdy. 

Vide &v Xprorâ vai bhos eis robe bptopobs: 
| "loăyyrs Mavpoxopâăros” 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedevn; Legrand, o. e. IV, p. 154, no 110.) 

    

DCCLSXIX. 
Cosma, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

petrecerea sa în Moldova, prietenia ce-i arată Domnul şi legăturile cu călugării 

de la Ierusalim. 

"Eatorohij ap zdv “Iepocohbuay Xpboay- : Scrisoare către al Ierusalimului IIrisant, 

fo, mepi ris ebwevetas 765 Tprep.6yos Mohâo- despre bunăvoința Domnului Moldorei către 
haine ete tv 2poty Bovoravrvovzo)ema fostul Patriarh de Constantinopol Cosma. 

Rospâvy. 
Kosp.ăs, Ehtwp Bed apyiezioronos apr 

Rovoravewvobzideos, Nae “Popure, vai oino- 
nawabe Hacpriprs. 

Cosma, cu mila lui Dumnezeu fost ar- 
hiepiscop de Constantinopol, al Romei celei 

Novă, şi Patriarh a toată lumea. 
Morapioraze val aporase Ilacpiâppa Tie Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

aias nâheos “lepopoahiu za aăors Îla- sfintei cetăţi Ierusalimului şi a toată Pa- 
hatstivie, £v "Asie Ilvebuas damă vai lestina, întru Duhul Sfânt iubite şi prea- 
zepradOrce afehzE ai Gohhetsodyt, vbpt, dorite frate şi coliturghisitor, doamne, 
„pre Xpboavie, siv “Twecioay Mazapizrsa doamne Hrisant, Fericirea Ta frăţeşte o 
adehers ăonalâpen, 1dios se 19 zpos- îmbrăţişez şi mă îndrept către Tine cu 
66 Rp SaŢopedouey, €'/6uzuo! adi zapă plăcere şi dragoste, rugându-Ţi de la Dum- 
0 zây Ghoy Bec bpeiay s0ĂNeti) vai e nezeul a toate sănătate întru mulţi ani şi 

1 La 28 Ianuar 1713 (3221) acelas, ca Di:mn moldorean, întăreşte mănăstirea ieșeană Dancu 

la Xeropotam. 
2 : Ratoi tra. 2 La Legrand: Ratoogitov a 0 re 
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râs Xijs Maxaptirntoc etmonv mapă rod Beod 
root re Xa navevâniuovec, 
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“O apomy Kovoravrtvovnoheoe xol £v 
Xpiâre abris ăyanmbc ădehode.   

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

îndelungată fericire, tot ce e bun şi dorit. 

A trecut acum multă vreme, şi nici noi 

către iubirea “La frăţească, nici Tu către 
noi n'am însemnat cu dragoste cele ce sau 
întâmplat despre sănătatea noastră; iar pri- 
cina e vădită (căci a ajuns poate şi la auzul 
Tău cum sau economisit cu Pronia dumne- 
zeiască lucrurile noastre): căci, pornindu-se 
seandele împotriva mea, şi amenințând cele 
de pe urmă lucruri, şi urlând aceia de la 
cari vin scandelele împotriva noastră, ni s'a 
părut a fi uitat şi de cei mai de aproape 
şi de fraţi, neputând să închinăm cuvânt 
frăţesc către Fericirea Ta; însă, har lui 
Dumnezeu, cum au mers de acum înainte 
ale noastre, poate că ai auzit, cum am 
spus mai înainte. Ci acum petrecem Ii- 
niştit în Moldova, şi eu filosofie spre 
Dumnezeu, primind multă filantropie şi 
bunăvoință de la prea-înălţatul Domn şi 
stăpânitor de acolo, trăiască întru mulţi 
ani şi barul prea-bunului Dumnezeu să-L 
păzească, și să-l întărească sănătate şi întru 
mulţi ani trăinicie. Am găsit aici pe pă- 
rinţii de la Sfântul Mormânt de la mă- 
năstirile localnice cunoscuţi şi apropiaţi de 
Domn, şi avem destulă petrecere cu dânşii. 

Serisoare de la Fericirea Ta ne rugăm să 
avem pentru vestirea bunei “Tale sănătăţi 
şi creşterea şi întărirea iubirii noastre fră- 
ţeşti. Anii Ferieirii Tale fie de la Dumne- 
zeu mulţi şi cu totul fericiţi. 

1716, Maiu în 8. 

+ Fostul de Constantinopol şi întru 
Hristos frate iubit al Tău. 

DCCLĂXX. 
lerotei Mitropolitul de Dristra către Patriarhul Hrisant Notara, despre mila 

de Dare cuvenită Bisericii sale. 

Ppâţuua “Ispofer» Rouyrjvod, MzponoNzo» 
Apborpas, &rdobv dr ăvenafev &-popirăzo 2esj- 

Gia “jtep.ovrxi] Gvvâpopiij 2păs GoVTT 1019 ij 

iepăc Mijrpondheos rabre (37). râe Apio- 
pas). 

Te poxaptotăz, GoroTrăT 47 aporăre 
zazpi oi Narpiepym ris aia adăsos 'le- 
povsahiju, ai aiatis lahaorivrs, xp, 45- 
piw 1bp Xpvaivfo, ze îv Xptore pat aefac- 

piorăre eozorg za usră Gsv âvrzropt 
  

1 Mihai Racoriţă. 

| | 
| 
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Serisoarea lui lerotei Comnenul, Mitro- 
politul Dristrei, arătând că totdeauna s'a 

dat ajutor domnese anual pentru între- 
ținerea acestei Sfinte Mitropolii (adecă a 
Dristrei). | 

Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 

sfinţitului părinte şi Patriarh al sfintei 

cetăţi Ierusalimului şi a toată Palestina, 
domnului, domnului chir Hrisant, celui 

întru Hristos mie prea-venerat stăpân şi
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jzpiay, azehenas 8 Kopip zozâgonat, 

(Bibi, Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  
, 

după Dumnezeu ajutător şi binefăcător, 

cea evlavioasă şi pănă la pământ înehi- 

năciune. , , 
Deşi, stăpâne al mieu prea-ferieit, ori- 

cărui nenorocit binefacerile i se par mari 

şi mângâietoare, dar celui ce e foarte ne- 
norocit îi par prea-mari şi cu totul pline 
de mângâiere, aşă încât şi binefăcătorii şi 
mijlocitorii și îndemnătorii și cei ce trezese 

prin vorbe felurite şi convingătoare sufletele 
de Dumnezeu iubitoare spre a face bine 

celor ce an nevoie de milă, au şi simbrie 
mai mare de la Dumnezeu, şi dela cei ce 
au primit facerile de bine mari mulţămite 
primese şi se socot ca nişte mântuitori. 

De aceia şi Smerenia Mea va socoti ca 

o mare binefacere dacă prin solia şi mij- 

locirea plină de convingerea Ta către cel cu 
totul prea-bun,prea-evlavios și prea-strălucit 
al nostru Domn şi stăpânitor, binefăcătorul 

obştesc al celor necăjiţi şi de oameni iubitor, 

ar face să se dea poruncă (milostivă pentru 
noi) către cămăraşii ocnelor ca să se dea 
mila obişnuită în ficare an a sării, după 
venerabilele hrisoave vechi ale celor ce 
mai înainte au stăpânit această de Dum- 
nezeu păzită ţară, celor de pe vremuri 
Mitropoliţi ai preasfinţitei Mitropolii a 
Dristrei, fiind de fapt milă de mare dar 
şi Smereniei Mele, care mă aflu acum în 
mare strâmtoare din pricina cererii fără 
rost a puternicilor cari zilnice nu lipsese 
a ne tulbură; şi voiu rămâneă până la 

sfârşitul vieţii datornie al acestei înda- 
toriri. Pentru care, trimeţând pe acest 
bătrân între călugări Damaschin pentru 

aceasta cu hrisoavele la picioarele Prea- 

Înălţatului, rog şi pe Fericirea Ta să-i arăţi 
priinţa obişnuită şi să-l ajuţi într acestea, 

apărându-l şi ajutându-l în această a noastră 
rugăciune şi şi a acestei Mitropolii. Dea 
Domnul să Te întâmpinăm sănătos şi fe- 

vicit în grabă; ale cării preasfiute şi de 

Dumnezeu primite rugăciuni să-mi fie aju- 

tătoare şi sprijinitoare, la orice lucru bun 

şi mântuitor,. 

1716 (17172), Maiu în 27. 

Al Fericirii “Tale prea-venerate cu e- 
vlavie şi recunoştinţă datornic şi rugător: 

„Ad Dristrei leroteiu. 

Pe prea-cucernicul episcop de Betleem, 
chir Malahia, frăţeşte întru Domnul îI sărut. 
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176, 

5 Iunie, 

1716, 
6 lulie, 

DCCLXXXI. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre plecarea sa la Filipopol şi inceperea răsboiului cu Austria, dela care speră, prin „biruinţa Împă- 

răţiei“, „ocrotire şi uşurare pentru creștini“, 

Maxapibrare, ăprars ua soporare llarptâpxa râs diac mohewe “lepovonăiju. xai 
mâsns Iladatozivne, îv Xptorg pot nărep osfuontbrare, 

Tijy “Vuerepav Xefaopuurărrjv Manaprârqra Tpooxwvă ai riv lepăv adrijc detrăv do- 
mătopat, Bedpevoc rob movrovvău» Qe05 dnwc oxtno moi dapvhdrtot abrijy ăvoooy, ărpo- 
Toy, &hvzoy, bă, pwoxpiftoy vol navrde awapod ăutroxoy, Ilpă mood Ypăpuua ris “Tpe- 
râpac Mamaptârnros tv Eafoy, xăi Gavpătanat duete uă mb Eeoe rod Qe0d mai Gă rây poxapioy Xa Beoretflâv arie ebyây byoivopey pEXpr rod vby. Kaveva a&6hoov 8tv Exo 
vă riy onuerow, "Ess, ri, 4 rod zapâvroc "lebyiov, Exiwwijoapev ă.mă rij Piunnobnodw, vai 
zrvaivopey. “O os Qebs vă ebăontoj m xadby mai pEArov Tie xparorăc Baaideiac, 6nod 
vă Exovv wai-ot xpiottavoi md oxânoc noi very. "Ay 1j0ede uă 7potm Gnod vă Adfw TOpa pu cnc, zohă îjdeha rd xapi, îtdr ăyanză vă pavhăvo Tiyv xadivy vai Eperiv pot byetay x, Oi 
dă Xpâvot riis “Yperăpae Maxapiorpros Emoav de66ev mâunoddo wai Tovewrbyeic. 

1716, ?lovviov B. 
Tîje “Yuerepae Maxaptârnroc ei tobe dptopobc. 

"loâvyyns Mavpoxopăăroc. 
Tă ris Maxaptorijros Tis db £â rpexovv Ga add, mai Exo ză tiv Evvotay, 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon). 

  

DCCLXXXII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre ocrotirea ce va acordă recomandatului său, Mitrofan. 

Nixohdov Mavpoxopăărov mtotohi, mpbe | Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către XpboayBov, Tarprăpxqy “Tepocoh5puov. 
1716, 'lovitov 6. 

Tă ără xrf zapehBâvroc Matov iepby "Ypâțu.or 
tije “Tuerepac Maxapâruroc 2hdGowey nai 
tă 7hy ăvabijv xai Eperorărriv bpistay riie 
Smspiad)bvroe Eyăpnpev' 30% 0mp.ev edhafâe 
1 răc amine tije ebyăe, vai ebyaporoduev' 
Erwoev ai ră Beetije “pavbueva, 

"O Aoproraroc nază xp Mirpopăvqs! xat 
eipe xi Dede Em cijv edvotav xai entoveviy 
uae, &metdi) ebploxerat mai ete mxpeaiav Ti 
“Tpertpae Mazaptărijroz. 

Tă girara îmv zExva mpooxvvodat rijv 
“Tyerepav Mowaprărnra xai zijv iepây adrie 
dsttăv per ebhafeiae ăonătovrar, 

Ilapaxadobusv vară modă vă pi ua 
heimoby avxvă ră îepă adrije vpâpuuara, vă 
pavdăvouey zii ăzabiiv ai mohon66rjroy ere 
Dptetay, vă xalpopeda, xai vă p.âs Svop.ăra 
eig răc tepăe adrîe ape 8zy 2yrebtete, xai 
vă wăc mpoarăty, pă Bădjoc, îmetâi, vvogi- 
Get ziv Geppiijv âyăzrv vai Xxpav ebhăfay 
acd Eoev mzpăe adry, xi zijy Tpo6piav 
eie vii Bobhevaiv cre, Oi 3 povo zie 'T- 

1 Probabil Mitropolitul de Nisa, care urm 

  

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1716, Iulie în 6. 
Scrisoarea sfinţită a Fericirii Tale dela 

28 ale trecutei luni Maiu am primit-o, şi 
pentru buna şi prea-dorita sănătate a Ta 
peste măsură m'am bucurat; am primit 
cu evlavie şi sfiutele-Ţi rugăciuni, şi mul- 
țămim; am cunoscut şi cele scrise pe rând. 

Prea-învăţatul popa chir Mitrofan şi a 
avut şi va aveă bunăvoința şi îngrijirea 
noastră, odată ce se află şi în ocrotirea 
Fericirii Tale. 

Prea-iubiţii noştri copii se închină Fe- 
ricirii Tale și sărută sfinţita-Ți dreaptă 
cu evlavie, 

Ne rugăm mult să nu ni lipsească adesea 
sfinţitele-Ţi scrisori, ca să aflăm despre 
buna şi prea-dorita-Ţi sănătate, să ne bu- 
curăm, şi să ne pomeneşti la sfintele-Ţi 
rugăciuni către Dumnezeu, şi să ni po- 
runcești cu încredere, căci ştii călduroasa 
iubire şi marea evlavie ce-o avem către 
Tine, şi graba la slujba Ta. lar anii Fe- 
ricirii Tale fie de la Dumnezeu foarte 

â ca arhipăstor al Țerii-Româneşti lui Antim. În 
volumul suplementar vom da actul numirii sale la Nisa,



werâpae Maxaptoraroc etmoav 0e6fav adu- 
zoo xi zavevroyeie, vai at mzavăytai rac 

ebyai ue Tpuv. 

pis”, 'lovhiov c. 
Tis “Yyertpoc Maxaptorrjtos 

vos Ev Xprore val Ghos ete Tobe 6ptonobe, 

le. Nixshaoc Bosfcdag. 

(Legrand, Recueil, pp. 221-2, no 108.) 

| 

mulţi şi pe deplin fericiţi, şi preasfintele 
Tale rugăciuni cu noi. 

1716, Iulie în 6. 

Al Fericirii Tale 

fiu întru Hristos şi cu totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

| DCCLX XXIII. 
Marele-Retor al Patriarhiei constuntinopolitane, Constantin, către Patriarhul 

Hrisant Notara, despre hrisoavele şcolilor din Moldova, puţina aplecare pentru 
limba grecească în şcoală şi legăturile cu egumenii din Moldova ai mănăstirilor 
Sfântului Mormânt. 

"Emtorodi rod Meyăhov “Pijropos Kovoray- 
rivob mpbe rhv “lepocohbuoy Xpboavloy zepi 

rây xpooofobhoy râvy îy Mohdavta oyrăeiwv, 
sai. mimpovopobvros rijv rây Moh5avâv âvo- 

rponiav sie Exuââmatv ris EX vie YAboorje. 
Tiv “Tpezspav efaoutorărny Maxapi6rijra 

Bonhns nposxbv xai ij zovaniav abrije 
detrăv edhafâc vai your Gonălouat. 

TlpodaG6vruc tephrarov Ypâppa ris “Ypue- 

pas Maxaptâenroc Ehafa, mai dă Tv da 

iv moi Eperorărv byieiav Tre perădwe 
Exâprv, %ai Buvove ebyapornpiove ră o0- 
Coyre mat Sarrpoâvz adrijv Be ăvenenva, 
mdy Groiov 2OpaxaNâ vă rijv nepiepovpi xai 

vă iv Braguhărry, sis Tăy GupbTartov Ratpt- 

apyiidy &rosrodizdy adrie Opovov îv butea 
ua ebmpepia Brrjvexi Xa etpijvizi XaTagTă- 

set pexp! “ipoe baBorărov, sic xapăv, ăyah- 

Maoly Te vai GbOTa0ty mavtăs TG pptotu- 
vâu.ob Timpoparoc, "ESe6ry zavenhafoc za 

Tăe Tavavias 1 sb/ă6, vai brepew/aptorâ 
2voy xXat că Evetie Tpazoueva, xai, uă ză 
vă pă Tmohobânoe ne) &anvosbvr, Ev 
Ttebpo dv eivat axă zii peratoliy 76d 6 
z0b, Găv pzâpeoa edhăe vă xăuw ri ăz6- 
uprotv, Xa zapawad 7iv “Tueztpav ovuzu- 
Vessâcriv Mavaptozaa vă pă GD1'/0pT,0%. 

Tip zarhoraciv sis Mzoiavias î3v ăn 

mibăhho 208 iv Evpavay oi Exmeioe dpi 

DOriţobpeva abis: 26 Oprhây Tă p9o6- 

poa Eaba ză dupa, div adi /doa. 
CENhrpuă mpăunaza eizay 6. îiv GEhoby 

vă uâGoo Ti atât 2595, 20 6 bp 

Kwoyssavzivos dur, ortvera! eis ză 0/0)eioy. 

7 
2 
Vi 

meu â sanzporazos dios Brjiziu,, ai 

za 

A ză fnfiia d legi Anuaozrd Era 
Seti, m 

n
 ză aponzaneniie “pipa TG “Yprerăpa 
Manapiiszos” fus 2ăv pedpwo ăv 500 să 
pănpa is ijiois Enispoza!s.   

Scrisoarea Marelui- Retor Constantin către 
al Ierusalimului Hrisant, pentru hrisoavele 
şcolilor din Moldova şi înştiinţându-l despre 

neplăcerea Moldovenilor la învăţarea limbii 
elineşti. 

Supus mă închin Fericirii 'Tale prea- 
venerate şi preasfinţita-Ţi dreaptă cu evlavie 
şi în genunchi o sărut. 

Dăunăzi am primit preasfinţita serisoare 
a Fericirii "Tale, şi pentru buna şi prea- 

dorita sănătate a Ta mult m'am bucurat, 
şi cântări de mulțămire am înălțat lui 
Dumnezeu care Te mântuie şi le ţine 

pe care-L rog să Te păzească şi să Te 
apere în preasfinţitul Tău Scaun patriar- 
hicese şi apostolese în sănătate şi bună 
stare neîntreruptă până la adânci bătrâ- 
neţe, pentru bucuria, fericirea şi întărirea 

întregii turme creştineşti. Am primit cu 

toată evlavia şi preasfinţitele-Ți rugăciuni, 
şi foarte mulțămese; am afiat şi cele serise . 
pe rând, şi, pentru că a urmat mare ne- 

putinţă, nu ştiu dacă din schimbarea lo- 
cului, n'am fost în stare ca îndată să fac 

răspunsul, şi rog pe Fericirea Ta prea- 
milostivă să mă ierţi, 

Starea Moldovei sunt sigur că i-au 

seris-o sfinţiţii egumeni de aice; hrisoavele 
şcolilor am afiat că încă nu sau schimbat. 

Luiterele elineşti au spus că nu vreau să 
le înveţe copiii lor, deşi chir Constantin 
stă încă Ta şcoală. 

Pentru cărţile Sfântului Damaschin, a 
scris Preasfinţitul de Betleem, şi a trimes 
şi scrisoarea de poruncă a Fericirii Tale; 

dar nu ştiu de seva da scrisoarea sfinţi- 
ților epitropi. 

1716, 
8 Iulie, 

91



192 

1716, 

10 August, 

  

Tă rob Mrovpyâ6oxm xp ?Lovorivov )o- Lucrurile celui de la Barnovschi chir nălo vă ră Eunfey 1, “Yuerăpa Maxapiârne Iustin socot că le-ai aflat Fericirea “Ta cu xxroderrâc. Tăy Enauevy 6 xadbe X epopei, de-amănuntul. Aceluia i-a făcut bunul Se- uă Tijy 2poorațiy 05 ijrep6voc ubpia waxă, ___rafim cu porunea Domnului mii de rele, Ge ai mă fodya bo îmâpet rhy Enîjpe, cum şi veșmintele ce purtă, i le-a luat, Yopis xauiay aiziay, Avmoduat ră woyaori- fără vre-o pricină. Îmi pare.rău de mă- ptoy, Gri, unde mob, 6 Guonâe rob etvat năstire, căci, după cât aud, scopul lui e pe &pawonăy, vai măpyvet xai ubpta zona” spre peire, şi face şi mii de lucruri fără 5 Qedc Geha wâper cv Gepazsiav. | cale; Dumnezeu va face îndreptare. “Or. 6 bymhâtazos Abbevrne Eye Gepuo- Că prea-înălţatul Domn are foarte căl- 
cărnv xvonv va ăxpov ebhăteay zpbe Tv duroasă iubire şi multă evlavie către Fe- Yperepav Moxaptârnra, zodro 3tv xăuvet ricirea Ta, aceasta nu mai e nevoie s%0 Ypeia vă rd vpăpo, însă) axă ră pvopiter, | seriu, căci o ştii bine. Aşteaptă cu cea Ileptpăver pă peyadwrărnv Epeor vă ăxoboy mai mare aplecare să audă hotărârea 'Ta ri mâgpaotv rod mpoc ră de 2pyopod Tis. despre venirea-Ţi într'acoace. Dumnezeu “0 ămoe Bebe vă uăe Xaponotijs% Ghovs uă sfântul să ne bucure pe toţi cu sfânta-Ţi ri îepăv adrije mapovoiay. | prezenţă. 

“O ămoe obyuehde me Emetwev ete Ti;y Sfinţitul 'Tău singhel a rămas în Mol- Mzoyăaviav, uă ră vă eîxe noddă p.repâEvara, dova, căci aveă, multe trebi (?). "AMO tt neptoodrepov xară rd napby Săy Alta mai mult deocamdată n'am să-i Exo vă vpățo, mapă pâvov ri napaxadă seriu decât numai că rog pe Fericirea Ta civ “Yuerepov Manaptârijra vă nE Ey eie să mă aibi în părinteasca-Ţi bunăvoință, zi zarpunijv pe ebvotay, wat vă uă mpoo- şi să-mi porunceşti, căci şi sunt foarte Tâl, Emetdi, mai eipat mpofuworaroc Gov gata cât se poate a-Ţi sluji. Pe lângă zivat vvarăv vă Bovheboo abri). Ilpăc rob- | - acestea, rog să mă ierţi şi pentru tul- Tot; Topazah vă pă ovumaftom mot Să burarea ce dau cu scrisorile mele. Iar anii Tv &vâyAmaty 6n65 dido Lă TĂ Tpâumară 05. Fericirii Tale fie dela Dumnezeu foarte O: 08 pâvor mic “Yuertpas Maxaptârmrae | mulţi şi pe deplin fericiţi, şi preasfintele-Ți simjoav Baddev mâpmoddo xai Toyewrbyels, rugăciuni cu mine. 
vai ai navănai as ebxai ver 2.05, 1716, lulie în 8. 

abis, “ovhto» m', 
Tie “Yuzrăpae Xefaoutorăris Moxapr6- Al Fericirii Tale prea-venerate rob prea- ijros 8o5hoc zpodvubrarog ai edredsoruroc, gata şi prea-smerit, Marele-Retor: 

Meyas-"Prrop: 
Constantin. 

K ovoravriveg.   
(Bibl. Ae. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCLĂXXIV. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara. despre negocierile sale 

cu Turcii în folosul Sfântului Mormânt şi venirea lui Chiuciuc-Imbrohor. 
Mozaporate, Apbraze nui Gopbraze Ilerpreâpya Tric &iiuc 26heos “lepanondiu, xoi 

zăsns Ilohatorivre, 2v Xptore uat ze, oefaoutirare. 
Ti “Yuertpa Moxapiraza 2po0xovă nai zijv teăv abrîs &stăvy edhafoe dorite, 

dz6wevoc zod zavyrovvânov Ge05 înc orâzoi ai azohărzot abriv Xwoooy, Ăcpioroy, dvzov, i 
* Dă, vaepătov ua 2avrăs Awapad dutzoyov. Tij 7 70 zapoytoe Abyoboro» 1jhBev 6 patva- 

zăpiie zab Mezpo5-lluzpoxopn, nai Evepey Ejov 7 XaN)-Ilaoă zâc zăv pyerat 1, Eodha u€ 
zdy Mrzpov-llpzpozopyj (Xa-Ilacă Mo îneivov Gnod 470 ooratiizaors ei ziv Ich, 
Grav îjzov vei îj Mazaptorme zic) xal mi 8 rob adrod Zoran 6 Nahi)-llasăe xepapăv z05 
1Xi Ghovy rob zb rawipr ele zpobnâveraty zod Mezpod-"Tpzpo ppm, 6 Saotoc TihBzv ud de, 
ai &veeiptoe ri Bobhhay â Xahi-llaoă, dore etyat XvOpuzos Zootuă uahăs ai zadarde 
wob abBtyere, ete 705 dnolov zby xatpăy Ehzitopev vă iBobuev Eheoe,— ăs eivat Botautvoy ză 
ovopa Tod Bec, încă Exerpânrj 1) 2tovoia ete zotoătov tvorză XxXdy Xvfiponov. “Ac etvat Ge-



pe . PREA - A 7 . = A = . . a A x 

înia î Managiorns abris out 6 heizo Ozobd vă apodvyunbpat, ai Spot Extpehâs ete 7ă 
7 a = a + - 7 7 . x a A . 

ooyreivovra ari ră vai 70 Iavwip Too. 'Ehzito vă ăvraumOoyev vă ijv Myazaptorijta 
Ei > e > EA = 7 A 2 e Fi . , - 

ris eie Aâptavobnoh, ddr ec zrpraivouey dipiiropis. “O xopirta Loriiprie wanieyoităs 

rod zavaţuorărov ebpiorsrat sie iv âphhevaw zu. "Ac Ey 88 ri zipijv Tây tepv abrils 

papuărov ai mposrautov, peră râv dyiwv rame ev. Tă 38 Ecq cîjs “Ywerepas Maxaptd- 
x , , , cizoc eimjoav Gecfiev măp.nodha xi %avevrbyî), , 

| XI 1716, Arobar 10, 
, | ăză Hehupăăt. 

Tis “Yperepae Moxaptbraros ei rob Gploobs. 
"loăwqs Mabpoxopâăros. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCLXXĂV. 
Dimitrie lulians, capuchehaie a Ţerii-Româneşti, către Patriarhul Hrisant 

de Ierusalim, despre o carte privitoare la Muntele Athos, întrarea Germanilor în 

Țara-Românească, acţiunea lui Nicolae- Vodă Mavrocordat, cuterisirea Mitropolitului 

Antim şi afaceri ale Sfântului Mormânt. 

  

"EmoroNi, Afumrpiov» "lovhayod vantjte- 

apă. Biaxiac zpde zăv “lepoochinov Xpb- 
davdov, zepi Tây Tohsuiuy 1 Z0NTINGY 

Axaraorastov îv Biayia, xoi zepi Tic, Tve- 
powxij rara) (rod Nezohăcv Manpomopăă- 
ra5), zabozoc mai vaarptcewe rob Mrrpono- 

dirob Obimpofhayins, "AvOin.o». 
Maxaptoiate, opbrare Xa dotare dE0- 

xora, 
Ti “Ypertpav Moxaptâryjra aveai 

sai Broz be 200%, Bedpevoe ubpiob 74 

Be55 vă Gacnpi abrijv e5fbp.oy, Dă, pa 

xpâfov moi vă iv Gnohahoy, td zapăv Ev 
zdmpzpia Burpexei ai ăperanrore, d dz 

zic uz! mad AbyoboTo» vepappEvoy Tvr 

“păsa adie Ehabov eră ONE yapăs, 

ui iBâtaoa ubpiav zby Bebv dă ri zofe- 

vorătiy pot bietav arîjs. 
“Erpvov ză 2 Exeivi, Gupztobpeva. Kai zpâ- 

av sie zijy zeptiprratw mod “A“ptob “Opone! ze 

O
 

ră
 

2 ete vatwpy, ore Tmăâpay ore vorza, d 
zăs dpozvias vai ărohonlize, 4 2 Tăs 
zo)vzarzidone zpozâtae, pai ază Ti ph 
câcrv owvopihiav 700 co dshesb adtis 1bp 

Ezra 2. Av duri ri zor 1jdovijy 
uzi goddinav 306300 1, Maxopiitris ad%i;s, 

za paipo vază 700). "Ăpi, Bră zi Cod 
ya 

îz0) Xfuozv sie zăs Bifhirbiuzs, 06 îv za 5 
pdeo md zapatpejet, 47 pile: pibrov vă ui 

APR 
co, ăi ăia, 

Razaraufiuo 25 Zair, Ză zy ase 

Zina 05 Vaăzr3 ainu 3agă în 

| 
| 

  

Scrisoarea lui Dimitrie Iuliano, capu- 

chehaie al Ţerii-Româneşti, către al leru- 

salimului Hrisant, pentru neorânduielile de 

războiu şi politice în 'TȚara-Nomânească şi 

despre oprirea şi caterisisea, cu porunca 

Domnului (a lui Nicolae Mavrocordat), a 

Mitropolitului Ungrovlahiei, Antim. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfinţite 

stăpâne. 

Fericirii Tale cu toată evlavia şi su- 

punerea mă închin, rugându-mă Domnului 

Dumnezeu să 'Te păzească bucuros, sănătos, 

întru ani îndelungaţi şi să Te apuce aceasta 

în fericire neîntreruptă şi neschimbată. Seri- 

soarea-Ti prea-cinstită, scrisă la 25 August, 

am primit-o cu multă bucurie, şi am slăvit 

pe Domnul Dumnezeu pentru mie prea- 

dorita-Ți sănătate. 

Am aflat cele însemnate în ea. Și, întâiu, 

pentru Călătoria Sfântului Munte, cum că 

n'ai avut vreme nici ziua, nici noaptea, 

din pricina vegherilor şi slujbelor, şi a 

feluvitelor praznice, şi de pe urma prca- 

dulcii tovărășii a confratelui Tău chir Chi- 

prian. Nu mă îndoiesc că multă plăcere 

şi bucurie ai simţit Fericirea Ta, şi mă 

bucur mult. Dar pentru dragostea ce ai 

dat bibliotecilor, în trecere s'o străbaţi. 

şi spun numai să nu-mi pară rău, nu 

de alta. 

Aflu că Te-ai supărat mai mult pentru 

încetarea din viaţă a Vizirulvi decât pentru 

1 De Ieroteia Comnenul, Mitropolit de Dristia. tipărită în 1101, la Snazur. 

2 Asupra acestui fost Patriarh de Constantinepol, s. si mai us. 

3 Gin-Ali-Pasa (zis și Damad și Ghiumurgi-Sehid), căzut în lupta de la Peterwardein cu Ger- 

anii; lorga, Gesch. dea oamaniachen Reiches, 1V, pp. 341-2. 

80618. Vol. XIV, pariea a II-a. 
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1! La Ierusalim, 

2 Al Franciscanilor. 
2 Antim, Mitropolit al Ungrovlahiei, 

  

  

cele ce sau întâmplat; ci, ca un prea- 
înţelept, se cade să-Ţi stâmperi năcazul, 
gândindu-Te la urmarea lucrurilor, după 
vreme şi după dovezile ce ai. 

Spui că ai de gând să mergi la Veria, 
şi poate că vei zăbovi acolo, sau 'Te vei 
porni să mergi şi aiurea; dar e de folos 
să vii cât mai iute la Adrianopol şi aici, 
pentru că a venit şi noul T'rimes a] Franciei, 
anume Monsieur de Bonnae; și nu mă 
îndoiesc că va cere cu stăruință reclădirea 
acoperişului, căci cu puţin înaintea fost venit 
gardianul din Ierusalim, şi nu ştiu cum l-a, 
prins de-odată ciuma, în două zile; şi se 
pare că anume venise pentru a stărui pe 
lângă ambasador ca, să se ostenească întoe- 
mai ca altă dată. Pentru care se cade să ai 
ştiinţă Fericirea Ta și să Te afli în aceste 
părţi; căci vremea, “şi lucrurile, şi faptele 
sunt altfel, 

Pentru prea-înălţatul nostru Domn, care 
spui că scrie stăruitor şi doreşte - să Te 
întâlnească, n'am nicio îndoială, ştiind 
prea: bine pofta, ce o are Înălţimea Sa, întru 
aceasta; şi, de oare ce ai de gând ca în pri- 
măvară să pleci, Dumnezeu Sfântul să-Ţi 
gătească stare bună şi paşnică în locul 
acela, unde cu bucurie să ajungi; căci 
deocamdată, acel loc îl tulbură revărsările 
duşmanilor şi ale oștilor vrăjmaşe. Căei 
de curând au lovit la margenile de către 
Cerneţi şi au prădat partea aceia; pe urmă 
sau coborât şi la, Demir-eapi (Porţile- 
de-fier), şi au pus pe fugă pe dumnealui 
Aga chirişgi loan Ruset, finul “Tău, care 
eră acolo de pază cu destule oşti; căci şi 
cei de acolo căpitani şi mai mari s'au 
arătat trădători şi i-au primit bucuros. 
Care aceasta a supărat mult pe Domn, mai 
ales că s'a încredinţat că nu se poate încrede 
în localnici; a, venit pănă la Giurgiu şi 
a luat oaste turcească, atâta câtă s'a găsit, 
şi s'a întors iarăș drept la Bucureşti. A 
cunoscut şi pe fericitul Vlădica cum că 
este uneltitor şi a gătit serisori şi învoieli 
către Germani, şi îndată l-a scos, şi l-a 
pus supt pază, şi a poruncit de sa trimes 
de aici caterisirea lui ca să facă acolo alt 
Mitropolit. Uite acesta e acel bun prieten 
al Tău, dar şi-a găsit plata răutăţii lui!
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Tis “Ypertpas Mazapr6rrjrac 

ebhafis Bobhos 

Arupros "lobhay6s. 

(Bibl. Acad. 

  

Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Foarte sunt tulburat şi întristat pentru 

supărările acestea, căci şi sunt împo- 
vărat cu atâta datorie, şi, de multele și 

nemăsurate dăjdi ce orânduise răposatul 
Vizir asupra 'Ţerii-Româneşti, n'a putut 

Domnul să facă îngrijirea datoriei; numai 
Dumnezeu Sfântul, prin respectatele-Ţi ru- 
găciuni, să sprijine acum pe Înălţimea Ta 

şi să dea îndemânare şi chip a puteă so 
“ scuture de pe umeri. 

S'a orânduit prea-înălțatul Ilan cu oaste 
să meargă în locul acela al Ţerii-Româneşti, 

şi alte multe oştiri şi Paşale se strâng 

la Giurgiu ca să fie gata unde-i va chemă 

nevoia, să meargă. La aceste neorânduieli 
am spus omului Tău, călugărului, care ai 
spus Fericirea Ta să vie acolo cu greu- 
tăţile, să steă aici şi să aştepte până va 

pune la cale Dumnezeu o mai bună stare, 
şi să fie în linişte locul, şi atunci să treacă; 
şi deocamdată-l vei serie de acolo şi Fe- 

ricirea Ta ca să-i orânduieşti ce să facă. 

Să nu lipseşti şi Fericirea Ta a face ru- 

găciune către milostivul Dumnezeu ca să 

ajute şi să păzească pe cel iubit Ție Domn 

în aceste vremuri neobişnuite. Şi anii Tăi 

fie de la Dumnezeu mulţi şi buni. 
(1716), Septemvrie 12. 

Al Fericirii Tale 

rob cu evlavie: 

Dimitrie luliano. 

DCCLXXXVI. . 
Spandoni, Mare-Retor al Bisericii-celei- Mari, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre uneltirile impotriva lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, fuga acestuia la Giurgiu, 

pedeapsa vinovaţilor, caterisirea Mitropolitului Antim, precum şi despre o datorie. 

ce are să culeagă el. 

"Ezrotehi, 705 Meăhon- Pizopos Sarov, 

(205 vasâzty “parotharos) zpbs Xpboavbov, 

zepi 26 abzăv Dnobiseoy zepi 6 vada 

fă vai 1, Fooriroou&yri E3t9z0hi) 365 Arp 

7pi0d ?lobitayoi). 
To uavaptozărg, 0e/a0ptorăt vai 04 

zuotăz ot masi a GEOR0TI Nacpâgz 

“ecoschbuoy, mpi zopie Xpooâvlg, si, 

Scrisoarea Marelui-Retor Spandoni (care 

a fost pe urmă chartophylax) către Hrisant, 

despre aceleaşi afaceri despre care tratează 

şi scrisoarea de mai sux a lui Dimitrie 

luliano. 

Prea-fericitului, prea-veneratului şi prea- 

înţeleptului mieu părinte şi stăpân, Pa- 

triarhului de lerusalim, domnului, dom- 

nului Hrisant, cuvenita închinare cu cât 

mai mult respect şi cât mai multă evlavie. 

1716. 

20 Septem- 

bre.
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- Har şi laudă, celui ce toate le vede şi 
e prevăzător a toate, Dumnezeu, celui care 
nimiceşte pe răi şi pe uneltitori; acest 
prea-bun Domnul nostru, prin rugăciunile 
sfinte şi de Dumnezeu ascultate ale Re- 
verenţei Tale, pe care să Te şi ţie nevătămat 
întru ani îndelungaţi şi pe deplin fericiţi, 
să întărească şi de acum în lumea Lui 
toate paşnice şi buna stare, și să pă- 
zească şi pe prea-înălțatul nostru Domn, 
domnul Nicolae Voevod, mai presus de 
toată paguba şi starea împotrivă, împrăş- 
tiind din calea lui tot duşmăneseul atac şi 
duşmăneasca lovire. Căci pretutindeni s'a 
aflat tulburarea, întâmplată acolo şi cursa. 
localnicilor, pentru care și tulburându-se 
Înălţimea Sa, sa retras, şi a plecat la 
Giurgiu, trecând la Rusciuc şi toată Curtea, 
şi familia Sa, care tot se mai găseşte acolo; 
ci a venit cu Dumnezeu Înălţimea Sa la Bu- 
cureşti. Și, prinși fiind asupra faptului apos- 
taţii şi uneltitorii, s'au osândit, şi Vornicul a 
fost tăiat, iar al Ungrovlahiei a fost scos din 
Mitropolie şi, după porunca împărătească, 
vădit fiind ca apostat şi uneltitor, a cărui 

„caterisire s'a trimes de aici acum câtevă 

zile, după raportul şi cererea prea-Înăl- 
ţatului Domn, și îngăduire patriarhicească 

* sobornicească pentru a se alege'şi a se 
hirotonisi ori a se strămută alt Mitropolit 
al Ungrovlahiei, cel potrivit şi ales şi de- 

clârat ca vrednic. Acestea toate sunt, cred 

eu, cunoscute Reverenţei Tale. 
Iar lucrurile părinţilor sunt aici în li- 

nişte; deocamdată Patriarhul e de o dis- 

poziţie mai sinceră, şi nu face vre-un rău, 

neînsușindu-şi nimie din cele de obşte. 
Sfânta-i rugăciune e să fac a aveă cuvenita, 

înţelegere şi bună-învoire între ei confrații 
arhierei şi ţintă şi râvnă dumnezeiască, 
spre alcătuirea şi aşezarea bunei rânduieli 

bisericeşti. Cu încredere aduc înainte cele 

ce urmează, şi să am iertare pentru cu- 

tezanţă. Preasfinţitului de Veria, chir Ma- 
carie, căruia şi înainte i-am scris, îi fae 

rugăminte cu închinăciune să silească a-mi 
trimete fără zăbavă cei cinci sute de lei, 

socoteala pe an a celor cinci sute de lei 
cari ni se cuvin, al căror soroc a trecut 

acum de dovă luni; şi ceilalți doisprezece 

. 1 Serban Bujoreanu. V. Radu Popescu, în Magazinul istorie, IV, p. 51: „Făcând sfat cu toți boierii, 
au trimes la Țarigrad la Patriarhul, de i-au spus toate răutățile şi amestecăturile lui [Antim] şi cum au 
făcut sfaturile împotriva Domnului şi a țării, şi de acolo i-au venit caterisis“, Cf. Del Chiaro, Rivoluzioni 
della Palachia, ed, Iorga, p. 198. Cf. Analele Academiei Romine, XXI, pp. 383-141, 109,
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save. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

    

lei şi jumătate ce sunt de mai înainte, 

mai ales însă, de a fost porunea Ta, să-i 

iei acolo de la Preasfinţia Sa, şi să scrii 

aici să mi-i dea sfinţitul categumen. Pe 

lângă acestea să-l îndemni să-mi trimeată 

şi capitalul, adecă o parte a capitalului, 

deci: jumătate, şi va aveă răsplată de la 

Dumnezeu, după nevoia de acum ce o am, 

căci am iarăş nunta altei nepoate a mele 

orfane, pe a soră am măritat-o 

dăunăzi; şi nu eră vreme încă, şi n'aveam 

eu mijloace, căci nu s'a încheiat nici anul 

de când am măritat pe sora ei. Dar, de 

oare ce şi partida ce o cereă, se pare bună, 

adecă nepotul după femei al dumisale Bai- 

ractarului, mijlocind ca peţitor şi silitor 

şi cel de acum Preasfinţit, şi iind în samă, 

pe de altă parte, şi vrâsta mea înaintată, şi 

că, apoi, dacă în zilele mele nu sar aşeză 

la casa ei, după aceia ar rămânea neehi- 

vernisită, de voie, dar cu sufletul împo- 

trivitor, fiind silit, şi înduplecat de plâns, 

m'am învoit, puindu-mi nădejdea în aju- 

torul dumnezeiese cel din înălţime; de altfel 

şi Preasfinţia Ta, dacă ai voi, şi se cade 

să _voieşti, dăruind ajutor pentru acest 

lucru, poţi face un chip să se plătească 

acea datorie. Şi iară Îţi cer iertare; iar 

sfintele şi de Dumnezeu ascultatele Tale 

rugăciuni şi binecuvântări fie cu noi. 

1716, Septemvrie în 20. 

Al Fericirii Tale de Dumnezeu oerotite 

şi vrednice de admiraţie cu totul gata şi 

întru toate supus poruncilor Tale: 

Marele-Retor: 

y_a. 
carui 

Spandoni. 

  

DCCLXXXVII. 
loan Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre socotelile :.verii 

lui Vodă Brâncoveanu cu un anume Dimiltraşco. 

lor Maoporopăăzo) Exiatahi, 3 

Tă îzb i 05 zapăvzoc îepă ass tpăppaza Ehârpsv, vai Zu zi Gabi pai îpe 

zi dp? Opeiay 7185 E/âprpev dpvouev vai ră Ga îv 1 zuasauip îtă si Vn0Bezty 260 ubpi za, 

  

1 Data în cupie e 1118. Sar crede că trebuie poate 1108. 

loan- Vodă nu se odihniă încă în 

pâs Xphoawfiuy, Napp “leprarinuwy. 

1718, Xszrepipin» 26. 

La 26 Septembre 111$, în adevăr, 

biserica Sf. Gheurghe Nou din Bucureţti. Scrisoarea e din Adria- 

nopol, și loan n'avcă încă acel Scaun demne:c muntean ţe care-l căjătă după ce, in toamna anvlui 136. 

fratele săv Nicolae-Vudă fusese prins de Tuici. Pe de altă parte, găsim acest pasagiu, pe care-l traducem 

aici. restul neprivind terile noastre: „dumnealui Dimitraceo cere să i se deă cele sa:e pungi ale Duamnei 

şi cele zece ale mele, care fac laolaltă seisprezece, ţi patru pentru învoială, care fac laolaltă douăzeci 

de pungi: care, dacă nu le luăm de la Doamna. nu putem să le dăm; căci si. după cum am aflat, deuse- 

birea priveste acele lucruri ale Doamnei, adecă acum nu le dă acelea ; pentru care vom vorbi cu Doamna 

19i 

Până la 

17161, 

26 Septem- 

bre.



98 

Arpiitpăoxov omuatot" ei ră Goia duetvaney Exdapfor, îmi 5ăv tobyybobmuev t0cov sie să 
dâpâorov ris bnoftoswc, dooy exapatevebâquev sis ră map? abrije onuetobueva, ele ră dmoia dy zodoăcyoduev. Toăro pâvov ri Money det tfapbvâmuev damă rob vă ri “pătmpey meţi tabrije rii; bmobtaeoc. "Eyoprdcauey xai ănd ră mtrrăară Tm, ră 6noiu pâc &epănavoav zăpa noa. 

| 
Aanby Ey Gvyrouiq rodro uOvoy Ti zapanahobuev vă pâc omuetbo dv 5 xopir(y) Avumrpăonoc etc ră ri +! rod zapăvroc mponep.pfjtvra îuâv părea Eorepte ai £d:0p0664 ș) 

bnoGeotc ua Exeivoy rbv tpâzoy, xadâc eiye uâe Gefaboy vai i) Maxaptâras adrij, xahâe ei dă mot 1 dpOmate pă 2xetvov răy eponov dy Eytvev, GMA ywpebet vă rod oboby mă ZE novyeta rîje Aduvas, vai ră Beza ră Eâtuă w1€, God ivovrar dexăti, xai TEGGapa d rijy Guodoiay, &m05 ovumocodvrat etxoat nowyysia'. ră Gnoia, ây ăy ră Tâpwuey drd ri Auvav, d8v iipmopobțey vă ră Soowuev emetâi, Buc, xai xaâg covp.nepăvaev, ămouvioxsi 1] daeopă sie Exeîva ră mpăyțiara rije Aduyas, Smdaâi, râpa vă ui ră d067, Sxeiva, — dă rd Gnoioy G&Xopev cvvoprrijoy, vă iv Aduvay sie ză vă Yevij bla dpOwa” mai, âv pe ră doo ș) 
Aduya, ră or&vouev. 

Acinăy xară ră napăv îueivoy râvy Tpapâtav 6 doțaptacuds ds orâxerat sie Eva vepoc * wâvay Exstva God îjueie pă ră pEpt pas răv tâboaney, vă wăc ră pvhdty, Bra ră 
Covăpi 7b dExa nowyyeiwy, xai ră Boxrvhiâ: ză 85, Towyeloy, xai mă XAo 5axnvhiă. 5nod 2zîpev ănă răy Yovawădehpây ro» rby "loayyâxj * adră vă e ră boy) răpa ed0bs, xadoe m0doy ră Tap6y, tă Grota vă ră âyyetpiom) riiv Mazaprorară ?me, xoi, naipyovrac abră că mpăruara, vă rod doo ză Eva zav Brâypauua pâvov dnod îahapBăve! adră ră Tpăipara, ei 6 mă o Vnoipaţuţua dă ză re Adpyac, vă pi rod ră Bboy si 88 zh 1) "Evrtudrrjs ro» 83y Tdehe 
Gt&pâm ropa vă Bboy oibre xây ră sie ebay zpăuară pac, Xa mpofăet ăXate apăpaante vai hate xovruriudves, zapaxxdobuev riy Maxaprârrră Tis vă ui pâs pă rinorec nb abră, ore &ho meptoo6repov, mapă rodro p.OVoy vă păc opere ovrâune, da 5 xopirin Ajumrpăoxos dăv Eoreptev eie Exeivo &nod iv Tpăpoţey, xai juste Eyouzv pânov vă WeTAyet- 
ptodoâuev mâoovy tă ră ei pbhatwv, Boov mai 5tă ră ădha: xal QEAopev ră daf Ba tome vă [ăv)rap.o6odpev xai pă rii "Evripormră rob, xai rârec Soyoutiodpey xaijrepa, 

Aidoyras 6 xopirtu Avpipâxe ră is pbhatw zpăvuară pac rijvy Maxaprocrjră 
TI; Rapaxahodpev vă ră mdipy, xai vă oremoyrat eie adriy, xai de ui uerayetpto0i) ză „ei uob ate“, ddr. abră eivat Tpiypara câtă pac wa 5ăv Eger văvtva wpofov ei 03 at dv 
Geha vă orâxovrat ei adrely, âs dvarxâo măv xopirtm Apăoy vă ră zâpm' âuus modă ci zaponaobpuev vă ră năpy, xi, ay uâs ră 300%, Tijy dtdopey xai bropaupa nâe tă &netpanev, ai dăv Exet xăvtva pbfovl, 

__ Moxaplbtare sonora, Bă ră ete pbhatiy npăypară was rd vă wi Tă 554 Topa & 
xopirir Avu-rprpăsxoe, Dede zpobadm ete Suxatohoiay robro, xai pă adră Ehe ri anoriioy 
AMovras Gr vă zăv zujpododv ră 4 zovyeta [rîjs] GuoXoyias, xai rorec vă Go sis what 
TPățuară pac" mal ete rodro MEyonsy Or abră ră Teocapă %owyyeia, ară răy AoTapiaGu.ây 
pas Bnob xatorăpo păpopev, etvat Tzmpoutva” Emetâi, xai ei rhv Xvpunov rod XAGĂTAS1, 
ebptOmoay 850 âuodoyiate Bă Sexaoxră nobyysta ăozpa, î) uăv pia dă 15 ai 1) ANA tă 
zpia, xal exhmpo6qoav. 

“Hueic ârav întyyauev ete "Adptovobzoy, Emijpav oi ăpyovree uiav wopăv Amd zby 
maGănaov dExa nowyyeia, mepi râv Gnoioy pe uia Gpohoţia. "Exiipavev noi Bevrepav vapăv 

  

ca să se facă o îndreptare; şi, dacă ni dă banii Doamna, îi trimetem“. Dar Doamna e Marica lui Brânco- veanu. Deci pare foarte probabil că data e 1715 ori chiar 1716. Mai departe e vorba de lucruri din moşte. 
nirea Brâncoveanului, căci „lenachi, fratele soției lui“, e Văcărescul: „Numai acelea ce le-am dat noi cu 
mâna noastră, să ni le păzească, adecă brâul cel de zece pungi şi inelul ce l-a luat de la fratele soţiei lui, 
de la Ienachi, acelea să ni le dea acuma de-a dreptol, cum va sosi aceasta, — care să le dea în mâna 
Fericirii Tale, să-Ţi dea un zapis al lui care să cuprindă nmai aceste lucruri, iar alt zapis pentru ale 
Doamnei să nu dea.“ 

! Se pare că Ioan căută să salveze unele lucruri, care erau ale lui sau pe care le dădea drept 
ale lui. „Cele două sineturi, pentru optsprezece pungi de bani, unul pentru cincisprezece, cellalt pentru trei, 
ce s'au aflat la omul lui Casap-başa şi s'au plătit“, par afi tot ale lui Brâncoveanu. „Boierii“ (ăp/ovyzes) 
meari au luat de la el zece pungi când am venit noi la Adrianopol“ sunt deci capuchebaielele. PDimitraşeo. 
fost „eapuchehaie la ordie“ a] lui Ioan, e acuzat că a făcut din zece pungi cincisprezece.
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lu. Ploirrne Bosf6fac. 

(Legrand, Recueil, pp. 221-381, no 127.) 
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800 

După 1716, 

3 Octom- 

bre. 

1716, 

18 Novem- 

bre. 

DCCLXXXVIII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre leacurile 

ce-i trimete la boală. 

"Eztorohi, Nixohăov Bosf65a npbs Thy [la- 
eptâpxqv “lepocodbuov, zepi amocrohîs adr 
vapuinov acfevoăvrr, 

Tijy “Ypertpav oefnoptorăryv Moxaptârura. 
Taewvotppovos tpooavopebopev, rijy fepăv ad- 
cîje deftăy ebhafâc donatiuevor. 

Kară mohhă thonifrjuey 5x05 void 
and: &hizoy mâvov, “Hyste 2 ăpyije Ti)v ET 
paxahBonuev vă upori Leoră mb 6avrăy ns, 
Xa, xăv ele md Efle obruc de TE, adr 
eivat ră mpârov teapa, 

Înshvouev ri “Ypertpo Manaptârgri 550 
evheură zeytobyta pă mob TovEsup XautaG- 
xevaguEva' sie robe rotobrove mâvove eivat 
Efoipera: wa ed05e m Eva dmâa Bee ră 
Vă), Xa ră ho abplov: orâdverat za Eva 
Exhexr partobyi Boxumautvoy ele by Eavroy 
pac, sic rd Rorportăy &yras. Xmthverat vai 
Exhexri) tinctura ăobpata. asa” lâporă, dv 
onu.p5pod, vai ăs elvat mpocuyi. 

"Eoreidapey noi zăv ăpyovra, xopirtn Ma- 
vohâny at pay Teparii y VEpOvrLoGay, As . 
hebdepăv pac. Tiy modoriumrov îrpteiav ns, 
riiv mporiuiâuey dând riy âtxlv pas; îi ma- 
paxahodpey my ov Geăv. vă apvhd& 
dâvăoearov ei Er năunoMha, 

T3js “Tportpas Maxaptorarog vide îy Î prs- 
Te xai Ghws eie bg âplauobe: 

Io. Nimdinos Bos665ac. 
"Ab Bovxovpsare, 'Oxrufpio» |, npăs coEpay. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M, Ghedeon.) 

| 

  

Scrisoarea lui Nicolae Vozvod către Pa- 
triarhul de Ierusalim, despre trimeterea, la 
boala, acestuia, de leacuri. | 

Ne îndreptăm en smerenie către Feri- 
eirea Ta prea-respectată, sărutând cu evlavie 
dreapta-Ți sfinţită. 

Mult ni-a părut rău că ai fost puţintel 
supărat de boală. Noi de la început Te-am 
rugat să Te îngrijeşti de tine însuţi cu 
căldură şi dacă, şi, dacă de acuma așă se va, 
face, va, fi acesta leacul di'intâiu. 

Trimetem Fericirii Tale două tenzuhuri 
(pastile) gătite cu mult panzehr (antidot); 
la asemenea suferințe sunt minunate; şi 
îndată unul îl vei înghiţi deseară şi altul 
mâne; se trimete şi un magiun (de opiu) 
ales, socotit ca pentru noi înșine, când eram 
la Cotroceni. Se trimete şi tinctura aurea 
aa; cele de asudat nu folosese; şi opreşte-Te 
'cu ele. 

Am trimes şi pe dumnealui chirişgi Ma- 
nolachi şi o bătrână pricepută, roabă a 
mea, liberată. Mult preţuita-Ți sănătate o 
ținem mai presus decât chiar a noastră; 
pe care rugăm pe Dumnezeu Sfântul so 
păstreze nezguduită ani îndelungaţi. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 
totul la poruncă: 

lo Nicolae Voevod. 

Bucureşti, 8 Oetomvrie, către seară. 

  

DCCLXXXIX. 
Marele-Retor al Bisericii Constantinopolitane, Constantin, către Patriarhul 

Hrisant Notara, despre poftirea acestuia la Domnul Ţerii-Româneşii şi numirea 
ca Mare-Postelnic a lui Dumitraşco Hrisoscoleu. 

"Emtoro)i) rod Meyăhcv-"Pijropoc Kwyoray- 
zivov pc zăv “lepoooăbuov Xphoxvdov, zpos- 
axhobwevov bn 765 fivenâvoc sis Bhayiay. 

Tijy  “Vwertpav  Maxaptârijra  Govhrnâe 
2pocxbvyd nai riy zavaţiay arie dettăy 

jowarâe mai uev ebhofeiac ăozătouat, 
deusvos rob mavrodwvăuov Geo va zegt- 

ziiv “YuerEgavy Dpobpiă nai vă Oratuhărr 
o:6acmorăriy Maxaptâcrra eic Thy dputarey 
porptapatxdy ăzoarohtxby adrîjs Opâvoy ăvocov, 

  

! 
| 
| 
i 

| 
i 

| 

Scrisoarea Marelui-Retor Constantin către 
al Ierusalimului Hrisant, chemat de Domn 
în Tara-Românească. 

Fericirii Tale cu supunere mă închin, 
şi preasfințita-Pi dreaptă în genunchi şi 
eu evlavie o sărut, rugându-mă de atot- 
puternicul Dumnezeu să Te păzească şi să 
Te ţie pe prea-venerata-Ţi Fericire întru 
preasfinţitu-l apostolicese Scaun fără boli, 
în voie bună, sănătos, întru mulţi ani cu 

! Sensul ambelor, eu eitaţii din cronicari — Nicolae- Vodă trimesese şi Brâncoveanului „panzehruri“ 
şi »tenzuhuri“ —, în Şăineanu, Influenţa orientală, Il, p. 93.
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Moxapiârne rob zis tepăe abrob zapoboiac; 

Adră moi Xa mohhă xâde pay MEve î 

“Yomhârne Tab” ovrohovijs dăv elvat Bbyarăy 

vă mapasriso ri peyadorărrjv Epeoty Gnod 

ze 1 "Yynhoras ro» dă vă ămoabom rii 

“Yperâpay Maxaptrijra, wa. dăy uptBdĂio 

în. ai î) Yperăpa Maxaptârrjs, Xap6iovrae 

să nponepoftvra vpipuata, Băv 6she. Gpa- 

3bver miste "Adpravod Exavăxauty. “Op.otos 
. - > 

moi îmeidev Dede maybver ziv zpbe Tă (de 

îpyopiăv mame” Emedi d oxronde XA 1] Ereots 

zâs abroad "Yumhâraros sivat vă &piog î) Tpe- 

z&pa Maxaptâcns zpb 7âv drioy Soprăy, dă 

vă ră toprăo per adrîs; vai En vă eb- 

cxion 8 nos Bebs âră zâv Beozetdâv ab- 

îs eb/âv. 

IL zarăozaste zob matpod îtv BEXeL Eu.zo- 

dioe: vijv “Yhezepav Mavapâtriza, Exe:Bi, 

Emite uă sd Ehsoc 705 Beob âtă zâv aţioy 

z1j5 ebpây vă zepăgopev 40 vai etprjrby 

"pe+pya. 

"Oa 58 papăv ua ăpahniaaty Est vai 

6 ebzsăsotis66 715 Bobhos Gră vă RHOGAI- 

vice To “Ywestpay Mazapicrea wat vă 

pacali ză mphoneda să tepiv 515 ia 

ziar sivat dâbvazei vă Ti Tepipâo, 47 

wc aaparahă sv dpi zi vă pâs ătos 

ARALARARAG Ev Tăpet VĂ FPOGIOVI Gus, 

zi “Vuastpay MaaptsTsa. 

Magpaaado zază z0)dă vă vă ovs26i9%, 
a 
vă Tipo ooaberpa aohohoțizy 47 vă pă Sp 51) 

80618. Vol. XIV, paitea a Îl-a. 

      

paşnică şi senină stare, pentru înteme- 

iarea, îndreptarea şi bucuria a toată turma 

creştină. 

Deşi şi cu puţine zile înainte am scris 

Fericirii Tale răspunzând la scrisoarea-Ti 

preasfinţită ce mi-ai trimes, ci acum iarăş 

n'am lipsit prin această scrisoare a mea 

smerită să mă închin Fericirii Tale, şi 

mă rog să am iertare că adesea împovărez 

sfinţitele-Ti urechi cu prea-simplele mele 

scrisori. 

Nu pot, prea-fericite stăpâne, să arăt 

şi să înfăţişez prea-călduroasa iubire şi 

înfocăta evlavie ce o are prea-inălțatul 

nostru Domn către Fericirea Ta, şi nu 

trece zi, ba nici ceas fără să aducă înainte 

respeetatu-Ţi nume şi să nu zică: oare ne 

vom învrednici să apucăm pe prea-ferieitul 

stăpân? Oare ni va face această plăcere, 

cinstea aceasta de a ne învrednici Feri- 

cirea Sa cu sfinţita-l prezenţă? Acestea 

şi altele multe în fiece ceas le spune 

Înălţimea Sa; în- scurt nu e cu putinţă 

să, înfăţişez prea-marea, aplecare ce o are 

Înălţimea Sa de a întâmpină pe Fericirea 

Ta, şi nu mă îndoiesc că şi Fericirea Ta, 

primind serisorile-l de mai înainte, nu vei 

grăbi întoarcerea la Adrianopol. De ase- 

menea şi de acolo vei grăbi venirea-Ti 

într'acoace; de oare ce scopu! şi aplecarea 

Înălţimii Sale e să pofteşti Fericirea Ta 

înainte de sfintele serbători, ca să le petreci 

cu el; şi aşă să binevoiască Dumnezeu 

sfântul prin rugăciunile-Ți de Dumnezeu 

ascultate. 

Împrejurarea vremii nu va îm piedecă 

pe Fericirea Ta, căci nădăjduiese cu mila 

lui Dumnezeu prin sfintele-Ți rugăciuni 

să petrecem o bună şi paşnică iarnă. 

Şi câtă veselie şi bucurie are şi prea- 

smeritul “Tău rob ca să se închine Fe- 

ricirii Tale şi să sărute margenile sfin- 

telor Tale veşminte e cu neputinţă a o 

descrie, şi numai rog pe lumnezeu Sfântul 

să ne învrednicească pe toţi în grabă a. 

ne închină Fericirii Pale. 

Rog mult să mă ierţi pentru atâta po- 

liloghie şi să mă cinsteşti, dacă vrei, cu 

5 
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1716, 

3 Decembre. 

dv eivat Gproude vre, E maptây aponrariiv 
nqs dat einat 6c5h66 ens, ei xai ebreheoraros, 
BAR Gus zpodn.6razoc, 

Tv npobfzonăy rob ebyevesrdrov ăp'yovroc 
abpiob Amuwrpăoxo» Xpnoooxavhaiav sie Tijv 
âpyovriay rîe Meyăhne-Moorehwrtiac Bechet 
Toy xataMlet vai ămd ră mpbs adTV Ypăuun.oe 
Tije ebyevelăc 1ob. 

Oi pâvor rc “Yuerepae Moxapiârjros 
e!70xv Bedfev mâymolhor vai nvevrbysic, 
sai ai mavăvtai me edyai per 2u.0d. 

mis”, Noeupiav wp'. 
Tis “Yuertpae oeânoptorărns Maxapu6- 

Tijtoc ebredtoraroc 8o5hoe Meyae-' Pirap: 

K ovoravrivoc, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

vre-o poruncă a Ta; căci sunt robul Tău, 
deşi prea-smerit, dar prea-gătit, 

Înaintarea prea-nobilului boier dum- 
nealui Dimitraşeo Hrisoscoleu la rangul 
Marii- Postelnicii o vei afiă şi din scrisoarea 
dumisale către 'Tine. 

Anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 
prea-mulţi şi pe deplin fericiţi, şi prea- 
sfintele-Ţi rugăciuni cu mine. 

1116, Noiemvrie 13. 
Al Fericirii Tale prea-venerate rob prea- 

smerit: Marele-Retor: 

Constantin. 

  

DCCXC. 
Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre du- rerea ce simte pentru prinderea de către Imperiali a fratelui 

nesiguranța despre soarta fiului ei, Alex 

“Pokâvâpac Manpoxopâărye ztorohh npbe 
Xpboavy6ov, Ilarprâpxav “lepoo5hbuov. 

1716, Aexewfpiov 3. 
[lpodafâyros Ehafov tepăy abrijs EntoroMy, 

zai, âv abrije paboboa rijy Eperiv po byetav 
rs, Te die ipuâv Beg ebyaptorapiove buyove 
awneuţa, "Ac pă copradrjoy pe 1 “Yps- 
rspx Maxaptârne dă ri Xpymra râs &no- 
xpioewe, Eme8i rd alztovy Xdo 5ăy torâty, 
apă, God nd răv zohhiv Opadarv rod a- 
vazix0d, 0705, "ptroc, Bec Tapazopiisst, Et 
vw, siuaotey pevyăror înc xai ropa. "Popa, 
wafjovres ne pioare sie ri "A Sprovobruwv, 
Qecă ebâoxzia, Diete, By EheiVauev vă rijv 
2p00xbvij6opey Rpoctirâvtos. To ovufebrjxbe 

ț 

Pây pb, Tv Nixohdr-Beda, păe 2ADnq9s 
xurănapăa, wăhora &no5 Ezwye vai 5 vide 
wo» "ANsEnvăpos Erei, vai. 63y ijtehpo ri 
Emiyey, obre unopă vă uâfo zizurec, vai, 

poe God 2ouvtân ie rby Adfzvrav rhy ăded- 

ăzd zijy Abzyy on ai ză Băxpva, 3 1jtebpw 
zi vă ypădo” uâvoy zopaxadă ziiv Maxapt6- 
TiTa es, 6 
Enifmpa, vă BawpshmBij tă ci zhenepiav 
zop, ai vă ui rpâdir, Ei vă iv zohopovi 

z 

. a , . , zi eat Oovaroy, mai yvopitet 

y 

"6 Bede: Exstâh abrd 7 mâoc uz Exape uni   

Nicolae-Vodă şi 
andru, care se află lângă unchiu. 

Scrisoarea, Roxandrei Mavrocordat către 
Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1716, Deehemvrie în 3, 
Dăunăzi am primit sfinţita-Ţi scrisoare, 

şi, prin ea aflând de cea dorită mie să- 
nătate a Ta, am înălţat cântări de mul- 
de mulțămită sfântului nostru Dumnezeu. 
Ci să mă ierţi Fericirea 'Ta pentru zăbava 
răspunsului, de oare ce pricina n'a fost 
alta decât că, de marea peire a ciumii, 
care sa întâmplat, eu voia lui Dumnezeu, 
anul acesta, am fost bejenari şi până acuma. 
Acum, aflând că ai venit la Adrianopol, 
cu voia lui Dumnezeu, sănătos, n'am lip- 
sit să ne închinăm 'Ție după cuviinţă. Ci 
ceia ce s'a întâmplat cu Domnul fratele 
mieu, cu Nicolae-Vodă, ma supărat din 
inimă, mai ales că s'a întâmplat şi fiul 
mieu Alexandru acolo, şi nu ştiu ce s'a . 
întâmplat, nici nu pot află cevă, şi, de 
năcazul şi de lacrămile mele, nu ştiu ce 
să scriu; numai mă rog de Fericirea Ta, 
cum e cu putință şi cunoşti ajutor, să Te 
îngrijeşti pentru libertatea lui, şi să-mi 
serii, — aşă să-i dea zile multe Dum- 
nezeu; căci această suferinţă ne-a făcut 

1 Ghiea, viitorul dragoman al Porții şi Domn titular, care fu executat după pacea de la Belgrad 
şi din cauza acesteia. Alexandru nu e pomenit anume, în niciun izvor, ea prins în 1716.



  

Exaoa wat răv vodv ov. Kai at fra arie 
axai etmcav us” fjpâv. 

„abis!, Asxeufpio» 3, 
“0 30 ) [ A A 7 

zi pă, napaxahă vă pie păda. 
Y e a = e . 

Eic obs &piouobe ie Movaptârprâc rs. 

“Potăvăpa. 

(Legrand, Recueil, pp. 200-1, no 109.) 

| de mi-am pierdut şi minţile. Şi sfintele-Ţi 
rugăciuni fie cu noi. 

1716, Dechemvrie în 3. 
Ce afli, Te rog să-mi serii. 
La poruneile Fericirii Tale: 

Rozundra. 

DCCXCI. 
Ruxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul 

grija ce o poartă pentru fiul ei Grigore, acum Mare-Dragoman, și pentru cellalt fiu, 

Hrisant Notara, 

Alexandru, a cărui soartă n'o cunoaşte încă. 

“Potavăpae Mavpoxopâărrs Eztorohi, zpbe 
Npboavdov, Marprăpynv “lepocohbuov. 

1716, Aenep.Gpiov 20. 
âvripoy &atorodiy râs waxapiae buy 

Macpormros Ehafoy, vai dă iv Eperorărijv 
PP - 2 7 = 2 + Y x Îjuiv Dyietav abrije Ep, îjv mai eie 7b 
Tana . £ [ad Ss LA » = 

tic abptos 6 utos Bebe BeampoMtot acivi) 

aa GAONTOY. 
Răaptoră îi Yyerepa Mamapâritt ete 

răc =byăc Onu ebetat Tov (CLĂTATOY W.Ob 

bidyl, Al pÂS GDYAMÎGETAL, OG TVSDWATIXde 
zazip xi ordazopyos 6 mos Bebe vă Sna- 

455 T6y div re ebâv wi Gsioewv. 

"Exo, BEonora warapiorare ai Gebaauti- 
zare măzep, pi wovhăvovoa Îă by XXAov 
wob vi6y, zby ethrazov 'AdEtavâpov, Râs vai 

z0d sbplorezar, 8v Îiwzopă vă Gvaxubetală 
ăză ziv zoMhijv bat” 6 Gros Bec vă ed- 
Gori vă păfw sizorac crpyehiav ăxvafiiv, 

zăy ze ehpioxovzat Dyteie, EnetSi] uite ST0d- 

o 8ăv d îj&sbpo, vai mapa, îv pi0p 
ziROTAG, VĂ pă TD GTp.EtWGY,. 

Ilpoctst zi 2apauah îtă ză 2vedua ta 

=ns vty, zbv Gpaţobpăvoy 2, vă EA ij FA 
peri ăăziv, îv vai ăveuadev poe adry 
ete, vai vă Tbv GovpEti 06 Taziip Th 
zoţrtos, vovbecia 43i e) 2pic ră obralvovia 

i, dpos Ozăs vă efoxieq vă ăzchabowuzy 
iv uaragiav abs; Eazy 70 oooubrepoy, 

cs Eatouoăuey. “O apps pub, îi xp 40 
ai 1, vbprzj pod 2po94oy0by Ti Moraprâcră 
e pai ăia Tia pia 70 Besty, 

1 Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1716, Dechemvrie în 20. 

Prea-cinstita, scrisoare a Fericirii Tale, 

părinte, am primit-o, şi pentru prea-do- 

vita nouă sănătate a Ta ne-am bucurat, 

pe care şi de acum înainte Domnul Dum- 
nezeu să Te ţie nejignit şi nevătămat. 

Şi cereri. 

Eu, stăpâne prea-fericite şi prea-vene- 

rate, neaflând pentru cellalt fiu al mieu, 
prea-iubitul Alexandru, cum se află şi unde, 

nu pot să mă alin de multă scârbă; Dum- 
nezeu Sfântul să binevoiească a face să 

aflu vre-o solie bună, măcar de se află 

sănătoşi, căci nici aceasta n'o ştiu; şi mă 

rog, de afli cevă, să-mi dai de veste. 

Pe lângă aceasta Te rog pentru fiul   Tău sufletesc, dragomanul, să aibi părin- 

| teasca iubire pe care şi mai nainte o aveai 

pentru el, şi să-l ajuţi, ca un părinte iu- 

bitor, cu sfatul şi rugăciunea la cele cu 

priinţă; Dumnezeu Sfântul să se îndure 

i să ne învrednicim de fericita-Ţi vedere 

: cât mai curând, precum dorim. Ginerele 

; mieu, fiica mea şi nora mea se închină 

Fericirii Tale şi sărută sfinţita-Ți dreaptă. 

1 V, scrisoarea precedentă. E vorba de Grigore, care a fust apoi Domn. 

2 Grigore Ghica însus, care ocupă această funcţie de la 1117. Fusese interpret la Internunţiul 

austriac, după Epaminonda Stamatiadis (Biografiile Murilor- Dragcmani greci, Bucuresti, traducerea C. Ebi- 

ceanu. 1897, p. 68). 

despre 

Scrisoarea Roxandrei Mavrocordat către 

Mulţămese Fericirii Vale pentru rugă- 
i ciunile ce Te rogi în folosul prea-iubitului 

mieu fiu, şi Te bucuri cu mine ca un pă- 
rinte sufletese şi un iubitor; Sfântul Dum- 
nezeu să asculte sfintele Tale rugăciuni 
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Kat oi 7pâvot ce Masaptărqrăe ne ehqoay | Şi anii Ferieirii Tale fie de la Dum- 
fjschev ndp.noMot 19i navevdalpiavec. | _nezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. e 
ie, Aexeuâpio» 20. 1716, Dechemvrie în 20. 
Eie 7nbe 6ptopobe ri Maxaptorijrâs ene: La poruncile Fericirii Tale: 

“Poţăvâpa. Rozandra. 
Legrand, Recueil, pp. 201-2, no 110. 8 p 

DCCXCII. 
După 1716, Scrisoare de scuză a lui Kritias către Nicolae-Vodă Mavrocordat, ca Domn 

al Ţerii-Româneşti (de pură retorică). 

Kară răy adrăy xatpoy, 8v 6 oră, md îm6iv rîe ăovhias Oxtătov, Sypăoq xai îi 
zap0dGa Entorohi) Ex pâpowe Tod pthooropyorărav uot zatpă | zpbs răv waxapiray AdO&yrv 
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dă ebpiore waupiav Amy dmodoyiav ednpiownov vă npoopăpo eie rd Boc re “Tyertpas 
peyahonpeneorăzac “Ybmhrgroc rii utyp todâe oii; xai apoviac pov, zapă Gri ră miha 
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xai DOTEpNOAY rijy qoviy pă ră Beopă xai râs boa tije mEpa 7ob dEovroc ovotrodis, riy 
oraiay Get pây drmatov clov, xai Exo, uooţă, Entpivborav xadâe TijV Epiv doBeveray uzi 
âynttârmra ete rd vă îupavitouat xai vă mpoceviito dă Tpabpditoy To05drp Bat nai meyeBe 
tije. rptoohbiov x5i ăxporâris adriis “Yynhornroc”. du 38 TEpa Tod merpiov Eferăvn xai sie 
deuiav Gtov vai pexpoboyiav ărip.owuv Exarivemoe tb mădoc, xai robro mâhv ăvayxătonat 
xai xy Gpodoţijoat. “Ey pâvov păpuaxov ebploro îi robrais, mai sie uiay rabryv rijy ispâv 
ăvw»pav nezola ăopahâs: rhy ăxpav oavfipoziav vai vpnabsorăzrv xai re ăvrt Xptotoui- 
pinrovy „âddeaw ris mavodpov abrije “Tymhâriroz, pă ri 6noiav weră npaârnroc nai thapăc 
1vbuitis stofe xpivety xai ăferăteiwv ră râv 805) abrîjs uaprijpara, tobe Gzotove xai ăuapră- 
vovrac GvEyerat, xi EmtorpEpovrac edonhdyvoe ărodeyerat, Bey 2v zobrp utpovptvij, iv 
pbost eborhavyvov xai panpouov. Ilpooninru dotnăy ix&rije rametvăe rii Beooefeorâry, ao 
“Vojhdrijee, ua roie mavriuote abris mosiv EyaahwBoduar, ră îxvm xaraoratâuevos' oi îi 
u&y roic plidoaa owyvâuy aizoduat, eic 88 ză pehhov ftouat vă Exo 7 xenos vai rijv 
ăvridmipv rije “Yperepae Beocefode "Tiqorizoc. '0 33 roy ârpaGâv Xoprds Qedc vă nept- 
2pobpij xai vă meptoxEr') abriiv năaris Avnipie neplordocus Avorepav, bă re mai mavalatov, 
vai dpprăagobe anohubnvoay ebroxiac, mai orpitot adi sie zăy îjreuovadv abrijc Bpâvov 
up vijpos Mzapod xai Gaborăzov, vă riy ăttoom vă mepioyj xai răc navotnrovs Îjutpae râv 
vijoretv aioiac, sipriwuie re xai ărapigave, xai vă toprăoy nai riiv 106p.00wr'iptoy z0d Kvpio» 
"Avăoraaty haunpâe mai Evăctoc, per” Enroyie 2ivtoy rây 2perâv uai xarabdvuioy, ai Ectzoe 
mai Tod 4pâvav, xai ic mohhăc io» xuxhoropiac, Tă Ey) ris “Yueripac fevosbeorirns 
"Turdârrroe sinoav edfev mheiora ai zavevăaiuova. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCACCIII. 
im, Dimitrie Iulian către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea la Bucureşti 

I-iu Januar. A lui loan-Vodă Mavrocordat, cu urări de „toate cele bune Şi plăcute lui Dumnezeu. 
ca să apară ca un Domn vestit și mărinimos, cu trăinicie întru mulţi ani“. 

"Emrorodi, zpăs răv Macgrăpyriy “lepocchbuoy Xpboavdsy nepi rob &optouod tob Trpe- 
pâvoc "loăwrab "Ahetăvâpo» Mavporopiărov, 

Maxapiorare, oorwrare vai cefaourizure Giozota. g » 80 g 
Tijy “Yuerepav Maxaptârmra zavihafoc ua Gov 2pOG4by8, Gedpewns 1upio 

a zod 255 vă dtarmpij abrijv e50ouov, Îi ai ăvoregav mavsie tvavriov, To âză mic x5 d 
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zi noBstvorăray pot biteiay abris. 
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Oc vă neproxezm rijy “Ybqhornră ro» ai vă Thy 559 sis zâvy ăvaăv nai ehpeotrov 

îavyeipra, vă pavi mepifhenroc ai perahozpezis eu, pă TOMDXPOVOV GTEpEVatY. 
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ie năg ămoxpioeie eie rd zapăv Sovheby zirămoy. “O mtoe Bebe vă riv neptoxEny, e 

x6p'rjy &edawob, ai vă rijy epioxezy sie îrây mohhâv Repiidow, 

"lavovapiov a. 
Tie *Yuertpac Moxapt6rqros 

e Bobhos ebhofiis: 5 Mâyac-Aovoliărrie 
Anpijeptos “loshtav6s. 

a 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCXCIV. 
Constantin Ventura către Patriarhul Hrisant Notara, trimiţându-i un „buiu- 

ruldiu“ de la Capudan-Paşa, cu salutări de la Mitropolitul de Arta. 

. 

Kovoravrivoc Bevrobpas Xpooiyw Norapa. 

Moxapbrare, ooporate xi oeGaGpbrarE pot abBevra, rijy oefasuinv EnioroNiy Tiic 
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5ym6razov xoi zohoypâvov abbevery po dv Rozeriv-llnoă, 6 Gzoios vai ăxpi6ă Tijy atperă. 
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zipily, “O zaveporaros ai XOŢLOTATOE înce “Apene edhafâc ziv mpuoxvvă vai dondterat Ti, 

o:îmopiav abrăs Beftăv, xai mapoxadei vă tiv Oyanăre vai vă Ex, ză oxezole] oas. "To 

îp.otov mapaxzd Xa Ex at 38 pai me edpai orwoav pet” Ep.0d. 

Tic “Yperepas Manaptorijtos 8odhoe, 

Kovaravrvobzohe, 1717, "lavovapiov 7. 
Kovoravrivos Bevrobpas. 

(Legrand, o. c. IV, pp. 156-7, no 113.) 

DCCXCV. 
Constantin Ventura cătră Patriarhul Hrisant Notara, despre legăturile acestuia 

cu Capudan-Paşa, cu Mitropolitul de Arta şi cu un anume Abdul-Cadâr. 

Kovazavaivne Bevrobpas Xpooiwfip Nizapa. 

Manaptozaze, Vopârare ai Gtitate Masprâpya zis ăiias adheus “legovoanhip. vai 

ză Woaorivre, 1hpte zopte Xphoavte, ceânowtâcază uni mâtep vai DEonoca, 7ij “Tpaztpay 

Bcozdouinzov Mana maveohafăs 2posmvb, Tip Rayaţia ai; Cetrăv donalGuvos. 

"Eva: /os 30eGăpit7 20004010, fe:0zaze ftozosa, zăs 0ebaopizs pa an)dafăs îs "Tuetepac 

Maxaptămos. "Bow edtapvâs 58 adrây ză zodie pat Ti Îjdovij Zpotevobvea, TIjv %e Orpteiav 

Brdai, zob vepapiroutw „mi Beoobozev cas GHiyo06, Wa Ti tije tepăs 076 9/î;5 

pahtpnaiay Mas arast, 40 ap robzotG Tip Zazptijy Oc6prijy OR0b &peze eta ut, tăv puf». 

picazâv 026 îoohevri, d îmoicov să herpibn vezăhatoy ebeo/ias 434075, Exetdi, vai pat iv 

Bbwapev 4 sis ao 3005 căpavbs vă amraivi, zy ăfipozov, vai tă zodro etuat dr 

vevuig împace eis md vă ESDRIpET0, dom Evans, pă mâl po zpobopiay roiG Tapă TO 

dţiwy 0as “fehtuy 20005058 pat. Ed/aporă 2 t0brote CĂ osfaSpirâry, 6 ropotii 

fă zip BOmBeocăzr ăpâzr GRod Epase zic by mawepaozatoy deGz6e, îpov "Apr, XI 

805 

17. 

1 lanuar. 

Ii, 
22 lanuar.



1717, 
31 anuar. 

1743, 
1 Februar. 

udata On05, xadâe âpitere, npoobijxrjv Ehaâe dv &uă 1) yptoropiurjrăs cae âvăamac, Kis îueîvo Orod ui mpoorătere dă rby oyqidraroy adEvry)v . po Kamerăv-llacă, ciwa 56» 2p6Owuoc vă aâc Bovhabow. “O "Anrobă-K ayrijp-"Erptvrne 3ăv 1jXOey xy, 
Emeti) mai dy rby etouev Boc. Napanzid mai 
ăboy xai zh râv îepâv adrijs ovhiatây, 
adrijc ebyăs re xai edhoyiae" atetvec st7oăy 
Tai. "A pry. 

Tije “Yyerepae Mawaptâryjroe dodo: 
1117, lavovapiov 22. 

xodoc paiverat, 
Tpooubvă rijy Mawaptărnră oxs vă uă 

etâ;zotosuăvov pă ră diane xa Georpoo3Exrave 
ot dă mavrăe ăpoyal mai moâwyeriăeg îv fie 

Bovoravrivog Bevrobpas, 
(Legrand, o. e. IV, pp. 157-8, no 114.) 

  

DCCXCVI. 
| Calinic, Mitropolit de Heracleia, către Patriarhul Hrisant Notara, despre moartea Marelui-Chartophylax, botezul înainte de îngroparea lui a unui copil şi sărăcia caşei lui „Constantin“. DP aia 

Kahivoc “Hpaxhetae Xpboavtp Nora pa. 
T3 ma pehobs ntunry, 24 rod rapâvros, Epaba pb Tiv “Yuerepay Maxaprâcqra 2pOGxovpttxâe ai Epavipooa riiy re ămofioatv rob waxapita» Meyăhov-Xapropbamoc, xot Ti)v SvprEpavoty iv mpos ră Gtoy portoua 155 Bpepowe' Guwe bmepioyvoay ră W0006 rây „Se [ d r Da s SI * z e ? pă 2 7 > Pa 

paidiov Xâta, det Îmaâi, Zăy pi Ganztodij ră Gptpoc npirepov, 6 vexpbe 0b Gbvaram EtehGety zije oixiac, Kai, âvă. zodro, ri ari) Tuepu, pază ră Sonepiviv, Y&ţove ră rod WoOTmpiov, xară ziy Delav Buy mhevory. Învt6m 08 wa zodro &v re Ganriteodat, dr î piicnp ză adr &tiiroev dvop.a, &motov 1) Si Mavapiârne, Bed6ey 2umvivodsioa, mpoctratey. "Envye 88 xai 1j aria ro Xeubăyod rod uaxapirov, xi iv Ewmheos 1) oixia rii abrij pa tije iepăc Banriozuc, Gore Teyoverat zheiorove robe uâptopas rod Garulrmâvov. Kai 5 âv edX6v DperEpov îfanrio0q ai Epbpdm râre" xai, oijpepovy, rii mtunry, 31 'lovavapio», dmedabo0q rap îuci xară ră obyrjdec. “0 8: macip r6v pirov 397 adrg Gooiy, ytetav_ ani Waxpobtăcyra, mai. redoc rijy Tv aioyioy ăvalâv riv ănâhavatv, 
Ad rdv Bouvoravrivov etya sâs Tpâbrj târe, xai, dv eivat poe cre, vă păv ăno- Top eie peyăhny ăvărury edptonerat rd omis tove“ pe Eobaoay ră mpbe rij rapi rod voxapiro» Bha 115 piata rob edptimoav. “0 Bebe 8 =5/âv Tae vă robe xvfepvion. Tadra u&w at dă Geonaeic abrije ebyai etrjoay user” 2.05, 
Fie robe ptauobe ris Sie Maxaptârytoc : 
1717, "lovobagiov 31. 

E oitwuos, (Legrand, o. c., IV, pp. 158-8, no 115.) 

DCCXCVII. 
Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre solia pentru 

fiul ei prins. 

“Poâvâpas Manpoucpăărre Entoro)i, zphe Scrisoarea Roxandrei Mavrocordat către 
Xpboavtovy, Iacptăpyxjy “lepooohbuwy. 

1717, Pefpovagicv 7. 
Ilâvrtuoy 2zorohihy ris “Tyerâpae Geooiţov 

Moxaptăcijros EhaGov, ai dă zi Eperorărijy 
um bțeiay abrijs Syăprv, îjy xai ei ză stie 
Kproc 6 Bzde dagvhazrot dori vai ddb- 
Gqrov. 

Ebyapiară eic râs apropia 605 pă 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1117, Fevruarie în 7. 
Prea-cinstita scrisoare a Fericirii Tale 

întru Dumnezeu înțelepte am primit-o, şi 
pentru prea-dorita mie sănătate a Ta m'am 
bucurat, pe care şi de acum înainte Dom- 
nul Dumnezeu s'o pastreze neatinsă şi ne- 
tulburată. 

Mulţămesc pentru mângâierile ce-mi faci



  

wwe Bă Tăy gpihrarây 405 div” pă bu 
atat 1) Ywertpa Ilarpârns sis Tiy wtxpoboy av 

&no5 Geiyvo sis zijv ovubioay aiyuahwaiav 

"6
 

705 priza» ob viod, ăhhă o! gevyijorvree 
mvopitovo nâe ră Tov “fewrrOpuov STNĂYAVA 

vxot zăoay peţrdopoytav, Xa WăoTa ele 

rotodrov avwfebrxe, nod vă svhhoilerat 

u;rnp prh6oroproc bibv aiguihorov, p-ij îieb- 

poboa zâe zepvyă Coty my oigpuăhorov, 
"Bo, zărep uoxapubtare, Tv ăsetpuv Ab» 

ay râs Vavobore pov Bwyarpbe iv bnopepa 

să verptârata, avoyitouâyn ns Exeivo On05, 
mpoarăter 0z05, %ytvev mai viverat xotwvâe sie 

nivo ăvporoy, sivat &ăbvarov vă Th ân0- 

cb âvOpozivq pboe* ăucă vă a»hiovitouar 

zăv pidrazăv yov vidv vă ănepvă Loijy aiy- 
păhoToy noi orepovpEvny navrbe Oixelov, Ore- 

voyoprpăvnv Xa mâvvoy, sivat zayrăc Ao- 
mnpob Înmpârepov* ăXAo îjrov 6nod vă Tăv 

orei ete fevizelav, dă zpoxoriv YpouăTov 

3) ăXAme ztvbe Emortipine, vă îtebp Onod 

etvou ete zijy fură thebOspiay, 6n6rav DEM), 

vă EN9m, î, Gnorav djBeda, vă mov qtpo, %at 

ăNho eivat zodro, Î) toi 1 atgphoroc, 
apara, sie zodro 6no0d pă Vpâret, nt, 

ăv zagaiwg sie rijv Bhayiay, 05det 2vepri9%i, 

ai. ropa, oboa ele zi "Adpravobnohty, vă 

“pă God “vopilet 26" âvvardy vă 

1âv Gide vai sOpouij mepi Tie Ehevde- 

piae rob viod pov, nai Bee rd wvopilj peră 

Beby pepâdrjv Vâpw, 605 peraMireptj is Try 

x5ouov vă pijy eivat, O05ro ij RA pIA0NĂ 

pă 0ăâpoc mob" ai ză dc E Tijy rtpiay 

ze ămisroiy, vai bv adri) zăs dios adrij 

zbâs. Kai oi 4pova re Mawaptârijroe je 

i 

« 
evat 

Y, 
109 Gerfzv zăpzohhot Xa 7avevrwysic. 

al, PeGpobagiov 1. 

Tic Si Maxapiârrzas sis robe Gptow.0)<, 

e 

“Potăvâpa MaoporopdăTa. 

(Legrand, Recueil, pp. 202-8, no 111.) 

    

pentru prea-iubitul mieu fiu; mă mustri 
ca un părinte pentru micimea de suflet 

ce arăt la întâmplarea prinulerii! prea-iu- 
bitului mieu fiu, dar cei ce au născut cu- 

nose cum că inima părinţilur birnie orice 
mărinimie, şi mai ales la o astfel de îm- 

prejurare, să se gândească o mamă iubi- 
toare la, fiul ei prins, neștiind cum își duce 
viaţa lui robită. 

Eu, părinte prea- fericite, am îndurat cu 
stăpânire de sine nemăsurata durere pentru 

fiica mea care a murit, socotind că aceia 

ce, din porunca lui Dumnezeu, s'a întâm- 

plat şi se întâmplă de obşte oricărui om 

e cu neputinţă a scăpă de dânsa firea 
omenească; dar să mă cuget că fiul mieu 
prea-iubit duce viaţă de rob şi lipsită de 
orice îngrijire, strâmtorată şi vrednică de 
plâns, e mai jalnic ca orice jale; altcevă 
eră să-l fi trimes în străinătate, pentru 
învăţătura literelor sau altă ştiinţă, să ştiu 
unde este în cea mai plăcută libertate, 
când vrea, să vie, sau, când vreau, să-l 

aduc, şi altfel e aceasta, viaţa în robie. 

Te rog, la ceia să-mi serii, că dacă mergi 
în 'ara-Românească, să lucrezi, şi, acum, 

fiind la Adrianopal, să serii ce ştii că se 

poate ca să fie ajutor şi sprijin pentru 

liberarea, fiului mieu, şi-Ţi voiu recunoaşte 

după Dumnezeu mare datorie, cum mai 

mare pe lume nu este. Așă Te rog, cu 

multă îndrăzneală; şi iarăş să am cin- 

stita-Ți scrisoare, şi cu ea, sfintele-Ţi ru- 

găciuni. Şi anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu foarte mulţi şi pe deplin feri- 

ciţi. 
1717, Fevruarie în 7. 

A Feriecirii Tale la poruncă: 

Rozandra Mavrocordat, 

  

DCCACVIII. 

Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre laudele ce 

acesta a adus fiului ei, dragomanul (Grigore), şi despre mijlocul potrivit pentru 

a liberă pe celialt, Alexandru, cu ajutorul lui loan-Vodă. 

“Potăvâpas Mavpozopăâet Ezioehi, 2phs 

Xponavfi6, lazprăppti “lepozohbaav. 

1117, b:ipovagio» 18. 
. 

Ti îepăv adi Extotodi,v Ehado, vai tă     

in as Epir Et 

  

ci Ezecoosăzt pi 1piv 

po ai ză îgetis Tpagâueva, vai 0/3 

Scrisoarea lhoxandrei Mavrocordat către 

Ilrisant Patriarhul de Ierusalim. 

1717, Fevruarie în 15. 

Sfinţita-Ţi scrisoare am primit-o, şi pen- 

tru cea mie mult dorită a Ta sănătate 

m'am bucurat; am aflat şi cele scrise pe 
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Vii, 
18 Februar.
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ci “Vperepa Maxoptâryrt ic ri marprriv 
xai mveopzrinijy ăvănmy God Eye eic jus 
mai eic ră matâla ov: 5 doc Bebe vă ciy 
Grepeyy, ai vă rijy moMbxpovi. 

"Enatyei răy 2vevuarindv re vibv mb Gpa- 
Toduâvov* 6 navăvados Bec, îv eăyâv re 
îioy, vă my 305 ioxdy mai Bbvauuy, ueră 
ppovijoeoc, vă pavij ebăpeoros sie ri dumnt- 
orevfsisav adr Enioraolay, 

Hepi 8% rîjc Zhevfepiac 705 ErEpob ov vind, 
prirăro» "Adeţâvăpov, mod voi mpăpet 1) 
“Yperepa Iarporns, ây 6 5bnhoraroc Ad6vrne 
Geha vă ore ră vpăunara rîje Maxaptă- 
tnrăs tns, ue” ăopaleiae rod pătpovv, 80- 
varat Xopie vă Ex Ynhâene ro» NAN 

vă (ppovrida vă riv reethom. II6X)Z 2napn- 
YopijOra wa Exăpnv xai Drepevyaptoră ri 

“Tpertpa Maxaprbriiri, xai my napaxală mepi 

robro» z0Mhă vă piijv ră ăueijog* GANă uijre 

vă piprăim ră rbv Bbmhdrărovy AdBEvryy, 
medi, î] Yomhârne mov &pEyerat, be mariip, 
tiv EhenBepiav rod *Adetâvâpo» ov, xai ete 

5 mi eivav Govarăvy, BEde ovvrpst nai î “Tyn- 

Xârns mov, xăy re ete ănootohiv pauuărov, 
xăv re sie ăo 6 ei VjDee xdum wpeia. M6- 

voy TONĂ Thy mapa vă niv ăuehijoy, 
pijre vă &ponopi bv xatpăv* xai Să ră 

Eto5a, vad 6pitet, ră 5rdoxowat, Ono» = 

Gedev eiorat 6 Oproude mms, vă mă dyyerpiow. 
Kai BEhw Eye: xpsoc, ai 276 xat ră natdia 
p.ob, sie riv Maxaprărază rpe, ete GAmy u.ac 

iv toi. Kai ete rây Baby Bv ee etorar 
pevadiirepoy ady vai urofăc, poây adr cb 

xahdy 5705 vă wâprg vă EevBepoon bidv u- 
pe Xrjpac ai Aorrjutyn. 

Aciny ui mă Bepuâc rijy napaxahă 
vă Entpehnfij Xa vă uiv ăpyonopijop* ry 

Meyav-Apayouâvov vă zăv Epuvebn ri ma- 
PARDNO O Zar Tvebarinde AX OĂ6STOp- 

foc. Kai mah vă Fyouey rd tipuudy e 
Tpăupa, wi Gby Ar răc iepăe adr îs e 

Aâs. Kai oi ypâvor râs Maxapidcrjrâc zijs 
stoav în Beob zâuzodho at zaveva aiuo ve, 
al! Defpavapis» 18, 

Eie robe Gptouobe zis “Tperăpas Mawapn6- 
. 

a
 

>
 

tjros: 

Poţăvâpa Mavpoxopâărr. 

(Legrand, Recucil, pp. 203-4, no 112.) 

  

rând şi mulțămese Fericirii Tale pentru 
părinteasca și duhovniceasca iubire ce o 
ai către mine şi către copiii miei; Dum- 
nezeu Sfântul să Te întărească şi să Te 
ţie întru mulţi ani. 

Liauzi pe fiul Tău duhovnicese drago- 
manul; prea-bunul Dumnezeu, prin rugă- 
eiunile-Ți sfinte, să-i dea tărie şi putere, 
cu înţelepciune, ca, să se arăte potrivit pen- 
tru sarcina, ce i-a fost încredințată. 

Iar pentru liberarea celuilalt fiu al mien, 
prea-iubitul Alexandru, de care-mi serii, 
părinte, de-ar trimete prea-înălţatul Domn 
scrisorile Fericirii Tale, cu siguranța de 
care scriu, se poate săvârşi fără ca Înăl- 
țimea Sa să aibă altă grijă. Mult m'am 
mângâiat şi m'am bucurat, şi mulţămese 
foarte mult Fericirii Tale, şi Te rog mult 
pentru aceasta să n'o laşi la o parte; dar 
nici să Te îndoieşti despre prea-înălțatul 
Domn, căei Înălţimea Sa doreşte, ca un 
tată, liberarea lui Alexandru al mieu, şi 
la ce e cu putință va ajută şi Înălţimea 
Sa, ori la trimeterea scrisorilor, ori la ce 
va fi nevoie. Numai Te rog mult să nu 
laşi luerul la o parte, nici să ză boveşti 
prilejul; şi, pentru cheltuieli, cum spui, le 

* făgăduiese, precum va fi porunca Ta, să 
le dau în mână. Şi voiu aveă datorie de 
recunoştinţă, şi eu şi copiii miei, la Fe- 
ricirea Ta, în toată viaţa noastră. Şi la 
Dumnezeu nu va fi mai mare bine şi pri 
lej de răsplată decât binele acesta ce l-ai 
face de a liberă pe fiul unei mame vă- 
duve şi întristate, 

Ci iarăş cu căldură Te rog să Te în- 
grijeşti şi să nu zăboveşti; Marelui-Dra- 
goman să o tălmăceşti, Te rog, ca un pă- 
rinte duhovnicesc şi iubitor. Si iarăş să 

avem cinstita-Ți scrisoare, și cu ea sfinte- 
le-Ți rugăciuni. Şi anii Fericirii Tale fie 
de la Dumnezeu prea-mulți şi pe deplin 
fericiţi. | 

lil“, Fevruarie în 18. 

La poruncile Fericirii Tale: 

Rozxandra Mavrocordal.



  

DCCXCIĂX. 
[oan- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre vestea, adusă 

de Marele-Postelnic, a păcii cu Germanii şi retragerii Imperialilor din ţară, întor- 

torcându-se şi boierii. 

"loăwyov  Mavpoxopăăro» Emtarohi, zpbs 

Xp5oavovy, Iarprăpynv “leposohbuov. 

1717, Gefpovapiov 23. 

To aizoy nod npb nohod 9v ypățauev 

mî "Yperăpa oefaomorări, Maxaptârrt, XĂAO 
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Bine sai ăvăzne. Kai ot Nepurtot ua ot 
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Kobpzoshoirzt, ho. ebay, xat Ghoc 6 

r6zos eîvat fjovyoc, kai and Neprlove, voi 

ămb xarăvow, Xa 
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Oi ăpyovrec Bor day, zhiv 8vâv rptbv, 
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dzo ră sin dă loone ovi. "Av d 
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as dpioy. Kai pâvot mhSov ăuvopey Xa 

zi mpenonoav Eromaoiay tă ziiv Maxapt6- 

cmd ens, xai pâvav jogis dpiozopiac 0E- 

dee xi) vă EX07, ră vă owryatpiopetha 

vai God peră 

= Ei A . 
05% Cvac ete Tăy TOTOV 
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apbe Baby ăvrebtete vă wâc Evfiouăzat âtrj- 

vene. Nă Euuey GE ua md oefăoplov a5- 

“îs tpăpua 2pb6 EThoov Tis apabis abriis 

wpeius, Eztpopţây iv uzi zăs dţias vai 

Beozerdzis abris ebpâs” îs să En €E1,04% 
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Tis T pacâpas Mavaptâemzos vide îv Xpto- 

<q ai 216 7005 Gus. 
lo. Pluvivrns Bocf65as. 

(Legrand, Recuesl, pp. 205-6, n” 113.) 

  

Scrisoarea lui loan Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1717, Fevnuarie în 23. 

Pricina că de mult n'am scris Fericirii 

“Tale prea-venerate, n'a fost alta decât că 

aşteptam să iea lucrurile înfăţişarea lor 

definitivă, şi aşă să-i seriem, adecă ade- 

vărul şi sfârşitul lucrurilor, cum facem 

acum; şi, primind ştirea şi adevărul lu- 

cerurilor, iată 'că-Ţi seriem Fericirii “Tale 

prea-venerate. 

Ci vei şti Fericirea Ta că Postelnicul 

nostru, mergând în Ardeal, s'a întors cu 

hotărârea definitivă a .luerurilor, care au 

luat capăt de învoire şi pace. Şi Nemţii 

şi catanele, şi de la Măr gineni, şi de la 

Câmpulung, toţi au ieşit, şi toată (ara e 

liniştită, şi de Nemţi, şi de catane, şi nici- 

unul nu se mai află în această ţară. 

Boierii au venit toţi, afară de doi-trei, 

ale căror nume nu le scriu Feritirii Tale, 

dar, venind aici, i le voiu spune din viu 

graiu. lar, de vei întrebă Fericirea 'la 

cum au urmat unele ca acestea, răspundem: 

prin rugăciunile-Ți sfinte. Şi singuri noi 

încă mai facem cuvenita gătire pentru 

Fericirea Ta. şi numai fără zăbavă să ieşi 

să vii, ca să ne bucurăm şi împreună cu 

Fericirea Ta; şi numai ce Te rugăm ca 

în s“ntele-Ţi rugăciuni către Dumnezeu 

să ne pomeneşti necontenit. Ci să avem şi 

venerata-Ţi scrisoare pentru vădirea bunei 

“Pale sănătăţi, dăruindu-ni şi sfintele şi de 

Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni; ai 

cărui ani fie de la Dumnezeu mulţi şi fe- 

riciţi; şi rugăciunile-Ţi de Dumnezeu as- 

cultate eu noi. 

17117, Fevruarie în 23. 

Al Fericirii Tale fiu întru Iristos şi la 

poruncă: 
lo lvuan Voevvd. 

———— 

30618. Vol. XIV, pirtea a I-a. 

809 

1117, 

23 Februar.
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117, 

4 Mart, 

DCCC. 
Doamna Marica a lui Constantin- Vodă Brâncoveanu către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoarcerea ei în țară, ostenelile ce şi-a dat ea cu boierii ca să ajute, buna cârmuire a lui Ioan-Vodă Mavrocordat Şi neputința în care se află de-a ajută 

pe „Domniţă“. 

Tă paxâpov adr păţua TpOGXbYNTâE 
206X0%v ani, riv yaliv adrie xai Eperi)v 
Bpistay mmpopoprjBetoa, bmepexăpny  Eyvov 
xai ză &v adrfj Sfije eypaupăva, vai mpâroy 
dă riy xapâv God EhaBe waBodoa ri zpbe 
ză tâta, îuâv ăeprătv mal mîv zâv oinelmy ăm6- 
abat, xai zijy ebxaptotodpey... Aonoduat 
Guuog, BEomora uaaptorare moi worarxouar 
zi xapâtay, &c uva ri) piu ebroyodoa, 73) 
38 aombaiq ip mov rije edroylae duptora- 
uâvq: Ti aiztay, as 0boay pavapăy, dăv rijy 
onpetâyo, jtyboxoboa nadâe ri Săy ziy Xav- 
Băver. 

Ilps robrote uăs omuetoi dr apărat, nară 
Tv Gyânmy, snovâiy nai Emiutheay 6nod 6 
bpmhdraroc Add&vrns Bette mpbe ijpăc, rîje 
re bmepopiov îusivne xai mohvorevăxzo» 2to- 
pine tXavGepooas Îjuâc vai rîe novroijrov 
ătubone marpidoc, obrwe mai ijuete ăpotfaioe 
vă deltovev mpăc riy “Yorhrpră ro»: ră 
noiov dy mpenet văpupi6dA, ovhhopobetoa 
Gr 6 ronoc ie ri xarăoraovy ebpionero, xai 
Se. emvăbvevoe vă Epnuodij noi vă vpivg ua 
xâv Plărds, ai Tjuete, 6und uă mode Xpyovras, 
uz Gomy ăbvauty xai Entptdeav-onovădoavrec, 
iâod mad 6nod aur” Ghigovy 1) rtăpa toovăy0, 
„ai îjhBev eie rijy mporepav me xarăotaotw: 
mb Onoioy, xai st ri îidEhauev 7voptoy îpt- 
Awpov %ai owppEpov mpbe oboraaty tod rimov, 
pavepâvovrec ro, Boov răytota nai Xopis va 
Gohije xaLpod Erehetodro * mai etuat Befaia Gri, 
xoBepvoduăyn Thy abrăy Tp6nov, Văptrt Beod 
xai dv ebyâv cms &yiovy Bide avarabij xai 
otepew6i) ie rdy bbmădrarâv mne Bpâvov eie 
Er zâumnoNa. 

"Exarahifapev xi tiv âvadoyiy abris 
zod Eyyâvo» Tpâv, xal îxăpnpey, dej0evrec 705 
905 vă rod 815 Coty xai TpOXOTiy sic ră 
zpdoo. PÂNĂ pac ometoi zpbs robrorg uni 
vă zijy Bowviztay îmi, ebptoxoptvn sie ms- 
7ădrv Evdetav, Exapazădeoce tiv Meyahetdeară 
Tns vă uăs Td omuetioy, sie rd uaxăptoy ad- 
is Tpăuuo, Bă vă zijv Gomdromuev. Kai 
z00ev; “Ozov Tpete sic râv zâzov eră Bac 

3 îjcov îi EAzie uac, xl mpa, hBovrec îî6, 
măpapey răv râzoy Eprp.ov wi pawoutyoy, 
"Exo eie vxăveva uspos tv Eye. "Hrov pepixă 
sic Exetva ră wâpn, xai ră fipzacav oi ănăv- 

    

Fericita-Ţi serisoare cu smerenie am 
primit-o și, aflând de buna-Ți şi dorita-Ţi 
sănătate, m'am bucurat foarte; am afiat 
şi cele în ea scrise pe rând, şi întâiu pen- 
tra bucuria ce ai avut-o aflând sosirea 
noastră acasă și găsirea celor de acolo, 
şi-Ți mulţămim... Ci-mi pare rău, stă pâne 
prea-fericite, şi-mi mistuiu inima, ca una 
ce sunt fericită, numai după socotinţa, 
lumii, iar cu adevărat departe de fericire: 
pricina n'o mai însemn, ca una ce este 
ştiută, cunoscând bine că nu-Ți este străină. 

Pe lângă acestea îmi spui că. se cuvine 
ca, pentru dragostea, sârguinţa și grija 
ce-a arătat faţă de noi prea-înălţatul Domn, 
scăpându-ne de acel surgun depărtat şi 
prea-jalnie şi învrednicindu-ne de patria 
mult dorită, şi noi în schimb să arătăm 
aceste simţiri faţă de Înălţimea Sa; care 
lueru nu trebuie să Te îndoieşti, gândin- 
du-Te la aceia în ce stare ajunsese țara, 
şi că eră în primejdie a se pustii şi a 
ajunge o ]liadă de rele, şi noi, împreună 
cu boierii, sârguindu-ne cu ce putere şi 
grijă am fost în stare, iată că iarăş în 
puţină vreme ţara sa adunat şi a venit 
la cea, d'intâiu stare a sa, şi, orice am fi 
crezut folositor și prielnic pentru ridicarea 
ţerii, arătându-l, cu cea mai mare iu- 
țeală şi fără zăbavă sa săvârşit; şi sunt 
sigură că, Domnul cârmuind tot aşă, cu 
harul lui Dumnezeu şi rugăciunile Tale 
sfinte se va așeză -şi întări în prea-înăl- 
țatu-l Scaun întru ani foarte mulţi. 

Am aflat şi primirea de Tine a nepo- 
tului nostru de fiu, şi ne-am bucurat, ru- 
gând pe Dumnezeu să-i dea viaţă şi 
înaintare de acum înainte. Dar ni arăţi pe 
lângă acestea şi pentru Domniţă că, aflân- 
du-se la mare lipsă, a rugat pe Măria Ta 

să ni-o spui în fericita-Ți scrisoare, ca 
s'o ajutăm. Şi de unde: Că nouă în ţară, 
după Dumnezeu, eră nădejdea noastră, şi 

acum, viind aici, am găsit locul pustiu, şi 

nimicit. Eu din nicio parte nu am. Eră 
câte cevă în acele părţi, şi le-au răpit 
neoamenii şi nemilostivii, şi sau făcut



  

fponot ai vederiuovec, Xa îvEvovro x 

Evetvot debrepo. ăvavtarai rod 6onirio» Wo» 
"Ay towe 1] Maxaptâras rs îtebper ete ăXo. 
xăvăv wEpoc, e pă rd wpavepbor, vă Moi 

xi E70, vă xobepyijow xai adriv. "Aropă va 
276, waxaptirare decora. Tobro dune Ti 
sbp6ovhebo rijy ăvottw vă EXOy 288, sie robe 
ăvâpozo»s Tric, sie ră Xopia ms, vă woBep- 

yn0% ai abrij, woăv nai răc ăMas pub 0b- 
“arEpas, 

Oi &vriudraror Ăpyovrec, petă rîjs vbuipne 
za rod îppăvob 4.05, Bot ne, fovonetâe 

riiv zpooxbvobdy vai Tijv pia rne defedv 
ebhafâe xarmonătoyrat. Tadra. Af 05 tar 

ai Geozereie abdrîje edyai era ue Tv. 

1717, Magriov 4. 

Mapia Asuva. 

(Lesrand, o. c., pp. 160-1, no 11%.) 

  
| 
| 

şi aceia nimicitorii în al doilea rând ai 
casei mele. Dacă poată Fericirea Ta ştii 
în vre-o altă parte, spune-mi-o, ca să ieau 
şi eu şi s'o chivernisesc şi pe dânsa. Sunt 
şi eu fără mijloace, stăpâne prea-fericite. 
Ci o sfătuiesc aceasta ca în primăvară să vie 
aici, la oamenii săi, la moşiile sale, ca să 

se chivernisească şi ea, ca şi astelalte fiice 
ale mele. 

Prea-cinstiţii boieri, cu nora şi cu ne- 

potul mieu de flu, cu toţii, în genunchi 

'Ti se închină şi şfinţita-Ţi dreaptă cu evla- 
vie o sărută. Acestea. Iar sfintele şi deDum- 
nezeu ascultatele-Ţi rugăciuni fie cu noi. 

1717, Martie în 4. 

Maria Doamna. 

DCCCI. 
loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre pacea cu 

Germanii, întoarcerea boierilor şi reaua cârmuire a lui Nicolae-Vodă. 

loăwov  Manpoxopăărov Emtorohi, 2pbe 

Xphoavfov, [arptăpxti “Lepocohbuov. 

1717, Magpriob 4. 

M2 ză Epxoubv râv fjperepov ăpăăvrov 

Băv &deiţapev vă iv Ypâțupev rd Tapoy. 
Tb zos Tijv &rpătapev pă, e pie obu.na- 
60, 3metâi) xai ămă robe zoo 7eptoa3- 

poe Săv îjpnopet vă ăvavebor, 6 vobs pas 
sic ză vă rijy vpătbouey, xai, XMĂO, Gr 0ăv 
etouev ri vă Ti Grpetboopev, Ezeti, vai 
măvăva Befatov 52v 1jrov Gx6um. Topa 6€, 

a aa zet5i] Etopmdioân oa ră 
apânp.aza Xa edrijxav ot Năpaţor xi xară- 
vot ăzb zăv 70R0v, dv Eheiauey vă 7d Gr 

vai, Bei Eder, 

dozorisopav 73: zi “Ypezepay Maxapi6e7ra, 
"IDOoy ai ci ăpyovzec, Zhijy 80 rpâv, 0: 
zoint păs palvezat văhdoy vă eizony, "Ex 

âpazos tă ăppâwoy! Bihor pazadăf, ele 
zhâzas Ge bz6fentw obs Gzolovs Găv dp 

Q 
9
 

Badhouey îm Bia zobs zapa505%4 1] Ma- 

“3
 

zapt6ers absis zi Xoxis 1vuity Eponav, 7d 

îzciov îhzilogev vă 7 Epvoptoavy 42 ATi. 

“O Nezohăr-BsBas 3ă zis nofeprijozs 705 

zis i VATĂOTAsty 
- 
pepe sv z0z0y, Bihet ză 

pasa apoase ua paie 7 hoţii op 
ra Măpopzi. Kbpios 22 6 Bebe vă zi 
at, vă eotor, uni sd orââioy Tis [ins 
resoapar 000 7adâs vai Gexptatos, Vă Ti, 

  

: Capuchebhaielelor. 

| 

i 
| 
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Scrisoarea lui loan Mavrocordat către 
Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1717, Martie în 4. 

Cu venirea boierilor noştri n'am lipsit 
a-i serie aceasta. Că Ţi-am scris-o grab- 
nic, să ne iexţi, de oare ce şi din pricina 

multor încurcături nu se poate învoi min- 

tea, noastră a-i serie şi, alta, căci n'avem 
ce să-Ţi vestim, de oare ce vre-un lucru 
sigur încă nu eră. Ia» acum, de oare 

ce, cu mila lui Dumnezeu, sau aplanat 

lucrurile şi au ieşit Nemţii şi catanele din 

țară, n'am lipsit să o facem ştiut şi Fe- 

ricirii “Tale. Au venit şi boierii, afară de 

doi-trei, cari ni pare că e mai bine să 

lipsească. Din gura boierilor vei află pe 

larg fiecare lucru; cărora nu ne îndoim că 

li vei arătă Fericirea Ta ce socoteală avem, 

care nădăjduim că au ştiut-o şi ei. 

Nicolae-Vodă prin cârmuirea lui in ce 
stare adusese ţara, vei află-o; şi apoi şi 

noi ce fel de cârmuire facem. Si Domnul 

Dumnezeu să “Te învrednicească a trece 

şi sorocul sfântului marelui post bine şi 

în chip plăcut lui Dumnezeu, să Te în- 

sil 

1Tit, 

4 Mart.



812 

1717 
(7225), 

20 Mart. 

117, 
2 April. 

dftbom vă toprăoy xai th nâvosnzov Noxa | vrednicească a serbă apoi și prea-venera- 
uă Dyeeiav mai papăv,eis Em mohă voi ed- | tele Paşti cu sănătate şi bucurie, întru 
Toi). | ani mulţi şi fericiţi. 

„aut? Mapriov &, „1717, Martie în 4. 
Tîjs “Ypertpac Maxapiârnros Al Fericirii Tale 

bibe Ev Xptotg ai sie robe Gptou.obc. fiu întru Hristos şi la poruncă: 
lo. "lodyyms Boef6âac. lo Joan Voevod. 

(Legrand, Recueil, pp. 206-7, no 114.) 

DCCCII. 
Ioan Mavrocordat, Domn al Ţerii- -Româneşti, pentru 8.090 de aspri daţi 

mănăstirii Dionisiu de la Athos. 

(Bibl. Acad. Rom , câpii moderne de documente grecesti.) 

  

DCCCIII. 
Mihail loan Racoviţă, Domnul Moldovei, pentru 120 de aspri daţi mănăstirii 

Dionisiu de la Athos. | 
(Bibl. Ac. Rom., copii moderne de documente greceşti.) 

  

DCCCIV. 
loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre firmanele 

pentru boierii ce s'au întors şi aşteptarea la Bucureşti a prelatului. 
"loăwyob  Mavpoxopăărov Emoro)i, mp | Scrisoarea lui Ioan Mavrocordat către 

Xp5oav6ov, Ilarprăpyry “epocohbuoy, - Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 
1717, "Azprhtoo 2. 1717, Aprilie în 2. 

Ado cefăopua, rîj; “Yperepas Maxaptârgros Două scrisori venerate ale Ferieirii Tale 
Ypăuuara ebhafac Ehdfopev xai, 26 dtupa- cu evlavie le-am primit şi, din amândouă 
TEproy mnpopopnbevces zi arabi ai Erpe- aflând de buna și dorita nouă sănătate a 
Tiy iv 6yelav adrie, eb/aprotioapev 70 | Ta, am mulţămit celui ce Te mântuie şi 
owbovt xai mepteponpodvrt adry dyiwp Qeg, Te păzeşte, sfântului Dumnezeu, aflând şi 
1vâyres ai ră Epetijs omuetwdtvra* 8ăy 230-: cele scrise pe rând; ci n'am putut să răs- 
jOmpev une vă riv ănoxpibâpey ănă -zobde pundem, de zilnicele încurcături, şi rugăm 
xadmuepivobs meptozaapobe, xai zapanahod- pe Fericirea Ta să ne ierte. Mulţămim 
pev zi Mowaptbrijeă rm vă păc ooumatiiom. Fericirii Tale că -ne vesteşte că s'au făcut 
Ebyapioroduey ci Maxapiârmră ris &nod firmane către boierii noştri ce vin într'a- 
pâe zhmpopopei î Gu Zobvrbye ră zpbopopa coace; şi noi suntem către Fericirea Ta 
sie rod mpbc ră abdrâd 2XBovrac ăpyovrăe datornici ai bunătăţii Tale. 
pas * eiuea 88 xai fjueis mpbc rijv Maxaptd- 
rnră Te Ypeâotat ris xadovaţabdiae ns. 

"1805 6x05 Zoreihapev Eva fas6avăn vai lată că trimetem un rădvănaș şi un car 
Eva poxâvxov duââ xai robe oimobe, dtă vă mocănese şi celelalte, ca să fie pentru ve- 
eivat dă zăv Epyopăy ris Maxaptârijrâe re" nirea Fericirii Tale; şi, de altfel, rugăm 
aa dozby zapaxahoduey iv Maxaptăryră pe Fericirea Ta să Te osteneșşti şi să vii la 
ms vă Mă răv x6noy xal vă EX0y zpăs 1j- noi, ca să Te avem pe Fericirea Ta şi 
wâc, dă vă ăzoabonpev rijv Maxaptârră binecuvântările de la Tine, cum poftim şi 
ras Xa răc aa” abrie ebhoyiac, e Ert- dorim. Şi deci fără vre-o amânare 'Le vei 
ueda xai EntOop.odpev. Kai dotzây xopis rt- ridică Fericirea Ta şi vei veni la noi, căci, 
vos ăvaboMije Bee: o7xo0di xai E07 zpbe precum adesea am scris Fericirii Tale,   fuâs î Yperspa Maxapiârns, Enetd3j, xadâe avem un dor nemăsurat şi o poftă neobiş-



    

mânie 2ypăbanev ri abrie Maxaptâritt, 

tzopev Ăperpov Epeorwv mai n60dov od Tby rv- 

-âwra dă vă ri ănohabonpev 7b Gnotov 

ză dă rây dutoy nai Beonetdâv adrije e- 

„ov vă păe rd dttbom 6 Kbptoc, dorte Bta 

pohăto vai warevoăoot Tijy “Yherepay Ma- 

aaptărmra per ăxpas bieiac uri Gurvexode 

zd5atpoviac sie ien muhhă” etnoay ai al Beo- 

mewete adie ebyai pe0” îpov 2 Gip zavri. 

aţit!, "AzpiMo» 6. 

Tis “Yuerăpae Maxapt6Trjros 

vibe &v Xptorâ mai sic rode âptouobe 

lo. Ploăyyns Boeâ65ac 
1 

(Legrand, Recue 1, pp. 201-83, n9 115.) 

“nuită să te vedem; de care iarăş prin sfin- 

tele şi de Dumnezeu ascultatele-Ți rugăciuni 

să ne învrednicească Domnul, care să pă- 

zească şi să călăuzească pe Fericirea Ta 

en sănătate şi necontenită fericire întru 

mulţi ani; şi rugăciunile Tale ascultate 

da Dumnezeu fie cu noi în toată viaţa. 

1717, Aprilie în 2. 

Al Fericirii Tale 

fu întru Hristos şi la poruncă: 

Io loan Voevod. 

  

DCCCV. 

Germani. 

“Potavâpae Mavpunopăărne Entorohi, Tp6 

Xpboavdov, Marprăpyry “lepocohbpov. 

1717, "Azprio» 8. 

Tijy zâwugoy abrâje ERwGroNiiy Zafov mai 

dă niv Egerotărry îjuâv brietav tri Exâpry * 

Zivoy mai ră det veipappeva. Edxa- 

pistă etc răv nveopartzijy Xa marpixiiy &ă- 

mp God mpbe &pă vai 2pă€ mode thTărovs 

pov biode Fer” 6 ârptee Bede vă riy Tohb- 

-povă! Ată răy Ethratăy p0b viăv ?AdE6av- 

îpov, edyapiorâ 6zod Erpave vai Eztpeheirat” 

îs ămehniarrpta dă rii zhevfiepiay zob, 

ine îfheno ănd Goa pă 1pâtobv „ăvEva 

sie Exfaaiv Găv ămoreheirat, mai tă 70070 

e5pionapat ză sie ohijy ADE. “O Ilavro- 

îbwapoc Guns, dv ebpâv Tr ăilow vă Wu 

25 Ehece zov vă pă yaponoiti! Napaxah 

aduc zi Maxaproriiză ris eis tă dovarăv vă 

uijy îeizy vă ovvepEg al vă Gom6ij sis oa 

oovasivoboty etc zi îhevbepidy rob, vai 6£)w 

zi “vopita peră Beby zarea ai edeprEtty. 

“AL apr, ob x0i 1, Ve, eră T8Y gtrăzuv 

adry, zpoGaovodv si Manapt6er tă 715 vai 

aczătovza zi tepăv =rjs dettăv. Tadca îsi 

ob zapv, Xa oi pot TG TIGUz0) 

adsis ManaptâeTjzos s11,02v Decfiay zău.20ht 

4%. Rae Dâaiu. ves. 
qi, PAnpi)io» 8. 

Eis zobe dptauds mis Vpertpac Maxa- 

1167 SOS. 

“Potivâpa MaopoaGp6âstj. 

(Legrand, Recuail, p- 208, no 116.) 

| 
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Roxandra Marocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre fiul prins la 

Scrisoarea Roxandrei Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1717, Aprilie în 8. 

Prea-cinstita-Ţi scrisoare am primit-o 

şi pentru prea-dorita nouă sănătate a Ta 

m'am bucurat; am afiat şi cele scrise pe 

rând. Mulţăimnese iubirii Tale sufleteşti şi 

părinteşti ce o ai către mine şi către 

prea-iubiţii miei fii; Dumnezeu sfântul 

să Te ţie întru mulţi ani! Pentru prea- 

“iubitul mieu fin Alexandru, mulţămese 

că ai scris şi că Te îngrijeşti, dar an 

pierdut nădejdea pentru liberarea lui, pen- 

tru că văd din tot ce-mi scriu că nu se 

ajunge la niciun capăt, şi de aceia vă aflu 

iarăş în mare întristare. Ci Prea-Puternicul, 

prin ragăciunile-Ți sfinte, să facă mila 

Lui şi să mă bucure! Rog iarăş pe Feri- 

cirea Ta ca după putere să nu lipseşti 

a ajută şi a pune umărul la câte tind spre 

liberarea lui, şi Te roiu cunoaşte după 

Dumnezeu părinte şi făcător de bine. Co- 

pila mea şi nora, împreună cu cei prca- 

iubiţi ai lor, se închină Fericirii Tale şi-Ti 

sărută sfinţita dreaptă. Acestea deocamdată, 

şi anii Fericirii Tale prea-înțelepte fie de 

la Dumnezeu mulţi şi cu totul fericiţi. 

1717, Aprilie în 8. 

la poruncile Fericirii 'Țale: 

Rozandra Mavrocordat. 

8 

1711, 
8 April.
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1717, 

4 Maiu. 

DCCCVI 
Constantin, dascălul de la Academia domnească din Iaşi, către Patriarhul Hrisant Notara, despre starea decăzută a instituţiei și neplata lui de către epitropii puşi de Patriarh, cari pretextează că nu pot scoate bani: se Plânge a fi fost luat în zădar din Țara-Românească, „unde erâ ca în țara lui“, fiind redus a-și vinde cărţile sau hainele. 

"EntoroMi) Kovorayrivo» ddaoxdov Tis abbevuxijs axadrulac dv "laoip mpbs răy Xpbaavov “lepooodbuwy, nepi ris Ehsetvijs rob oxodetov robrov XATAOTĂGEWȘ. 
Maxaptorare, copitare xai ămorare no Adtvra ai dtonora, niv “Tpertpav Beo- opobprjtov Maxaptârgza dovhrnâc TpoGXovĂ, Ti zoviepov abrijs detiây edhafâe donatâuevoc. T airtov rob ebredobe p.ob zpbc abriv eic Mo 5ăv etvau napă ueră rijy Bovhuy 40» 2pooxbyrjaty vă mono adr], Ev EXter etw xai 8v ebxâv rms dyiwy bpaivo uEx pt tîls obpepov, Emorurâvrac Emipehâc ele mb Epyov God dopio0yy zapă tîis “Ypuerepac Ma- Xaptârmros* Ep! je Entoraciac 09, Xăpurt Geig, Epopyyeiro sic me Wixpă xară oruvâiy Enidvote roi dăxvuc onowălovat pabnraic, xai mâvra ră rîje SX0Mijs eboâcăvro xai ni md Gihnazav Expo we mâpa. Ap, md rod văv mai eic zb îti, elc motav xardoraaty 65hovy po ai ră ris oo xai oi îy abrij Emtorarobvrec xai oi entorarobuevot, Kbprog oids, dări 6)nw ză oowotâvra abrijy ze xai mode 2 AbTI) Ono mvtovot ră doiobka, mai, ăy 5ăy dpetr Xetpa. Gonâsias 1) “Yuertpa soporări, Maxaptârijs, xal roic Goyorâat TV OXodiv, xal Tiuiv roie ebred6at âobhotg rris, BEdopev Seyoyijo 6sfata. "Ed, paxapibrare pot abftvra xai Gtomora, €td Tiiv Axpav ebhăbetav &noă eixa xal Exo eic ri Maxaptârea cmc, pi Gehovrac vă Ti] To- pantxpăvo rapafaiyovras iv postați ere, totmodrua ănd ri Biaxiav (ânod roy oxeâby dy natpis pov, wa eixa ai riv xo65pyroiy po» mâhwv mb md EXeoc Tie Maxaptârnrâs ?ic) ai îjh6a 286 eic Tiăstoy. Ilpâry ai piece dă vă xâpuw md BEdguă "ms, xai. debrepov towe vă per 6i) kai was ee ri onovâiy, xi Ey Î păv Maxaptâruc re răy ptodăy Zu Qecă, zohhanhdooy, ds atroce rotobtov Beaptore» ai Voyopehode Epyow, 270 0& md Zece ai zi meprroinoty map” abrije, npooăre ua răy WLofăv rob x6mov uov dând robe Entrponove Tâv 0Xohây nod xartaroey î abrie Maxaptâras. Ii Topa Gero mod Eywey Gov rd 2vavrioy, EL wâvov nâc 8 ebpijxa xapiav nepinoinoty xai Eeoe ăn Ttvay, ei ui) ră yerpbrepoy xai To p.ădhov YEhoros ăfev God 5iv Bâhow vă pE 2Ampoo»y mai my ua” Eroe doptoti&yra pot urodăv napă ris “Tperăpae Maxapiâryjroc, xai xvâvytno vă îN6o sic crEprstv xai râv aphe ră Civ ăvaxalov, îmetăh mai ră Goa ăompa etgov mb Biaxiac, înc ropa ră ttwiaoa Ga eie tworpopiay uae, 

Topa ăhho 3v Euewe mapa, îi Gri vă noise ră fnfhia uov vă Cworptpo vai răy cavrâv po» xai robe mepi dus, f| dr ră wopăuară, wo & rije ebrvziae! "Erapaxdheoa robe aloe Emirponove ubpiate mopaie dă vă uod doo răy Eratov probe, xai 05 sizav ze vă pâjv Emite piodode ai mmponăc md doze» Tobe, piljre drd ăAdov eta £86 eie Deâatov. Am thmie âă vă năpoby donpa ăn zovevă 83; sivar: p6voy Gri xăuere 1) Maxa- 
plâns cae ăn" abrob. Tă Bepsha zic naraorăceuc ris Even oxchîjs, uaxaptbraze uct 
dsonora, polo xai râv 4hdov, Paiveral uot vă eivat adpă xai avoadorata” sai xpiua u.Cvoy 
mob pă Eperaromioare al 5ăv pă plate vă ebpioxopat Erei, Gn0d pă topiaste EA 2 porijs 
ăpăîls, eb/aptorâvac râ ăvie Beg, uni ueră Bedy ri GotuTĂTyI aurii Mozapiâeyt, înad 
mă sh&rjoe pă Exsîyo ră 0hivov EXeoc vai tuuwy ebapecerjpâvyas macara” îv at epaci di 
dot uov vă eizav rij abrije Mavaptârri ze dv SDApEGTOIGLY, AbTă Ghe Troy Vevite vai 

i o ROMĂ ebapeorruvoc. 
sonora xai peră Bebv edepytra, Ezetâij xni 

3 

+ NA 
zavredâs pie Tijy stâmoiv uov, — ani) îgâ * 

Acinby, poxapibrare not abbiyra vai era, în 
7 EAzidee rîje zhnpouie rod puo6od pb dr î2â EX0T1,90V, Taparaahâ vă vă az 
xavEva rpânoy, 6nod mwopite: 1) oozurăry, abis Maraptoare, vă zmpobă, te s 
zijy Evrpoziiv sivat vai auapria vă air f. 2EI Mowaptozme oas âtxarbveze robe ăhos, 

uă dpivere ei rijy Gâmiay val eis ză navănovov” xâpere, zapaadă, zpâzov vă zăpu- 

"S
 

“
 

xi Eutva uă diva i : 
Ă ? , A Xe re e m Ps + uev oi nroxoi 3o0b)oi cre my prodiv pac, îtă vă Spapev xăv tota ets ră vă ziţaivousy 

N 
pi 2 . . AZ d6ev îjMBopev, dar: ayodeiov vă orepealij pă riroray xarâcrasv sivat ăfbvarov,
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Tara Scvohaâs mpos riv abrije Maxaptâriza, fs ai mavâvtat ebxai etrjoay pe” 

îu0d dă Giov. 

„at, Matov &. 
Tis “Tperepac ooporârns Maxaptârmroc shăxioroc Bodhoc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 
K wvoravrivos, 

DCCCVII. 
Ioan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre lipsa de 

ştiri interesante şi dorinţa ce are de-a 

"Iodyyo» Mavpoxopăărob Entor6hi, npbe 
Xpboavâcv, Harptăpyrjy “Teposohbp.oy, 

1717, Xenreppio» 21. 
“lepby vpâuna rijc “Tuertpac oeGaaptoră- 

«m< Maxaptâraroe EXăGouev, ri) Lenrepâpio» 

epauptvov, mal brăp ris yadi abrije 
bptetac îxăprmev, Bedwevot mod dyiov Qecd 
oi ei md 2he vă rijy Bvampvhdrra, Ev brpteia 

duqvexei xai ebmuepia ăperanror peră xai 

zâyroy rây dotnvy xarabouioy, * Exvouev 

4. ră Wadefije Ypopoueva. 
Tizorec vsov î8v Epouev vă Tiv Grjpeto- 

owpev 23%, ui ră Eeos rod Beob, xară 7 
zapăy, xahă rpEgovy ră mpâp.ara, ai sie 
md wertmera zâdtv d i Moyiic îjlehev ămo- 
Mondo, bEhouev râs ză omuetoog. lapa- 
xadobpev ri Maxapiârnră rns, dtav pâs 
-pâtm, vă p.âs onuetbvg zharbrepov' âv wahă 
za 1) Manapirms adtijs cebpopev Tis Eye 

zehăc ăvramoxplosts Gtappuv, Gus xai 
pete, 0bx 6hivovy zepioracpăv Xa ppovriduv 
054 Gpotpobyrec, was By iv havdăver,.- 

păpopev mpbs adtijv avve/â6 mată zhitoc. 

Acuzdv zapanahobusy ami Î Maxaptâzij ab- 
zis vă 1âuvq 7 uotov, 1pâponaă ua, 6S 

sizouey, Gvve/âs nai mhatbrepov, sis didoatv 
ris dac moi Evezis tiv avrie Dytelac 
xai zone Xhms âttoh6y0» dzofitocos. O! 53 
-/pâwn zije “Ypesăpas Maxaptâznros  siroa» 

fecfizv zăuzohhot 1ai ebtb/eis. 
publi, Sezsenfpiob val, 
Tis “Ypszipac Mazaptâcntos eis 30ds dpta- 

rs, 

“lo. ?loâvrs Boefiâas. 

(Legrand, Recueil, p. 209, no 111.) 

  

  

  

scrie Patriarhul mai pe larg. 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

1717, Septemvrie în 21. 

Sfinţita, scrisoare a Ferieirii Tale prea- 

venerate de la 3 Septemvrie am primit-o, 

şi pentru bună-Ti sănătate m'am bucurat, 

rugându-mă de sfântul Dumnezeu ca şi de 

de acuma să “Te ţie în sănătate statornică 

şi mulțămire neschimbată, cu toate cele- 

lalte ce doreşti. Am văzut și cele serise 

pe rând. 
Cevă nou navem a-i spune; aici, cu 

mila lui Dumnezeu, deocamdată, luerurile 

merg bine, şi de acum înainte iarăş ce vă 

urmă vrednic de pomenire, 'Ţi-o vom arătă. 

Rugăm pe Fericirea Ta, când ni vei serie, 

să ni însemni mai pe larg; cu toate că 

şi Fericirea Ta ştim că ai multe de răs- 

puns la atâţia, dar şi noi, având de sigur 

partea, noastră la atâtea încurcături şi griji, 

cum bine ştii, seriem către Tine totdeauna 

pe larg. Apoi Te rugăm şi pe Yericirea 

'Pa să faci astfel, scriindu-mi, cum am spus, 

necontenit şi mai pe larg, pentru vădirea 

sănătăţii Tale buneşi nouă doriteşia oricărui 

Iueru bun de ştiut. Iar anii Fericirii Tale 

fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi fericiţi. 

1î17, Septemrrie în 21. 

Al Fericirii Tale la poruncă: 

lu loan Poerod, 

DCCCVIII. 
Eugeniu de Savoia câtre loan-Vodă Mavrocordat, despre negocierile de 

pace propuse de Turci. 

("0 zizhos 200 “phuuaz0s 70050) rrăpezat 
29 20 modat Dranpivecaa DE Eva det 
  

YA lui Kritias. 

(Pitlul acestei scrisori e în condică: dar 

! se deosebeşte acolo pentru că scrisorile 

815 

1717, 

21 Septem- 

bre. 

1711. 

29 Septen- 

bre.
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ză Hpăupara pEpovraL soulignes" eiva 38 
Tă 1păupa dpxetă mepiepyov.) 

Merahortopa 705 ypău.paroc rod npiyrâure 
Eiyeviov, mod mpnyetenărov vije Bayias ââ- 
UIVLOTpATĂpE. 

Tă zâoe rob moduo» siva: 1) cip, 
xai zob dâimov moh&uov 1, Bixaia, Exăium- 
as" zijy Gnoiay 1j Geta Ilpâvora îăy onymBi- 
Cer vă ăpvijrat, BmAaâi vă. ui ri 500 ete 
Smetyov 6mob sihmpwâe imite ele adriy. 
Art etvat pavepăy ri 1) “Odopavxi) Ilâpra 
napeân mpă xatpod iv ovvljxmv ris Kap- 
hofirtae, 6nob îjtov tă Ecy) 25, xai dr oxe- 
3dv &nijh0e ai ărtalanărnoev ttaipyns robe 

SvmpEvove (nadâs dă Xavâver riv Ilâprav) 
rijs “lepâs Katoaptavis Meyodompeneiae pă 
ăyioovs âvvăpete, wai Ori, od wâvov îăv Zo- 
zepte ude rponov dahavis nod navroig 

pân Etnri0m, GAY Gr. uijre Edoxey dn6- 

uptow ele râc ptxăc mapaorijoee rob 
way, piădora Gri, Evovriov sic ră Giwater 
râv E0vâvy măâvra, ănopootorinâc Efăorate 

măv xatoapiuăv feotdtvre, nod răv ătijrob- 
Gapey, xai, Exeiyo God eivat ră pâytoroy, xai 

vepăhatov 205 mpăpuaroc, Gri EBiace'rd Xdo- 

rpov Ilerpofapasivov dă wsoov rod Meyăhov- 
„Betwpio» rob xatpob Exsivov, ui pbfepăc xai 

adornpăc ănstăs, Xopis xIpvătv mivă mohtuov 

1) Amy mpâpaow, sis ră vă mapaă0i. 
"Enea ări, peră rd ăpuaropâvoy Euzaau.a 

Onod Exapav elis robc xatoapixobe râmobe, 
Enîpyay ănăyo sis ră xatcapiady orpărevua, nd 
onoioy orpărevua 6tv robe Edette xaveva Tpăy- 

ua ExOprx6y, uiljre robe Epofiproe' md 6xotov 
adry Xăuoua, Xy îjrov râre npEnoy vă m 
npohâfpey, uiijre Ehernav dvvâuete, pile u5oa 

dă vă ră mpopdăonuev mp6 mivay pjvâv. 

"Azahă nai Gha rara Extvav mp6repov, 

nos ăv 1 [lepra Exp eiexprvi, xai xaGapăv 
TVIjy Bă vă peraorepehom 7ijv siprvry, 
Sîv ăpprăăd)o Get xlver etic abriy xai 6 

Kaicap, dă vă ev perdohi eic iv Xbowv 
rod atwarac, zijv 6roiav 1. aborptaxi) ed- 

ozhațyvia ănoorpețerat vai pică mai ră 

vă redetbooy ră cpirizoporepov ră ăvapiB- 

ta axă vai raharzopiat rob zohEuov: 
u6voy vă mpofhrjdodv ete xatpăy xal usră 
oz6»âijs xai dimdetac Exetva nai vă oupuzto- 

vrjdo5y ză uoa 6rod divayrat vă Gupuptpovv 

sie ză ăywBev rthos, xai vă marameloavy 
dă rijy admevijy xhiowv nai vâopmy Tijs ei- 

piine. 
Mo5 Eypaţe xai zpă 14ov juepây xănotos 

Ilacâs rod Mzerypaiov zepi zis abrijs   

-şe aduc soulignees; însă scrisoarea e destul 
de pilduitoare). 

Tălmăeirea scrisorii prinţului Eugeniu, 
administratorul principatului 'Țerii-Româ- 
neşti. 

Sfârşitul războiului e pacea, şi a răz- 

boiului nedrept dreapta răsplată; pe care 
Pronia dumnezeiască nu obișnuieşte a o 

refuză, adecă a nu o da acelui ce, curat, 

nădăjduieşte întru dânsa. De oare ce e vă- 
dit că Poarta Otomanicască a căleat înainte 
de vreme pacea -de la Carlovăţ, care eră 
pe ani 25, şi că a pornit cu putere şi a 

păgubit pe neaşteptate pe cei ce se aflau 

(eum ştie bine Poarta) supt Sfânta Maies- 
tate Chesaricească, cu puteri neegale, şi 

că, nu numai na primit niciun chip de 

împăciuire care în tot chipul s'a cerut, 

dar nici n'a dat răspuns la prieteneştile 
stăruinţi ce sau făcut, mai ales că, îm- 
potriva tuturor drepturilor ginţilor, cu 

voință a supărat pe rezidentul chesaricese, 

pe care l-am cerut, şi ceia ce e mai mult 
încă, şi de căpetenie, a făcut cu şila ce- 

tatea Petruvaradinului prin mijlocirea Ma- 
relui-Vizir din acea vreme, cu grozave şi 

aspre amenințări, fără vre-o declaraţie de 
războiu, ori alt pretext, să se predea. 

Apoi că, după năvălirea armată ce au 
făcut în locurile chesariceşti, au mers asupra 

oștirii chesariceşti, care oştire nu li-a arătat 

nicio dușmănie, nici nu i-a îngrozit; care 
lucru al lor dacă ar fi fost cuvenit să-l 

luăm înainte, nici nu ni-ar fi lipsit puterile, 
nici mijloacele ca să-l prevenim cu câtevă 
luni. De şi toate acestea s'au întâmplat 
mai inainte, dacă Poarta ar aveă gând 

sincer și curat ca să întărească pacea, nu 

mă indoiese că apleacă spre dânsa și Che- 
sarul, pentru a se opri vârsarea sângelui, 

de la care milostivirea austriacă îşi în- 

toarce faţa şi pe care o urăște, şi ca să 

se isprăvească mai iute nenumăratele rele 
şi mizerii ale războiului: numai să se aducă 
înainte la timp şi cu sârguință și adevăr 

acelea și să se ajungă la o înţelegere 

asupra mijloacelor ce pot folosi la scopul 
de mai sus, şi să încredinţeze pentru dreapta 

aplecare şi gândul de pace. 

Mi-a seris şi acum patrusprezece zile un 
oarecare Paşă de Belgrad despre această afa-



    

broftoeoc, nai, ărpxadă uni 0iv djtebpo ut 

noiay Efoboiay vă mă Exauev, Guwme rod Edo 
maponolay ăzâxptow" dor Ex uâpod od 

dăv She heier rinores Bă vă hăfonv ros 
ră 6htOpra axă rob mohEuov. 

TPadra eivat Exsiva Orod Zhoţia34 vă AROKȚI- 

6â etc civ Entotohiv râs “Yperăpas "Exhau.z p6- 
rnros, vadă nai. DEţoby Griyopis 2posrai,y 
u.0D Eppatţey. “Orav 0sher axohob0Tom 1 zh 

pefovoiz Xa xbpwate, Osho svyndă vă 3bswo 

sic rd SEijc ăzâxprotv mharvrtpav. 

QEhet yevn Î) avagopă sis my xbploy nâ- 
wta pevepărv-wapoăhhova L Xratvâride, 6 
6notoc Eye răc mpooroţăs Tov tai Rapu%- 

vediac &vwfev, 

"Amd ră Leubhtvov, 29 Xenreubpio» 1717. 

Româvetos ăxzb râs EaGaovâias, 

| 

| 
| 

! 
| 
| 

| 

(Bibl. Ae. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

cere şi, cu toate că nu ştiu cu ce voi a fă- 
cut-o, dari-am dat tot acest răspuns: pentru 
că din parte-mi nu va lipsi nimic ca să 
iea capăt prevăzătoarele rele ale războiu- 

lui. 
Acestea sunt cele ce am socotit să răs- 

“pună la scrisoarea Înălţimii Tale, de şi-mi 
spun că fără poruncă mi-ai scris. Când 
va urmă plenipotenţa şi confirmarea, voiu 
obişnui să dau apoi un răspuns mai pe 

larg. 
Se va face raport la domnul conte ge- 

neral-mareşal Stainville, care are porun- 

cile sale şi mandat de sus. | 

Semlin, 29 Septembre 1717. 

Bugeniu de Savoia. 

DCCCIX. 
loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre venirea în 

ţară a Patriarhului de Alexandria plin de datorii. 

"lodyyob Manponogâărov ExiaroNi, npie 

Xpbaavov, Ilazprăpmv “Ieposohbuny. 

| 1717, Sezrepfpio» 30. 
Kai pu măv Epyobv rob waxapioTărob 

Hozprăpgov amiov 'Adetavâpelas tv thei- 
Vauey vă Ypăbopev ză zapby ps ri "pe- 
Epav Manaptârza, Tă zxâs 1, Moxaptârne 
rod Exet peiay GonOsias eivat “pymorâv' Ezetoi) 
„ai ebptoxezat sic DmEpouov făpos :/p5008 
ănă zăg wacaspopăc mai mă Getvi, 705 

maohobOnoav sis Eneîvoy sv îptzatov AR09- 
zoday zazptapytrdv Opovov, zas 8ăy 7ijy 

Mady, mai Eger peadorăzijy Evdatav 2p- 
zet dotzdy vă Ex iv masă ră Govatăy Eno 

ao foieav. ”0Bzy, 2pyouâvne abrod zii 
Mawapuoerzâs z05, 239 ape bahhopev st vai 
Î, “Vpezipa Maxaptârre BEhe: zây 8e:/03 <b- 

uevâs ami âhet dy 5ondio, GbypEgavoa 
az ho ze za Ep, îzos Gtă sis om 
beiac ua aovâpouts tis "Twerăpas Mava- 
piâzgz0s dbehev ăvaroveiabii, 6 apbrares 
ăzonsohtrâs, zatptapyirăs Erei Bpovos axă 
d Dztveprou &dpos cad “/ptoos, TOehey ep, 
sai îi Managtcorg 205 Chirty ăn. Oi 8: 

1 Ms.: papravăhhova. 

80618. Vol. XIV, wariea a [i-a. 

  

Scrisoarea lui Ioan Mavrocordat către 

Hrisant Patriarhul de Lerusalim. 

1717, 30 Septemvrie. 

Şi cu venirea prea-fericitului Patriarh 
Preasfinţitul de Alexandria nam lipsit a 
serie aceasta către Fericirea Ta. Cum că 
Fericirea Sa are nevoie de ajutor, e ştiut; 

ca unul ce Se află la covârșitoare povară 
de datorie din pricina năvălirilor şi relelor 
ce au urmat la acel preasfinţitapostolicesc 
patriarhicese Scaun, cum bine ştii, şi are 

prea mare lipsă; deci se cuvine ca elsă aibă 

după putinţă ajutorul oricui. Astfel, venind 

acolo. Fericirea Sa, nu ne îndoim că şi 

Fericirea Ta îl vei primi binevoitor şi-l 

vei ajută, fiindu-l alături cu vorba ca şi 

cu fapta, pentru ca prin ajutorul şi spri- 

jinul Fericirii Tale că se uşureze preasfinţi- 

tul Scaunul acela apostolicese şi patriar- 

hicesc de covârşitoarea sarcină a datoriei 

şi să afle şi Fericirea Sa puţină răsuflare. 

lar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

mulţi şi fericiţi. 

8i1 

1717, 
30 Septem: 

bre.
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1717, 
Octombre, 

„Apovor ris “Yperspae Moxapărijros etjoav 
defey: modol xai sdrwyete. 

All, Senreupiov VW. 
Tic “Yuerspac Maxaptârijroc 

sis robe Gptouobs: 

"o. "lodyvpc Bos66âac. 

(Legrand, Recueil, p. 210, no 118.) 

1717, Septemvrie 30. 
Al Fericirii Tale 

la porunci: 

lo loan Voevod. 

  

DCCCXI, 
Gramată patriarhală pentru biserica Antim din Bucureşti, 

[pupa cpăhâdec zarptapytăv xai Gv- 
voârady nepi rob îv Bovxovpeoriw îepob po- 
vasrmpio» zây “Ayioy Ilăvroy, qxodourjftvroc 
ză rob Myrponohizav ObyxpoGhayixs "Ay- 
Giu.ov, 

1717, '0xro6p. 

“Tepeuias, EM Becd 7.r.A. 
Tă nohâc tote ăvbpismore îviore menpar- 

Eva, eic oixodouiv zwvă 8ev xai oboraaty 
rod xahod xai opEhetay, rara pe rijv 2vay- 
riay warăoraoty Eo' re ciwde ueraminrety 
xatpixaic mepiorăozci, ri, popă ai ăp rod 
PSovroc Wp6vov rây Snotehobyroy Tporyuătwv 
S»y.neptpepou&yuuy, ăhore ăhuc perazinrâv- 
Toy 7 EfaMacaGuevov, 6 rpenrijy xai dd- 
Motorijy EopIjxâtoy Ti pbow, ră păv nb 
abrapueias xai ebpolas eie mb -eipov webia- 
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Scrisoare pecetluită patriarhicească și 
sinodicească pentru sfânta mănăstire din 
Bucureşti a Tuturor Sfinţilor, clădită de 
Mitropolitul Ungrovlahiei Antim. 

| 1717, Octomvrie. 
leremia, cu mila lui Dumnezeu ş. a. 

" Cele făcute bine une ori la oameni, adecă 
pentru zidirea și așezarea lucrului celui bun 
şi pentru folos, acelea, de și se întâmplă a 
decădeă, în stare protivnică, prin ale vremii 
împrejurări, căci în seurgerea timpului îi 
sunt supuse lucrurile ce li stau în ajutor, 
iar alte ori căzând şi scăzând în alt chip, 
ca unele ce au fire schimbătoare şi cu pu- 
tinţă de întors, unele din îndestulare şi biel- 
şug se întorc spre mai rău, tulburate de 
lipsă şi neputinţe, iar altele, din potrivă, 
din modestie se întâmplă a se ridică spre 
bielşug şi sporire; pentru care şi îngriji- 
torii de pe vremuri şi supraveghetorii lu- 
cerurilor au învăţat a ajută după cuviință 
şi a-şi aduce prinosul de sprijinire și a chemă 
iarăş la viață pe cele ce întru aceasta se 
primejduiese. Şi, dintre lucrurile bisericeşti, 
care vin de sus, se pot vedeă multe lăcaşuri 
şi sfinte zidiri, unele coborfte şi umilite de 
la bună stare la lipsă, iar altele ridicate 
din umilinţă, de oare ce aceia cărora li s'a 
încredinţat de la Dumnezeu supravegherea 
bisericească, urmând chemărilor vremii, 
sau deprins a chivernisi deosebit împre- 
Jurările ce se întâmplă lăcașurilor şi elă- 
dirilor sfinte. Căei cei de obşte îngrijitori 
se cade ca totdeauna să aibă grijă de obşte 
faţă de cei ce atârnă de dânșii, aşă încât 
să păstreze neschimbate pe cele păstrate 
şi aflătoare în stare bună, iar pe cele care 
cumvă se pogoară din starea cea bună să 
le îngrijească și să le îndrepte, cum se 
cuvine. Căci e un lucru potrivit și curi- 
incios acesta, prin care şi su praveghetori şi
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îngrijitori ai celor puse în mânile lor. se 

cunose cu adevărat. 
De oare ce deci cel ce a fost mai înainte 

Mitropolit al Ungrovlahiei Antim a elădit 
din temelie o sfântă mănăstire cu hramul 

Tuturor Sfinţilor, din însişi banii săi, fă- 

când apoi şi chilii destule pentru locuinţa 

şi odihnirea părinţilor împărţiţi acolo, şi a 
dăruit ca zestre şi a afierosit la ea multe 

şi felurite posesiuni, câte au fost de nevoie 

şi folositoare, mişcătoare şi nemișcătoare, 

şi a împodobit-o eu scumpe icoane şi odoare, 
şi apoi s'a gândit şi la statornica-i păstrare 
şi aşezare, si a rugat supravegherea şi 
măreţia patriarhicească a Scaunului nostru 
patriarhicese, apostolese şi a toată lumea 
a-l face de sine stătător, cu de sine stă- 

pânire şi autonom, și de către nimeni altul 

să nu se stăpânească şi cârmuiască decât 
de cei după vremi egumeni şi epitropi ai lui, 

pentru ca să petreacă mai presus de toată 

schimbarea şi pânda vremii -ce toate le 
nimiceşte; pentru care şi la această ce- 

rere ce sa făcut sa dat şi o serisoare pa- 
triarhicească sinodicească pecetlnită din 
partea celui care eră atunci Patriarh, în- 
tărind, nu ştim cum, o astfel de rugăminte 

şi vădind ca această mănăstire să fie de 
sine stătătoare şi fără stăpân din partea 
oricui, şi nici Scaunului ecumenie să nu-i 
fie supusă, nici numele Patriarhului să se 

pomenească, şi că să fie supus blăstămurilor 
şi pedepselor acela care împotriva obiceiului 
ar îndrăzni să tulbure o astfel de rânduială 
şi situaţia de sine stătătoare şi autocefală 

a mănăstirii, care autocefalie vrednică de 

primire nu se socoate a fi fără rost. Şi, 
făcându-se multe cheltuieli pentru clădirea 

ei şi a chiliilor din jurul ei, şi şi a îm- 
podobirilor ei, sa făcut o datorie des- 
tulă şi mare la număr, pe care zisul zi- 

ditor al ei, Mitropolitul Ungrovlahiei 
Antim. aveă de gând să o chiverni- 
sească şi să o plătească, dar ma ajuns la 

capăt, a-şi atinge scopul şi a uşură de 
acea datorie sfânta mănăstire aceia, săvâr- 

şindu-se din viaţă; şi a rămas mănăstirea 

supusă la multe datorii şi îngreuiată de 

ele, întâmplându-se a fi neaşezată din pri- 

cina datoriei. Pentru care sa părut bine şi 
folositor, şi s'a dat această sfântă mănăstire 

supt ascultarea şi îngrijirea şi chivernisirea 

1 Y. vol. Î, p. 660 şi urm., no DCXXXV (ef. n” DCIX).
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preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, 
preacinstit și exarh al planurilor, întru 
Duhul Sfânt iubit al nostru frate şi co- 
liturghisitor, chir Mitrofan, pentru a, se 
îngriji de păstrarea şi de aşezarea şi îm- 
bunătăţirea ei și a aşeză egumen în ea după 
vremi pe cine ar fi destoinie și vrednie 
de a o chivernisi şi a aveă voie să vândă 
cevă din averile şi afierosirile ei, prin care 
şi datoria s'ar sprijini, şi a plăti datoria 
şi a uşură sfânta mănăstire de împiede- 
care şi greutate, fără a fi supus vre unei 
dojeniri. Pentru care sa căutat a se în- 
tări afacerea aceasta și prin a noastră 
gramată patriarhicească, pentru mai desă- 
vârşita ştiinţă şi mai puternica siguranţă. 

„Drept aceia, netrecând cu vedere o ce- 
rere ca aceasta, fiind dreaptă şi având 
scop bun şi tinzând spre aşezarea şi în- 
tărirea sfintei mănăstiri, ei primind-o hine- 
voitor, ca unii ce dorim foarte păstrarea 
şi întărirea, sfintelor şi respeetatelor mă- 
năstiri şi a tuturor lăcașurilor lui Dum- 
nezeu, scriem şi hotărâm cu părere de obşte 
sobornicească a prea-fericitului şi prea- 
înţeleptului Patriarh de Ierusalim, domnul 
domn Hrisant,şi a celor din jurul nostru prea- 
sfințiţi Mitropoliţi şi prea-einstiţi, cei întru 
Duhul Sfânt iubiţi ai noştri fraţi şi colitur- 
ghisitori, pentru ca situaţia de sine stătă- 
toară şi autocefală, ori mai curând acefală, 
ca una ce e fără rost, şi nu se poate primi, 
să fie sfărâmată şi fără valoare, iar acea 
sfântă mănăstire a “Tuturor Sfinţilor pe 
care a clădit-o din temelii în Bucureşti 
fostul Mitropolit al Ungrovlahiei Antim, 
de acuma şi în viitor să petreacă şi să fie 
supt stăpânirea şi supravegherea şi chi- 
vernisirea celui de acum preasfinţit Mitro- 
polit al Ungrovlahiei chir Mitrofan şi a 
celor ce după el vor fi arhierei în Ungro- 
vlahia, cu toate afierosirile ei, mişcătoare 
şi nemișcătoare; iar blăstămurile şi pedep- 
sele cuprinse în gramata patriarhală si- 
nodicească pecetluită, de mai înainte, să 

rămâie stricate şi fără efect işi desfăcute, 

şi să fie mai presus şi liberi de asemenea 
blăstămuri şi pedepse preasfinţitul Mitro- 
polit al Ungrovlahiei chir Mitrofan şi cei 
ce după el vor primi îngrijirea arhie- 
rească a Ungrovlahiei; ba chiar și cei 
după vremi epitropi şi egumeni ai acelei 
mănăstiri. Care al Ungrovlahiei chir Mi-
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trofan să aibă voie a vinde unele din po- 
sesiunile acelei mănăstiri, prin care s'ar fi şi 
îngreuiat acea datorie, cum sa spus, adecă 

ori moşii, ori vii, ori vite şi orice alta, şi 

a plăti datoria şi a uşură de împiedecarea 

şi greutatea datoriilor acea sfântă mă 
năstire; iar celelalte posesiuni şi danii ale 
ei, odată cu îndeplinirea datoriei, să ră- 

mâie neluate şi nesmulse vre-odată în mă- 

năstirea, aceia. Și trebuie ca el, chir Mi- 

trofan al Ungrovlahiei, asemenea şi cei 
cari după el vor fi arhierei în Ungrovla- 
hia, să păzească şi să facă neschimbate şi 

necăleate câte le-a orânduit etitorul mă- 
năstirii, cel de odinioară al Ungrovlahiei 
Antim, pentru primirea creştinilor ce vin 

în această sfântă mănăstire, pentru pri- 
mirea bună şi înmormântarea străinilor şi 

celelalte faceri de bine şi eleimoşine şi câte 

altele tind la buna stare şi frumoasa aşe- 

zare a sfintei mănăstiri, şi să se gândească. 

la păstrarea şi îmbunătăţirea ei şi să se 

îngrijească şi s'o prevadă, mănăstirea şi 

posesiunile ei, şi să aşeze egumen după 

vremuri pe cel vrednic şi de folos pentru 

chivernisirea, prielnică şi aşezarea ei, şi să 

îndeplinească cele ce se cad şi să se sâr- 

guiască întru cele ce ajută aşezarea şi buna 

ei stare şi să răspingă şi să răstoarne din 

toată, puterea cele ce duc spre pagubă ori 

spre neorânduială, ci să facă acelea ce 

contribuie la folosul şi buna așezare şi 

stare a ei, să puie în rânduială şi să aşeze 

bine pe părinţii ce vor petrece acolo, a 

se cârmui frumos şi cuviincios şi o trăi 

cu înţelepciune şi să-i sfătuiască pe toţi 

întru Duhul Sfânt, şi să li poruncească 

a păzi margenile chemării lor, precum 

înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor au 

făgăduit. Aşă să se facă, şi nu altfel, ni- 

meni nevorbind fără vreme şi neîmpotri- 

vindu-se, cleric ori mirean, supt pedeapsă 

de blăstăm neiertat şi de afurisenie ne- 

deslegată şi veşnică de la Dumnezeu atot- 

ţiitorul. Deci spre vădire şi statornică 

siguranţă s'a dat acelui preasfinţit Mitro- 

polit al Ungrovlahiei chir Mitrofan şi 

această gramată a noastră patriarhicească 

sinodicească pecetluită, pe pergament. 

1717, în luna lui Octomrrie, indieţia a | l-a. 

- leremia, cu mila lui Dumnezeu ar- 

hiepiseop al Constantinopolei, 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 

Romei celei 
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Al Ierusalimului Patriarh Hrisant 

hotărâm împreună. 

"Al Nicomediei Paisie. 

Al Nicheii Gherasim, 

Al Naupactului și Artei Neofit. 
Al Dristrei leroteiu. 

AL Derkonului Nicodim. 

A 

A 
A 

T 
A 

i 
+ Al Varnei Calinic, 

DCCCXII. 
Constantin, Marele-Retor al Patriarhiei constantinopolitane, către Patriarhul 

"Emorohi) rod Meyâhov- Piijropoc Kwyoray- 
mivov mpâs Xpboay6ov, mâmpopopoboa dr 6 
îjrepbv MoXdavias ăvevemoe wiv ră ypvad- 

Gov)ăa rây oyodeloy, dă ăv dpapuătei 
a 

adră. 

Tijy “Tpezepay cefaoutorărav pot Mama- 
piorqra Govhtxâe: mpooxby6, xai riy mavarţiay 

abrie Beftăy joy vai per ebhafeiac 

aorătoţat, 

Tă amd rob mapexBovroc Xenreufpio» 
teporarov vpăuua rhs “Yperipoc Maxaptă- 

raros npooxbyqtâs Ehafov ua Bă ri ăya- 
By xai Eperorărny adris Syieiay xbptoy răv 

Gov peyăhos 2ă6taou, răv Snotov Tapaxadă 
tă mayrăc vă meptppovpij xai vă Biapohărry 

ziv “Yperepav Maxaptârza sis roy ăptoraroy 
natpiapyindv âzosroxbv sbrîjs Op6vov, vo- 
d0y, ebObuov, Dytă, waxpâfov, per etpyije 
voi yadrwnias XaraGrănens. 

"Exvoy wait ră Epetijs vpapopeva, nai Ta 
paza) ară moMă rijy “Yperepav Maxa- 

ptorrjta vă uă Gunabijom 6no5 npuhziăvroe 
d2v Expâpdacz vă xp ri ăzăxptoiy, xai 

wă ză vă oby &oGevij Ghitov, ai pă ză 

vă pă Erwyay râre ai. zoMaic Bovheiate, 
“O fivewâv rîje MohSofias, ăv nai dvexai- 

wszv 6ha ză wphosâoha râv oyohbv Xa 
zâv tepov cps wovnarnplov, Gus iv ră îpb- 
Mate, nai Tobe ăyioe xx0rjrovuăvobe rs 

z0)hă robe 1v/Aoe, aBâe dăv dup) 
du ză Evoriodm mai 1j “Yperepa Manaprârijs" 
Guwe, wafle 6pilet, 6 Epopoc rob Gixalov 
Qeoc eivav ExSrxoc. Tă âvradda Eytvav mai 

Yivoyrat yvooră ij “Tperepa Mozapiărijzi 
Î” Erepov oizeloy rs poobzoy, wi Gt 
todro dăv mepiâaphyo răc Glas ere ăxoăe 
vă. ră Tpăgo Xa EȚb, 

„ Tăv apbs ră (e ăpyomdv zis “Yperâpac 

Mawapiârriroe z600y rhv &ptizat 6 Dr6- 

Hrisant, despre hrisoavele mănăstirilor din Moldova ale Sfântului Mormânt. 

Scrisoarea Marelui-Retor Constantin către 

Hrisant, cu ştirea, că Domnul Moldovei a 
înoit hrisoavele şcolilor, dar nu le ţine 
în orânduială. 

Mă închin cu supunere Fericirii 'Tale 
prea-venerate, şi sărut preasfinţita-Ţi dreaptă 
în genunchi şi cu evlavie. 

Preasfinţita scrisoare de la 3 ale tre- 

cutei luni Septemvrie a Fericirii Tale cu 

supunere o am primit și pentru buna, şi 
prea-dorita-i sănătate am slăvit mult pe 

Domnul Dumnezeu, pe care-l rog ca tot- 
deauna să apere şi să păzească pe Feri- 
cirea Ta în preasfinţitul patriarhicescul 
Tău Scaun, fără boli, bucuros, sănătos, 

întru ani îndelungaţi, în stare paşnică şi 
senină, 

Am cunoscut şi cele scrise pe rând, şi 

rog mult pe Fericirea Ta să mă ierţi că 
mai înainte n'am ajuns să fac răspunsul, 
şi peutru că eram cam bolnav, şi pentru 

că mi s'au întâmplat atunei și slujbe multe. 
Domnul Moldovei, deşi a înoit toate hri- 

soavele şcolilor și ale sfintelor mănăstiri, 
totuș nu le-a păzit, şi pe sfinţiţii Tăi ca- 
tegumeni i-a supărat mult, cum nu mă 
îndoiese că “ai aflat şi Fericirea Ta; dar, 

după cum porunceşti, păzitorul dreptăţii 
Dumnezeu este răsplătitor. Cele de aici 
Ţi s'au făcut cunoscute şi i se fac Fe- 
ricirii Tale prin alte chipuri de casnici 
ai Tăi; şi de aceia nu împovărez sfinţi- 
tele-Ți urechi să le scriu şi eu. 

„Cât de mult doreşte venirea Fericirii 

Tale într'acoace prea-înălţatul Domn, o



  

razos AdBtvrne, xai ăn ră mphs abrijy Ex- afli şi din luminatele scrisori către Tine 
Xapnpa păupara ris “YUnhornrâs rod ză ale Înălţimii Sale, şi ştii înalta-l cugetare; 
xarodauBavet, xx wire dhavOăvet rijv Xxpav şi numai Dumnezeu sfântul să ne învred- 

ne opăvrjatw' xai p.âvov 6 amios Bebe vă păc nicească grabnic să ne închinăm 'Ție, cum 
Aftbom Ev răyet vă rijv zpoonbvijowpey, rade cu toţii dorim. 

ănatănayres îpteueda, 
“Orav cdv Bee 6pil, 1] Ywerepa Maxa- Când cu Dumnezeu hotărăşti Sfinţia Ta, 

spl6rms, thmito vă vEvp voor) adTi 1, 2p0- nădăjduiese a-Ţi fi cunoscută această grabă 

dopiz 6zod Exo ei riv Bobhevoiv re, xai, ce o am la slujba Ta, şi, orice aș fi eu, 
ua mi cina 27, Bumc sic Exeiva Gnod dar la acelea la care sunt destoinie, nici 

sluat îxavâe, obre Ehewpa, obre EX heidet n'am lipsit, nici nu voiu lipsi din prea- 

ămb peyahorăriv mpolopiay pâvov Bavpi- marea mea grabă; numai cât mă mir şi 

Copa mai mară TONĂ Aorobua duri 1] mult mă scârbese că Fericirea Ta nu vrei 

“Yperăpa Maxopiârns Găy 0sher vă pă 7pos- să mă orânduieşti la o slujbă a Ta cât 

răt sie waplay mms 2apapipăy mmpzolay* de mică; şi, cu toate că ai acolo alte fețe 

mol, depradă vă Ep 856 ÎNAA npiswrna pe mari şi cu putere, dar mă rog mult să-mi 

păda nai ispbovra, Bpuoc TApIXIND XATĂ porunceşti şi mie, şi nu voiu lipsi câte 

moi vă npoorăty, xai utva, nai 62y 0ăhw cu putință de la cea mai mare grabă. 

deier Boov eiyat Ovarăv ănd ueynhorărnv Rog să mă ierţi pentru acestea ce scriu. 

apo0opiiay, Tapaxah& vă pă obyyopfiom ets 

adră 6n05 vpăpo.   
“0 os apyepevăpiene 8ăv îj0sAmoe vă 

mipraiwg Exei 6nod rbv Empooratev 7) Yperepa 
Maxapârns, zpobăNhovras Gri eta YEpuv 
xi, ofere, ad (e îpoi 8oxsi) o5re 
20bp.pepev sie robrovc ro5ds 4atpobs vă 2rjYEv% 

sic rijy Mnoydaviay, 

O: xpâvo ris "Tperâpac Moxaptâratos Anii Ferieirii Tale fie foarte mulţi şi 

zâuzoho Xa maveorgeie, xi at zavățtai pe deplin fericiţi, şi preasfintele-Ți su- 

mms ebxai per Ey.05. " găciuni cu mine: 

Abit, "ODxrofpiao we. ! 1717, Octomvrie 25. 

Ti “Yperipag cefasptorărie  Maxapt6- Al Fericirii Tale prea-venerate rob prea- 

crjros Gobhos 2poboubtaros vai ebreesratos, | grăbit şi prea-smerit, Marele Retor: 

Meyas-"Prirog: | 

| 

Preasfinţitul arhimandrit n'a vrut să 

meargă acolo unde l-ai orânduit Fericirea 

Ta, aducând înainte că e bătrân şi bolnav, 

deşi (cum mi se pare) nici nu eră de ce 

să meargă pe astfel de vremuri în Moldova. 

Constantin. 

KE wvotavrivos, 

(Bibl. Acad. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

DCCCXIII. 
loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu cuprins 

numai retoric. 

Jodwrg Manporopăâzos X posi Nocapm. 

Te pazaprorăte ce ai dwTăto, orpozâte ze mzatpi vai azptăpym Tis ies 

26505 “lspovomi 43 zor odaotivrg, 70 zu ce aaprozăze zatţi vai dcozir PpLE 

Xp, ri siurptvi, bpetdovăvriv 2p03% 97039. 

[l6)).5d aaptazeDdoay70s pp», parapibzaze Băonata, îs Bepo hr avebapprina âv 

205505 zi irzedopevri 9.0 AT) 2pO3rrt99 ăzoipa” <b 88 îv ăumpavia 6 pi 

er zogioanta Xvâpa Pază Batdeiay 0) Puppy Vai ăseis ăpmeov păpieos 7 7 

vw
: 

Pi
z 

adr pina zijs 71)0307i26 2rpizata vi să Bela Bațepivros nezatdenpăvo, îv GP Dnep- 

23% „oa ăperip vai îș Tis oozias ijți, rdăoHaov VI RatEpa %Y oprit AREA IE. 

To “tâo 2pbs ăvâpbs pe vai păbhoveas pâzety, vi pp pânos dE0 mnsstv vai 

îboapa i DURI Copy, VID Vă cd 6 297609 Tis SOtOdtots Bo uA9:y Eperpri 7, 

   

  

1 Ms.: savaţtwtăte. 
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1717, 
18 Novem- 

bre.



1717, 
23 Novem- 

bre. 

Lil, 

23 Nuvem- 

bre. 

dp Ov tai tă ie nponerelac &MEvyerar, xai ră ris dperije Ex rîe utxpohoyiac Sfpilerat, 
Toro raivoy ris ăvabodis iv rd Ozoizioy, dtonora, ămep siâvia vai ij GopoTĂTrI, o! nega 
955 ET pa tjuiv oryîjs mepterjxev, a, pravâponia popă xai 1jBove yp'risrârnri, &re 
d eie ră zăvra pbow ăttâțaarov ai eduevi xexrnuevm mpbs rîj mavayia abrijc edhoyia, îj 
pot d îmtorodije cefzaniag Xapilera Saiâc, vai edepyeniae Gr6hiov tiv xarariberar, 
narpiuije eihosropyiae xai Îjmtormroc oefaanine, d ăpyteponrnije ăperîe Gaoavtoriptov dbev- 
dEsraroy! Ilohij îjuiv ebroyâe î) mapă 505 sropyi, ai piaviporia Dnăptet, cefooprorare 
dtonora: 6uodoyâ rijy ebepyesiav ai. xnpbrto rijv Xăpw, "Emei & ue ai râs yaptorpiove* 
Buchojiae, be ed ntnovda pb abrije, oby ebpionw Emtrehtoa, Xpiorbe 6 Bebe Yapioerat ari) 
îy To vâv păv oiâv mois Bexd5ae îvtavrâv, îmeiBev 5: wvhărror Goa ri Evradda wtopăv 
Dnepferjnev, Gxijpotov Loxiiy, ămăpovrov rpopijv noi d6fav atâvov, Tis 05x Forty dhholwote. [tvorro 
35 vo! pi Exmeosiv rîje norpinije 00» edyolac OTE, GAY Exotpt mpbe rabr] noi rijv iepăv abrije 
z0hojiay phhanriptoy ie alâăvae. “0 Zyrotoc zâv 3obhwy adrîs, 

1717, Noewfpto» 13. 
oâyyac. 

(Bibl, Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e. IV, pp. 161-2, no 118.) 

DCCCXIV. 

„vas 

loan-Vodă Mavrocordat către Hrisant Notara, despre negocierile ce poartă 
la Adrianopol. 

Todo» Mapoxopădrov Entorohi, npbs 
Xpboav6ovy, Ilarprăpyqv “epooohbpuov, 

1717, Noey6pio» 23. 
Ti a! zob aapovroc, Deir 2Nter, îjABopav 

sie "Aâpravod, ăvrawboapev robe abdtyras, 
xi pâe Edejfroay vadă. Tă npouara, pă 
7d Eheoe r:b Bec, xară ră mapiv, xahă 
Tpeyoww 5 ăytoc Qeds vă ebOonljoy xai xxhăv 
rehoc. Tă aiztov 755 Epyonod pac, uă răv 
vanetâvov L'piiâpry ră Enporpăvapev rii 
“Ypecepa Moxaptâcrei fete 256 6e6aa, 

îh&zovey, GEhouev ăprozopto Zoe îNEmovey, BEhouey ăpronopijoyj Zoe 
eixoot Tpăpac” xai, âv Gpit 1 Momaprărije | 
arie vă uim Maxprâta etc mhdroc, âc ăto- 
dvd văpioy zevryrapiay poa vă 203 
256, xai BE ud, xâfe m sis mhăroc, 

Nopaxohcâu:y vă Exouev vă mpâroy legă . 
Ypouu.ara ris “Yuerăpae Maxa porto, drjdw- 
cură vie aatie mat Everije 1juây bptelae cre" 
6 tă Errj etpoav Becfev z0)hă mai eroi). 
pt, Noeufpio» ar. 
Tije 'Yperepae Maxaprârrizog vibe îv Xprorg 

ete zobe Optouohe. 

"o. "lodyyrs Bosâas, 

PU 

(Legrand, Recueil, pp. 239-40, no 120.) 

  

Scrisoarea, lui loan Mavrocordat către 
Hrisant, Patriarhul de Ierusalim. 

11717, Noiemvrie în 23. 
La 21 ale lunii, cu mila lui Dumnezev, 

am venit la Adrianopol, am întâlnit pe 
stăpâni, şi ne-au primit bine. Imerurile, 
cu mila lui Dumnezeu, deocamdată merg 
bine; sfântul Dumnezeu să binevoiască a, 
da şi sfârşit bun. Pricina venirii noastre, 
cu căpitanul Grigore am seris-o mai înainte 
Fericirii Tale; noi aici, de sigur, cum 
vedem, vom zăbovi pănă la douăzeci de 
zile; şi, dacă porunceşti Fericirea Ta să afii 
tainele (?) pe larg, cheltuieşte vre-o cinzeci 
de lei să vii aici, şi vei află orice pe larg. 

Ne rugăm să avem cu cel d'intâiu curier 
sfinţitele scrisori ale Fericirii Tale, vădind 
buna şi dorita nouă a Ta sănătate; ai cării 
ani fie de la Dumnezeu mulţi şi fericiţi. 

1717, Noiemvrie în 93. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 
la- poruncă: 

lo loan Voevod. 

DCCCXV. 
Esad-Efendi către Patriarhul Hrisant, despre calităţile lui loan-Vodă Ma- 

vrocordat al Ţerii-Româneşti, greutăţile cc-l îmbătrânesc. şi despre meritele lui 
Hrisant însuşi.



"EntoroNi, "PoirEpăvrn, T0bpROWWEYLATĂ- 

vy00v» 1 SiouLÎCod6a Xui Ezatyodou răc peris 

rod Nranhăn-B55a Mabpoxopăărov 2. 
Movaprbrare um. oopbrare dsonora, Liv 

“Yuartpav Momapiâriira 5twc zposayopsb- 

ovrec, pre Xatperobuev, Bedpuevot X»plob 

rod Bzod vă ri Bromwohărrp ăvosov, bytă 

uzi vaxpăfLoy, ver Enuroxias NĂVTUOY TÂY 

xaroâopioy. Prdy adrije vpăpgua EhăfGouey, 

a vă iv dafiv ns Dytetav Exăpnvey. 
“"Rrvopev mai mă ăvstije “papâpeva wa Th 

„ah ere vai ebropte xarenbătoy. Ată ij 

Betina mai ompposbynv To» bbnhorărov 

AbBăvro» xavrehoe vapiav ăpipiGoNay dv 

etponev, Ene we tebpapev râs Î 

“Yumhărae rob (de ueraxerptobâuev poe 

mepotxobe, “pâmovres sic stiova Tie ăpa- 

ferâje Grahenrov) eva xăăpl GIVăoe, Xa 

mwnore bpspero etc abrijy pă ri &pethou&yny 

edhâferay ani Gym 60ev wat mavredâe 

2505 ume ovarartiod păuparoa ppsia dt 

ijezov. “0 fafyde vie afias 1me ai ai Bav- 

waorat re ăperai elva înavă ele oborao!y. 

FL zu wat meprnoiqoie &pethovrat drd vad 

Zum “oi ie x40z TOr0v 77) "Vperâpă GOPOTĂTTI 

Mamapudrart.  Băyaptorobpev wi dă Ti 

voriey xi. mode Emaivoos, oi 6rotot, ÂY 1zovy 

map” Băho» ztvâc, tows îjeday xohaxeboet 7ijy 

wazaiay otnaw, due ămb tiv Maxapiorn?i. 

ne, ui vă Bhov 6n65 Tpospxovrat Ad Xa 

apă phiay, paivovat brepfohai. 

“Opite ze îhozi0m GhEzovrac, An tăe 

opovridac, Tv Gânwy TÂY etocâmudroy vai 

ză ZE6dov ză zhijdoc, îv vedryjrt zaatby 7by 

mâzazov Abheyenw 6 Bebs vă G7epetbvg 

ziv “Tomârră zo» sie my Exhayzp6y 70b 

Ppivnv vă sipryvixiy xarăataaty pEXpt fadv- 

caro» Tiparas, dd vă duahori Ti) Tia 

1 zodia: ăn mă dhood xtepia ÎN zip O- 

so 3. "Ag abfiavmehe. mâvzore, vai 36 eva 

zi ză ttoda modă! Tă peyah6ânpoy etvat 

pp tea Ti abfizvezij pevahonpezeia. K ară 

ză magh Xho m vă Grperboopev 7îj Ma- 

zapeietzi zis dăv Epouey, Apă Or RAPIRI- 
. 2 

honey 30 adie ci Tirhârasă 705 vă ij 

« 

Ap A44dEST, 

Dev, vă pis Stare, năzaa XROBÂT a TIS 

apatrri,s Dnmhăneo, "Exeidi îi Manapi6cns 

z16 zbpionezaa sis aiva Ai Tedeieea, 

  

1 Ms.: psrsrâvos. 

  

  

Scrisoarea lui Eşad-Efendi, meghistan 
ture, lăudând şi slăvind virtuțile lui Ni- 

colae-Vodă Mavrocordat. 
Prea-fericite şi prea-înţelepte stăpâne. 

Către Fericirea Ta cu plăcere îndrep- 
tându-ne, Te salutăm prieteneşte, rugân- 
du-ne de Domnul Dumnezeu să Le ţie fără 

boli, sănătos şi întru zile îndelungate, cu 
dobândirea tuturor celor dorite. Priete- 
neasca-Ţi scrisoare am primit-o, şi pentru 
buna-Ți sănătate ne-am bucurat. Am aflat 
şi cele pe rând scrise şi călătoria-fi bună 
şi fericită. Pentru buna aplecare şi prie- 
tenia prea-înălțatului Domn n'am avut 
niciun fel de îndoială, căci am aflat bine 

cum că Înălţimea Sa, (ca, să întrebuinţăm 
termini persani, scriind către un cunos- 

cător al limbii arabe) e cadri sinâsis 

(= puterea laudei) şi totdeauna aveă către 

Fine cuvenita evlavie şi iubire; pentru care 
„în de obşte nu eră nevoie de o scrisoare a 

mea însuş de aşezare. Treapta vredniciei 
“Pale şi minunatele-Ţi virtuţi sunt destoinice 

pentru aşezare. Cinstea şi îngrijirea se 
cuvin de fiecare şi în fiece loe Fericirii 
Tale prea-înţelepte. Mulţămim şi pentru 
amintire şi pentru laude, care, de ar fi 

de la alteinevă, poate ar măguli zădarnica 
socotinţă, ci de la Fericirea Ta, şi pentru 

că vin de la o curată prietenie, se par 

exagerate. . 

Spui că Te-ai întristat văzând, de griji, 

de împuţinarea veniturilor şi grămada chel- 

tuielilor, îmbătrânit în tinereţă pe prea- 

înălţatul Domn; Dumnezeu să întărească, 

pe Înălţimea Sa în strălucitu-l Scaun cu 

stare pașnică până la cea mai adâncă bă- 

trâneţă, ca să se potrivească vrâstei că- 

runteţa: ac pai olein, chiemia li pir olsin. 

Să tot stăpânească, şi să fie şi cheltuielile 

multe! Darurile mari se potrivesc cu dom- 

neasca măreție. Deocamdată n'avem alta 

să însemnăm Fericirii Tale decât că prin 

Tine rugăm pe Înălţimea Sa să-l, pofteşti 

ca, venind cu Dumnezeu la Țarigrad, să 

ni lămureşti unele lucruri tainice ale limbii 

arăbeşti. Căci Fericirea Ta Te afii în creş- 

tere şi desăvârşire, iar noi în neîngrijire 

şi încetineală. Mulţămim şi pentru boh- 

cealâc, deşi până acum nu l-am primit. 

2 De fapt, loan-Vodă Mavrocordat, care înlocuise pe fratele său prins de Imperiali (de ia 2 Deo- 

cembre 1116). 
3 În arăbezte acelaş sens, 

âuvl8. Vol. XIV partea a Il-a.- 
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1717, 
26 Novem- 

bre. 

1718. 

1718. 

protobuev ai Gtă noyrtadixi, div vadă Zoe Să avem şi iarăş prieteneştile-Ţi scrisori, Topa Vă ij mă EXăfopev. "Ac Eyopev 5: | vădind cea nouă dorită sănătate a Ta; ai x Dă prituă adrijs vpăupara, Oqhorină „_cării ani fie de la Dumnezeu prea-mulţi zis Eperijs Tppiv Bytelae aări- Xe ră. Er] şi pe deplin fericiţi. 
etoav Be6dey nâpnodia xai TavewToyi, „1117, Noiemvrie în 23. 

„il! Noeu6piov xy. a 
Tijs “Tuerspae Maxapiâruzog pidoc xai | Al Fericirii Tale prieten şi cu totul 

Sos adrije. al Tău: 
"Eoăr, . Eșad. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.): 

DCCCXV. 
Ieroteiu Comnenul, Mitropolit de Dristra, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre sosirea sa la Constantinopol. 

"Entotohi) “legotitov Kopwyryod, Mmnrpomohirov» râs Apborpac, npbe ră Xpboav0ov. 
Tg uoxapatăre, Goporărp vai ăpotărep marpi xal Narprăpym râs diac n6heos 

lepovoghijp, xi ndone Ilgdatorivns, xbpiw, xvpio, xdp Xpwodvlo, râ 2v Xprorg po ăvannrâ 
mai prhoorâprp marpi wat ueră Bedy edepyir xai âytijaropr, rhy edhoânriniy ai apti) 
TpOBXbvnsw. 

Xby Be vai 8 ebyâv dyiov ris “Yperepuc oefaoutwrârms Maxapi6rijroc %xre5o- 
00my Bpeâe ete Botâvyrity, ămiavoa roy navoibrarăv wo» ab6Eyray mal Beondrrv xi 
oixobpewxby Tarprâpămv nbp “lepepiay mai ri dăehprijy râv ăpxteptoy 6uiiropty, ue? dy 
45 xi owvebppaivouat, rate abrây Evrporâv Guthiata vai ebpevâc Dr adry pthotppovobd- 
uevyoc. “OBzy mai dăy Eewa mapă vă mposrvijoo 8v rametvbost WE Tobrobe robe srehetg 
wob yapoxrijpac ră bpos Tijs Betorărne buâv Maxaprârijroc. 

Ag âă 6 Kbptos Gr: mai vă ri ănohăvow bpaivovoay adriy, îă vă ebopavdă Er 
pâdhoy mal pâdhov. “Ymepevxaptară wa Stă ri odrije mepi âuă ai pvelav mal xmoeuoyiay, 
mai Bret âwppăveroev ed6de God Epdaca dr ai vă awpe)g06 mphe Bamavas zale în rod maheBovroc 
Bvarp6pov Xp Tv Revrijxovra vposiov, dzep uot tă rposrăparoe rîjs “Yueripac Maya- 
piârros &veyeiptoev 6 ăytos xadmrobuevoc 7ob ueroylav abrije rod “Ayiov Taâpow ăv6 rov 
mai bnepevyaptorăv, AEyo, rd xai rod ypâvon. “HI 88 Maxaptărre abrije, Gov ăy ein, byenivotre 
xai ebăarpovoiy' je mai ră Erm etmoav mapă Beod miunoa ai mavebroxa &v eiplivm ai 
otepehoai ai. ăyabij xaraorioat: ai 58 mavăiat vai eozpoosexrot adrâe ebyai smoăv pot 
eie pohaxriiptoy. "Apijy. 

mțili, Noeufpiov x. , 
Te “Tperipuc oeânoptarărne Mavaptărmros mpodopos eie robe 6ptouode xai eă- 

TYop0VEGTaroG, , , a 
O Apborpac “lepoBsoc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCCXVI. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat scuteşte de dăjdi pe Ilinca. fiica lui Constantin- 

Vodă Brâncoveanu, şi soția răposatului „Şerban Spătarul“ (Greceanu). 
(Bibl. Ac. Rom., câpii moderne de documente greceşti.) 

DCCCXVIL 
loan-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre felul cum 

fratele său Nicolae ar trebui să-şi înceapă noua Domnie. 
"lodwob Mavpoxopăăro» nirrănov apăs |“ Pitaculluiloan Mavrocordat către Hrisant 

Xpboavfov, Ilarprăpy%jv “lepooohbpoy. | Patriarhul de Ierusalim.



  

11718. 
Ka. abc zpooxovă riv Maxaptârnra ras 

edhofâs. 
Asonoră wav umxaprbrare, GhEnoytas Ev- 

rabda riy Bheatvijy xarăoraotv râs 7tâpas 

mai my Evâeav rây Dmajxâmy ai ră noa 

ai Săpopa dvoroxijpiara, rob mohonahods 

robrov TOTO, pă paiverat Vă elvat OWu4pe- 

porepov mai hooirehtorepov vă EXOm 6 bbyj- 

doratoc îu.ây Abăvrns pă robe ăvaruaio»s 

ăvBpono»e rob, xoi Ext uă măbe etâovc ăv- 

Bporove, wai pă noMobe' ol Gmoiot, EpJOpevot 

250, 6sGata, oi năâvres 0EXobv yopebom xnfâg- 

mot, moi Evredfev ot ăpxovres ol Ghăyo! 

ai oi 2vrâmov ffhovy vei Xve» ăpyowias 

ua mâfpo zis Îpreuowws abhij. Ată 7 6- 

moioy rodro, 3y &piin 1) Tperepa. Apârne, îs 

borne răv 200 rije rbăpac rabrre, wi 

ris wpavij ebhoxov, vă ră avaptp râs “Ya 

Jdenrâe mov uă epânov ebp.opipov x7i puddtoy 

zi 5 mâhw mai dăv ris pavij Goupspoy vă 

25 pei) zotodroc Xâvoc, son, ai obyi ă5. 

“Hueic robro rd MEopev dă mă dyxăpâov 

pidzpov mob Eyopsy. npos Ti “Ypphbrară 

zov za 6ă zip edvotav Tâv Oamudov %ai 

drpivopev Gh rijy dlăxptoiv Tod RApOVTOs 

Îoyov sis Tijy obveoiv ns, ăv aoprtp vă 

mă ăvapăpere, ei 36 (sic), 2maxohoodijto +, 

gLĂEGULBTĂTI, GOTT;. 

Kai ads 1) dia adris edyi efP Tv. 

(Legrand, Recucil, pp. 231-2, n* 128.) 

        

1718. 

Şi iarăş mă închin Fericirii Tale cu 

evlavie. 
Stăpâne al mieu prea-fericite, văzând 

aici starea nenorocită a ţerii şi lipsa su- 
puşilor şi multele şi feluritele nenorociri 
ale acestui loc mult încercat, îmi pare că 

e mai de folos şi mai prielnic să vie prea- 
înălţatul nostru Domn cu oamenii săi de 
nevoie, şi nu cu orice fel de oameni, şi 

cu mulţi; cari, venind aici, de sigur toţi 
vor cere chiverniseală, şi de aici boierii 

români şi localnicii vor rămâneă fără dre- 
gătorie şi departe de Curtea domnească. 
Pentru care lucru dacă socoţi Sfinţia Ta, 
ca un cunoscător al datinelor acestei ţeri, 

şi 'Ți se va păreă că e bine, adu-o înaintea, 

Înălţimii Sale în chip frumos şi potrivit; 

şi, iarăş, dacă nu ȚȚi se va părea folositor 

a se rosti o vorbă ca aceasta, tăcere şi 

atât. Noi o spunem pentru dragostea din 

inimă ce o avem către Înălţimea Sa şi 

pentru bunăvoința supuşilor; şi lăsăm toată 

judecata, acestui lucru la priceperea Ta, 

dacă e de folos a, se aduce înainte, iar de 

unde nu, să urmeze cea mai respectuoasă 

tăcere, 

Şi iarăş sfânta-Ţi rugăciune cu noi. 

DCCCĂVIII. 
Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre liberarea şi 

sosirea în Bucureşti a fiului ei Alexandru. 

“Potavâpa Manporop5azi, Xpoaăviw N6- 

724.prţ 

Mozaporare, dnorate ai coporaze Ila- 

zpâpya râs avins 26hzos 'leprvoahij. %ai 

zana Dadmotivns, îpri. 83 îv Xptoră ge548- 

urorare mizep vai GEazora, 7ijy VperEpav 

Mazagziza sati 200545 Val Ti 
“ [ i 

pavagiav abrig debiăvy ăonilouat, deopăvt, 

=05 zawroânvăue» Bzob va Brazohârzg aDzijy 

oo, e56ouy, înptă ai panpitov, pară 

ai. zov doză 7rs varahpiov, 05 7 Bei 

vă es pentzeiae %09 parapioy Tis 

25/6097, bpaivouzy. 

zpâs II 

  

To zapânas Î auriu, WeTă Th ppeosst- 

  

| 
| 
l 

| 

Ruxandra Mavrocordat lui Hrisant No- 

tara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-inţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 

mului şi a toată Palestina şi mie întru 

Hristos prea-venerat părinte și stăpân, Fe- 
picirii Tale cu evlavie mă închin şi fe- 
ricita-Ţi dreaptă o sărut, rugându-mă de 
atotputernicul Dumnezeu să Te păstreze 
fără boli, bucuros, sănătos şi în viață în- 
delungată, împreună şi cu celelalte ie 

dorite, dumnezeiască milă, 

prin mijlocirea fericitelor Tale rugăciuni, 

suntem sănătoşi. 
Pricina scrisorii de faţă, împreună cu 

cu a cărui 

1 Prubabil 1711, când loan a fost locţiitor domnesc în Moldova. În 'Tara-Românească Nicolae- 

Vodă a venit după moartea fratelui. 
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6 Ianuar.
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1718, 

2 Mart. 

xijy per ebhaeiac zpooxbyrjotw, elvat vă pa- 
vepbow rii Tpertpg Maxaptârar du, cf 3 
Tod rpexovros, EXdfouey 3 abbevrinâv mpbe 
Tp.ăs Ypaupnârov iv xapororby ăpyediav de: 
mhaâi rd îv Xpior mvebpartxy arie 
zâxyov, 6 pirate pot vide 6 "Adttavâpoc, 
Geiac avvovridaubavobons owvâpouie, dafov 
ri &hebdepiay rov, 1jhfe ri 28 ro5 napeh- 
Oâyroc sic ră Bovxovptort. My ăupt6d)honoa 
58 Ori 1) “Ywertpa Maxapiârns, &s zarip îv 
Kopiq pthoaropybraroc, Bee: ovpyapii ue? 
Tv ară madhă ete ri vevou&yny abrod 
ănohbrpoatwy, dy Ehetţa vă ză pavepiboo ri 
“Yperăpa Maxaptorari, xai &ri ZArito (xadăe 
ami îm rob idio» rov ypăuuaroc mAmporpo- 
poduat) sis ăMyae fiutpac vă răv ămohab- 
owuev 836 eic iv "Apravobrohv, xai 6 
Qeds 6 ăptoc 0 ebxâv adrijs diny vă pă 
dog vă răy ămodaboonev bpialvovra ră 
0%VTouu Te poy. 

"AMo ri vă ovpatioo ri “Yuertpa Ma- 
xapirgri Xată mă mapăy dv Exo. Ilapaxadă . 
iv “Tuertpov Maxaptârara vă pă fie 
rîjs muie r&v lepâv adrîs Ypaţudroy xai 

paxăploy EpOSTAȚpĂToy, Oe Anhortav ră 

2perorărns bpieiac adrijc, peră xal 7 ua- 

xapioy wat Geometdây adrije ebyây. Tă 8 
2 abrijs etnoav GedBev măumola xai ma- 

venroX], xai at uaxăpiat xi Beonereie adrijs 
ebyai ue Euob mdăvrore. 

Tije “Tperepac Maxapiârrjroc sis tobe 6- 
ptop.05s. 

1718, "lavovapin» 6. 

“Posăvâpa Mavpoxopăărn, 

(Legrand, o. c, IV, pp. 162-3, no 119.) 

  

datorita evlavioasă închinare, e să vestese 
Fericirii Tale că, la 3 ale lunii trecute, am 
primit prin stăpâneştile-Ţi serisori către 
noi vestea bucuroasă că adecă fiul Tău 
sufletesc întru Hristos, preaiubitul mieu 
fiu Alexandru, cu ajutorul lui Dumnezeu 
căpătându-şi libertatea, a venit la 28 ale 
lunii trecute în București. Şi, neavând în- 
doială că Fericirea Ta, ca un părinte întru 
Domnul prea-iubit, Te vei bucură împreună 
eu noi mult pentru această, liberare a lui ce 
sa întâmplat, n'am lipsit a o face ştiut 
Fericirii Tale şi că nădăjduiese (precum 
aflu şi din îusăş scrisoarea Ta) cum că 
în puţine zile îl vom aveă aici la Adria- 
nopol, şi Dumnezeu Sfântul prin sfintele-Ţi 
rugăciuni să mă învrednicească a-l apucă 
sănătos cât de răpede. 

Alteevă să-Ţi însemn Fericirii 'Tale, 
deocamdată n'am. Rog pe Fericirea Ta 
să mă învredniceşti de cinstea sfintelor Tale 
serisori şi a ferieitelor porunci, ca unele 
ce vestese prea-dorita-Ţi sănătate, împre- 
ună şi cu ferieitele şi de Dumnezeu ascul- 
tatele Tale rugăciuni. lar anii Tăi fie de 
la Dumnezeu cât de mulți şi pe deplin 
fericiţi, şi fericitele şi de Dumnezeu as- 
cultatele-Ți rugăciuni cu noi totdeauna. 

Al Fericirii Tale la poruncă: 
1118, lanuarie în 6. 

Rozandra Mavrocordal. 

DCCCXIX. 
Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre plecarea 

fiului ei şi purtarea lui loan-Vodă către acesta. 

"Po$avăpae Mavpoxopfărrs Entorohij poe 
Xpboavfiov, Ilarpiâpxmv “leposoX5u.wvy. p > PLĂpXIY ep p 

1718, Mapriov 2. 
To cefăoptoy Tpăuua zic “Yuertoae Ma» pe PI Tije 1 p.erep 

xapiârijzos îhafoy, âv 65 ri dativ xai 

ăperorărav bweiay cs zirpopopreioa, răv 
mapoxta râv ăyudây 236taca Bed. 

Ilpootzt uă operat dtă răv pihrarby ab 
oidy î) “Tuertpa Maxaptârrs, Gwod pă 7 

“pâuua ânob Eorethe 1, ExĂzuzporărn Agia 
Adpuva zpăs zi Maxaptoryjră ns" ră Snoiov 

“ză ENafa, xoi Evov wat ră Emetie 1pap6- 
psva, Eis ză Gnoiov, mpixod vă hăfw ră oe-   

Scrisoarea Roxandrei Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de lerusalim. 

1118, Martie în 2. 

Respectata, scrisoare a Fericirii Tale am 
primit-o, prin care aflând de buna și prea- 

dorita-Ți sănătate, am slăvit pe Dumnezeu 
dătătorul celor bune. 

Îmi mai serii Fericirea Ta despre prea- 
iubitu-mi fiu, împreună cu scrisoarea ce 
a trimes-o prea-luminata dumneaei Doamna 

către Fericirea Ta; care scrisoare am pri- 
mit-o, şi am aflat şi cele scrise, pe rând. 

La care, înainte de a primi venerata scri-



  

6dytovy 1păuu.a rijs “Ypertpas Maxaptâenros, 

uecă răy &mâhabaty 705 biod won, Dorepoy 

Zvav pijvav Ehaba m pân Tre, xal, ră 

abrijv rii bmâBeow ămoxpivouâvn, eta Tv 

mpozpădi is ră Ooiov po Ev Gbvrâutp 

dă vă uiv novozevadă răy Maxapt6rnră Te. 

“Oz adr î) Dosare mpavepă “MEebpere nâs 

îxarââque nd mby bbrjhdrarov Abbtvray xai 

Zoey 1 dvrapolfi vabăc mpsnet ăn ri 

“Yomădrră rob. Mă Snota dv îifebpa dr ră 

opebet dă Sâpov rîje "lixhaunporarâs Tis, 

286 etvat Bboxohov: Bune, rrvalvovrae sis rii 

I6hwv, vă zacice dă vă htebpo, vă ră ep. 

Banpăterai ai 6 vide wav mc 88v Erpavixe 

zedetoc, pice uă pustăv pre pă păoov ăhho 

si ămă r6oa ppăţuuara 6nod Eorerhey Î) "Exhaţi- 

zpârns ras usa vă ăvawepbi 7 ăvouă 70». 

Maora ete riv Bhoiay bras xoyră Evay pijvay 

5 vic wow, mâc 3îv ije ză Eypaţav vă rd 

îEebpm; “Ouwe 2 îxeivo 6mod ep ebhovov 

zâv 1 Maxapidene vas, Esti) mol md zăv 

oxon6v mms Bee îtebpn 6. rehetos Bv eb- 

aiva, ME hăpet wi 5 vide wob dr WeTă 

măyre wăjves tevpe abrijv ri 5m6feat, ânob 

2trodyrav abră, â” XĂMIy WăptY 5zod rijy 

nagy voi mă d ri edpete ebhoȚov, Za- 

pax dă zâv cebzouiov abtije pu ăToy 

vă vă ză ompetbon. "le 38 ză Er etij9ay 

BecB=y zâynoNa xai TavebtoyÎ). 

muri, Magrio» 2. 
*Potâvâpa Mavpoxopoări: 

Ilapaxadă ch “Yperăpay Maxaprârrjta meţi 

robrrjs ris bnobtozoc vă păjv 1păba, Enedi 

ai adr îi bmoBeots Băv etvar tă c6anjy 0- 

orpuâiy, ai, &s vvopiter ij Maxaptdetit i 71, 

5 AdBevras Exaue vi apEzodoav Guoiliy. 

(Legrand, o. cu IV, pp. 216-7, n 121.) 

  

  

soare a Fericirii Tale, după întâmpinarea 
fiului meu la o lună am luat scrisoarea 
Ta, şi pentru această afacere răspunzând, 

aveam să-Ţi scriu; la care scriu pe scurt 
ca să nu fac bătaie de cap Fericirii Tale. 

Căci această afacere ştii bine că a venit 

de la prea-înălțatul Domn şi a fost răsplata 

cum se envine de la Înălţimea Sa. Care 

de aş fi ştiut că se cere ca dar al Lumi- 

năţiei Sale, aici e greu; dar, mergând la 

Constantinopol, să caut să ştiu, să le aflu. Se 

miră şi fiul meu că nu s'a arătat de loc, nici 

eu regeă (ajutor), niei eu vre-un mijloc alta, 

din atâtea scrisori ce le-a trimes Luminăţia 

Sa înlăuntru ca să se înalțe numele Său.. 

Mai ales în 'Para-Românească fiind aproape 

o lună fiul mieu, cum nu i-a scris s'o ştie? 

Ci eu [voiu face] ce vei găsi bine iarăş 

Fericirea Ta, căci şi din scopul Tău vei 

află că de loc nu ies! Îmi spune şi fiul 

mieu că după cinci luni a aflat acest lucru, 

cum că le cereă acestea, pentru alt bine 

ce i-au făcut; şi, iarăş, ce vei află bine, 

mă rog să mi-o arăţi prin veneratele-Ţi 

serisori. Ai cărui ani fie de la Dumnezeu 

foarte mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1718, Martie în 2. 

Rozandra Mavrocordat. 

Rog pe Fericirea Ta despre acest lueru 

să nu scrii, de oare ce şi acest lucru nu 

e pentru atâta vorbă, şi, cum ştii Ferici- 

rea “Ta, Domnul a făcut ce se cuvine în 

schimb. 

  

DCCCXX. 

Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre fiul ei liberat, 

lucrurile cerute de generalul-comandant în Ardeal şi boala Patriarhului. 

"Potăvâgas Mavporopdâens Eztotohi, Rpbs 

Npdsavfiov, lasgrâppn? “Is posohbuay, 

1718, Magziov 11. 

Cefâsutoy vpăuua tis “Vyecepas Maza- 

pro zos Chao, âv 05 Ti? WIN pista 4 

zostiny wafâyces, zi Bz hiay Dzeps865257 

Zoo 4 că îv abs Grpetofitvea, es ră 

zona ănonvnaa OS AI TpOTEpr abs 

Xăponey Bet Eneiva Rd 1,Dpa 2407, Vai 

pătat ănoosa En 0031 Zvi 20 th- 

4305 p40 Dic), Tip? EL/a Duet; mal, 46   

Scrisoarea Roxandrei Mavrocordat către 

Hrisant, Patriarhul de lerusalim. 

1718, Martie în li. 

Respectata scrisoare a Fericirii-Tale am 

primit-o, din care aflând buna sănătate şi 

stare a Ta, am prea-slăvit foarte pe Dum- 

nezeu; am aflat şi cele însemnate acolo, 

la care răspundem ca şi mai nainte; iarăş 

spunem că aceia ce am aflat cu cale, şi 

mai ales am auzit din viu graiu de la 

prea-iubital mieu fiu, Ti-am scris-o; şi, 

829 

17 Mart.
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1718, 

3 April. 

păget ma! îi Maxaprirpră cas, Get vă xpopdi 
etvar ăăbyaroy, oboa 1, bmâfeaie mphe ăde)- 
piv xai ăvevtăv rîie “Tonhdenrâc rob, "Ey 
dt mâhw, Goăy 6rob jtebpe Tăy Xxpav sd- 
meidetav 6no5 psp mpbe riv Maxaptâriră 
AS, Thy sia Gipetiog, napaxahâvras rny 
sic. rd oefdoutov ypăbpua rs vă WE pave- 
pom vă jtedpw îmeivo ânod ep edhoyov vă 
âpo, Kai obroc, ypăpovrs wac, ămopaai- 
Gapev vă dbmopey ră msbwua, tă vă piy 
svoxhobuev riiv Maxaptârrnă ee, sv 5nod 
dv eivat noodentos xai xăwias riuijs ueyă- 
Ame. Movov ste ară dMiyoy âvoxodenusaey, 
ai mapandă Maxaptârră rns vă mpso- 
TăE Tivăy vă ză e5p%, Emetâ ani adrod 
Tpârov dăv ră îitebpro 'ri Aâta etvat, debrepov 
e MEyobatv Gr: 0tv ebploxovrat. Kai, Beoă 
ebăoxobyroc, toprătovrag ră “Amtov Ilăoya 
“Tpertpa Maxaptărs 286, xai ebpisnovrăs ra, 
vă ră Ep, vai, didovrac riv repily, vă ră 
oreihopey e mas păs “părpet. 
„” Hapaxahâ 8 cefdoptov ypâţuua, eră râv 
Geonetdây xai dgiov mms ebxâv, vă pă, păs 
Asin, npoosri 88 vai mc Eyst mb ră mo- 
dadxă 240%) î Maxapiârmră rs, vă uăâs 
pătq. Einoay 3 oi xpâvot rs Be6Bev zau 
zoo adi maveroysie. . 

„ab, Mapriov 17. 

Bic zabs âpropobe ris “Tpsrtpac Mana- 
pLOTT)roc, 

To vpâppa ză eiya axia âuos râco 
&vOnuoăuar mâc Ypăpev peratoră mebxia &- 
rtepuxa, 

| “Potâvâpa Ma»poxopâăry,. 

(Legrand, Recueil, pp. 217-8, no 122.) 

  

cum serii şi Fericirea Ta, să se acopere 
e cu neputinţă, afacerea privind pe sora 
şi nepotul Înălţimii Sale. Ci eu iarăş, ca 
una ce știi ce mare supunere am către 
Ferieirea Ta, ȚȚi-o serisesem, rugându-Te 
ca în respectata-Ţi scrisoare să-mi arăţi 
să știu ce vei găsi cu cale să fac. Şi, astfel, 
seriindu-ni, ne-am hotărât să dăm „peuce“(?) 
ca să nu supărăm pe Fericirea Ta, căci 
nu e doar lucru de câtime şi de vre-un 
preţ mare. Numai întru aceia avem oare- 
care greutate, şi rog pe Fericirea “Ta să 
orânduieşti pe cinevă să le afle, căei şi 
aici mai întăiu nu ştiu ce fel sunt, iar, 

ai doilea, zic că nu se află. Şi, cu voia 
lui Dumnezeu, serbând Sfintele Paști Fe- 
ricirea Ta aici, şi aflându-le, să le duci, și, 

dând preţul, să le trimetem cum ni scrii. 

Şi mă rog de respectata-Ti scrisoare, 

împreună cu cele de Dumnezeu ascultate 

şi sfintele-Ti rugăciuni, să nu ne laşi, şi 
cum stai de durerea picioarelor, să ni serii 
Fericirea Ta. lar anii Tăi fie de la Dum- 
nezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1718, Martie în 17. 

La porunca Fericirii Tale. 

Scrisoarea am rupt-o, ci atâta-mi aduc 
aminte că scrii„peuce, de mătasă, de Agâm 
(din Persia). 

Rozandra Mavrocordat. 

DCCCĂXXI. 
Doamna Marica a Brâncoveanului către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

plecarea lui Nicolae-Vodă Mavrocordat la țară, focul cel mare din Bucureşti şi 
cereri ale generalului-comandant din Ardeal. 

Mapias Aduvas Emtaroii zpbe Xpbsavbov, 
Narprăpury “lsposchduoy. 

1718, "Anprto» 21. 
Ado îepă abrîjc pâppara mpooxovrjrâs 
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Scrisoarea Mariei Doamnei către Hri- 
sant, Patriarhul de Ierusalim. 

1718, Aprilie în 2. 
Două sfinţite scrisori ale Tale eu în- 

chinăciune le-am primit, una prin arhi- 
diaconul Tău şi alta prin Aivaz; din care 
aflând de buna şi prea-dorita-Ți sănătate, 
covârşitor m'am bucurat. Am aflat şi cele 
scrise pe rând. Îţi foarte mulţămim că nu 
lipseşti a ne bucnră necontenit cu sfinte- 

1 Această scrisoare şi următoarea a Doamnei Marica sunt tot din Bucureşti.
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Magia Apa. 

(Legrand, Recueil, pp. 219-20, no 123.) 

    

  

tele-Ți serisori, vădind buna-Ti sănătate, 
de care şi de acum înainte ne rugăm să 
nu ne lipseşti, ci, când vei aveă vreme şi 
vei află aducător, să ni serii, şi 0 vom 

recunoaşte ca har şi binefacere prea-mare. 

De aici ce să-i seriem? Că Domnul a 
plecat de aici la 26 ale lui Martie şi că, 
înainte de plecarea lui, pentru multele 
noastre păcate, cu voia lui Dumnezeu, sa 
întâmplat un foc foarte mare, și au ars 
multe case şi mănăstiri, mai ales Curtea 

Domnească şi vestita mănăstire a Sfântu- 
lui Gheorghe, suntem sigură că ai aflat-o; 
ei că ne-am întristat mult de ceia ce s'a 
întâmplat, e vădit, şi nu e nevoie întru 

aceasta se mai vorbim de prisos, ci numai 

atâta zicem: Dumnezeu Sfântul, prin ru- 

găciunile-Ţi sfinte, şi de acum înainte să ni 

fie cu îndurare şi să oprească mânia Lui 

dreaptă pornită asupra-ni, păzându-ne de 

şi mai rele. Pentru „peucele“ ce Ți-am mai 

scris mai înainte, niciun răspuns nu ni-a 

venit de la dumneaei Roxandra; gheneralul 

nu încetează zilnic să ni le ceară prin seri- 

sorile-i stăruitoare, şi ne rugăm să-i scrii 

şi a doua oară ca să ni le trimeată cât 

mai iute, ca să scăpăm şi de tulburarea 

ce ni căşunează Escelenţa Sa; dar e și 

porunca. 

Ginerii miei de aici și nora mea, cu 

fiul ei, se închină şi cu evlavie sărută 
sfinţita-Ți dreaptă; ai căruia ani fe de 

la Dumnezeu prea-mulţi şi fericiţi, şi rugă- 
ciunile-Ţi de Dumnezeu ascultate fie cu noi. 

1118, Aprilie în 2. 

A Fericirii Tale 
fiică întru Hristos şi la poruncă: 

Maria Doamna. 

DCCXĂXII. 
Doamna Marica a Brâncoveanului către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

arderea bisericii Sf. Gheorghe. 

Magias Aduvas îztatehi, 2păs Xphoavoy, 

Izegtă pt? "lepoachouoy. 

1718, 'Azgtaicn 22. 

Ti ăsd Zîs 7 ob "Anptaio» tepi abis 
pânua 2p0G10%mtâs Ehăfopev vai Stă si 
ăgaBiy vai iv Eperorâcrv ipisiay abrî;s 

Scrisoarea Doamnei Maria către Hrisant, 

Patriarhul de lerusalim. 

1718, Aprilie în 22. 
Scrisoarea-Ţi sfinţită de la 2 ale lui 

Aprilie am primit-o cu evlavie şi. pentru 
buna şi nouă prea-dorita-Ţi scrisoare peste 

831 

1718. 

22 April.
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1 Ruset, 

  

măsură ne-am bucurat; am cunoscut şi 
cele serise pe rând. Şi pentru răul ce a 
făcut de obşte la toţi focul ce s'a întâm- 

plat, şi mai ales la mănăstirea Sfântului 

Gheorghe, că m'am întristat, cum "Ti-am 

seris şi mai nainte, e vădit; la care lucru, 
de sigur, de am aveă, n'am lipsi a face 
în grabă cuvenitul ajutor; dar ştii Feri- 

cirea Ta lipsa ce o avem acuma, asemenea 
şi ce împrumutători avem și ce strâmtorare 
ni fac zilnic, mai ales ginerii miei, şi cu 

deosebire Nicolachi: atâta strâmtorare ni 
fac pentru banii lor, încât nu e cu pu- 
tinţă în niciun chip so ducem; numai 

Dumnezeu Sfântul să ni facă nouă mila 

Sa şi să ne scape de ei cât mai iute, ca 

şi ei să ne odihnească, şi en să mă uşurez 
de tulburări ca acestea din partea lor. 

Ci, ca semn al prea-marii noastre da- 
torii, iată că am orânduit ca pe moşiile 
“mele, cu însăş a mea cheltuială, să facă 

oareşce lemnărie, ca să acoperim biserica, 

şi, dând Dumnezeu de acuma pace şi în- 

tărirea, prea-înălţatului nostru Domn, se 
va acoperi şi mai frumos, căci a făgăduit 

Înălţimea Sa să facă ajutor; de asemenea 
şi pe boieri atunci fi vom îndemnă să 
ajute şi dumnealor, ca, după putinţă, să 

se orânduiască toate așă cum au fost mai 
nainte. 

Pentru banii jupânesei răposatului Spi- 
liotis care-mi spui să-i dăm Preasfinţitului 
de Betleem, deocamdată să-i plătim toţi, 

n'avem, ci după puţine zile vom da cei 

cinci sute Preasfinţiei Sale, iar pentru 
ceilalți ne rugăm să fie puţină răbdare, 

Şi, când vom aveă în mână, vom face şi 
plata acelora. 

Ni serieţi pentru manuale (mânecare) că 

au venit acolo şi le-ai primit; pentru care 

ne-am bucurat. Dumnezeu Sfântul să le 

ducă cu bine şi la sfânta cetate a Lerusa- 

limului, fără pagubă, fără primejdie. Cele 
două mânecare ce sunt la Sagi-Cuzi, i-am 
seris adesea să ni le trimeată, şi încă nu 
ne-am învrednicit să le vedem. Ne rugăm 
ca şi Fericirea Ta să-i spuie cinstit dumi- 
sale ca să le dăm unde le-am afierosit, și 
să scăpăm de datoria ce avem.
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Ginerii miei «de aici, cu fiicele mele, 

şi nora mea cu nepoţii miei de fiu, se în- 
chină şi sărută dreapta-Ţi preasfinţită; ai 
căruia ani să fie de la Dumnezeu prea- 
mulţi şi pe deplin fericiţi, şi de Dumne- 

zeu ascultatele-Ți rugăciuni cu noi. 
1718, Aprilie în 22. 
A Fericirii Tale 

fiică întru Hristos şi la poruncă: 

Maria Doamna. 

DCCCĂXIIL. 
Gramata Patriarhului Hrisant Notara, despre metocurile din 'Ţara-Româ- 

nească ale Scaunului Alexandriei. 
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Scrisoare pecetluită a lui Hrisant al 

Ierusalimului. pentru ajutorul sărăcitei Bi- 

seriei a Alexandriei. 

1718, Avgust Il. 

Hrisant, cu mila lui Dumnezeu ş. e. |. 

Cele cu cucernicie şi sinceritate făcute, 

plăcute lui Dumnezeu și oamenilor, nu 

numai sunt vrednice de laudă din pastea 

celor ce ştiu a judecă lucrurile. ca unele 

care sunt bine săvârşite și urmărese un 

scop bun, dar se judecă şi a fi foarte de 

dorit şi de râvnit din partea celor ce aleg 

a căută cele bune; iar cei cari au căpătat 

stăpânirea, au deprins a întări unele ca 

acestea, ştiind că aceasta este de nevoie 

mai presus de orişice; căci en acest chip 

pot şi creşte cele bune şi a se îndreptă 

spre mare dăinuire. Pentru care şi, după 

cuviinţă, cei ce, cu mila lui Dumnezeu, 

pe rând au ţinut frânele sfintei lui Hristos 

Biserici, cerându-li-se în acelaş gând, a- 

şează prin înseşi scrisorile lor de hotărâre 

câte lucruri înaintează din pricini bine- 

cuvântate, ca să se păstreze pentru tot- 

deauna. Deci şi preasfinţitul şi apostoleseul 

Scaun al marelui oraş Alexandria decă- 

zând din multe nenorociri ce sau urmat 

şi fiind supus unei prea-grele datorii, şi 

suferind de lipsă de mijloace şi de nevoie 

prea-fericitul şi preasfinţitul Papă şi Pa- 

triarh al acelni Scaun apostolese al Ale- 

xandriei, chirio chir Samuil, cel întru 

Duhul Sfânt iubit şi prea-dorit frate şi 

coliturghisitor al Smereniei Noastre, pentru 

neputinţa cârmuirii, şi-a pus în minte să 

meargă spre îndurătoarele inimi ale cu- 

cernicilor şi de IIristos iubitorilor pentru 

9 
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1718, 
August.
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milă şi binefacere, pentru ajutorul prin 

vorbe ca şi prin fapte, aşă încât lucrurile 
grele căzute asupră-i să 'se mai uşureze 
puţin și să capete o oarecare lecuire a 

celor rele. Deci, viind la Țarigrad şi fo- 
losindu-se de vremea atunci potrivită, s'a 

îndreptat spre cucernicele ţeri ale prea- 
luminatelor Domnii ale Ungrovlahiei şi 
Moldovei, având încredere a se puteă ră- 

zimă în obişnuitele îndurări imitătoare ale 

lui Hristos şi mile ale prea-cucernicilor şi 
prea-luminaţilor întru Hristos Domni şi pe 
ajutoarele prea-slăviţilor boieri şi ale ce- 

lorlalţi iubitori de mile, mai având bune 
nădejdi de sprijin şi ajutor de la cea su- 

pusă preasfântului Scaun al Alexandriei 
mănăstire patriarhicească, şi slobozie de 
peste apa Oltului, anume Segarcea, care 
eră atunci îmbielşugată, şi eare, având supt 

ea și alte două mănăstioare ca metoaşe, 
în aceleași hotare, adecă Stăneştii şi Ar- 
hanghelul, dădeă pe an venit bogat ca 
ajutor de la veniturile ce i se cuveniau, 

acelui Scaun, spre mângâierea şi uşurarea 
de pe urma nenorocirilor foarte crude care 

necontenit veniau prin Arabia Eghipetului 
şi a neînlăturatelor cereri de bani,— pentru 
care acea mănăstire eră dăruită şi cu dom- 

neşti îngrijiri şi binefaceri din partea prea- 
cucernicilor Domni ce s'au urmat. Ci este 
şi o altă mănăstire înlăuntrul domnescului 

oraş Bucureşti, cinstită întru numele prea- 

sfintei noastre Născătoare de Dumnezeu, 

anume a Zlătarilor, cu multă vreme înainte 
închinată aceluiaș Scaun de către cel întru 

fericire răposat prea-cucernie şi bun Domn, 
domnul lo Constantin Basarab Voevoă, 

cu învoirea şi a preasfinţitului Mitropolit 
al Ungrovlahiei şi a prea-slăriţilor boieri 
din jurul său, având un scop evlavios, ca, 
pe lângă nesfârşitele binefaceri ale lui 
însuş, de pretutindeni, clădiri din temelie 

şi sprijiniri de frumoase mănăstiri şi lă- 
caşuri de rugăciune înzestrate strălucit şi 
cinstite cu bogate danii, să ridice din te- 

melie şi această zisă mănăstire, din dum- 
nezeiască râvnă şi din evlavie faţă de 
preasfinţitul Scaun al Alexandriei, şi să 

clădească şi cele ce i se cuvin, şi să dă- 
ruiască apoi cele de folos pentru aşezare; 

căci a şi început acela de trei ori fericitul 
să se apuce de lucru, pronomiile mărturi- 
sind sfârşitul. Dar, de oare ce ale vremii 

nu se păstrează totdeauna aşă şi nu rămân
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în aceiaş stare, ci se schimbă după ale 
vremii prefaceri şi-şi prefac din felurite 
pricini orânduiala, a scăpătat de la înde 
plinire seopul, căci, pentru tainice judecăţi 
dumnezeieşti, a schimbat acela de trei ori 

fericitul această, viaţă trecătoare cu cea 
veșnică; pentru care lucru mănăstirea din 
Bucureşti a Zlătarilor a rămas lipsită, şi 

fără cele felurite ce-i sunt de nevoie, că- 

pătând o oarecare chivernisire slabă de 

la vechea mănăstire a Segarcii, care şi aceia 

fusese cu totul afanisită de : întâmplările 

vremii, şi de foc arsă, şi, rămâindu-i stă- 

pânirile nemișcătoare de peste Olt, nu se 

face niciun ajutor mănăstirii din București 

pentru sprijinire şi păstrare, aşă încât Şi 

aceasta de acolo înainte sa pustiit şi sa 

îndepărtat din mica aşezare ce o căpătase. 

Pentru aceia, cuprins de multă tulburare, 

prea-fericitul şi preasfinţitul Patriarh de 

Alexandria, eruţând-o și pe aceia, ci ne- 

având cum face altfel, a vestit sinodiceşte 

aice o lipsă de mijloace ca aceasta, prea- 

sfinţitului Patriarh a toată lumea, dom- 

nului Jeremia, şi preasfinţitului sobor al 

sfinţilor arhierei, celor întru Duhul Sfânt 

iubiţi fraţi şi coliturghisitori ai Smereniei 

Noastre, şi, căpătând o copie neschimbată 

a prea-vechii gramate pecetluite, ce sa 

dat în anul 7125 de la Facerea Lumii de 

către răposatul Patriarh ecumenice 'Timo- 

teiu, şi vădind cu înfricoşate blăstămuri 

ca stavropighie a Scaunului ecumenic mă- 

năstioara ce a zidit în prea-cucernica Dom- 

nie a Ungrovlahiei, în locul ce se zice 

Grădişte, în hotarele apei Colentinei, boi- 

erul Cernica, de veşnică pomenire, Marele- 

Vornic, cinstită întru numele celui între 

sfinţi părintelui nostru Nicolae făcătorul 

de minuni, cu toate cele ce se ţin de dânsa 

stăpâniri şi daruri, mişcătoare şi nemiş- 

cătoare, şi aceasta înfăţişând-o sinodiceşte, 

a cerut să se dăruiască preasfinţitului său 

Scaun al Alexandriei acea mănăstioară 

stavropighială, ca un dar şi o binevoitoare 

dovadă de frăţie, şi prin schimbarea vo- 

tului a se face schimbarea Scaunelor pa- 

triarhiceşti, adecă de la cel ecumenic la 

al Alexandriei, şi a se vădi ca metoh 

supus mănăstirii Zlătarilor,. pentru aju- 

torul şi chivernisirea sa, pentru moşii nu- 

mai, şi acelea împuţinate, 
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Părându-se deci cererea binecuvântată 

şi cucernică, prin vot şi socotință de obşte 
sa hotărât a nu se lipsi: de aceasta, de 
vreme ce s'a cunoscut că adesea, în :jude- 

căţile bisericești, unele ca acestea sau 
făcut de demult, de obiceiu, şi pănă acum 
la nevoie, adecă schimbările de eparhii şi 

parohii şi de mănăstiri stavropighiale, 
schimbate de la o stare la alta, pentru 
dărnicie. Deci sa şi dat gramata patriar- 
hicească sinodicească pecetluită, cu blăs- 

tămuri părinteşti şi legături de afurisanii | 

nedeslegate, întărind și arătând că zisa 

mănăstioară, a Cernicăi, cinstită întru nu- . 
mele celui între sfinţi părintele nostru 

Nicolae făcătorul de minuni, cu toate ve- 
niturile ei, de acum şi pănă în veae să 
fie şi să se zică stavropighie patriarhi- 

cească a preasfinţitului Scaun al Alexan- 
driei, supusă lui în tot veacul, cu toate 

pronomiile stavropighiale, şi metoh al mă- 
năstirii patriarhiceşti bucureştene a Zlă- 

tarilor, cârmuită şi îndreptată de cel ce 

va fi egumen acolo, cu voia şi porunca 
acelui de pe vremuri prea-fericit Patriarh 
de Alexandria, nimeni neîmpotrivindu-se în 

toate. Ci, pe lângă această hotărâre sino- 
dicească, s'a cerut şi de la Smerenia Noastră, 
o gramată pecetluită de aşezare şi întărire; 

şi deci vădim întru Duhul Sfânt pentru ca 
oricine vre-odată ar voi, ori sar socoti, ori 

sar apucă, în orice chip, a îndrăzni ni- 

micirea sau stricarea unei astfel de danii 
sinodiceşti binecuvântate, făcută, pentru 

evlavie şi milă, cu socotinţă şi vot de obşte, 
Scaunului Alexandriei, unul ca acela, ca 

protivnie al lui Dumnezeu şi duşman al 
Bisericii, oricine ar fi, şi de oricetagmă sau 
treaptă, să fie afurisit de Domnul Dum- 

nezeu atotţiitorul şi neiertat și nedeslegat 
după moarte veşnic şi...; pietrele şi fierul 

se vor deslegă, iar el nici de cât; gemând 

şi tremurând să fie pe pământ cum a fost 
Cain, să moștenească lepra lui Ghiezi şi 

funia lui luda; mânia lui Dumnezeu asupra 

capului său, şi să se şteargă cu totul amin- 
tirea lui; şi să nu vadă înaintare în toate 

zilele vieţii lui, şi să aibă încă şi blăs- 

tămurile celor trei sute şi optsprezece 
părinţi de Dumnezeu purtători de la 

Niceia şi ale celorlalte sfinte sinoade şi 
ale tuturor sfinţilor, şi să fie supus veş- 

nicei pedepse. Ci s'a dat şi de către Sme- 
renie Noastră această grarmată pecetluită
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pe pergament pentru arătare şi statornică 

siguranţă. 
Constantinopol, 1718, în luna lui Avgust, 

indieţia a ll-a. 
+ Cu mila lui Dumnezeu Patriarhul de 

Jerusalim Hrisant adevereşte. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui2M. Ghedeon; Legrand, Recueil, p. 246 şi urm., n” 125.) 

DCCCXXIV. 
Gramata patriarhală pentru veniturile din Tara-Românească ale Patriarha- 

tului de Alexandria (v. n-l precedent). 
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Gyamată pecetluită : pentru mănăstirea, 

din Bucureşti a Zlătarilor. 
Teremia, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei, celei 

Nouă, şi Patriarh a toată lumea, 

Datorie este de obşte. tuturora, după 

dumnezeiască poruncă, a se gândi fiecare, 

nu numai la el, ci şi la aproapele, şi a 

se ajută între sine, precum Hristos ne-a 

ajutat pe noi, cum zice podoaba alegerii, 

fericitul Pavel; pentru care şi grija a 

toate și prevederea Bisericii celei Mari a 

lui Hristos, care e în sama noastră, în 

deosebite chipuri a obişnuit a sprijini 

cele ce-i revin şi cele ce au nevoie de 

ajutor şi de sprijin; dar ea nu se lasă 

nici de a face daruri cuvenite celor lip- 

siţi, şi lucruri bune spre aşezare, şi mai 

ales pe dumnezeieștele lăcaşuri ale Dom- 

nului le primeşte cu grăbire totdeauna 

cu adausuri de tot felul, şi li întăreşte cele 

spre îndreptare şi aşezământ; căci nu e0 

parte mică din evlavie, de sigur, a se în- 

griji cinevă de a lor păstrare şi aşezare. 

De oare ce deci ni s'a adus înainte în sobor 

de către prea-fericitul şi preasfinţitul Papă 

şi Patriarh al marii cetăţi Alexandria şi 

judecător a toată lumea, domnul Samuil, 

cel întru Duhul Sfânt “iubit frate şi coli- 

turghisitor al Smereniei Noastre, că prea- 

sfinţitul şi apostolicescul Scaun patriarhicesc 

al Alexandriei are în Bucureşti, în prea- 

cucernica şi prea-luminata Domnie a Un- 

grovlahiei, o mănăstire supusă lui, întru 

numele preasfintei noastre Născătoare de 

Dumnezeu, zisă a Zlătarilor, pe care, mişeat 

de dumnezeiască râvnă şi evlavie, cel de 

veşnică pomenire Domn lo Constantin Ba- 

sarab Voevod a afierosit-o aceluiaş Scaun 
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ooGobhAov mai Ţviopim noi ovyxarabtoet râv 
evăotorătoy ăpy6vroy Tie odric AbBevreiac, 
05x Epface uevrot mpotxoâorioat wa dupte- 

pooaobdat rabrm ră Xpethdn ai Gvoyraia 
mphe oboraoiwy adrijc nai wobEpvnow, e ei- 

ora roic ăptepontvore, nai xivâvveber TV 
avăotaroc evadat î arh uovi,, be roîc năot 

xază?mhovy, ozavitovoa ai borepovusvn rây 
ăvanuaiwy 7poo6ăwy: &v% drov 5 fmBeic pa- 

xapioratroc Ilarpiăpyns "Adefovâpeias xp 

Zap.ovid, pâ &vey6nevoc mapopăv adry xty- 
dvvebaboay Eprip.wbijvat, ăhAă mpovoobwevos 
xai. mpobou.obpevoc brăp Tie ovorăcews ab- 
ie xoi Gapovie, tiooe zijv Tuây Merpr6- 
rara Xai rijy îepăv Suiioprv râv avvadehpâv 

Îu6v ăpyteptov ăvuinbtolat ris adrije nt 
8vyevobome %ai Sopisastat pthavâponws râ 

moră Opâvp ris "Adetavâpetac bv 8v ri) 

Odyxpofhayia ebproxâuevoy, măv Yal Yeyovăra. 

exi ris Ilarpiapyelas rob more xbp Tiwo0tov, 
xară m put ămb urloews x6ouov» Eros na- 

Tprapyixăv oravpoziiptaxăv vady mod 8v diote 

marpde py Nixohăo» Mbpuy ris Avxiac, 
705 Oavuarovpyod, rob 'Îtepyixa, Xară rhy 

roxoBeciay xeluevov Lpavriore, 2v roic Gplote 

rob xorauod Kohevrivac, xaboc ză uupaviodăy 
îwiv toov rob zpororbno» oiytădbâove rod 
x5p Tipio6£ov Narpripyov Bradapfivsr, Gore 
eivat răy abrăy vady broxeluevov uăv 1 Opâvp 

ris "Adetavâpeiac, peroytov E zis prdsions 
adrob uovijs, rijs bzepanitas ubv Beorâna», 

îmxahovpâvc râv Zharăptăoy, uetă 2âvroy 
TGV Xrrjuătoy Xa dptepouătoy 45705, Gros, 

neptbazoutvn 8” adrod mai 'Î fmjdeica povi 
cây Zharăpidoy colnrat tă zavrăg %ai Ba 
noBepvătut WerĂTTOTos, TpOXGRTOLOA Sic a- 

Enaw ai Gehrinorw Onov ve wdhara xai 1) 

lepă xai OVounoTi, Ratptapxtri) povi, GXou- 
motia, 1) Groveăvri > ăporărzp Opowp 'A- 
Metavâpeiae, Î vară by "Ohzoy, î Xeydprta 
âvouatoutvr, &e Tis ixavh mp6aodos 2poce- 

venero adr re 1 Opovop zic "Adstavăpeiae 

xoi 73 siprutva Ev Bowxobpeorie ovi 7âvy 
Zharăpi?oy pixpă ms Gordza xai xoâegyrate, 
îv/umhorisin re xai xarmâneior, ră 0” Srepa 

'3bo povaoripia, xai abră vară ziv "Dir, 
ră de perăyta rijs abrie Seyăpriuc, rd Era- 
vEott 6rjAzâi zai 6 "Apyaytedoc, kpru.o01,5a, 

mai Btăpemvev 6 abrăe dpiitaroc Opovoc 2o7e-   

patriarhicese al Alexandriei în zilele celui 

întru fericită adormire Patriarhului de 

Alexandria Gherasim, întărind această afie- 

rosire cu al său propriu domnesc hrisov 

şi eu socotinţa şi învoirea prea-slăviţilor 
boieri ai Domniei aceleia, n'a ajuns deci 
a se dărui şi afierosi acesteia cele de folos 
şi de nevoie pentru aşezarea şi chiverni- 

sirea ei, cum este obiceiul la cele afiero- 

site, şi se întâmplă a fi azi neașezată 

această mănăstire, cum tuturora li este ştiut, 

fiind îngustată şi lipsită de veniturile de 
nevoie; pentru care zisul prea-fericit Pa- 
triarh de Alexandria chir Samuil, nerăb- 

dând să o vadă cum se întâmplă a se 
pustii, ci purtând grijă şi având prevedere 

pentru așezarea şi păstrarea ei, a rugat 
pe Smerenia Noastră şi sfântul sobor al 

confraţilor noştri arhierei să o ajute în 
primejdia ei şi să dăruiască din iubire de 

oameni preasfinţitului Scaun din Alexan- 

aria biserica ce se află în Ungrovlahia, 
care sa făcut în Patriarhia răposatului 

chir Timoteiu, la anul 7125 de la Facerea 
Lumii, patriarhicească stavropighială, a 
celui între sfinţi părintelui nostru Nicolae 

din Miralichia, făcătorului de minuni, a 

Cernicăi, la locul ce se zice Grădişte, în ho- 

tarele apei Colentinei, precum cuprinde 
copia ce ni sa arătat a prototipului pecet- 

luit al lui chir Timoteiu Patriarhul, ca să 

fie acea, biserica supusă Scaunului Alexan- 
driei, iar metoh al zisei lui mănăstiri, a 

preasfintei noastre Născătoare de Dumne- 
zeu, zisă a Zlătarilor, cu toate moşiile şi 

afierosirile ei, pentru ca, întărită prin ea şi 
acea mănăstire a Zlătarilor, să se mântuie 

cu totul şi să se cârmuiască fără cădere, îna- 

intând spre creştere şi îmbunătăţire; cu atât 
mai mult, cu cât sfânta, şi vestita mănăstire 
patriarhicească şi slobozie, supusă prea-sfin- 

ţitului Scaun al Alexandriei, cea de la Olt, 
anume Segarcea, de la care urmă destul 
venit acelui Scaun al Alexandriei şi zisei 
mănăstirii din Bucureşti a, Zlătarilor un 
mic ajutor şi o ehivernisire, sa robit şi 

sa stricat, iar celelalte două mănăstiri, şi 
acelea la Olt, care erau ea metoașe ale 

aceleiași Segarce, adecă Stăneştii şi Ar- 
hanghelul, s'au pustiit, şi a rămas acel 

preasfinţit Scaun lipsit de sfintele mănăstiri 
ce-i revin şi cu totul neîmpărtăşit de ori- 

ce fel de venit, iar acea mănăstire a Zlăta- 

rilor petrece acum cu totul nechivernisită şi



  

pTutvoc Tây 2p006ytwy adrQ tepâv povaorr]- 

piov xi oXeâby navtoluv 2p006Âwy ApEtoXoc, 

- fe eiprutvn uovi, râv Zharăpiâov âvarehei 

văv &uotspwnroc, ai râv Xpnlvrov sis ob- 
oras zdvry, ănopos. Tobro» pp, Tiy A6i- 

wow îs abrod Maxwprârnroe ebpevoc ai 
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ebhăfstav, zodro 86, nai tă Tv xivâvvoy Tie 

fmjBetone povie râv Zharăptâoy, voi rijv 

aixpahosiay, e etprtat, râv npobnapy6vTov 

voi broxeutvoy adr 7 Tie "Adetavâpelae 
9pive zptâv pownormpioy, r ar robrp 
Qpovp rîe "Adetavâpeiac Eprhotrpljoauev G- 

voâixâs răy eiprtvov Granpornitatăy vady 

rob “Ayiov Nixchăo». Kai dh vpăpovrec ăz0- 
catâueda, eră rây mepi îpăc tepurăroy 

Mmrporohrâv xai Bnepripov, ră Ev “Ayie 

Ilvebuar ăyannrâv fjuâv ădehpâv nai o»h- 

Metrovpyây, îva 6 Bampdeie oravporytaxăe 
vade 105 “Aytov Nixohdov, rod Ttepvixa, 5 &v 

ri Oăynpofhayia, xară rw ronofeciav L'pav- 
miare, &v rote 6piotc rod morapob Kohevrivas, 
peră râv xrmpiâzov Xa ptepop.arey abTod, 

jopioy ândadi, pootâv, Xopariay, toov 

mavroloy, îepây oxebâv ai ăratamhâe ATĂy- 

roy, xivqrây me xai ăxwlroy, brăpym nd ri) 

eonozeiav usi îtovolav 765 dyiorăzo» Opi- 

vob ?Adetavâpetac, ăvavatperoc nai vaz00- 

măoroc, werâxtov abrod tâov, vai dv xai 

ăvopatâpevoy, a9i eonotâpevov bm abrob, 

od mpoorarenâpevov, e xai ră hotză aro 

uerâyta, Ey 88 rii rpnoraciay Bnă Tod vară 

xatpode Iazptăpyov ris "Aheţavâpeiac, Ent- 

pedobuevov 0% aro, XA EnLOxentOWevoy 

pa Brefayăpevov tă xnrronutvoo ua dot- 

TOy RATEpUY Tis aîTod DRotațIc, Vai RĂSAY 

zii zpioodov abrud voi xapzopopiay dat- 

ucodar 7 apuorăre Bpâvo ris "Ahetavâpsiac, 

etc pyrpdobyay 705 xrizopos Xa Tâv Gpte- 

pooâvroy adrây, umăevi priv rethav 30d- 

va. “Os 8 ăv dvizore Gavoribsic Ext/etpto%, 

ăvarpevar mo zi apă "zis vad Tpăs 700 

Xptozod Menes "Exrhmjoias jevauân,y eis 

zby depuzazov Bpâwov ?ANetavâpeiac cort 

uiav 205 pufevros G7a0po%1,[12105 ad 205 

“Aqio» Nizohăad, zi Ghos Braoeioat uzi dfs- 

=1oat Tip „o0oătriy zab%i ARGȚaGt, î tot- 

p5s, Gzpias âv ein zătews 42 Gzoiov 6afhuob, 

ăzopropâvos et nd 8255 moginv Mavoapă- 

0065, 4 A07papvos, Hai AO POI, 70) 

ădzos peză Bivatoy, diuviws, 17 DURA 

pios, ai ăzpat za 6 ciânpos Inbizovtat, 

abs 88 obapâs BhTporopiiazte zi, hEzpay   

pe deplin lipsită de cele trebuincioase spre 

aşezare. Drept aceia, primind cererea Fe- 
ricirii Sale cu bunăvoință şi dragoste de 

frate, pe de o parte pentru evlavia faţă 
de preasfinţitul Scaun al Alexandriei, iar, 
pe de alta, şi pentru primejdia zisei mă- 

năstiri a Zlătarilor și pentru robia, cum 
sa spus, a celor trei mănăstiri care mai 
înainte erau supuse acelui Scaun al Ale- 

xandriei, am dăruit în sinod acea biserică 
stavropighială a Sfântului Nicolae acelui 

Scaun al Alexandriei. Si, deci, scriind, 

hotărâm, împreună şi cu cei din jurul 

nostru preasfinţiţi Mitropoliţi şi prea-cins- 

tiţi, cei întru Duhul Sfânt iubiţi fraţi ai 

noştri şi coliturghisitori, ca acea, biserică 

stavropighială a Sfântului Nicolae, a Cer- 

nicăi, care e în Tara-Românească, la locul 

Grădişte, în hotarele râului Colentina, cu 

stăpânirile şi daniile ei, adecă locuri, mo- 

şii, livezi, vite de tot felul, odoare sfinte 

şi într'un cuvânt toate, mişcătoare şi ne- 

mişcătoare, să fie supt stăpânirea şi câr- 

muirea preasfințitului Scaun al Alexandriei, 

nedespărţit şi nesmuls, ca metoh al său 

anume, şi fiind şi numindu-se, şi stăpânit 

de el, şi îngrijit, ca şi celelalte metoaşe 

ale lui, şi să aibă apoi supraveghere de la 

cel de după vremi Patriarh de Alexandria, 

îngrijit de dânsul, şi ocrotit, şi cârmuit 

prin categumen şi alţi părinţi de supt 

ascultarea lui, şi tot venitul lui şi rodul 

să se dea preasfinţitului Scaun al Alexan- 

driei, întru amintirea, ctitorului şi celor 

ce l-au afierosit, nimeni netrebuind să dea 

nimic. lar oricine mai târziu cugetându-se 

Sar apucă să strice cumvă dania făcută 

de la Biserica cea Mare a lui Iristos, 

care e în sama noastră, către preasfinţitul 

Scaun al Alexandriei a celei mai sus 

zise biserici stavropighiale a Sfântului Ni- 

colae şi în de obşte a zgudui şi a strică 

această hotărâre sinodicească, unul ca a- 

cela, de orice tagmă ar fi şi de orice treaptă, 

să fie afurisit de Domnul Dumnezeu atot- 

ţiitorul, şi afurisit, şi peiertat, şi nedeslegat 

după moarte, în veci, şi... pietrele şi fierul 

se vor desface, iar el nici într'un chip; 

să moştenească lepra lui Ghiezi şi funia 

lui luda, gemând şi tremurând să fie pe 

pământ ca şi Cain, şi supus blăstămurilor 

patriarhiceşti şi sinodiceşti. Pentru care, 

spre vădire şi statornică siguranţă a unei 

danii ca aceasta şi a sinodiceştii noastre 

839.
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1718, 

11 Septem- 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

hotărâri s'a dat şi această gramată a noastră 

pecetluită, pe pergament. În anul de la 
Mântuire 1718, în luna lui Avgust, în- - 
dieţia l-a. 

“r Ieremia, cu mila lui Dumnezeu ar- 
hiepiseop de Constaatinopol, Roma cea 
Nouă, şi Patriarh a toată lumea. 

-- Al Heracleii şi Rodostului Calinic. 
-- Al Chizicului Avyxentie. 

Al Nicomidiei Paisie. 

Al Chalkedonului Costandie. 
Al 'Tesalonicei Ignatie. 
Al Larisei Partenie. 

Al Dristrei Ieroteiu.. 
Al Rodului Ignatie. 
Al Mitilenei Nicodim. 

Al Viziei Joachim. - - 
Al Gotiei şi Cafei Partenie. 
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DCCCXXV. 
Doamna Marica, a Brâncoveanului, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

refuzul Ruxandei Mavrocordat-Ghica de a recunoaște că fiul ei a fost liberat prin 
mijlocirea lor şi de a răsplăti generalului din Ardeal; cu o recomandaţie pentru o 
slugă a ei din pribegie. 

Mopias Adpyac Emiarodi, zpbs Xpboavydov, 

Harprăpy'y “lepocshbuovy, 

1718, Senreu6piav 11. 
“H airia rod mapâvro pac Ypănuaros dv 

sivat sis ăXAo măpeţ vă zijs 5bowpev strat 
dtă ră mebnta, Gri rate zpohaboboaie pie 
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Scrisoarea Doamnei Maria către Hri- 

sant, Patriarhul de Lerusalim. 

1718, Septemvrie 11. 
Pricina acestei serisori a noastre nu e alta, 

decât să-i dăm ştire pentru mastică (?),cum 
că zilele trecute ni-a scris dumneaei Ro- 

xandra şi ni-a arătat că liberarea fiului ei, 

dumnealui Alexandru, n'a urmat prin mij- 

loeirea noastră, ci după rugăciunea altora, 

şi de aceia nu e de nevoie a se trimete 

ceva. Gheneralul şi nouă ni-a spus, în 
două, trei scrisori, că adecă de dragul 

şi de hatârul nostru l-a liberat: din ceia 

ce i-am orânduit, nu mai are nevoie de 

nimic, decât, cum "Ti-am mai scris, de trei 
covoare de Ag&m; şi, de altfel, ca să ie- 

şim noi din încurcătură, l-am odihnit noi 

din partea noastră cu ce am putut, şi nu 

mai e nevoie să mai aduceţi lucrul înaintea 
Slăvirii Sale. 

Pentru acest aducător al scrisorii, Aivaz, 

am seris Fericirii Tale de mai inainte că 

ni-a slujit malt în vremea surgunirii noastre, 
care iată acuma a venit într'acoace, ca
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pag vă mod Swop Xdetay, vă ră Găhy) sic ră 
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Tara. Oi 85 ypâvo: ris “Ywerepae Ma- 
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mauri, Sexren6piov to, 
Tie “Ywerspae Mowaptorritoc 
Avyărrp îv Xptoră vai sis robe Gptowobc: 

Magia Aduvz. 

(Legrand, Recueil, pp. 251—2, no 126.) 

  

să cumpere un lucru de nimic; care ne ru- 

găm de hatârul nostru să i se dea voie 
să-l puie în carăle Fericirii Tale, şi-Ţi 

vom fi mulţămitoare.- 

Atâta. lar anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu foarte mulţi și pe deplin feri- 

ciţi, şi rugăciunile-Ţi de Dumnezeu as- 

cultate, cu noi. 

1718, Septemvrie Il. 
A Fericirii Tale 

fiică întru Hristos şi la poruncă: 

Maria Doamna. 

DCCCXXVI. 
Gramată a lui Ieremia, Patriarh de Constantinopol, despre scutirile acordate 

Domniței Ilinca, fiica Brâncoveanului, văduva lui Şerban Greceanu. 

Ppăppa GtpthAdec narpiapuixbv vai Ov- 

vownby EmBefatoby mă Ortp ri; Owyarpbs rod 
Trpeuâvos Kovoravrivo» Baooapăfa uai Xipas 
05 M.-Emafipq Xepfăvov abbavrixby Xpo- 
o66ovhhov 705 fprep.6voc Obyxpofhayiac. 
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80618. Vol. XIV, partea II-a. 
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Gramată pecetluită, patriarhicească şi 

sinodicească, întărind hrisovul domnesc al 

Domnului Ungrovlahiei pentru fiica Dom- 

nului Constantin Basarab şi văduva Ma- 

relui-Spătar Şerban. 

1718, Octomvrie. 

Ieremia, cu mila lui Dumnezeu, ş. c. |. 

Aplecarea iubitoare de oameni a Bise- 

ricii faţă de toate ştie să se aplece cu 

iubire de oameni totdeauna spre toţi cei 

ce vin la mângâicrea-l sufletească şi să nu 

trimeată gol pe nimeni dintre cei ce adue 

cereri binecuvântate pentru clădirea celor 

ce li sunt de trebuinţă şi nevoie pentru a 

lor călăuzire sufletească. Căci, fiind maică 

de obşte a tuturor creştinilor cucernici şi 
drept-credincioşi Biserica cea Mare a lui 
Tlristos eare e în sama noastră, are a- 

supră-Şi şi grijă de obşte pentru toţi, şi 

nu lasă niciodată un prilej dea arătă cu 

dragoste fiilor Ei cuvenita îngrijire şi pri- 

vighere; pentru care şi câte de pretutindeni 

de către creştini se aduc acestui Scaun 

patriarhicese, apostolesc şi a toată lumea 

care e în sama noastră, bine şi cu folos fă- 

cute, pentru întărire şi asigurare, se primesc 

binevoitor şi pentru ale lor pronomii în- 

sele li dă siguranţa, prin care au trăinicie, 

şi rămân neprimejduite; căci au nevoie 

de grijă şi îngrijirea cuvenită, după Dum- 

nezeu, toate cele făcute de oameni şi ori- 

şicum săvârşite în viaţa aceasta cu timpul, 

şi dintre ele mai mult şi, mai presus de 

orice, câte trebuie pentru necesara chirer- 

10 
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nisire a celor cucerniei fără mijloace şi 
lipsiţi şi căzuţi în grele împrejurări, şi se 

cade a fi întărite cu mijloacele unei mai 

mari privigheri şi împuternicite cum tre- 
buie, ca unele care câştigă mai mari plăţi 

şi răsplătiri cerești. Pentru care zilnic unele 
ca acestea nu lipsese a fi întărite după 

nevoie şi statornicite cu gramate patriar- 
hiceşti și soborniceşti, cu puterea patriar- 
hiceştii supravegheri şi măriri. 

De oare ce, deci, şi prea-slăvita dumneaei 
Ilinea, fiica celui întru fericire răposat 
Basarab Voevod şi soţia răposatului boier 
Şerban, ce a fost Mare-Spătar al prea- 
strălueitei Domnii a Ungrovlahiei, ni-a 
vestit soborniceşte cele ce o privesc, că, 
pentru că s'a nenorocit casa ei, i s'au 
luat şi a fost lipsită mai cu puterea de cele 
ce le aveă şi de bogăţiile lor, şi, din cea, 

de la început bună stare vestită şi fericită, 
au căzut la cea mai mare nenorocire şi 
lipsă prin ale timpului împrejurări şi 
neorânduieli, şi ea însăș petrecând în vă- 
duvie cu cei rămaşi orfani şi nevrâsnici 
copii ai ei după moartea zisului ei bărbat, 
care în viaţa lui a fost credincios şi de 
ispravă în prea-luminata Domnie a Ungro- 
vlahiei şi a adus folosul ce s'a întâmplat 
după vremi ţerii lui acesteia, iar apoi, 

cum s'a zis, a căzut la nenoroeire şi lipsă, 
de mijloace casa lui, şi soţia rămasă, cu 

copiii ei orfani, e tulburată de sărăcie,— în- 

duplecându-ne prin acestea la milă și com- 
pătimind la durerea lor cel de acum prea- 

luminat şi prea-înălțat Domn vrednic al 
acestei Domnii a Ungrovlahiei, şi având 
aplecare miloasă, şi mişeat de bunătatea-l 
înăseută, ca unul ce este cucernie şi de 

Howistos iubitor şi făcător de bine, el care 

e și fiu sufletese iubit şi prea-dorit al 
Smereniei Noastre, a cunoscut că trebuie 

să-i ajute şi să întindă mână de sprijin 

acestora năcăjiţi şi aflători în nevoie, îm- 
plinind porunea cea creştinească şi apos- 
tolească, căci e o datorie să ni purtăm 
grija între noi, precum şi Hristos a purtat 
grija noastră, şi a nu căută numai ce ni 

foloseşte nouă, ci şi cele ce folosesc aproa- 
pelui. Şi deci li-a dat din bielşug scutire, 
aşă încât să fie casa lor, cu ce li-a mai 

rămas ca lucruri şi stăpâniri, scutită de 
dări şi slobodă cu totul de dăjdile după 
vremuri ale locului, netulburată şi neim- 
presurată şi necercetată de cereri cu totul,
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întărind această slăvită danie a lui şi facere 

de bine şi prin hrisov domnese al Înăl- 
ţimii Sale; şi deci au cerut cu călduroase 
rugăminţi de la Smerenia Noastră şi de 
la Sfântul Sinod şi s'au rugat să capete 
şi a noastră gramată ' patriarhicească so- 
bornicească pecetluită întăritoare, întra 
aceasta, pentru mai deplină siguranţă. 

Drept aceia, primind cererea lor cu 
dragoste și după obiceiul Bisericii, seriem 

şi hotărâm, cu părerea de obşte soborni- 

cească a prea-fericitului şi preasfinţitului 

Patriarh de Lerusalim, domuul domn Hri- 

sant, şi a preasfinţiţilor Mitropoliţi şi prea- 

cinstiţi, cei întru Duhul Sfânt iubiţi şi 

prea-doriţi fraţi şi coliturghisitori ai Sme- 

reniei Noastre, pentru ca hrisovul dat şi 

hărăzit casei răposatului boier Şerban, 

Mavele-Spătar, de către prea-luminatul, 

prea-înălţatul şi prea-cucernicul Domn şi 

stăpân, prea-măreţul domn loan Voevod 

a toată Ungrovlahia, ca să fie ea scutită 

şi slobodă în toată vremea de toată cererea, 

de tot felul, şi necercetată cu cereri de tot 

şi netulburată, să aibă putere și tărie tot- 

deauna necăleată şi nezguduită şi neschim- 

bată, şi după acel slăvit hrisov al Înălțimii 

Sale; iar soţia acelui fericit Şerban Spă- 

tarul şi copiii orfani să fie şi să rămâie 

totdeauna cu averile şi stăpânirile ce li-au 

rămas, scutiţi şi slobozi şi necercetaţi şi 

netulburaţi, necerându-li-se chiar nimic; 

iar, pe urmă, cine ar răsturnă o milă ea 

aceasta, şi darul şi binefacerea ce li sa 

făcutedin aplecarea creştinească a zisului 

prea-înălţat şi prea-cucernie Doma, şi va 

tulbură pe soţia acelui răposat Spătar, şi 

copiii, şi-i va face iarăş supuşi dărilor, şi 

va cere orice fel de dajde de la ei, unul 

ca, acela, de orice treaptă ar fi, domnească 

ori boierească, mic sau mare, ca un ne- 

milostiv şi fără simţire şi stricător al fa- 

cerii de bine,— de care cel din fire prea- 

bun şi mult milostiv Dumnezeu se bucură, 

căci sfânta şi apostoliceasea poruncă a bine- 

facerii şi împărtăşirii cu alţii se orân- 

duieşte spunând: să nu se uite, căci de 

jertfe ca acestea se bucură Dumnezeu —, 

unul ca acela, zic, să fie afurisit de Dum- 

nezeu atotţiitorul şi neiertat şi nedeslegat 

după moarte şi să nu xadă vre-odată înain- 

tare la cele ce Iucrează, şi să fie supus 

blăstămurilor părintești şi sinodiceşti. 
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Deci, spre arătare statornică şi siguranţă 
veşnică, şi pentru trăinieie, s'a făcut şi 

aceasta de faţă gramată a noastră patri- 
ârhicească, sinodicească de întărire, şi s'a 
dat soţiei şi copiilor răposatului Şerban. 

1718, luna lui Octomvrie, indieţia a 12-a. 
leremia, cu mila lui Dumnezeu: arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 
Nouă, şi Patriarh a toată lumea. 

(După ms. 605 din Biblioteca Metohului Sfântului Mormânt la Constantinopol, în Legrand, Recueil, 

p. 258 şi urm., no 129.) 

DCCCXĂVII. 
Cartea lui Nicolae Roset, Mare-Paharnic, unul din ginerii Brâncoveanului, pen- 

tru două moşii dăruite de el Sfântului Mormânţ întru amintirea răposatei fiice Stanca !. 
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Scrisoare de adeverinţă pentru veşniea, 

pomenire a afierosirii la Sfântul Mormânt 
a două moșii, pentru fiica lui Constantin 

Basarab, Domnul Ungrovlahiei, de către 
ginerele acestuia. 1719. 

Am dat această scrisoare a noastră prea- 
fericitului şi preasfinţitului Patriarh al 

sfintei cetăţi Ierusalimului şi a toată Pa- 
lestina, domnului Hrisant, pentru mărturia, 
Veşnică a faptului că, murind prea-iubita, 
noastră fiică, Stanca, şi fiind înmormântată 

în mănăstirea Sfântului Gheorghe, care din 
temelie a fost făcută şi dăruită preasfin- 
țitului şi de viaţă primitorului Mormânt 

al Mântuitorului nostru Hristos de către 
cel de veşnică pomenire Domn Constantin 

Basarab Voevod, care a fost şi soerul 

nostru, am socotit că e cuvenit şi potrivit 

a, se afierosi Preasfinţitului și de viață pri- 

mitorului Mormânt o moşie anume Piţi- 

gaia, de 68 de stânjeni, pentru pomenirea 
zisei noastre fiice şi a noastră; pe care 
moşie am luat-o de la preasfinţitul Mi- 
tropolit al Ungrovlahiei, fericitul chir Mi- 
trofan, ea schimb, dându-i alta pentru 

dânsa. Făgăduim încă a afierosi Preasfin- 
ţitului şi de viață primitorului Mormânt 

şi o altă moşie, aşă încât să fie tot preţul, 
împreună cu al celei de mai sus, cinei 
sute de lei,—aşă încât să fie acea afie- 

rosită moşie pentru sufleteasca mântuire, 

1 Actul lui Hrisant, de întărire, fără dată, necuprinzând nimic nou, se află în copiile M. Ghedeon, 

la Academia Română. 

2 Ediţia Legrand: rtujs.
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ai «tvâpvat peză ănbrov Beopihy. “0dev mai 

zâhty dâţopey ui zaparahobyiv *0bs sio£- 

metea Tlacpiâppas, oinovâpu»s ze z0d “Ariob 

drzo» vai Îivoou&vobs Tod “Aiod Fewpiov 
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£ n îuz)iowa sade Tip Goriptovy ebsp- 

i 5 
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 R y 2epi se 709 Tipetepuv Y/y „ai TIS 

sevrabias Îp.by 0riarpâs. Affoa post 

ai ză zepi cs har sis pooias Erppa- 

mo, Gnep etpoy magi 305 WIRApizb Mp 

zoiizoo dp Mrepozâunos, E  paptejerat 

pi pai, Ectpa sis pia 705 Aevsto» Ka- 

mec, AX Eratvrs 05 peră/o, 0st =pă 

  

z6)rd Bă5oma adi 7 pipi Aevie, 
- * = * 2 1 . 

safov za acd vai ppipasa. Es 0% îs- 

îmoztpa zisa, vai Di SToapidos Te” 

  

  

ca o părticică din cuvenita zestre pe care 

eră so ieie de la noi prea-iubita fiică 

Stanea. Şi s'a făcut de noi închinarea cu fă- 

găduinţă ca aceia din partea Fericirii Sale, 

ca adecă să fie orânduit a se săvârşi pe 

an neapărat şepte liturghii întru amintirea 

acelei fiice a noastre Stanca şi a noastră; 

şi două să se facă de cel ce va fi pe vre- 

muri preasfinţit Patriarh, cum şi când va 

voi, iar trei liturghii să fie la Sfântul 

Gheorghe de aici, una la 28 lunie, ziua 

când şi-a dat sufletul lui Dumnezeu fiica 

noastră, a doua la l-iu Septemvrie și a 

treia la l-iu Maiu; iar cele din urmă două 

în chiar biserica Sfântului Mormânt din 

Jerusalim s'au orânduit a se face: una la 

28 Iunie şi cealaltă la l-iu August, şi 

astfel se îndeplinese şepte liturghii întregi 

pe fiecare an. lar această învoire între 

noi a întărit-o prea-fericitul stăpâu şi cu 

blăstămuri nedeslegate, pentru ca toţi cei ce 

vor veni pe urma noastră, atât preasfinţiţi 

Patriarhi, cât şi epitropi ai Lerusalimului 

şi egumeni ai Sfântului Gheorghe de aiei, 

să păzească necălcat în vecii "vecilor ce 

%a învoit între noi cu privire la cele șepte 

liturghii pe an. Căci pentru aceia am 

afierosit moşia Piţigaia, împreună şi cu 

cealaltă moşie, pe care de acum înainte 

avem de gând a o afierosi pentru înde- 

plinirea unei moşii de cinei sute de lei. 

Pentru care să şi rămâie datori: egumenul 

de la Sfântul Gheorghe a plăti făgăduiala; 

pe cari-i şi rugăm cu multă plecăciune 

să nu se lenevească a îndeplini o astfel 

de datorie pentru sufleteasca mântuire a 

fiicei noastre răposate şi a noastră, ştiind 

bine că făgăduielile trebuie a se păzi, şi 

mai ales cele ce s'au făcut cu legături 

medeslegate. Deci iarăş zicem şi rugăm 

pe cei de mai pe urmă Patriarhi, eco- 

nomi ai Sfântului Mormânt şi egumeni 

ai Sfântului Gheorghe să săvârşească a- 

ceastă binefacere mântuitoare pentru su- 

fletul nostru şi al “fiicei noastre ce a murit. 

Am mai dat şi zapisul pentru sehim- 

barea moşiei, pe care-l aveam de la feri- 

citul Mitropolit chir Mitrofan, în care se 

cuprinde şi o altă moşie, a lui Axintie 

Căpitanul, dar aceia n'o am, căci de mult 

i-am dat-o zisului Axintie, luând de la 

el şi bani. Deci spre mai sigura cre- 

dinţă s'a întărit această carte şi cu pe- 

cetea noastră, şi cu mărturia multor boieri. 
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1719, 

14 Februar. 

m&pas d napby Eyypapoy etropohiodn mai 

5 papropiac zoNâvy pedhuy ăpy6vrav, rây 
xăroGey bnoyeypoup&voy" vai tor ele Evdertwy. 

Ply eter al. 

(Legrand, Recueil, p. 269 şi urm., no 134.) 

mari, cari sunt scriși mai jos; şi fie spre 
dovadă, . 

În anul 1719. 

DCCCXĂVIIL 
Dascălul Marcu ([Porphyropulos], de la Academia Domnească din Bucureşti, 

către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoarcerea ca Domn a.lui Nicolae Ma- 
vrocordat, bucuria lui şi strângerea Fanarului la Bucureşti, cu salutări de la „al 
doilea dascăl“, Gheorghe și de la ucenici. 

"Emtozoii Măpxov Er5aoxdhov rs abfey- 

mxâs "Axadriuias Bovxo»peorijo», zepi rod 
Erepo» dâmoxddov adric, mpăs Xpboavfov 
Ilarptăpxnv râv “lepooohbuwy. 

Momaptbrare, ăpbrare Xa oopirară pot 
abB&yca xai âtonora, rijv “Yueripay Beox6o- 
ujroy Moxapticaza Bovâc mpooxbvă xai 

zavevhafs donătouat iv apiretporov ad- 
Tie detuăy. 

lăod xai năhwv ăNoimole mpasuătoy, xai 
perafodoi Adfevriae, î) Gzoia, cap Bzueie 
srnpibouâvn, pă âpâahuâv uivâvvov îjneihet, 
xai ot ppăvip.ot ră îxpoheyav, mhiv dv Emto- 
TEbovTo, xai Îazâvro uâvov oi x6haxec xai 
oi broxpizai. 

Acţa 8 1 &maip mod ao Ehter nod 

mbd6xmoe vai werexhijm zapă zic xparatâs 

Baotheiac sis zi Abevriay mic Bhayias 5 
Dipyjădraroc, Gopratoc Wa XpLortavxbrarăe 

po AbB&yrpe ami ăvexafev edepyere, xbptos, 
xbptoc Nixdhxos Boeâ6âac, rod Gnoiov rijv 

Tapovolay Tăvtes navijopirâe 2ai Xa pu.0sb- 

yes bzed640xjoav. "E 58 xopov 05 haufăyo, 
5pâv riv Tjăioray xi papirondounroy 2p6- 
oo xoi rijvy Beozeolav abhiy ris adtob 
“Yonhrrjros Evnxobuevoc. Topa xotuâuat 
5rvov YŢhoxby. 

“HI dia Tpiăs 8 bpertpov navaţioy ed- 

Xây Vă TăV TONDXPOVI, Xai Vă zdv Grepebyn 

pă ebroyiay xai Grrjvexij abopoobyny, tă ri 

ui rod abfeyrixod Opâvyov, Să. orpehetav zod 
ronov, Bă mabpmua Tâv dphoditov xai dă 

Xapuovijy râv mihwy ai niorâv abrod 805- 
Ay, 

Iezetouat îv Kopip os raxsos youeda 
xoi iv bpuetăpav Bepeizehoy 19 2pooHovIri,y   

Scrisoarea lui Mareu, dascălul Acade- 
miei Domnești din București, pentru celalt 

dascăl al ei, către Hrisant Patriarhul de 

Ierusalim. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înfe- 
lepte al mieu domn și stăpân, Fericirii 

Tale de Dumnezeu împodobite cu supu- 
nere mă închin şi sărut cu toată evlavia 
dreapta-Ţi izvorâtoare de haruri. 
„lată din nou schimbare a lucrurilor, şi 

prefaceri ale Domniei, care, sprijinită pe o 

putredă temelie, vădit ameninţă să se pri- 
mejduiască, şi cei cuminţi o preziceau; 
numai cât nu se credeau, şi erau iubiţi 
numâi linguşitorii și fățarnicii. 

Şi slavă nemăsuratei mile a lui Dum- 

nezeu că a binevoit şi s'a chemat iarăş 
de către puternica Împărăţie la Domnia 

Ţerii-Româneşti prea-înălţatul, prea-înţe- 

leptul şi prea-creştinul Domn şi în toată 
privinţa binefăcător, domnul domn NIi- 
colae Voevod, a cărui sosire cu laudă şi 
bucurie toţi au primit-o. lar eu nu ieau 
sfârşit, văzând prea-plăcuta şi împodobita 
de daruri prevedere şi auzind glasul dum- 
nezeiese al Înălţimii Sale. Acuma dorm 
somn dulce. - 

Sfânta Treime prin rugăciunile-Ţi prea- 
sfinte să-L ţie întru mulţi ani şi să-L în- 

tărească cu fericire şi veşnică mulţămire, 
pentru cinstea domnescului Scaun, pentru 

folosul locului, pentru bucuria drept-ere- 
dineioşilor şi pentru plăcerea prietenilor şi 

credincioşilor lui robi. 

Sunt sigur întru Domnul că răpede rom 
vedeă şi pe Înălţimea Ta asemenea cu 

1 Se înseamnă că iscăliturile lipsesc în ms. 605 al Metohului Sfântului Mormânt, ceia ce nu e 

decât firesc, fiind numai o copie. — Pentru cealaltă Stanca, îngropată la Mitropolie, Doamna Marica făcuse 

o danie de Țigani şi vii la 9 Mart 1718 (Cronica lui Radu Greceanu, ed. Şt. Grecianu, p. 288, nota 1).



  

—xopoelv. 'Lă Payăpt Bhov eta 256: mhtov 
lisiy 8v Gouoduat, 

“O u5p Tebpyros, 6 Gebrepos dădoxzhoc, 
sal măoa rây umane 1 popetă Bovine 

mpooxbvobat ră “Tuerspav Mazapiârata, îs 
ai navămguat vai Beonetdsic ebyoi stnozv ue! 

pv pohaxrnai dă Gov. 
apti! (sic), Pavpovaţiov tă. 

Tis "Yuerspac coporărns Maxaprârijtos 
zhăytoroc Boboc: 

Măpxoc. 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

Dumnezeu şi vrednică de închinare. Tot 
Fanarul e aici; nu mă mai gândesc la 

Constantinopol. 
Chir Gheorghe, al doilea dascăl, și toată 

ceata ucenicilor eu supunere se închină 
Fericirii Tale, ale cării rugăciuni prea- 

sfinte şi de Dumnezeu ascultate fie eu noi 

păzitoare în viaţă. 
1717 (sic), Fevruarie 14. 
Al Fericirii Tale prea-înţelepte 

mai mie rob: 
Marcu, 

DCCCĂXILX. 
Doamna Marica, văduva lui Constantin Brâncoveanu, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre numirea ca Domn a lui Nicolae-Vodă şi starea ţerii. 

Magias Aduvas întorohh zpbs Xpboxydov, 

Darprăpymy “leposoăbuoy. 

1719, Maprio» 13. 
“lepbv vpăpua rijs Yuertpas Maxaptârritoc 

mpooxovijrâs Ehafov, xai îă rijv yadi cris 
bjetay brepeyăpy * Exvov wai ră Epelije %e- 
papqsva, tă mov mpoftâxopby Omhoyârt rod 

byqhorăro» AdO&yrov Nixohicv Bosfivâa eis 
răy Exdauzpov Bpâvov râs Owpofhagiac * 
sie zbvy Groiovy Eyăpnev mată modă, xal 
ăventutapev ră Bz q5ăc ebyaptornpiobi, 
&nobd îMEnoev îâs re vai Ghov rdv »otoyi) 
rodroy TOz0v, Xa Băv ĂoT]oe vă Tp04upi6% 
xăvâva EEvov zpboozov, XANă 1) Torge ro, 
doric, îvras 6 odc ac ăanijtăs ai nept- 
m6Onzoc, eiuat Gefaiz dr, ete râs ebrwyeic 
Tpăpas îs “Tumhbraz6s 705, 0b7i pdvov Tiusie 
GEhowey mepăcat ras vai 10b/oc, GhNă 4ai 
Gh îi <tâpa Bee Măfer peărw Avea. Ată 
bv Groioy apaxahoduev Tov do Baby vă 

„dv Grapevg sis zbv bbmhorariv adrob 8p6- 
“_vov, pă Ăapav Byeiay, edryperiav Orei) mai 

etprwziv vazântaaw, eic Er aăuzoha 17 
zavab57ip.5va, Xa Vă ps GEOOI) vă td 2pOG- 
zovisopiv vază măv 360oy vai ir Exto- 

piay pas. 

Bhz îiebpa Guuos 1, Tpozâpa Maraptâens 
dz 6 ma ebținneent ete WeȚĂT,y 0T8v0- 

2 

zopizy, vai capata gay vă Gb TO 

Dprlozăzo» AbBăyso» mepi se zoso, 6205 
inos, nă ziy uedivotay *ăs "VU Ge R6s 305, 
Bode n răul 4fiprrstv G205 vă ap 

tară vâzora decis, 3topus mai îv Goo 

was cd doniz, eis ză Gaoioy, XpAahă Xa vă 

eu Gefaia, vali apozizoy, zic fishet gt- 

pesta pă peădr ebotav vai Gepţijy ăă-     

Scrisoarea Doamnei Maria către Hrisant 

Patriarhul de Lerusalim. 

1719, Martie în 13. 
Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu în- 

chinăciune am primit-o, şi pentru buna-Ti 
sănătate m'am bucurat peste măsură; am 
aflat şi cele scrise pe rând, adecă pentru 
numirea prea-înălțatului Domn Nicolae 

Voevod în strălucitul Scaun al Ungro- 

vlahiei; la care m'am bucurat foarte, şi 

am trimes lui Dumnezeu cântări de mul- 
ţămire, că ne-a miluit pe noi şi toată 

această ţară nenorocită, şi n'a lăsat să 
înainteze vre-un străin, ci Înălţimea Sa, 
care, fiind ca un fiu al nostru iubit şi 

prea-dorit, sunt sigură că, în fericitele zile 
ale Înălţimii Sale, nu numai noi o vom 
duce bine şi liniştit, ci şi toată țara va 
luă mare uşurare. Pentru care rugăm pe 
Dumnezeu Sfântul să-L întărească în prea- 
înălţatul Lui Scaun, cu cea mai deplină 
sănătate, bună stare necontenită şi paşnică 
stare, întru ani prea mulţi şi pe deplin 
fericiţi, şi să ne învrednicească a ne în- 
chină lui după pofta şi dorinţa noastră. 

Vei află însă Fericirea Ta că locul se 

află în mare strâmtorare, şi ne rugăm să vor- 
beşti prea-înălţatului Domn despre aceasta, 
care, poate, cu mărinimia Înălţimii Sale, 

va face vre-o chivernisire, așă încât să se 
aducă oareşce ușurare, mai ales şi pentru 

toată casa noastră, faţă de care, deşi sunt 

sigură, cum spuseiu mai inainte, că se va 

purtă cu bunăvoință mare şi călduroasă 

iubire, cum şi făgăduieşte, şi prin fapte 

847 
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1719, 
Iulie. 

Tip, ae ai Orboyerat, nai îuzpănroc 7d 

Edetfey ele tăv xatpby ris Ovoroyiac uac, 
Gus zaprnaoduev aa cv Maxaptrijză ras 

vă ui Xeibyj dn rob vă sinţ) mă Goa Veda 
rii pavî) ebăoţov. Tijv &noiay, ov nvev- 
paria rns, dide, dv wptfăhw mâs Bshet 

riv braxodoy sis 801 îj0zhev ein3. 
Tara. Ilapaxahoduev 88 adfre vă Eyoomey 

tepăv obrije vpăpua Srjdhorăy cs ăpafie 

ris byeiac tie ră Er eimonv BedGev nău.noh)a 

xai mavevăgiuova, vol ai (ieomedsic adrij 
ebai we” ju&v. 
a, Mapriov m. 

Tis “Yperâpus Manaptâraroc 
6oyârnp Ev Xprorâ xai ee robe 6promobs, 

Mapta Aouvya, 

(Legrană, Pecueil, pp. 262-3, no 130.) 

  

a dovedit-o în vremea nenorocirii noastre, 

dar rugăm şi pe Fericirea Ta să nu lipseşti 
a-l spune ce vei găsi cu cale. Pe care, ea 

un fin sufletese al "Tău, nu mă îndoiese 

că te va ascultă la câte-l vei spune. 

Acestea. Ci ne rugăm iarăş să avem sfin- 

țita-Ți scrisoare vădindu-Ți buna sănătate; 
ai cărui ani fie de la Dumnezeu prea- 

mulți şi pe deplin fericiţi, şi de Dum- 
nezeu ascultatele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1719, Martie în [3. 

A Ferieirii Tale 

fiică întru Hristos şi la poruncă: 

Maria Doamna. 

DCCCXXĂ. 
Doamna Marica a Brâncoveanului către Patriarhul Hrisani Notara, despre 

moartea fratelui ei Pană Negoiescu, șederea lui Nicolae-Vodă şi a Patriarhului în 
casele-i de la Mogoşoaia şi despre familia ei. 

Mapias Aduvae Emtorohi) zpbe Xpboav0ov, 
arprăpyay “lepocohbuwy. 

1719, “lovMtov!, 

To tepăvy vpăuma ris Yuerspac Maxaptd- 

rijroc nposxoynrâe E35x0mwev, 2£ 05 riv ăra- 
Oy exe Oieiav mrpopopndeioa, Dnepeydpry 

mat venea rm Oe Buvove za păăc ed- 
ApLoT'rjptovs. 

“Wmepewyapioroduev riv “Ywertpay Maxa- 

pârira, dă riv zarpixiy Gepuorăzry ăyănnv 

âno5 qâpev ps În.ăs, î) 6nola mal npâr=pov 

ijroy voor ete rod A6ţov mac" ai râpă 

Gus ri EfebamOruev meptoodrepov, boăv 

ânob eis răv rotodray watphv dv bntwepe vă 

BoTi0m, GNAI, hivowusvn bad ris narpiîe 
me văziie, Erpavey, tferălo»oa dă rijy 

Dyeiay pac: dă cd Gmoiov xat 08 Tjtebpy 

Gri, uă mb Edeos rob Qaob xat îv ebâv div 
zii Maxaptârnrâs ns, weypr mod văv byrai- 

vousv zavres. 
Acă răy woxbrarăv mac &Behpăy Ilăvov? 

Gefoa EhorijOmuev vară z0MĂ, ai Ep50xey 
2irăs Baxpbov i rhv abrob drvfioot, 

pădora mot Evde Davăro» ThBouey ăză zijy 
Bzepâohyly pas Băi Gus, ooădoyetoutvri 
ads, xară riv zarpraiiv 7ms o»u6ovhiy, 
ze în zobrov xăvtva Eoshoc Băv npoarive-   

Scrisoarea Doamnei Maria către Hrisant 

Patriarhul de Ierusalim. 

1719, Iulie. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu în- 
chinăciune am primit-o, din care afându-Ti 
buna sănătate, m'am bucurat peste măsură 

şi am înălțat lui Dumnezeu imnuri şi 
cântări de mulțămire. i 

Mulţămim foarte mult Ferieirii Tale 
pentru părinteasca prea-căldurvasă iubire 
ce o ai către noi, care iubire şi mai nainte 
ni eră cunoscută nouă; şi acuma ne-am în- 

credinţat mai mult de dânsa, de oare ce 
la o vreme ca aceasta nu Te-ai răbdat 

să taci, ei, mişeat de părinteasea-Ţi iubire, 

ai scris, cercetând pentru sănătatea noastră; | 
pentru care vei şi află că, din mila lui 

Dumnezeu şi cu rugăciunile sfinte ale Fe- 
ricirii Tale, până acum suntem sănătoși 
cu toţii. 

Pentru prea-dulcele nostru frate Pană 
de sigur că ne-am scârbit mult, şi am 

vărsat pâraie de lacrămi pentru încetarea 
lui din viaţă, ba am ajuns pe pragul morţii 

din nemăsurata noastră tulburare ; dar, 

gândindu-ne iarăş, după sfatul Tău pă- 

rintese, că din aceasta nu iese niciun folos, 

1 Înainte de 17 Iulie. V. scrisoarea cu această dată. 

2 Sotia Marelui-Logofăt Pană Negoescu, Safta, isprăvi abia la 1724, în August, biserica Ienei, 

începută de aceasta. V. Iorga, Inscripţii, Î, p. 265, no 613, unde şi unele note despre dânsul.



  

rat, tovbnmna, 8iâovoa 86tuv 70 eg, bv 

Gnotov vai mzapanah Emetvov wăv vă ăva- 
madom sie răs oxmvăc râv mai, ete d8 
obs EvanodepOsvras vă Biây byetav al boy 
uoxpoxpâvov, %ai vă uijv pă matdebag Lâoav 
zhsov ănd nobvreddev pă XAo rowToy Gbu- 

Gene. 
Aă măv bbqkbraroy Îpâvy AdO5vrry, râs 

ebpiomerat eie Moyoodiav, pâs xmhopaiverat 
xară noa, xoi Xalpouey âtă rijy ANĂTII 

aa iv rupiy God Bewmbet ei 76) AGIOL 

pac" 6 navoraripuny Bed vă: Gtapohdrry ri; 

“Tomhdrrză rob Să xai e5Ovuoy, Guob xoi 

ziy Exhopnpotărijy Aduvay, xoi robe mopiove 

wneitadsăec, robe emdaumpovs Ghastobs Tîs 

“Tomjoenrâs rob, xai zapaxahodpey, Soc 05 6 

moMvebonhavyvos Rbpros vă xâum rd Ehede 

mov, ai vă zabo rabrmv Tv ătxalay Tov 

cptiv, âv ebpioxg î “Yimhârne rob sis ră abrâd 

zijy âvănobaiy ro, vă xabiom, mai 6Ehopev 

ză vopitm Să Enatwov xi rtpljy poe pe- 

ETV. 

“E voupn po "Awirta, peră rod Ex16v0b 

405, Kovoravriyov, xai Mapias, 2prGxbvobat 

„ai &onătovrat my tepăv mbrîs Betty. 

Napaxahodpev Tv Mowapârnză Tis vă 

uiiy Xeizoat ză ranetvă Îjpây Gvâpara dz 

zăs paxxpiac adrijs mpbe zăv Bedv svrebţete, 

tă vă iv theos mpăe Tpăs val vă pie 

Btapohâzr ăză ri Gatay rob Tabrijy Gp- 

iv Thy Bates na Tprâv xivovpăvry. 
Tadra. Tă 8 cn ris “YVpertpac Maza- 

ptârqros stroav zâpzdda xai ebtwyl, Xa: 

ai Geozeeic ze edpai wet” Tpuâvy. 

aWt%, >Iovhto» (3). 
Tis “Tuezăpas Maxvapt6Trjzos 

6oyiznp Ev Xgptoc& „mi ete 706 Gptouiuds. 

Magia Ady. 

(Legrand, Recueil, pp. 241-2, n? 133.) 

  

am tăcut, dând slavă lui Dumnezeu, pe 

care-l, şi rog ca pe acela să-l odihnească 
în corturile drepţilor, iar celor rămaşi în 
urmă să li dea sănătate şi viaţă îndelun- 

gată, şi să nu mă mai pedepsească în viaţa, 
mea, de acum înainte cu o altă întâmplare 

ca aceasta. 
Pentru prea-înălţatul nostru Domn, cum 

că se află la Mogoșoaia, ni pare foarte 
bine, şi ne bucurăm pentru dragostea și 

cinstea ce ni-o arată nouă; Dumnezeu cel 

întru toate milostiv să-L, păzească pe Înăl- 

țimea Sa sănătos şi bucuros, de asemenea 

şi pe prea-luminata-l Doamnă, şi pe dum- 

nealor beizadelele, vlăstările luminate ale 

Înălţimii Sale, şi ne rugăm ca, până ce 
Dumnezeu cel mult milostiv va face mila 
Sa şi va opri această dreaptă a Sa mânie, 

dacă află Înălţimea Sa acolo odihna-l, să 

steă, şi o vom cunoaşte ca laudă şi cinste 

mare a noastră. 

Nora mea Aniţa, cu nepotul mieu de 

fiu Constantin, şi cu Maria, se închină şi 

sărută sfinţita-Ti dreaptă. 
Ne rugăm de Fericirea Ta să nu lip- 

seuscă smeritele noastre nume din ferici- 

tele-Ţi rugăciuni către Dumnezeu, ca să 

ni fie cu milă asupra noastră şi să ne pă- 

zească de dreapta-l mânie, care cu greptate 

sa pornit asupră-ni. 

Acestea. lar anii Fericirii Tale fie prea- 

mulţi şi fericiţi, şi rugăciunile-Ţi de Dum- 

nezeu ascultate cu noi. 
1719, Iulie (?). 

A Ferieirii Tale 
fiică întru Hristos şi la poruncă: 

Maria Doamnu. 

DCCCXXXL.. 
Antioh Cantemir către Patriarhul Hrisant Notara, despre iubirea acestuia 

pentru el şi o vie. 

"Aatâ:po5 Kuovoravsioo ztosohij 2pis Xp 

5avfiov, Nazpâpr? "lepo30h bo. 

1719, 'Ioohim» 9. 
pazaozalimelia sie ceăaptoy 

abris Gsâtây, 

Tb osfăcuto “pâna Tis Ss &XBoue» 

Maps, 4% Dacia tă Tiny 001 
. 

sis 22 Îppăv oietay, îm 6 Koptos pagina 

  

1 Credem că e, de fapt, 1719, căci fratele lui 

80518. Vol. XIV partea a II-a 

Scrisoarea lui Antioh Constantin către 

Hrisant, Patriarhul de lerusalim. 

1719*, lulie în 9. 

Cu evlavie sărutăm venerata-Ţi dreaptă. 

Am primit venerata scrisoare a Feri- 

cirii “Pale, şi m'am bucurat peste măsură 

pentru sănătatza-fi dorită şi nouă, pe care 

Antioh. Dimitrie, eră de la lili în Rusia. 

131%, 

9 iulie. 
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etc ppâvoy nohhâv nepiiâove. Aă rijv ăpyrra 
nphe 705 Tpăuparâe pac &râxpto, be val 

păc păper ră atrta, yvopitopev ăvaupLâ6ws 

me obroc Evei, val eis adr 3âv Eyouey 
mavyrehâs Gapvxapăiay, Gri X4NGG IvOoxOpev 

re pâc ăyană, moi îv re peratb pac dc 
pi) eivar ari) î) mepepyato, Aă riv drpBovov 

ovvyâpopijy ai 6oijBeray ris Maxaprbrrjrâs ras, 

peyăhas Gpohovodpev râs Xăpirac, ola val 
ăprâvAwe 6no0d păc ră păpovy ol ăyOponoi 

pac, nai măhy rapanahobpey vă ebploxovrat 

sic rd ox&mos cs, ut mb Eeoc 705 Exhau- 
mporărov &âshpod pac. 

"EXăâowey wat mapă îs adehp6rmr6s ris 

Ypățup.o, mai ămexpidrpev, Aă ră oprea 
onpustove! î) Maxaăprârară rps ri, uă rd vă 

piy ebptOnoay Exei ctuă ei ră xoplov, dăv 
2560m0av napăuepa, nai zâs oi ăvâpuroi pas 
dăv ră 10575. “Opus megi robrov 8ăv pâc 

ănoxpidnoay Er, &Ahă uovov mâc 6ăv robs 
£0665ay, xi dr 6 "Exhaumporaros vă robs 
raţe mâs Dâhe rod doom, Kai eie adră 

noMhĂ napoadoâuev vă Entorariio îi Ma- 
xaprârijră rs .Entpeâe 6mod vă ui pelvu- 

uev Xopic Gpinehiuy, Enetâi, nară z0NNă elvat 

ăvaynatov ei rob Gov pus, mai sănoov 

vouiţopev vă eivat eis roy 'Exhaurpăraroy* 

păhora &rob ebpioxovrat râoa îxsi nhqsiov 
ânb ră apmtha rob Xrafiăpr, ouă, 2£ &y 
ete zai 6 Pyepsonovhos! nevijyra noY6vla, 

ai" Emetvav sis robe viobe rob. Topa, âv mai 

236f/5avy abroic, 88v etvat Gboxohov, oi5re ăro- 

Tov Xăv Bodexa zoyova vă wâc 6Laptodndy 

amd Exetva, val we vivazat poză Xăpts. 
"câ riv mapaxahobuev vă pâc Xaponot= 

119%, Yvopitoves zai pete Ti Xăpwvy map 

adrije, xadâc ua ete ră Ag, Aă rije 0v- 
varpic pas 2 rijv broGeotwv, God ic papătet 

2y zirrazig, Epvopev Xatodenrâs Dore no 
1] Ehmie wat î) bn6Beoic wpâperat sie riv a- 

div 1bâspynatwy vai opovria ris Maxapt6ry- 
râs rr. Kai mâhwv vă Exopev stârjotwv nai eie 

rd &Eije. Tă Em 6% adrije eimoav măunoha 
axi âpadă zai ai uaxăptat ebyai pe Tiu.âv. 

1498, ?lovhio» W. 
Tis Sie Manaptorjros 

vibe vară mvebu.a 

"lo, 'Avrioy/os Kuvoravrivos Boef6âac. 

(Legrand, Recueil, pp. 237-8, no 181.) 

  

1 Legrand: Phzptoxovhos. 

  

Domnul să 'Ţi-o hărăzească în curs de 
mulţi ani. Pentru zăbava la răspunsul 
serisorii noastre, precum ni serii pricinile, 
cunoaştem fără îndoială că aşă este, şi la 

aceasta nu avem de loc năcaz, căci ştim 

bine cum că ne iubeşti, şi între noi să 
nu mai fie acea afacere. Pentru bogatul 
ajutor și sprijin al Fericirii Tale, Îţi 
mulțămim foarte, căci tot aşă ni seriu 

şi oamenii noştri, şi iarăş ne rugăm să 

se afle în ocrotirea Ta, cu mila prea-lu- 
minatului nostru frate. 

Am primit şi de la Frăția Sa o seri- 
soare, şi am răspuns. Pentru vii, spui 

Fericirea Ta că, de oare ce nu s'au găsit 

aici chiar la moşie, nu s'au dat la o parte, 
şi cum că oamenii noştri n'au vrut aceasta. 
Ci pentru aceasta nu ni-au răspuns încă, 

ci numai că nu li s'au dat, şi că prea- 
Lmuminatul li-a orânduit că li le va da. Şi 

pentru aceasta rugăm să ajuţi Fericirea 
Ta cu stăruință ca să nu rămânem fără 

vii, căci în .multe ni sunt de nevoie, şi 

socotim că-i este uşor Prealuminatului; 

mai ales că: se află atâtea aici lângă viile 

Spătarului Toma, din care aveă şi He- 
reseul cincizeci de pogoane, şi au rămas 

fiilor lui. Acuma, de sau și dat acelora, 

nu e greu, nici fără cale ca douăsprezece 
pogoane să ni se osebească din acelea, şi 
ni-ar face mare bucurie. 

Încă Te rugăm să ne bucuri, aflând şi 

noi harul de la Tine, precum şi în altele. 

Pentru afacerea fiicei noastre, care ni-o 

serii în pitac, am aflat cu de-amănuntul 

că, toată nădejdea şi lucrul atârnă de buna 
chivernisire şi grija Ferieirii Tale. Şi iarăș 
să avem ştire şi de acum înainte. Anii 

Tăi fie prea-mulţi şi buni, şi fericitele ru- 
găciuni cu noi. 

1719, Inlie 9. 

Al Fericirii Tale 
fiu sufletesc: 

lo Antioh Constantin Voevod. 

2 Maria Dudescu sau Ana Palade; Genealogia Cantacuzinilor, ed. lorga, p. 419.



  

DCCCXXXII 
Doamna Zamfira, a lui loan-Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre averea rămasă după soţul ei, despre sărăcia în care se află şi sfes- 

"Eaoroni, Zapeipas Aduvac mpbe rby lla- 

zprăgyny "leposohbuuvy, mepi ris 2vGeiac abrie 

aa ăvarpopis râvy dpoavâv rEnyov rs. 
Mauaprbrare, soporare xi os6aoptbrare 

sonora, acprăpxa rîje aias nohews 'lepov- 

sai. 
Tiv Moxaptorară ms ebhabâs mpooxbvă, 

vai măc ăyias admis xeipas ăsnătowar, Kb- 

proc 6 Bâc vă iv Bapvhdrrm, Ev butea xai 
ebmuepia Bunvexet. 

To mipuov pă ris Moxaptârnrâs rns 

Zafoy, ol brepeăpry dă rijv Eperiy abrîjc 
bpetay, Ebaptor& ri “Tperepa Maxapibrari 
dă riv narpriy ebvorav, 6zo0d eye pai Eye 

mph du Xa ră âppavă Wob Tatdăxta” ai 
dăv îperbâlo ri etvat mb xapălac ră Goa 
pâcpet, mai Gri dăy sic 7 
Ele 1 Ex wEpove Te Govâpoui, wi 2D50- 
nă6'qste sic. Goa owyrelyuby mpbe wpEhetay 

voi oboractv Ai Euob ai ribv zatdioy ob 
(ză nota ebhabâc Thy 2p03%Dv6dV, XI NATA- 
ethoby răc ăyiac re peipac): Gă rpbra na- 
paza zăv amtov Bedy vă Bapohdrra, Tv 

“Ypertpay Maaprbrra we x6pry o6ahpub, 

&ă vă mi Eyoouey îv dom ăvazvtopev by 

ătpa Gonddv xai ăymhiztopa. 
Aă ză rizorec 765 wazapirov 6hizo 206 

ăzaviadm, ai îvzodpat wară modă, "ÎI Ma- 
xaptâmne adrijs orpetbvet ns vă Eorethe răpa 6 

oymhâzaros AbBâvens xi Erpaday ză dou ehps- 
Goa eis ră Booxovptazt: 20 8ăv Eu sina, 
obze nazăozrgoy, Rida Gad Gpite 1, Mavapdrris 

Oder detest uzi 

adrîs, xi Xuzoze vă eta navă vă zinpobi 
ză '/pâos, vă piliv &â%ju.0v0dv o: y pewipethEzat, — 
de zapitevov zpăua etvat pată aNiferav vă 
iv ztzota ăpravi, ăzd Evav za Xoy, ras 

ai 1 YorrjA6zns 705 Gtystvet: eis ză doi E 
i vă mepvă vă râţo; SIE “Ym6zrs rob Tpz6- 
005 vă Xa zip 2psvwyav vas Eapezer: E7o 

»zoduat 6a0d ăasetvav Esti să Cuza pod 

N 
St

 
«i

 
=
 

maria, vai 539 1febpo 285 Epoev vă De piu- 

uzv. 
Ra 

Mazapt501js ZIS vai ăunote yă Edie 

"Ilfz5po zaxozaza 265 cozii 7ai || 
y5 Ba 

vs păzea pu zh sizozts 20, tă vă 3/09 
"03 

tă. Tip Gsohauisy Tâ9 o 205 43 dă Ti 

  

„ofiprrat eis ză pezănetra să dpPavă. 

, aa 
2ponozii 2005, Răgpo 050 eta Ti doă- 

EW U09, 
a 
Gust 

73 Csi Vă 2por bo) Was 

“od, 2 ăppîs să eta Rampa outva. 

| 
| 
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nicele, candela şi piatra de marmoră ce sunt gătite pentru mormântul lui [oan-Vodă. 

Scrisoarea Doamnei Zamfira către Pa- 
triarhul de lerusalim, despre lipsa ei şi 
creşterea, copiilor ei orfani. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-res- 
pectate stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 
Ierusalimului, Fericirii Tale cu evlavie 

mă închin şi sfinţitele-Ţi mâni le sărut, 

Cinstita-Ţi serisoare am primit-o şi foarte 
m'am bucurat de dorita-Ţi sănătate. Mul- 
ţămese Fericirii Tale pentru părinteasca 
bunăvoință ce ai avut-o şi o ai către mine 

şi orfanii miei copilaşi, şi 

doiese că din 

mă în- 

inimă sunt câte le serii şi 

că nu va lipsi şi de acum înainte din 
parte-Ți ajutor şi compătimire la câte tind 
spre folosul mieu şi al copiilor miei (cari 

i se închină cu evlavie şi-i sărută sfin- 
țitele mâni): pentru aceia rog pe Dum- 

nezeu Sfântul să Te păzească pe Fericirea 
Ta ca lumina ochilor, ca să Te avem, cât 

vom suflă, ajutător şi sprijinitor. 

nu 

Pentru puţinul cea avut răposatul, văd 

că sa afanisit, şi mult mă întristez. Fe- 
vicirea Pa scrii că a trimes îndată prea- 
înălţatul Domn şi a scris câte s'au aflat 

la Bucureşti. Eu n'am ştiinţă, nici catastif. 

Am văzut ce spui Fericirea Ta; şi de ar 
da Dumnezeu să ajungă pentru a plăti 
datoria, să nu se supere împrumutătorii, 
— căci e lucru ciudat în adevăr să se facă 
atâta hrăpire de unul şi de altul, precum 
înseamnă şi Înălţimea Sa; la care ce pot 
să fac? Înălţimea Sa a putut face cerce- 

tarea, cum s'a căzut; eu mă întristez că 

au rămas aşă copiii miei cei orfani, şi nu 
ştiu cum o vor duce. Ştiu prea bine cum 

Te osteneşti şi Fericirea “Ta, şi de ar da 

Dumnezeu să st afle cevă din ale lui, ca 

să aibă apoi chivernisire orfanii. Cât pentru 
împodobirea moravurilor lor şi procop- 
sirea lor, mă ostenese după puterea mea, 
şi vădăjduiese să înainteze întru aceasta, 
căci de la început i-am avut pe lângă mine. 

8 

1719, 
16 Iulie. 

9



552 

“O Gamrorizce cps, 6 Mopairăxqe ttexi- » 
vqoe râpa Girov, 0n0d no&rov îjtov 350054 

TONG, — xi rodro sivat pă ză vă E] Guth- 
May pă zăv Beinv zov, tv Koorâryy, 6 z0- 
tos vai abrăe mavevhafâc npoonovă ri? Ma- 

XAPLOTITĂ TG Xa Varapidă 755s Gyiove Tis 

n6das. 

“O mavăţalloc abc vă rii ră vro 
WbpLOTĂAOLOG XA Vă Thy modberi), Xa vă Ti 

repter, ăvwrpav 2avrbs Evavtiy, pi. 

Tă păpuxpav za raic Aan,măBais, ră Tpae- 
roluaoo oi trib vă rbyopev XavEva 

vapăâi pai mtorov ăvâpozov, vă Tă orelimnev 

mi 68 xavârăay, dray EX mavEva Gpdâ 

abOevrix6y, 0£ho rijy oreihet. “Y'napwyaptorâ 
ri) “Ypertpa Mavapiârprt 6rod epovrite, noi 

pepiuvâ nepi ăytoeue tije VWoyijs 705 uaxa- 

pizov, e âxpiad abrîs piav: âră, nd 6noioy 

ăv Exo rizorec vă ein mapă 6 zavăratios 
Qede vă ris ră vraueit ubptozhdara, al 

vă rijy 7oMveri, xoi vă Tijv nepten ăvoTâpav 

mavtăe &vayriob, pf. 

17191, “lovhioo 1s'. 

Tis “Tperepac Maxaptoros 8654) ebhss 

Zapeipa. Adpva. 
"0 nartpac ov xai 1) nrepa ov Bovine 

Tpooxbyody ri “Yperăpav Maxapt6rijra mai 

xaragtody riiv ăylav adris Gefrăy?.   

Finul Tău, Moraitakis, a plecat acum 

de puţină vreme, care la început eră 
foarte scârbit, şi aceasta pentru că a avut. 
gâlceavă cu unchiul său, cu Costachi; care 
cu toată evlavia se închină Fericirii Tale 
şi sărută sfinţitele-Ţi picioare. 

Prea-bunul Dumnezeu să-Ţi răsplătească 
înmiit şi să-[i dea mulţi ani, şi să Te ţie 
mai presus de tot protivnicul amin. 

Marmura şi sfeşuicele, le-am gătit şi caut 

de am găsi vre-o corabie şi un om de ere- 
dinţă, ca să le trimetem; iar candela, când 

va veni vre-un car domnese, o vom trimete. 

Mulţămese foarte Ferieirii Tale că Te 
gândeşti şi porţi grija pentru uşurarea su- 
fletului răposatului, ca unul ce i-ai fost 
scump prieten: pentru care n'am ce spune 
alta decât că prea-bunul Dumnezeu să 'Ţi-o 
răsplătească înmiit, şi să-Ţi dea ani mulţi, 

şi să Te ţie tot mai presus de orice pro- 
tivnie, amin. 

1719, lulie în 16. 

A Fericirii Tale roabă evlavioasă: 
Zamfira Doamna. 

Tatăl mieu şi maica mea cu supunere 
se închină Ferieirii Tale şi-Ţi sărută sfin- 
ţita dreaptă. 

(Bibl. Ac. Rom,., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e., IV, pp. 163-4, no 120.) 

1 Lipseşte în copia Ghedeon. 

2 Între hârtiile lui Ioan-Vodă s'au aflat şi aceste zapise: 

"1. ?lo. "lodvvms "Ahetăvâpoo Boe65âas Obţugofhagias. 

“r Acă mo» napâvros fperâpuv abfizvrixod “fpăpparos dhov ţiverat Gri Xpzwsroăpey rbv “pieTspov 

ăpxovra Meţav-Noarthyixov xopirtm, Apmrpicovy Bhasriv Yp. mâv ăginăv xiha, dtă ră Covăpr brad Său 

ză bneprărw îmrpânw: ră dnoia &srpa mijfaivovtes cbv Bed ete mi Booxooptori, bzocxâpea cis dtogtay î)- 

pepâv capâvra vă răi dotwpev ij "Evriporwist tov" day îpEvero val ră mupbv nai 2006 ete Xetpas Tov. 

mwil!, Asxep6ptov %. 

“Ea: peră rara brooyiipelia Goa Xiha posta ro fnnfitvr “porto ăpxovrt Iosrehyizp Ampm- 

rpăcxp Biasnă, &nep Ehdapev davetaxs, val. îtazocretha! abră căxapistus sis rhv dtopiav: sobua ţp. 200. 

(Pecete.! 

"Eximpbmsavy 3 huâv, 
“i "0 “Iepogrhâpwv Xp5oavdos. 

Io Ioan Voevod. 

Împrumut de 1000 de lei, —apoi alți 1000 —,dela Marele-Postelnie Dumitraşco Ylastă, pentru 

brâul ce s'a dat Marelui-Vizir: se vor plăti sosind la Bucureşti, în 40 de zile), 

2. "Io. "lodywns "Ahsfavâpov Boeââias Oăupofhayias. 

“p Aă zob mapâvros “prspoo adfievrixod Ypâuparos dfhov vţiverat ds 3h4Gopev Gavztaxis rapă 

zo5 Ewiporăroo “fjuzztvo» ăpyovros Meyăhov-lloarehvixov x»pirim Awpnpăsuov Bhacroă ep. tâv ăpfiuăv 

jrheddss m&wne ei toplav prrvâv rptâv tă ză nota ăonpa rby tibuapev Evijetpov piav Goţiiv dtapavrăvta 

sanvhagixta povâxhova, at piav Coţijy Gpugthiu, a îdo cenzhina' ua didovrig roy wat nEyre Xihiddes 

“găata vă pâs Epxetpilg ză frbewau ăonga, vă rptzovy ănă Thy cipepov pă zi îvdorpâv tove, ră dâxa npic 

Evăena măv jpâvov. "Olisy ete Evdersty Ey6vero ri napâv. 

(Pecete.) 

"Eriqpofinsay îv mpâv, 

“+ “O “lepocohbuwy Xpbsavfioc. 

(Împrumut de 5.000 de lei pe trei luni, dela acelaş, cu zălog „0 păreche de diamante de cercei“, 

„0 păreche de brățare şi două tepelieuri“. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M.Ghedeon.) 

gat, Aexepâp. xal. 

Io Ioan Voevod.



  

DCCCXXXIII. 
Marica, văduva Brâncoveanului, către Patriarhul Hrisant Notara, despre „re- 

tragerea Domnului“ 

Mapine Aâuvas EntoroNi) zpăs Xpboav6ov, 

Narprâpymv “leposohbpov. 

1719, "lovhiov 17. 
lepbv vpăupa ris “Yuerepac Maxapt6- 

mposxovrrăc E5ExOpev, vai Bă rii 
îab'hv me byetav bp.vobe ebyaprsrnpio»e re 
Ec ăvensupapav. "Eyvowev nai ră Epafie 
jeypawpâvo * wat, Boov păv dă rijy ăvap- 
pat mod bymhorăzov Abd&yrov ăn ră abrâfjt, 
păc Exoxopăvn %ată ROMĂ, Enetdi 0pey6- 

ueda pă Ghmy pac Thy Vuxăiy vă xâBerat eie 
ră adrâdt, Eyovrâc ro rodro, xadc xai rile 
mpoeomustboapuev, tă Enatvoy 27 ttpijy ae, 

*owq uos ai 1) "Tymh6rne rob vă ăyeybproe! 

tă rabrmv rijy &obEverav * 
zotabrms Moyis, pă ady Xovaptacuây ră 

Exp, Emetdij ai rd vă aoyyoperatonit 7) ate 

vâs ic Tăv RApOvTa, 

Ti 

rmros 

o 

ză Gmotov dv etvat 

xatpev, iv elvaL vu 

pete. “0oov 38 tă rijv Monaptârijră tre, ze 
ăn&petve cie ră Gorizia, BAL vă păs XAXO- 
cavij, soc oruetoi, XĂă păhtora pe Exa- 

opăvn, xai mb Eyăprpev mată moNNĂ, ij 

5noiav 6 toc Bebe vă iv Gtacvhărr 2 
Î 

ănpa tea moi măoyj ebdouiq, vai rijy Ta- 

paxadoduev vă xabdiog eie ră donina Sue 

mod 6pilet, înetâi xai Typete etc ră abr60e Topa. 

ărdivopa 8ev Exouev Gxondv vi EBopey, 

"1505 6nod îzpoorâtanev vai Tv zepxahă- 

pov Gzo05 vă Eym-rijv tepovzida ră vă prij 

zis hetg zizores, wa 2apaxahobuey 27i îi 

Mavapticis 2r€, t000y is rijy zoiuvirba, 6o0v 
ui sie ză Motză, vă Rpoozăly, bs tâtoc vot- 
voxbpre, oţic văniav ăpitfodiay, ai, Îv 

ăxobowpuey zis Civ păpyst Xados ris owpet- 

obpev, vă eva: bebaia ze Dede pâc vaac- 

avi Wază 0NĂă noi 
» 
ATA» Tis. 

vă Aron apă GUev 

Ilgpăs zobras păcat 1, Mazapiiere 1 Br, 

odoz sis să adrâfi, Vase tă zăv mbp Leop- 

pântp 2, by app pas, 20 6 Durpcatos 

Abbăyzrs zbv Enaue AorBEz, vai ps 01 

petni vă pijy Do ahâone 26 

vagi opri, Ezetâi, 
e! 

ză Erauey pă 
i, pai Tes 209, iv 

dopat) dzo0b elpe apirepoy is 70d AOL05 426 

Gh pas zd bone, cv absiy Eye . 
i 2005 0 

  

1 De la Mogoşoaia. V. bucata precedentă. Pentru palat v. 

„ afaceri casnice şi 

  

  

numirea ginerelui ei Iordachi ca I.ogofăt. 

Scrisoarea Mariei Doamnei către Hrisant, 

Patriarhul de Ierusalim. 

1719, Iulie în 1?. 

Sfinţita, scrisoare a Fericirii Tale cu în- 
chinăciune am primit-o şi pentru buna-Ţi 
sănătate am înălțat imnuri de mulțămire 
lui Dumnezeu. Am aflat şi cele scrise pe 

rând; şi, cât despre retragerea prea-înălţa- 

tului Domn de pe aiei, ni-a părut rău nalt, 

de oare ce ne răzimam cu tot sufletul 

nostru întru aceia ca să steă pe aici, având-o 

aceasta, cum 'Ţi-am şi seris-o mai nainte, 

Qrept laudă şi cinste a noastră. Dar poate 

că şi Înălţimea, Sa s'a retras pentru această 

boală; care lucru dacă e de acest fel, cu 

bună socoteală a făcut-o, căci a se şi mută 

cinevă. adesea la vremea de azi, nu e fără 

folos. Iar, cât pentru Fericirea “Ta, că ai 

rămas la case, nu că să-mi pară rău, cum 

spui, ci mai curând bine mi-a părut, şi 

ne-am bucurat foarte; pe care Dumnezeu 

Sfântul să Te ţie în cea mai deplină sănă- 

tate şi toată bucuria, şi Te rugăm să stai 

în case cât pofteşti, căci şi noi într'acolo 

aşă de răpede n'avem de gând să venim. 

lată că am poruneit şi pârcălabului să 

aibă grijă a nu lipsi nimic, şi rugăm ca 

şi Fericirea Ta, atât despre pivniţă, cât şi 

despre celelalte, să orânduieşti ca un stăpân 

al casei, fără vre-o sfială, şi, de vom auzi 

că nu faci cum Îţi spunen, să fii sigur 

păreă foarte rău şi că ne vom 

supără pe Tine. 
că ni va 

Pe lângă acestea serii Fericirea Ta că, 

fiind acolo, ai auzit despre dumnealui lor- 

dachi, ginerele mieu, cum că prea- -înălţatul 

Domn l-a făcut L.ogofăt, şi spui să nu bănuim 

cum că a făcut-o eu vre-o mânie, căci şi Fe- 

ricirea Sa are şi acum fără îndoială aceiaş 

iubire ce o aveă mai nainte către noi şi 

către toată casa noastră fără vre-o îndoială; 

Drăghiceanv, În Buletinul Comisiunii 

Monumentelor latorice, II, p. 149 şi urm. Ie teama ciumei, Domnul tree la Cotroceni (Radu Popescu, în 

Magazinul istoric, IV, p. 104). 

3 Iordachi Creţalescu, soţul Domniței Safia. 

8 

1719, 
17 Iulie, 

3
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1719, 
21 August. 

ai Topa, Xopie xăpiav Guuptfodiav * ua ne 
5 “Yynhdrarac dăv ză Exape pă xăpiav opriy, 
p.axoptrare dconora, dy app dhopev, Ene] 
xai djpeie ai Got pas oi aupoi vopito- 
pey Te pEpovat pă perăhiv ărănny xai 
zioriv Gebototăriv mpbe Thy “Yynhsrură zav, 
xal mpbe robe mtotobe vai ebmerbeie ro» 800- 
Move. "H “Tormhsene zov, sinat FeGala, pt &pYiv, 
&AG  uăhov ăvăziv aa ebvoruy Geinyoat: 
ărb ri 6roiay zapoxahobpey riv “Yrjhirrră 
705 Vă pi ps ănopaxpbva, GXNI, vada 
Ext rod vby, Ectt ai nd ro:vredfav vă uăe 
damă, nai vă ps Ehef) ui rijv Gvapaatay 
X96Epvnotw. A 83 zăc pyovrias ua ră Op- 
epiua ris Kobprne, ads Vede pă dpeorăv 
7) Yonhdrnri zo» xai dBehe rd ep ebhoyov 
î abrod pevadăvota, Ertt npemet vă xăuig: ră 
rorabra Băv £d60m sie rod A6yob wc vă ră 
îferăowpuey, 

Abo păuuara 2ntubavev mpoxbic pt răv 
Xrvxov xdp Marainy npbs rhv Moxaptbrrjră 

ns, ză Onota, âv Thy miwvăs vă ayaiv npbe 

rijy Kovoravrivobnohy, napanahobuev vă ră 

TEuiby]. 

“H vopuprj wov "Avvirta! mpooxvvei xi ăo- 

năterat ebhabâc rijv lepăv mms Sefrăv, 6uaioe 
usi ol &pyovoi no», Kovoravrivoc xai î. Ma- 

ptodrta 2, ot 6noiot &uotpăotinoav ua ră ora 
devra adroie ddedpruă xopie xăpiay obYxbatw, 
xai Dbepevăaptarodat iv Maxaptârnră ne 
mod 6âv robe dAmouoveire. 

'Laora. 'Tă 88 Em râs “Yuertpae Maxapt6- 
rmroc stnony Dedfey măumolda vai mayev- 
daip.ova, vai ai Beometdeic abrie edyai ue? 
Tuây. 

pbi8!, Plovhiov it. 

Tije “Twertpac Maxnptzijros 
Ovyormp Ev Xptorg 

vai sie mode 6piop.obe, 

Magia Aduva., 

"EhâGouev vai ijueie răc oraMBeloac fjuiv 
oxpith)aș, xai brepevyapioroduey, 

(Legrand, Recueil, pp. 238-40, no 132.) 

  

şi cum că Prea-Înălţatul n'a făcut-o cu 
vre-o mânie, prea-fericite stăpâne, nu ne 
îndoim, căci şi noi şi toţi ginerii noştri 
cunoaștem că se poartă cu dragoste mare 
şi credinţă prea-sigură către Înălţimea Sa 
şi către credincioşii şi supușii săi robi. 
Înălţimea Sa, sunt sigură, arată, nu zicem: 
mânie, ci iubire şi bunăvoință; de care 
rugăm pe Înălţimea, Sa să nu ne depăr- 
teze, ci, ca şi până acum, așă şi de 
acum înainte să ne iubească, și să ne mi- 
Imiaseă cu chivernisirea ce trebuie. Iar, 
pentru boieriile şi dregătoriile Curţii, cum 
îi va plăceă, Înălţimii Sale şi cum va găsi 
că e bine mintea Lui cea mare, aşă se 
cade să facă; unele ca acestea nu-i sunt 

date uneia ca mine să le cerceteze. 

Două scrisori le-am trimes alaltăieri cu 
Stolnicul chir Mateiu Fericirii Tale, care, 

de se va întâmplă să meargă cinevă la 
Constantinopol, rugăm a se trimete. 

Nora mea Aniţa se închină şi sărută 

cu evlavie sfinţita-Ţi dreaptă; de asemenea, 

şi nepoţii miei Constantin și Măriuţa, 

cari și-au şi împărţit cele trimese lor fră- 
ţeşte şi fără vre-o supărare, şi foarte mul- 
ţămese Fericirii Tale că nu-i uiţi. 

Acestea. lar anii Fericirii Tale fie de 

la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul fe- 
ricăţi, și rugăciunile-Ţi ascultate de Dum- 
nezeu cu noi. 

1719, Iulie în 17. 

A Fericirii Tale 
fiică întru Hristos 

şi la porunci: 
Maria Doamna. 

Am primit şi noi sardelele trimese, şi 
foarte mulțămim. 

DCCCĂXXIV. 
leremia, Patriarhul de Ierusalim, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

alaceri ale Scaunului său, adăugând în Postscript că a primit cele trimese şi mul- 
țămeşte Mitropolitului Ungrovlahiei. 

1 Văduva lui Constantin. 

2 Maria e fiica beizadelei Ştefan şi ea a luat pe un Alexeanu,



  

PI pă îi A = S a * e e . - >. y = n Emiorohă 8mhodoa riv eis răv Ilarprăpyrv 'iepeuiav azosrodiv Tov dopuv rod Q5- 

“mpoGhayiae. 
lepepiac, îNtp Bz0b ăpytentononoc Kovorovrvonnoheos, Niac “Pouns, va: olxow- 

pewxbe Iarpiăpyme. 

ra
. Maxapibrare, cocbrare voi mirare Ilarptăpya rije diac nohewe 'lepodoahiju, va 

7 2 Ld 7 £ » , Â a * . DR pi zăons ahatorivae, x5p e, xbpre Xpboavbe, tv “Avi Ilvebpazt âazriră moi nepndOnre Giehră 
ai avhhetrovpye vie îuâv Merptâraroc. Tv “Ypwertpav Maxaprorijta ddehptre vai prins 
youperobuev, tos me xai molewvâc &v Kopip xacaoratâpevot zpooayopebopev, zod navayâdo» 

Bed Geduevor Gnos Bazohărzor mhriy 2v byte, vai ebroyig, ele ăr&y nohhâv neptidons. 

“H peraţd îjpiây prin xa. ăv6devroe ăjânn pis Btăle vă vpăpuwpev ovveyâe mpbe 

ziy “Yperepav Maxaptârijra, mhonotobnes ră xat” fue. Xp oby Bei, brieaivepey ue/pt 

zodde, uetă rije îepăe ădehedenroc, nai dfiiopev eiprpizas îv 1 moră rd Meţo- Pebpa Gasttzâ 

zadar, ră răv pofov ris maybe” JAR 6 ăxoiurjroc Ey0poc vic "Ewrhmoiae, 05% otâapey 

înot  ypnohpews dpvâvp ris Eatod xaxouijlaviac, mă dterăpate rijy "Exurjolav, x7i 

20opbfmoev îiwâc re, xi modv owyaâehpobe dmatănavrac' ddr, dv ua ănefhT;fir ră xaxby 

îmetvo &pyavov îXtet rod pthayălo» eo, xai ri) rob bneprătov Eairp6no» rîjs Wparatăe Ba- 

othetac ebpeveia, GA Empete rpia bnip ră âpodexa nowyieia dosvra ei rOnoy poor pepio». 

Actzăy ri Xogie Mon vopitev 1) Mawaptârms adi vă 2hvzi6pev; nod xavră 

nod 88v Bvvâneba vă zhnpâvoniev r600v unpi, vai râxove, xai Gamobeta, vă davetăpeda ai 

mâoa ăsmpa îvă râs Emovubawoboac ăhenaijave (rpiae” udpre Bs5s, ănepagioauey 

mhEovy vă zapatendiop ev, xai vă EXBopey adrod, pi peEpovres iBeiy rhv r&hetay dpmnapv râs 

"Exxmotas” pâvov 6 naviyados Bede ău.nore vă pă dy dzopoviiv voi vă Stadeltb E% ptoa» 

ză mană tităna, 6mod vă eipnvebo nai î) "Exxhroia, oi Tipeis. 

Sefiaţuov arie vpăppa vă Epopey, Brorixby ris dpafie abrije Dptetac, Tis wa 

ră Er stoav Ge6fev măpnoa xai navebroyi). 
adi, 'Abodorov Xa. 

"Ehdfouavy xai ră cefiaptov abrije 1pippa, vai bnepeyaăpnpey 7ijy zoBetvijy bptetav rs" 

zhdfouev 88 vai ră arahâvra, ua e Exyj tii edxlp pac 6 Giles Ooyxpofhayiac, âv vai 

Xatperodpev 8 abris. 

'0 Kosravrivovzbhewc, za dv Xprote ăfehp6c. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lut M. Ghedeon.) 

DCCCXXXV. 
Doamna Zamfira, a lui loan-Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre lucrurile ce trimete pentru mormântul soţului ei în Bucureşti (v. şi 8 Oetombre. 

No DCCCXXXVII). 

  

Mavapiorare, Gorbrare val Ge5aGpbtate Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-ve- 

dtozoza, nerate stăpâne, 

Tip Mavaptorrcă 7ns ebhafos 2p00A4bv6, Fericirii Tale cu evlavie mă închin, să- 

ăozalonăvn zip îepăv admis Gettăv 1 6 rutând sfinţita-Ți dreaptă; pe care Dum- 

Bebs vă zip BtacoMzrg Ev Dyreig mai ebri pezeu să Te ţie în sănătate şi în statornică 

pepiq Gurverei. Aăv 1jcov âovazây nară, tă 2apăv bună stare. Nu eră cu putinţă deocamdată 

vă 077005 vai i hapzâdec pă 7 pitt a se trimete şi sfeşnicele cu carul acesta 

-0070 6205 Eviwe 70p7, Emetdi) etvat 2pii- (domnesc) ce a pornit acum, de oare ce 

pasa fapta, st pă să o0vrobut elvat Drip sunt lucruri grele, ca unele ce împreună 

caîc înpâdvza oxăzss. Opoias 28 pai sd pp cu lada trag peste optzeci de ocale. De ase- 

papov ză Grota ară să Spa Ecotuaaptva ! menea şi marmura; care acestea le avem 

apă 20hh05, 4ai, pă sd vă eivat Gi340hay i pregătite de mult, şi, pentru că e grea tri- 

arâhiu.6o 055, Epvey iiunezia. Mâvoy masă i  meterea lor, s'a făcut zăbavră. Numai deo- 

d zapp tob Gano GTEWw Tv Gprogiy i camdată iată că trimet candela de argint 

patina dă vă apeuao0i ză is s | pentru a se atârnă sus la mormântul ră- 

poripaa 205 uanaţizo» ăzerii 469. Kai za- |  posatului domnului mieu. Și rog pe Fe- 

para Ti Manapi6ctjcă 91 vă Pâpiy wav ricirea Ta să faci ca un părinte al acelui
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1719, 
14 Octom- 

bre. 

nyrspac Exeivuv rod uonopiron. Kai maroztw | 
oby câ orâvova xai 14| hapmătec xai tb 
wâppiapov pă xapăbr, Azv ăppiGăhdo, p.axapt-- 
orare deon6rI, Gr 1, Moxaplârară vre ppov- 
mie dă Goa ovpetpo»w ai sie dutva ai 
eic ră pravă matdăxia ov, Kat TapoxaA. 
Nă iv heizy î ovvâpopi ras xai sie m EEăe. 
Nă ri zoypovi abproc 5 Qzbe mai vă 
7iy BrapoMrr, dă vă riv Eyouey nâvrore 
Gomdov, wat ăvetinropa, ai ovvăpouriy 

zapă râ birjorăre Tuây Abbey. Kai 6 

âmos Beds vă iv Gtapohărr 2v preia ele 
En modă xai ate, 

"Oxrofpiov 1]. 

Te “Yperspac Maxapidrqroc 
ăvbhov (şic) eic robe Gptouobs ebneiBeorăry: 

Zaweipu Acuvyz, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

răposat. Şi pe urmă, cu Dumnezeu, se 

trimet şi sfeşnicele şi marmura, cu corabia. 

Nu mă îndoiesc, prea-fericite stăpâne, că 
Fericirea Ta Te gândești la câte ni sunt de 

folos şi mie şi orfanilor miei copilaşi, şi 

rog să nu lipsească ajutorul Tău şi de 
acum înainte. Să-Ţi dea mulţi ani Domnul 
Dumnezeu și să Te ţie, ca să Te avem tot- 
deauna ajutător și sprijinitor şi împreună- 
lucrător pe lângă prea-înălțatul nostru 
Domn. Şi Dumnezeu Sfântul să 'Te ţie în 
sănătate întru ani mulţi şi buni. 

Octomvrie în 8. 

A Ferieirii Tale 

cu totul la porunci prea-supusă: 

_ Zamfira Doamna. 

DCCCĂXXVIL 
Spandoni, Marele-chartophylax, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

boala lui Nicolae-Vodă Mavrocordat şi ajutorul ce aşteaptă de la el pentru o clă- 
dire, de sigur a „marii şcoli naţionale“ din Constantinopol. 

"Enorohi) rob Meya5»- Xa propbhanoc Sa ay- 
mov, mpbe roy “leposohbuwy Xpboavfov mepi 
rîc ăoGeveiac mod îjreudvos Băayiac Nichi» 
Xa (PtĂoppowiTii;. 

To uaxapiwrătep, cefuopwrărp ai 60- 
Porăzp not norpi wii Geonry, 7 Osonpo- 

Giro mai 1 vre ăttagăore Ilarptăpym 

“leposohbuov, *opip, oplo Xpooâvio, ri 
&merhowtvijv aid xi ue” Gore ebhaetae 
Tp00xbY1oLv, 

To zâvrrnoy vai oefăoptov vpăuus ij 

Mawaptcrtăc 7rje zpooxowrtâs sdetăurj, ă- 
vațvobs re, 4ai minpotormjisie iv Geompob- 

prit6v rs 1ai d&dowarovy xi xotvotehi, 

îuci de bntp m XXAo moatvorărijv ai rt- 
pohveatrăriv byteiay, mb Gabeiac Snepexăpryv 
vapăias iv 6 Kbprae ravhărzor a6ha6i) ie 
Ec TRON, Davevopiavva Xa 2avedtbi. 

Ad răe Ex zohhije edvoine îepăs 
meiDaic ebyăc ami edhoyiac, xai 

Emeb/erat Euoi, Tâ 

Eug, at zeţi ris oixo5onobuâvre oixia, 
weyiorac Gsac ăvdouodoyă 7 bperepa Ber- 
zpobhijze vai xe/apitousya Maxaptozrjzt zăs 
păpirac. 

“Opiter Gr pia bob Ypăpu.aza hate, 47 
&y 

d0bhq rc, ai zoic mei 

uă ăzexpidr, (bnepelabualuy 88 ai   

Scrisoarea Marelui-Chartophylax Span- 
doni către al Ierusalimului Hrisant, despre 
boala Domnului 'Ţerii-Româneşti, Nicolae 
şi cu complimente. 

Celui prea-fericit, prea-venerat şi prea- 

înţelept al mieu părinte şi domn, celui 
de Dumnezeu ocrotit şi cu adevărat vrednice 

de iubire Patriarh al Ierusalimului, dom- 

nului, domnului Hrisant, cuvenitul respect 
şi cu toată evlavia închinare. 

Prea-cinstita, şi venerata scrisoare a Fe- 

ricirii Tale cu închinăciune o am primit, 

şi, cetind-o, şi aflând de sănătatea-Ți păzită 
de Dumnezeu şi vrednică de păstrare şi 

de obştese folos, iar mie mai presus de 
orice alta prea-dorită şi prea-cinstită, din 
adâncul inimii foarte m'am bucurat; pe 

care Domnul să Te ţie nevătămat întru 
ani cât de mulţi, pe deplin mulțămiţi şi 
fericiţi cu totul. 

Pentru cele din multă bună-roinţă sfinte 

şi de Dumnezeov ascultate rugăciuni şi bine- 
cuvântări, şi pentru cele ce mi le cei de 
sus mie, robului Tău, şi celor din jurul 
miev, şi pentru casa ce ai clădit, mul- 

ţămese foarte mult Fericirii Tale de Dum- 
nezeu ocrotită şi dăruită cu haruri. 

Spui că trei scrisori ale mele le-ai primit 
şi nu mi-ai răspuns (m'am mirat foarte
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Oz00cewv. Acta Bă ui Xăpie 7 bzepa'ţădo 

820, ze îmfpafedoavrt vi adrod “VOrAGTnTt, 
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Dap ob ai ebapisro abfhe. 

Tă papripară po Snhooay, 10 dâv 
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Tv Epo aţi sie oirodovijs, pă ză vă dobe- 

vs îi “Yyribere raw coa Guwe Ehzilu 
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zapada zh zapby abfevenăv pâna Vă 
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vă <b ăoemăotepoi, rd ore ij “Vpetpa 

Maas, dă vă 3000, ăzapatipos 

za dowahs. Te die Azpioars dnădora 

z0ds ZA păpods DDris X07a3006, vai cind, 

z0b Bă ză potire 20 GORI pico: 05 Tpăzet, 

„să 2poivet, 
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e
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50 Ypânaa asăs 09 as cip Maxapiârcă 

TG “paz vă ui sopiorâsat, ada, 

uzi ză Edo 20 Rata "Ăgu0, Vă 
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şi eu cum n'am primit de mult răspuns, 
nici de la Fericirea Ta, nici de la prea- 
înălțatul Domn, căruia şi aceluia de trei 

şi de patru ori i-am trimes serisori, iar 
de răspuns pănă acum de loc nu m'am 
învrednicit), aşă cerând vremea; de altfel 

spui iarăş că, după vrâstă, mă cinsteşti 

ca pe un părinte, iar, după învăţătură, ca 
pe dascălul Tău și, după vrednicia duhov- 

nicească, şi ca pe unul întru Duhul Sfânt 
prea-dorit şi preaziubit. Laude şi pro- 

grese-mi capătă cea înăscută şi filosofică a 

Pa bunătate şi mărinimie, pentru care nu 

sunt vrednic” nici destoinic a răsplăti şi a 

mulţămi Reverenţei Tale după cuviință; iar 

cel prea-bun şi mult darnic Domnul să-Ți 

dea în schimb răsplătiri înmiite pentru 

aplecarea binevoitoare şi dragostea ce arăţi 

către mine, prea-micul Tău şerb. 

Vodă nu mi-a răspuns, după cât se pare, 

din pricina bolii ce a căzut asupră-i; ci 

m'am mângâiat, căci mi-a spus Marele- 

Logofăt luliană că nici dumisale nu i-a, 

răspuns la multe scrisori ce-i ti mesese, 

pentru deosebite lucruri de nevoie. Slavă 

şi har prea-bunului Dumnezeu, care i-a 

dat Înălţimii Sale, prin rugăciunile-Ti 

sfinte şi de Dumnezeu ascultate, însănăto- 

şarea şi reluarea sănătăţii, Înălţimii Sale, 

care, cum spui, mă are peo treaptă de 

bunăvoință deosebită şi dragoste; şi de 

aceia nu se cuvine niciun îmbold din 

partea Fericirii Tale către Înălţimea Sa,— 

pentru care mulțămese iarăş. 

Păcatele mele au oprit, şi nu sa îngrijit 

nevoia ce o am, pentru clădire, pentru că 

Sa îmbolnăvit Înălţimea Sa; ei acum nă- 

dăjduiese ca fără zăbavă să-mi trimeată 

bani; şi mă rog ca această scrisoare dom- 

nească să se dea Înălţimii Sale, pe care, 

pentru mai multă siguranţă, o trimet Fe- 

ricirii 'Pale, ca să se dea neapărat şi sigur. 

Preasfinţitului de Larisa i-am împărtăşit 

de la Tine sărutări, şi i-am spus de hoge- 

turile (poruncile) casei: cum scrie, le aş- 

teaptă. 

Scrisoarea domnească, pentru că întâlnesc 

pe sfinţitul categumen, şi-mi spune că altă 

scrisoare afară de scrisorile către Fericirea 

Ta nu se află, am scos-o, şi am dat-o ca- 

puchehaielei, lui Armaga, ca să o trimeată 
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1719, 

21 Octom- 

bre. 

7 orei 76 biprjotăre Adfevrg, Gr rpăpo 
sis ră abrd pâna ob, napzorijvovrae rijy 
2voboăy vot Xpelov wat văvyamv 6m0d Exo, 

tă ră noMâpiua tEsa vic Evepyovpsvrie 
oixodonije, Xa Gtoua mpooxovnrăe vă poi 
mpopbăog ră Eeos rije Tyrjbrmtoe ob, xai 
vă pai Grei) ră re vewori Gavetodevra, ete 
rijv roptvăv AbBevreiav, xiha poor, xai 
Ecepa 8121/2 poata, Btwpapov mpoBovhenutvoy 
prăs upodoyiac prin nevraxooioy ypociwy, 

davetot)ăvrov eic iv mporepav A ddevretav Tis 

MoXofiac, &v ăuporepoov î) fopia mph rprâv 

Too, tesoăpov prjvây îjăn zapbe, ai pie 
vă poi ră oreihm abră, Emerâi mai mă Etosă 
wov EEEnov navtedâe. 

Adră vpăpe rii “Yinhărari ro», nai tor 
eie stâmoiv vas" xai, ăv stiva Gptouâs vre, 8 

po puodia vă vevij xai îx uw&pove rije 

Maxaprrrrec rs îi npEnovoa Topoxivrjate* 

Or. peyăhoy &umddtov poi viverat ele ri oi- 

xo0opijy, ăv dv ui mpopdăom î “Tynhorre 
rob ăompa, wa wivâvvebe! vă oyohăo xai 

vă dmpaxrijo Th Epyov râs oixodouijc, vă 
pă mepiyedobv ot zohoi. 

To fjpno» oxeâăv rije oixodonije ănmprisdi) 

&c râde, 6 by edavelodrv ră rpia rtooapa 
mapă Tâv oxpăptâvy, pă Gapby Xăuatoy. 

Oi mepi pă mnăvrec mavevhafâe npooXv- 
voda riv “Yperepav Maxaptârrra, 6uod ai 
Î) owp.medepa, wopârta "Epuvsra. “0 ăpxov 

xbpirim Kovoravrivos Bevrobpac er chiyac 
ijp&pac Bede Ea, xai Behw rod ănoâboe 

râc map” adr lepăe ebyăc wo ebhoiae. 
Tobra vară ră mapây, ai E iat xal 

deonerfeie edyai xai edhoyiut etmoav ue 

Îuâv. . 
ab, 'Oxrwâpiov tă. 

Tie Oeozpofhrtov xi ăftațăaro» buâv 

Mawaprbrnzoe îMyiatoc, atorăc 85 nai Gno= 

paicnzoc Gobhoc nai xară măvra sis tobe 

Oprop.obs vs, 6 Meyae-Xaprorbhat, 

Înavroviic. 

(Bibl, Ac. Rom., copiile d-lui. M. Ghedeon.) 

  

prea-înălțatului Domn, căruia-l seriu în 

chiar scrisoarea mea, înfățișând nevoia ce 
am, pentru multele cheltuieli de clădiri ce 
se urmează, şi-l rog cu închinăciune să-mi 

vie mila Înălţimii Sale şi să-mi trimeată 
cei de curând împrumutaţi, la Domnia 
de acum, o mie de lei, şi alţi 3721/, lei, 

dobândă mai veche a unui sinet de o mie 

cinei sute de lei, împrumutaţi la cea dintâiu 
Domnie în Moldova, al cărora amândurora 

soroe de acum trei ori patru luni a şi 

trecut, şi scriu să mi l-i trimeată, căci şi 

veniturile mele s'au isprăvit cu totul. 

Acestea le scriu Înălţimii Tale, şi fie-Ti 
ştiute, şi, dacă e voia Ta, la ceasul po- 

trivit să se facă şi din partea Fericirii 
Tale cuvenitul îndemn; căci mare piedecă 

mi se face la clădire, dacă nu-mi dă Înăl- 

țimea Sa banii, şi se poate să zăbovească 

şi să rămâie baltă lucrul elădirii, să mă 
râdă cei mai mulţi. 

Jumătate aproape din clădire s'a înălţat 

până acum, pentru care trei pătrimi le-am 
împrumutat de la zarafi, cu camătă mare. 

Cei din jurul mieu se închină toţi cu 
toată, evlavia Ferieirii Tale, asemenea şi 
cusera, dumneaei Erknota (sic). Dumnealui 

chirișgi Constantin Ventura va veni peste 
puţine zile şi-I voiu împărtăşi sfintele ru- 

găciuni şi binecuvântări dezla Tine. 

Acestea, deocamdată, iar sfintele şi de 
Dumnezeu ascultatele rugăciuni şi bine- 
cuvântări fie cu noi. 

1719, Octomvrie în 14. 

Al celei de Dumnezeu ocrotite şi vred- 

nice de iubire Ferieiri a Tale prea-mie, 
credineios şi neschimbat șerb şi întru toate 
la poruncile Tale, Marele-Chartophylax: 

Spandoni. 

DCCCXXXVII. 
Doamna Zamfira către Patriarhul Hrisant Notara, despre candela ce tri- 

mete la mormântul soţului ei, loan- Vodă Mavrocordat, şi sfeşnicele şi marmura 
ce ţine gata (altă versiune, cu altă dată, a n-lui vecexxxv). 

Maxaptorare, co brare vai oe6uopirare 

Stozota, Ti Manaprorijra tre ebha6âc zpoo- 
Î 

19V0, aoratoutn Tijv tepăv abris 0ettăv. | 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-res- 
pectate Patriarh, Fericirii Tale cu evlavie 
mă închin, sărutând sfinţita-Ți dreaptă.



    

Kptoc 6 Bzbe vă rw Braevhdrrg Ev brpteta 
vai empepia umvexei, 
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7 Tapiv Vă OTAĂ- 

dobv mai ot Mapună6ec pă rd dp rodro 6ncd 

îxivnoa ropa, îmstâi, sia npăuara Gap”, 
m pă mb Gsvrobut elvot Dnip răc 066vra 
xă3as. "Opolwe 88 nai mb uâpuapov” mă Onoia 

aibă ră Ezouev Erotpuopâva pb zohod, xal, 

& md vă stvat Bboxohoy rd Grăhotu6y ro, 
2pvev &pțonopia, Mâvov xară ră zaphv 20 

Ono ordvo rijv pnpâv xayă?hay Gă vă 
xpen.a00] înv sis ră pivijpaa Tod paxapito» 

ăpevrs u.65. Kai zapaxahă rijv Moxaptrijră 

rac Vă Xp să marepas Evelvob rod pa- 
“aprob. Ko arzi» oby Qeg azthvovrat ai oi 
Mapnădes oi rd wâpuapov, pă rd xapăâi. Aăy 

uei6shho, paxapiorare dsozora, 6rt î) Ma- 
xapiârije es epovriter tă Goa, onuptpoww eie 
îuăva mi sis ră Oppavă p.ob TatdĂAI, XA 

rapaxa& vă vijv Xeizy 7] aovâpouii, rs xx 

sie mb tâlc. 
Kbptos 6 

O
 

0?
 

E
,
 

Qeds vă rijv nodoypovă xi vă 

“zăv Gtapohărr, dă vă rhy Epopey năvrore 

Gorjfv vai ăvriinropa Xa Gbvăpounrijy Tapă 
zâ bymhotăre înv Abdevrg, sie Er 20XNă 

wat &a05. 

Tis “Vperepae Mamapiârqros Bobi, eis 

mode 6prou.ods ebreifeorări: 

1719, *OxroBpiov 21. 

Zapeipa Aduya, 

(Legrand, o. e., IV, p. 165, no 121.) 

  

Domnul Dumnezeu să 'Le păzească în să- 
nătate şi bună stare neîncetată. 

Nu eră cu putinţă deocamdată a se tri- 
mete și sfeşnicele cu carul acesta ce a, 

plecat acum, căci sunt lucruri grele, căci 
cu sipetul fac peste optzeci de ocale. De ase- 
menea şi marmura; care acestea le avem 
gătite de mult, şi, pentru că e grea tri- 
meterea lor, s'a făcut zăbavă. Ci acum 
iată că, trimet candela de argint ca să se 
atârne de-asupra la mormântul răposatului 
mieu domn. Şi rog pe Fericirea Ta să 
faci ca un părinte al acelui răposat. Şi 
apoi cu Dumnezeu se trimet şi sfeșnicele 
şi marmura, cu corabia. Nu mă îndoiesc, 

prea-fericite stăpâne, că Fericirea Ta Te 
gândeşti la câte-mi folosese mie şi orfa- 
nilor miei copilaşi, şi rog să nu lipsească 
ajutorul “Tău nici de acum înainte. 

Domnul Dumnezeu să-i dea mulţi ani 
şi să Te păzească, pentru ca să Te avem 
totdeauna, ca ajutător şi sprijinitor şi îm- 

preună-lucrător pe lângă prea-înălțatul 

nostru Domn, întru ani mulţi şi buni. 

A Fericirii Tale roabă prea-supusă la 

porunci: 
1719, Oetomvrrie în 21. 

Zamfira Doomna. 

DCCCXXXVIII. 
Act patriarhal constantinopolitan pentru aşezarea noului Mitropolit al Un- 

grovlahiei, Daniil, în locul răposatului Mitrofan. 

"Ezeâh 1 amorăzn Mntpozons Obyrpo- 
Ghaias “/mpebonca xarahihetzzat ăpyiepios 
prgotov, âze 705 2v abrij 2poapgtepazeboaytos 

xdp Mmzpotpăvovs apbs Kbptov Exâruijoavros, 

„ai eie zăe almviobs povăs weraotăvzac, fi] 

Mecpiâzrs Tpby, Ea Dei vai ări, 
Dmorsipâvas 70 MAT abriy AROGz0ONuă 

cirnopeva zobro Bpow Mrepozdhete vai 

zapyias teze Xap0d0a, 05 zi epoviiza 

zobsoy Emtsezpauuâm zapă Bac, vai zby 

ăia EpA5TG RpOBSÂTI,) 2pa jet gisea sfat -/pE 

ăzapaietizoy VEAzI peri, Gaze wndepiay ar 

zac 

4 

încheie ăppepazris îz0râveus Eora- 

piete, 0 G5ov Exp 

AyezioraRz07, 

ai Tabrtja Rapiteiy 

DI, eportăa 14 50î4).0504 

Eptosipoas Ba abrij sv dies popa îoă- 

evo Drenpaztri Rupea zi 89 ati, Ac 
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De oare ce preasfinţita Mitropolie a 

Ungrovlahiei a fost lăsată în văduvie de ar- 
hiereu legiuit, de oare ce acela care fusese 
în ea arhiereu, chir Mitrofan, plecase spre 

Domnul, şi se mutase la veşnicele lăcaşuri, 

Smerenia Noastră, care, cu mila şi harul 

lui Dumnezeu, am ajunsa moşteni Mi- 

tropoliile şi eparhiile supuse Scaunului 
nostru apostolicese şi ecumenic, ca unul 
care am căpătat de la Dumnezeu grija 
lor şi datoria neapărată de a alege căpe- 
tenie rrednică pentru fiecare, aşă încât 

uiciuna din ele să nu fie lăsată fără su- 
praveghere arhierească, n'am crezut că 

trebuie a o trece cu vederea nici pe a- 

ceata fără supraveghetor, ci, puindu-ni 

în minte a-i aşeză în frunte unul care să 

1120. 
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jtabv rod Xptarod noluvtov, 858wxev ăBetav, poată păstori cu sufletească păstorie turma, 
âtă marpiapyiije abrie Ex560ews, roie 2vâr- cuvântătoare a lui Hristos ce este acolo, 

u.0d91y Ev Obyypobhayig &dehpoie adrije, ăyiots am dat voie, cu a noastră patriarhicească, 
ăpptepebaty, eidijoe! zai ovvarvtoer rob bpAc- deslegare aceasta, fraţilor noștri ce sunt în 

rărov, Goputătov re vai eboeGeorăruv Ab- Ungrovlahia, sfinţiţi arhierei, ca, cu ştirea şi 
d£yro» xai îepâvoc măome Obwpobhayiac, învoirea prea-înălţatului, prea-înțeleptului 

xopiav, *opiob "loâvvov Nixohdov "Adetăvâprv şi prea-cucernicului Domn şi stăpânitor 

Boeâ6âa, Wljpove moiroat xavovmăc, xară ! a, toată Ungrovlahia,domnul domn lo Ni- 
ri Exxhmotaortxiy bxorbnoaty, 8v îy 6 ăva- colae Alexandru Voevod, să puie voturi 

paveic 2poriuwtepos xetporovij0ij îv adr, ăp- canonice, după datina bisericească, prin 

jtepede ai mpoorărue. kai, robrov ovvre- care cel ce se va vedeă mai cu bunăvoință 
eoDetoâv db re 705 nprpv Biâbyre, xp să se hirotonisească acolo arhiereu şi păstor. 
Xouey, xai rob zpory Peposhoy, xdp Pio- Şi, acestea, fiind săvârşite de fostul de Vidin, 
0505, mprewpidn mai mpoeteheyi, râv ăMhov 5 | chir Simion, şi de fostul de Pharsale, chir. 
Geomtoraros Enioxonoc rije adrije Myrpo- Filoteiu, sa ales dintre alţii prea-cucer- 

nâhews Mrotto», xp Aaviă. nicul episcop, din acea Mitropolie, de   
| Buzău, chir Daniil. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCCXXXIX. 
Ieremia al III-lea, Patriarh de Constantinopol, către Domnii români, ară- 

tându-li clădirea bisericii patriarhale, „şi cu chiliile din afară“, cu voia Sultanului, 

cerând şi ajutor pentru acoperirea cheltuelilor şi datoriilor, întru pomenirea lor. 

“lepeniac, Sh Geod apytentoxonos Kovorovrwobndhews, Nas “Poums, 2ai oirowe- 

vxăc Iarpiăpync. 
Tă bnepExovra xi. Gâdhoya râv Ep role bmepEyovat mai AEtOXOȚOIG Tâhv &vâpâv 

măâvros npoofrei, &nep oi mpărrovrec vai bmepeyovrec vai ttohovirepo! râv ăXhoy eix6twc 

etoi ze mat dvouătovrat. “Or pâv ră ms ebnotiac xai xuvoviyc ypijua brepiâporat râv ăĂ- 
Îoy xadây, 20hhă mă mei robro uapzbpia zapă rij “lepă Ppwoi, aha re ai Nea 70 re 

văp &nooroxăv feiov Adytov eboz6oopbvos ua vai corpiwdâe zapatvai, XEvoy: „tije 88 e5- 

motiac xai xowoviac pi) Entavfaveota€. „Toabrate ăs Ovoiate“, oii, „ebapeoreirat 6 Beoc“ * 
ai rd mădat vpatpirdv tepbv A6ytov rabră robro mtorobrat: „therunobyaie ai nioreaii, 0ăox0v, 

„ănorndaipova duapria“, mai Yopie tempioobyns ăxaprse Îi Voi păve: „ăpligavoy Năp“, 
e Er zic, Tâv îepâv ăvâpây, „xây phpia varopfhanpev ășadă, yopie Shenuoobwes EntGijvat 
râv rîc Baonetoc mpoli5pov“ * o55eyi văp obrovy roy zâvtov e îNEp Peod Qepaneberat, 0 

Zheoc uai difera mponopebovrat * „Eeov văp“, joi, „0âdo, xai od Onoizv“. "Obev xai abrăc 
obroc 6 Bebe zoriv 6 npozovpy6c Te nai abrovpybe ris ebnoiac x xowoviac, Grep î dmwovp- 
mio rod o»umăvroc x6640v ăpiâtiwe mapiorna* 8 ăyafornza xai Yăp uăvrjv Ex 705 ui 

ăvroc sic ră sivar ză dvra dm re poxapias Tpră3oc mapiyfimoav. „'Emei văp 05% pret“, 
onoiv 6 ueyac îv Beohoyim Lpmtâptoc, „rii Beta, varieze mă wtveiodat map” Euvri,  Edet 
„obîvar ră dvadâv, os mheiova i 7ă ebepyerobpeva, 2pâroy Ewost tăc dyehnăe âvvăuere, vai 
ză Evy6wa. Eprov 1jv Arp ovpzimpobuevov xai zvebuart zeherobuevov * ei0P obroc Exousyoe ua 

răv dtofmrăv 7odroy VReorIjsato 760uovi. "O0Bev nai wahâe MEyerat pie tepoig wait Bachdţote 
ăvâpăaiwv os 6 dyabonory Ex rob Becd tort: pineira: wi jăp 6 edepyerâv Bet, 7âăv Er- 

X£ovra îmi mâot mă Eheoc adrod, Kai cdro uâv zohia/66=y uepaprbprizat ză zis ebantiac vai 

xowovia bepâyov Xa GâdhoYovy. 

“Om 68 xai î) Yuerepa “Yirhdrne, DnepExovoa x3i Afrohovorăpa ZONĂ TE TpoYeva0- 

măpoy val râv îv 7oie va fuâc jpovors brăpyet, mp6âyhov ros azăot xabtoriire” rd utv 
1ăp rod vyâvove meptoavăc Ex Tpoi6vuy zezhobrijxe, 77 dă ebxinmpia Tie ziorewe zavradanai 

Yăprow bv xariphaiopevoc val dimrie abyijuac:w, ebnotBevola 1ai Tevi Dzepfabuaotos Ey 00- 
pia mal 6 xabtorire” 7 adDevrra 8 aftowar: Bedfev ztujfeioa, 0b% 1jzzov Xoopeicat Da” 

adrâv îi zobrots rby vahoztoubv abrăc zepiridr,or, zoic pliate; Tpotepiuac! mie otxsias ed- 
potac ze xat xadoxăvalias, e ară Wapropobot ră zpăţpata” Xp zoivoy rari, ză Tis ed-



  

motiac 5nhadi, a rd zic prhevoefeorărms co» xi dârayăorov "Erhaunporntos onepexov, (e- 

w&a edoradi, mie mapobsne Înây, zapi îi 6 Moyoc, broftozws xexrrutvot, pată Aprstăv 

îmi5uy măwo xi Bădţove ebnadinohoro» aywithhouev duiv iv atrqotv Tu, OD, tos 7v0- 

obvrac bus ră eipapsva Btâionovres, A e stdorac Dnoutpvijoxavtec” Dropipvijonstv xai Yăp 

20, 6d dâdoxew robe Ye siădrac. "Amovordv oby oi tavephy sic râde ejtvero ua apă ti) 

“Yperiga “Tomsrne î) în Edfpov, Bă EX, ăvăxrtote x oixodoui) 705 af pis 7av- 

cinzo» narpiapytxod vaod, peră ai râv mEpt; Gontrioy, 5mob Evevoev d baepăyadoc Kbptos 

ie zăâc xapăine rod re abroxpăropoc XA WpITALOTĂTO» ĂyAXToc ai zâv Dneprărov Îpâv fie- 

uâvoy xi adbzvrây, vai dEBomaotv Îpiv Astay avotandoljoat Ex Depehiov zăy eipnuâvoy 7âv- 

osarov natpiapyidv vaby 13 ră REptt dormit * Erpstav due al TpEXOLOLV Etoda nâp- 

modă ze xi nodvăpipa, âmep 2 avăwnnie tdavetodnpev sbv To, mai cu XXADO3v Eortv 

zinc weră Bebv xofepynbijvat cobra ei pi, zapă. rile forjBetas, ovvâpopie xai Eherp.oobye Tv 

prhevoefây yptoztavâv, &v rijv bnepoxiy, e etparat, xexrpâvn Îi bperepa B=notfera vai pum- 

pie îuerăpac Berjozwe i 2Apaxhijococ, otxodev moufoet nâvroc td motmtâov, ai An00w08t Tv 

în ris guoiăfo» xai ohoApisro» adrie mpnatptoene zhovadâopw Epavov, "Ay Grov 17 08 

toc wrizop ivâpevos wi wnporrâpevoc, Est xi adie îwmeviorapov 16 re uvnu6onvov arii 

ămanănavatov, vai 2E âvipono răv Emotwvoy* no d8 pădhoy xai zijy zapă Tod utodanod6ro'» 

Beob inâtovy ăvmprobiav, d xai Îjpete, o: azapaierjtat ai BzpuâraroL adr ebxerat, 0b 745- 

oâuea, isrebovree dă navrăe 705 vapoMnraty mb Evâotov adrije Doc îv ze abfavrixe adrjs 

Opăvp eiprwx6y, ărâpapov, Ravebtp66w0v, TOhoypÂVÂV Te Xa TAVENTIXODI, XAi ăvranoâbvat 

duiv av Eveow val Eobhrjov abrijs mhoboia ră ZE adrod Ex râv ăxevorov abrijs 0no4pâv, 

iv ze m zapâvrt Gimp mat îv 1 pEMovrI. — 1720. 

(Ghedeon, Xpâvtua nod zurpiapăix0d otunv xal mod va0d; pp. 152-4; ef. şisbid., p. 87 şi nota 167.) 

„  DCCCXL. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat scuteşte de dăjdi pe Pantazi Primicheriul 

pentru slujbe făcute ţerii şi Domnului). 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

    

DCCCĂLI. 
Gramată patriarhală din Constantinopol, pentru scutirea de dăjdi a lui 

Pantazi Primicheriul. 

  

arpeapptrv Emefatazi,ptov Tpâp.y2 mpbs | Gramată patriarhicească de întărire către 

by Mpeponorzqy Obxpofhaylas zefi 7ijs : Mitropolitul Ungrovlahiei, pentru scutirea 

ăovâccias Taveatii Iprutxmgpio»?. | lui Pantazi Primicheriul. 

1720. | 1720. 

“leptoraze Mqrpozohiza Obyrpofhapias, 5zâp- Preasfinţite Mitropolit al Ungrovlahiei, 

zuue uni Etape Ihavryây, îv “Arie Ivebuzet prea-cinstite şi exarh al Plaiurilor, întru 

ăgazmpeă deh nai ovhherobpiă, 1 Gotd- Duhul Sfânt iubite frate şi coliturghisitor, 

azot Xadrprobuevot 7ây arăt tepâav 4. GE- şi prea-cuvioşi eategumeni ai celor de acolo 

fapiov povasTnpioy, eeviozatat Xopovses, sfinte şi venerate mănăstiri, prea-nobili 

pion apripuazerai axă Nazi edi pptvot boieri, folositori negustori şi ceilalţi bine- 

-punmavol, serva îv Kogio rază Tis în cuvântaţi creştini, fii întru Domnul iubiţi 

Mecprâerzos, pâpts ein Duty uai eiplira d ai Smereniei Noastre, har să vă fie vouă 

Bic, dp 6, edhoţiz 47 097 /Opn Ss zap' şi pace de la Dumnezeu, iar rugăciune, 

Tuy. binecuvântare şi iertare de la noi. 

“Osa ză vacă vatpod Epdaoa zthost- Câte cândră după vremuri s'au întâmplat 

univ ai sdezţecabijrat, vai 20bt0 pd to a se dărui şi a se face bine, şi mai ales 

  

1 V, no DCCCILI. 

1 La l-iu lalie 1720, Mihai Cantacuzino fiul împrumată, în Brasov, o mie ds lei de la „dominus 

Pantazi Primiker, amicus noster charissimus*, amanetândau-i inoţiile sale de dincoace de Olt (orga, Do- 

cumentele Cuntaeuzinilor. pp. 183-5, no DECOXL1). 

1120. 
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ră 86 abdfevrrnây xpvoofobhoy anohvdtvra 
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Gopevay Bxoloc rai var dfiay pticâopiare 

xai ăyrădoeot ră miorby val npodvuov 77 
daxoviae. Exelvov, Ep” d pi dtopăvew ciy 
âperijv âvEpaorav brd 7ây mposorăvat Nav 

Toy, — radra Eppawlâuevă more %ai îuiv, xai 

zic Exxhmotaorinije mpovolas deâueva sie u6- 
wo Xa Gumvexi) rijv &opăhetay, Gmoyije 
ămăcne endăta xpivezat, e rod Siwoiav xai 
vopipob ExGpeva” măyreddey ai iv npooii- 
xovoay Emtoborastv hap6ăvet mapă rije 'Ex- 
xAroiac, Îv 1perepuv zarptapyinâv Xa 0wy0- 
Î6Y paupăroy, ai Tijv ele răy ersmera 
Xp6vov Swntâwotv tavrois meprnoteirat ri) dv- 
vâpet rod mnvebuxroc, Gventyetpqtov Tot pe- 

TaeveorEpors Gmodewnybyra,. e olov re, riy 
ăvarporijy xai ăvaipeatv zic 2£ pis made 
xi Oxoias adr broorăcewe. 

"Emetdi, rotyapody ai 6 ebptoxâuevoc ai 

varpiâoy sic ră arid 2v yproiuote mpay- 
parevraie dp Ilavralis Ilprpuxriptoc, vide 
xară 2vedpa ăvarnrăs rs Îu.6v Merprorqroc, 
eEvrmperijoac mars ai mpodbuos râ Bby- 

horărp xai eboefeorărp Adftvry xai eu oyt 
năotic Odyxpofhayias, xopip xopie "lodwq 
Ninohdup” A )etdvăpov Boe66dq, râ ară mvedpa 
big dyazrre mai nepinolire ris îjpâv Me- 
Tptârntoc, %oi ri) adr whoypiore rtăpa, 
ebmptornoev, âc eixos, cj adrod “Yymhsenrt, 
dă rijs ntoric xai mpodbuo» abrod Gapamelae 
xat Bobhebozoc, îbore vai ăavăooiq riudijvat 
7ây etGousyoy adrâ0. zhqpododar dnd rây 

bamtdwy daouây mai ovădoeny, xai thevde- 
pobîjvar zăons dearovpyias xai mpopodoyius 

âv exhâuzpo» wat adfevrixod xpwoofobhhov 
orhoripfjdEvroc wat Entâwprbevroc adrg bră 
ris Exetvov “Yymhdemros, ei ăuotiy rii 

xxdoxăţabias abrod vai mtorie Oepansiae, 
2v q xpoooâobhig dopitovrat ai meptexovrat 
mo mâva ră ei dovâooiay mavzeNi) 
xoi Ehendepiav mavrăc Găpow xai ămatri- 
Gewg, ebepyerndivra adr zpovâua, 

Eowhopevoc oby 6 fmjsis xbp Ilavratie 
Iprpuxijproe iv othoztumdeicav rubrijv adr 

zevdepiay mai ăovâociay pâysty eic md tije 
perădezov vai aperazivrizov, ten rii 
îjuây Merptâcrros Emifefaâoat adrijy 3» 1,- 
pwertpob zarpiopytnob nai Goyo0wn5 pă 

waTos. “Ode zijv SEnoty adrob os ebhorov 
xai Otxalay ebuevăe ămodetăuevoc, Vb] 
ai stOjjgst 705 paxapioTăTov» vai puotăro» 
Ilarprăpxov “lepocohbuov, xbpiov, xbpiov Xp   

cele prin domneşti hrisoave făcute ca dar 
drept-eredincioşilor, pentru pricini binecu- 
vântate, pronomii şi hărăziri, corespun- 

zând cu dreptate celor după vrednieie 
daruri şi răsplătiri credinţa şi graba slujbei 

acelora, pentru a nu rămâneă virtutea 
nerăsplătită de acei cari au sarcina de a 

îngriji, — acestea înfăţişându-ni-se şi nouă, 
şi având nevoie de grija bisericească pentru 
statorniea şi necontenita lor siguranță, se 

judecă a fi vrednice de toată primirea, 

ca unele ce se împărtăşese de dreptate și 

legiuire; de aceia capătă şi cuvenita, spri- 
Jinire de la Biserică, prin gramatele noastre 

patriarhiceşti şi sinodiceşti, şi li procură 
pentru vremea viitoare statornicie prin pu- 
terea duhovnicească, arătând neatacabilă 

pentru urmaşi, ca să zicem aşă, răsturnarea 
şi nimicirea, celei dintru început bune şi 

drepte stări a lor. - 

De oare ce deci şi cel ce se află şi pe- 
trece pe aici, între folositorii negustori, 

chir Pantazi Primicheriul, fiu sufletesc 
iubit al Smereniei Noastre, slujind cu ere- 
dinţă şi cu grabă prea-înălțatului şi prea- 
piosului Domn şi stăpân a toată Ungro- 
vlahia, domnul domn Io Nicolae Alexandru 

Voevod, cel după suflet iubit şi prea-dorit 
fiu al Smereniei Noastre şi iubitoarei de 

Dumnezeu ţeri de acolo, I-a plăcut, cum 

e şi firesc, Înălţimii Sale, pentru credin- 
cioasa şi grabnica lui slujbă, aşă încât a 

fost cinstit şi cu scutirea de cele ce în 
acel loc obișnuiesc a se plăti de supuși 
legături şi dări, şi a fost liberat de toată 
slujba şi dajdea prin hrisov strălucit şi 

domnese dăruit lui de Înălţimea Sa, ca 
răsplată pentru destoinicia și slujba lui 

credincioasă, în care hrisov se orânduiese 
şi se cuprind anume toate cele pentru 

scutirea pe deplin şi slobozenia de orice 
greutate şi cerere, ca pronomii lui dăruite, 

voind deci zisul domn Pantazi Primi- 
cheriul ca această slobozenie şi scutire de 

dări ce i s'a dăruit să rămâie de acum 
înainte neschimbată şi neelintită, s'a rugat 

de Smerenia Noastră să fie întărită prin 
a noastră gramată patriarhicească şi so- 

bornicească. Pentru care, primind rugă- 
mintea lui ca binecuvântată şi dreaptă, 

cu părerea şi ştirea prea-ferieitului şi prea- 
sfinţitului Patriarh de Ierusalim, domnul



  

aăvfov, zo5 &v “Ariw Ilvsbnar ăyanqrod %ai 
mepinobi,ro» &5ehpob ai Gbhhetrivpr0d Tv, 
vpărpovrec ăn apatvâu6a avvodixâc, ueră râv 

ep îpâc teporituy Gpyteptoy voi Dmepri- 
nov, zâv Ev “Avi Ilvebpar: ăyazrrâv Tv 

ădedoâv Xa ovhderonprâv, tva, Tod ta Me 
G&vroc abfzuriod mat exhăuz[ob Xp»oofobh- 
Mob Eew âpelhovroc Xată TăGav văr 

Th abpoc vai rijv ioxbv ameriflezov nai due- 

maivitoy, zic aiva Thy &ravra, 5 [inbeie 
xdp Iavralăs Tlpwuxiiptos Dzâpyp obăoros, 

vevâyAmrs re xal ăvenrpexoros Xa AMa- 
nalirnroc napă 2aytbe TpooOTov, 8 nâot 

moic siBowăvote adr 5606. popotc re 
wo. Guâdazat, 4ară rijv mepinvjbtv rod olho- 

mipjBevroc bă rod 87, edoefsorărov Abdsy- 
ab XpooaGobhhov Xa ebepyernplo» 1păuparos 

adr sic ăuohy îs je mezolqe vali Ecpa- 

vpwos tori adrod dovhhosuc nphe te rij 

adzod “Yororrza xai mph ri abrâdt răpav 
Obyxpofhayiac” nai ppdeis note roy dnăvrov 
rohuajom Exmpeăoa! xai voyhijoat adrâ ai 
Cpeiv zap” abrob abâoaty, noi Î Oy, 

avazpiar me ani pat Th pthotipijfdet- 

av adr &obdooiav, vai Ehevbepiay, xai ă- 

vesw 3 abdevrinob Xpwooâobhhow âtEzote 

% Av me îvâArotwv oiavody AT Euzoti0%), 

&Bzrây ră Ev Tr 2apovrt Verpauntva, 6 tat- 

0droc, Ozoias dv em ritene nai Ga0ud, 

ăpoptoutvos et apă Tic paxapias xai Dac 

Tprâ3oc, voi xatrpauâvos, Xa do Abptitoc, 

ai XXoroc pară Băvaroy, îv 7 vdy atât 

vai Ey 7 pEMĂOvTI, Vai TĂGAIS Tale FATpl- 

sai ua Goyoâwmais ăpaie 1 re aloviep 

ăvaBăvazt ba6ăwmoc, wa Evop0s 705 îopbe 

71 etwqe, 

“Oey ste Evdetty a9i Buren Ti dstă- 

deray rîjs pozwrjfetone ăanâoaias dv abbey” 

zw05 posofobhăod 10 fifevst dp aveati, 

îvEvezo pui Th Taphv Tppttapov TITpap prd 

ovvolirby ăatfefatoziptov vpăppa ai Exe- 

366%, abză. 

pt 

(Legrand, Recucil, p. 247 şi urm., no 136.) 

  

    

domn Hrisant, cel întru Dahul Sfânt iubit 

şi prea-dorit frate şi coliturghisitor al nostru, 

seriind hotărâm sinodiceşte, împreună cu 
cei din jurul nostru preasfinţiţi arhierei 
şi prea-cinstiţi, întru Duhul Sfânt iubiţi 

ai noştri fraţi şi coliturghisitori, pentru 
ca, trebuind ca acel hrisov domnese şi 

prea-strălucit să-şi aibă la orice nevoie 
puterea şi tăria neschimbată şi neelintită, 

în tot veacul, dumnealui Pantazi Primi- 

cheriul să fie scutit, netulburat şi neatacat 

şi nesupărat cu cererea, de către orice chip, 
în toate cele obişnuite acolo a se da dări 

şi dăjdi, după cuprinderea domnescului 
hrisov de binefacere dăruit cândvă lui de 
către prea-cucernicul Domn pentru răs- 
plătirea credincioasei slujbe pe care a 

făcut-o şi a arătat-o către Înălțimea Sa 
şi către cea de acolo ţară a Ungrovlahiei; 
şi nimeni vre-odată dintre toţi să nu în- 
drăznească a-l atacă sau a-l supără şi a 

cere de la el dajde, multă ori puţină, şi 
a răsturnă şi a strică scutirea ce i sa 

dăruit şi slobozenia şi uşurarea prin hrisov 

domnese; iar, pe urmă, dacă cinevă i-ar 

face vre-o tulburare de orice fel, stricând 

cele serise în aceasta, unul ca acela, de 

orice stare sau treaptă ar fi, să fie afu- 

risit de Fericita și Sfânta Treime, şi blăs- 

tămat şi neiertat şi nedeslegat după moarte, 

în veacul de acum şi în cel viitor, şi supus 
tuturor afuriseniilor părintești şi sinodiceşti 
şi veşnicei anateme, şi părtaş al focului 

gheenei. 

Deci spre vădire şi statornică siguranţă 
a scutirii dăruite prin hrisov domnese zi- 
sului chir Pantazi, sa făcut şi această 
gramată a noastră patriarhicească sobor- 
nicească, de întărire, şi i sa dat. 

1720. 

  

DCCCXLII. 
Atanasie ieromonahul, dascălul şcolii greceşti din Iaşi, despre lipsa de cărţi. 

"Eztozohi, 'ABavanio) tepoporă 0», 

spodis, 25 XpboaB, neţi Sâ avar 

  

înws 265 Boohpovstos, ât5aorâhav zis îv "lasio 

mad a'johiiov 70576, 

1 Oricum după 1107. Moartea Patriarhului Dosoftei, la o nouă cetire, mi se pare a fi recentă. E 

pusă între bârtii din 1120. 
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Moxapubrare, dpbrare xai cororare dtonora vai Bei, fubhij [larptăpya ris ăworărne 
zâheoc “epovoxhiju. xai zâane llzhatorivac, xbpre, xbpre Xpbsavbz, xai îuoi cefnaprbrare ză- 
zep xai abdevra, zi Liv osfaouiay Mazrprbcnra Bovhaâz, ebhafz re oi owner Tpos- 
x9v67, Ti oyiav abrije dettâv jdtwe dondtoat, deâwevoc tab Bas vă riv ăzohâboy td zapby 
edrwpe, uă mahijv bitetay, ebroyiav ze, xi nahiv narăoraaiy Xa Exdrepov, 

Aofaap&yog vă eivat d aayrodbyapos Bebe xai 7, Baia. zoo Ilpâvota, îjctc, rob Exhenrode 
adrod mpovoây vai zpoţtvboroy, dară rbv Bztov Ilxdhoy, xai mpoopitei, wai sie Getac adrod 
bzovpiiac xadoră, bozep JebOrpev tdeiv zai riv Siy Maxaptârnra, îjvriva, în veapâs Îjhxiae 
1) Baia apâwvoore darnpodoa xai=râv tvayioy zâvrov Btapvhărrovoa, oc dtbrarov mai Ex- 
Nexrâraroy bnoxeiievoy, vâv xartarnjoz zotpihy râv adrod doyiây mpofărov, vai Entrqpariiv Tây 
ayiov adto5 2p„oxvnpătoy, îre, end Gt5cvroc, obâzy ioyba 5 oivos. 'AMă rd BEA npua Tv 
pobonusvoy Abrăy most val ele pâs det: „05 Bbvarar“, Xeoy, n6hs xpo6ivar, Envy Bpavs 
newSm * ob dă văp mpiownov Ghănst, &hă mapitas ai veppobs ărăter drxaiwe. "Evretys hotzoy, 
zai 4x7e0505, Baia, xi tepă ris bete Ilpovotac paxaprorărn ebhori, warebObvovoa ră tvr] 
râv die» abris nodây sie 23bv eiprivae, pă %xhăy biteiay edrwyiay re nat paxporiuEpevoty ueypt 
6nOorăro» vijpove, vEvoro, văvatro, pipobusvoc xai varoplây ră 705 poxapirav xaropdouara, 
voi EEetya, 

"lipă 0, zâv âppovorarov, î) piăhhov eineiy ăyapteorarov noi dvbu6vo, pa wahEcete 
pă 700 Aono5, cb pafnriv, Gh EXăxtatov Bobhov, îi nd Beitne we htsa 6v055; Mr- 

Bau.66, xopte, dy erohundoa vă vpăţo ri Sf Maxaprârari: 2vOvuobuevoc 2004%i6, Rapsnixpova 
Xa mapOpyt5a Tăv 2uby edeperiy, Thy, 1j6s»povrac rijv umăBetay, uiuobuevoc Tăy paXăptov 

E
 aâiă mpbc robe Gibxovras adry, xal mbv 'looijip mphe robe ădedpobe, wat uăhora Tod Xu- 

poe pas nn ră evos râv ăyapiorev, dev m vot Xa Tpeuoy ti) Xetpi, E76Ăunoa vo - 
ziv iv Xiv Mamaptornra pă rd zapăv dvăftov pannuărtov, xi B3owat vă ră Gsplijre boăv 

ănoorăro» ztvoc &yapopăy, xai, ănohauăvoy ri Ev Maxapiârqra e5Oouoy, by aa af 

App edrby7, 66c ot 0bŢyEprjoiv nzâvtov Tây Ev djvola nratouinuv. 

Kai, ăy piere vă itebpers Gă X5vov ue 

Te ebptox6yao7e, Xăpur Xprotod ai âv ed- 
Xâv cas div, piexpt rod vâv bâney, dA 
05X e Deouzy, GA oc OovâueBa xai ac 6 

Ezdc edâ6xnoev, Gr matdebouat Dă ris xa- 
radbots, xi ebploxomat ete ră Liăorov dh 

r6y Beopaveiwv,— ri p.ăs Eoepev 6 "Exhaunps- 
razos Bă vă voi orovăaariptoy. Llhiy ră 

năvra was 400ey Ecwre zi Eu, za pădora 
dăv Exowev 6rfhia ris omovâne, ore oXoâa- 

vixă, obre EXAmyză, mai Ex Evdeie vai tije 
pelac mai pwabiozac* mat ebpionouar eie 

vivăvvov, 

A 
“Os Ex uă rd 

ueioy 2aprivopias Xa râs airTjozos 2Apaxxd 

  
Ta4p0y ov ebrehte 

ŞI, dacă doriţi să aflaţi pentru noi. cum 

ne aflăm, cu harul lui Dumnezeu și prin 
sfintele-i rugăciuni, pănă acum trăim, 

dar nu după cum voim, ei cum putem și 
cum a binevoit Dumnezeu, căci sunt su- 

părat de cataroiu, şi mă aflu la laşi de 

la Bobotează, — căci m'a adus prea-Lumi- 

natul ca să deschidă şcoala. Numai cât 

toate ni sunt slabe înlăuntru şi în afară, 
şi mai ales nu avem cărţi de studiu, nici 
sloveneşti, nici elineşti, şi eu lipsit şi de 

sănătate şi de învăţătură; şi mă aflu în 

primejdie. 

(Cere la urmă a i se trimete „un Chry- 

soloras, un Caton, şi altele poetice, căci 
n'am niciuna; poate să se afle și caiete 

de şcoală, şi vreo gramatică, neavându-le.“) 

TpoG1dv, xai G5oua! 0» /oplozwe, xai sic 67- 

zăv agora ăvipunoy vă Eje ziutovy 1ai Ga- 

Găsutiv Gas Ypâuua, uaxipn Bioryov vai, sir 35 Gpinsze, Tpaveră was, Tapanză TONĂ, 

i uk wâs ăzofădere, Gri zaptidov ră zp XaAt b-1 p S 4R095 LET LT PT) (4 

edhoţiay: 17 05Y/Opraty. 

vai Cqrobuey Epety etplviv, Xa map” duv 

Tadra dă 705 zapovros, 13 Gsia Sbvaţute Eorat năvra eră rijs Lis Mazapidrros, 
e 

CA pay. Tod 8 paxapieao Acatfisov usi îjuerăpov Beszorov va abhâvrov, pazapi zoo îi uvijur) 
. E a , [d * N. A 

5 Bebe ăvazaboet adrdv sie răc paxapias uovăc ris obpaviov facideias sis aibyas, uri. 

Tis “Yuerepas cefasuias MaxapiTptos 
Me Bâpfoc câs mapa dă avea X 

2 

216 Ehăiatos â0dhoc, 

pooohopâv, î Kăzoya, îi ăia zori, Ono



S sf ed , o A 7 - , . 
dafălo»v oi ăpyăprot, Gr! 8ăv E xovâva, Xy e»petodv xoi rerpuda Wopatorriputva, Xa Xapia. 

“pawpozikti, Gri 5ăv Ep, %ol Tapana vă Ex Gurăânotv. 

” AGavdotos 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

iepou6vooc Xa mâvrov EXăyloToc |. 

DCCCXLIII. 
Chiril, Mitropolitul Cizicului, către Patriarhul Hrisant Notara, despre pri- 

mitea acestuia de Domnii români. 

"Emorohi, KopihAovo Mnrponohiro» Koizov 
(rod warâztvy omovpeviod Ilarprăpăob) pie 

răv “lepoochbuwy XpboavBov. soypaipovroc Eni 
ri) Etc Befthoet, iv Ezorigaro mphe rdy 
Xpboavdov 5 Îneu.âv MoXSaviac xai 6 Îjrepâv 

Bioyiac %. 7. A. 
Te paxapiorăre, &iwrărp xai 0țoTĂTe 

Narprăpyq rîjs atac zoheoc 'lepovozhijp. rai 

mâons Ioahatorivac, xbpip Xpooâvfy, my Ev 
Xpiorâ donaoubv xai rijy per aldob6 2p00- 

Xbynatv. 

Xefnoniay Enarohiv tije “Ypierepus Apl- 
rârns ai cocorăris Manaptorijtoc 4an40los 
vai meprgapâc tăetăpeta, 2€ ij răc avatăe 

  

Serisoarea lui Chiril, Mitropolitul de 
Cizic (care apoi a fost Patriarh ecumenic), 
către al Jerusalimului Hrisant, bucurân- 

du-se cu el pentru aleasa primire pe care 
au făcut-o către Hrisant Domnul Moldovei 
şi Domnul 'Țerii-Românești ş. a. 

Prea-fericitului, preasfinţitului şi prea- 

înţeleptului Patriarh al sfintei cetăţi leru- 
salimului şi a toată Palestina, domnului 
Hrisant, sărutarea întru Hristos şi închi- 

narea, cu venerație. 

Scrisoarea venerată a Fericirii Tale prea- 
sfinţite şi prea-înţelepte cu îmbrăţişare şi 

bucurie multă am primit-o, din care aflând 

  

adriis ua Îjpâv Eperăe byeiae edarehobsvres, de sănătatea-Ti bună şi novă dorită, ne-am 

1 In legătură cu aceasta este şi următoarea scrisoare, din 18 Mart 1716, a bătrânului dascăl Ia- 

cob Manu din Argos, dela care mai avem şi altele—, compoziţie retorică al cării scop e numai să ceară de 

la Hrisant a face aşă, încât să i se îngăduie a trece dela Bucureşti, „unde a venit acum câtevă zile şi s'a 

închinat Domnului“, dar unde .„petrecerea i se pare una eu moartea şi mai întunecată şi mai neplăcută 

decât Iadul“, voind a merge la Patriarhul însuşi, de care doreşte: 

*Emarohi “laxbâno Măvov "Apţsiov pis Xpbozvllov neg. rîis es Booxovpărtov peruf/assus 

abrod ua G ăxtnuce mupă Tod Nexohăr-Boâa rtpâv. 

Maapibnure, fptbrare, fetirare vai captare Tarptâpua Tis &ias mâhews “lepnocahip va Ri 

ss Naharasivns, îpâv 35 abievra wat ătonora GelaGpuiwtare. 

Tiny “Tpenipav cefacyturăriv Maxaptârrina dovhxâs îpocxovb vai my ţia abri,s dzârăv shaolin 

ăonâtopat, Bzâpevos nod marubovâpoo Brc5 âzws datprig airv bpaiveoonv si vai cblivpodaay tă 

mravrbs îv ebrpegia dvrvenet vot etphjxij Waraorcet, peră paxpnâtărrjaas, Ată nov benzebov abri,s sd 

apă pepây xwvâv day sic Bowzoupâert, vai îngocubwroa tv dvrhozazoy Abbtvery, îhnituv dt apoxugăsat 

xat ie că adrbfie xut ânodobvat cupantig mi bipethopâvrv Tpozubwrotv ij “Ypentga Eelaoptârrat, od 

mEbfimy. At năy oby dă pâppauros ebtehobs npuxovi,oat ani vă Epyopat* dfisv ai corivpny ară 

ai mogeiv ătolă. Ka gâp, Enel â apânoc mhods pr rerwhosut supă 05 dedeaiano Abhivov, val "n 

mpăs ză adr pot ăgtire îvencâiali-a, înep poi râv ddţetvăy dany îozy &hfetvOtatov, peţistr Rp” 

Ecvăjoau xhv ăhopiav, ds nagă mpuchoxiay îxiăy 10 deorâpov zhoă pevâpirjy, nat dtă ră,6 Ragodo%$ Eat0t- 

NS mhv pet edhafetas rpoonbwr,ai> ănovipu ră “Vpertgra Maxagrătyri, xui dopat abri,c, tă coaopioo 5 

“pâpuatos pestredaat pis zbv îxhaprpizatoy Adiiâvery megi zis îpis Evmedbev ănohozews vai Rpb6 tă ab= 

aiba ănzhedseos, da în îvradia dracgitn cpzdv napanhwsia pot Boxzi bavătp, wat ic 89 "Ag Erwţ6 Suo- 

fpwzoniga vai ărjdearăga, pupe 27 gthzâr,s soia, rain, cimitv vai gihocogiai. "He daiuuv r:6 

padauvaieă vai ăhăstuop înavâstase va ARE pânpo?, mai ditrs p6o wawpyidato şhovnsac. Ka: cps 2 

jalenibzapuy în: ob udpov hapbzvzi căvy at îunb padooțmipâzo, si 28 să întivaa wat dsbtegia ad isi 

zâv ngohabirnwy val npotipuy înubţilei opogăzipa WI ARgttpa “Qonsp spâp mia fois aiprubbos stă 

cd mpavis pet ăpiapzos ubaâe pis ch &rarec Est ărabittv cir pot ză TI TOAMS 2pb8 tă VaheRwte ga 

mazazigesat, Goze pă ză pihhovei ppt aDyzeitoaty Gby, îjacou Îi că sapihaAnhiiaa dedoimivat xal bRontebitv, 

mă antena b7 Gu oh Eat ha: E zo5wy io î îs aces d ci pus "AMP cioa 8 pe ti dna 

zi ahâov farpaţeoiout e pat îpt. “ÎL di Dpsspa readers sin dirprinâs upiitruy Râsrs învpiias vai 

ăvoriga Ras xopiatisdbs GAS sibi cod au % 

n6).)6ns ual abroais îtby Biptâdvos. 

m:
 

3 

vas, nat za Fravzodatpiyms îv sd7p035vg ah ate as Rap 

qui, Magrino e. 

Tis “Yphazâpas Bapxoapicao Maxagtorrizos 20bhos: 

lâzwtog & noi diana), 
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Japăv Exâpmuev Ăuerpoy, mai mpa rbv Qzdy 

Yeipas imemdac ăyoehoaev, dac Entat- 

Meborro adrij rabras îv mohoie Ereowy us- 
TANTOTOG, 

Ebxaptorobuey ri âporăr xoi GoporăTy 
00» Maxaptârnrt 6rod dăv pâs ape rehelec 

&uwmwovebrove xai rây map” abrije ebyâv 

xai ebhojtâv Eorepriu&vove, hd, zapoxivi- 

detoa ăn iv axadiv nai mpoatperixiv ab- 
rije von, măs îjâiooe ripio» Tre 'Țpânpiatoc, 

dă rod roiov &âfuân6rara wâăc Eoavepwoe 

zi zarpuaiiy ară dhidetav wat prhdoropyov 

deo rod mpăe ip.ăc Exet, oia zis norip 

Tvebuoriuâc ai ptidoropios” rs 6nolac ra- 
paxadoduev wait ete ră Efije vă ui) păc bore- 

plop, GMă vă pâe Ey rpopiuove rabrne 
xi Gmohabovrac. "Ene yvopitet xadâs xai 

7 Maxaptârne s05 me xal ete, 0” 05- 

mep vâuw pila Evvopiobruev mpăs hAT- 
how, dâehpixâe re wa prixâc mpâc adriv 
dvaxeiueda, xai ropa E păhoTa e myev- 

parixbv marepa xai Ilarprăpxm odrijy xară 
mb eixbe ebhaGobueda. 

"Envopev “Îodevrec mai iv ăn "Haoiov 

ete Bovxowptorioy 2măvoâoy rîjc “Yperepac 
Mawapurqros, nai ri ebhâerav o Befiw- 

atv, 0xob mpbs adrijv peră mpobopiac Edetav 
oi ExdaunporaroL noi eboebtorarot Abfevrat, 

6 re Obywpobhagias uni Moxăobiac, ode 
ăwporepobs Kbptoc 6 Bebe Srarripoir] ăvenm- 

peăorove nai paxpiblove Ev eipnwxi, xaraa- 

măos, Dyelă re xai ebrbyla Gperanrbrep, 
îmi) xai etvar, xară Ghrerav, ethuot 
ravri Tr YEvet Tv plottavâv, 05% Îjtora 

dă ris yias rod Xpiarod "Eaxiotas forhoi 
re xal bnepaoniotoi 7p60vp.ot. 

Pnwetover apoctrt Îuiv 1) Mamaptbrms 60% 

ri pweheră vă Enovarâup sie ră wmde, dă 

vă  6pitm wat mpăs măv ecfev oyovra 

adrţ) matprapyixăv %ai ărootohnăy Opăvov 

mod lov ai îwo5âyob Tăâgow mai nete 

pâv vă G&uooduey zpăs ăn6anaty adrîe, 
ami abri 28 vă fto0j) Gy Eriezat mat vă 

e 
ămadabon rod zobovutvo» 2v bye xai ebrj- 

pepia” Edpoutvyny 88 Gamohărzor 6 Koptoc 

riv Siv Maxaptorrra sie paxpalovas, 
pabX!, 'lavovagio» V. 
-- “O pară zăva ei 7nbe Gptouobe tije 

Se Manapiâraros. 

Kotinov» Kobprihoc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

bucurat de o bucurie nemăsurată, şi am 
ridicat mânile rugătoare către Dumnezeu, 
ca să "i-o dea din bielşug întru mulţi ani 
fără scădere. 

Mulţămim Fericirii Tale preasfinţite şi 

prea-înţelepte că nu ne-ai lăsat cu totul 
nepomeniţi şi lipsiţi de rugăciunile şi bine- 

cuvântările de la Tine, ci, mişcat de buna 
şi aleasa-i socotinţă, ne-ai învrednicit de 

cinstita-Ţi serisoare, prin care în chipul 

cel mai vădit ni-ai arătat aplecarea-Ti cu 

adevărat părintească şi iubitoare ce o ai 
către noi, ca un tată sufletesc şi plin de 

dragoste; de care ne rugăm ca nici de 

acum să nu ne lipseşti, ci să ne hrănești 
şi să ne învredniceşti de dânsa. Căci știi 

bine şi Fericirea Ta că şi noi, de când 
ne-am cunoscut legaţi cu prietenie unul 
către altul, ne avem prieteneşte și cu iu- 

bire către Tine, şi acum mai ales avem 
către Tine, după cuviinţă, evlavie, ca unul 

ce eşti părinte sufletese şi Patriarh. 

Am aflat cu plăcere şi venirea Fericirii 

Tale de la Iaşi la Bucureşti, şi evlavia şi 
buna primire pe care cu grabă au arătat-o 

către Tine prea-luminaţii şi prea-cucer- 
nicii Domni, al Ungrovlahiei şi al Mol- 

dovei, pe cari pe amândoi Domnul Dum- 

nezeu să-i ţie neatacaţi şi întru mulţi ani 
în pașnică stare, în sănătate şi fericire 

neschimbată, căci şi sunt, cu adevărat, fo- 

lositori la tot neamul creştinilor, nu mai 
puţin pentru sfânta Biserică a lui Hristos 

ajutători şi sprijinitori gata. 

Ni mai spui încă Fericirea Ta că ai 

de gând să vii într'acoace, ca să pofteşti 
şi la cel dat de Dumnezeu ie Scaun pa- 

triarhicese și apostolesc al Sfântului şi de 

viaţă primitorului Mormânt; şi noi să ne 
învrednicim de întâmpinarea Ta, şi Tu să 

Te învredniceşti de ce ai dorinţă şi să 

capeţi ce pofteşti întru sănătate şi bună 
stare; şi zdravăn să Te ție pe Fericirea 

Ta Domnul întru mulţi ani. 

1720, Ianuarie în 10. 
-- Cel întru toate la poruncile Fericirii 

Tale. 

Al Cizicului Chiril.



  

DCCCXLIV. 
Grigorie Ghica, Dragomanul, către Patriarhul Hrisant Notara, despre ce a 

isprăvit cu Turcii în afacerile Sfântului Mormânt. 

Zapsipa Aduva (sic) Xpwoâvw Norăpa. | Doamna Zamfira (sic) lui EHrisant Notara. 
Moxaptorare, sopbrare xai osfacuibrare Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-ve- 

Ilarprăpya ris ăias n6heos "lepovonhijp, xai nerate Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 
zăons Ilaatorivns, woi 8 îv Xproră oe- mului şi a toată Palestina, iar mie întru 
Gauorare nărep wa dtonora, riv “Yuert pay Hristos prea-venerate părinte şi stăpân, 
Maxaptâcyra edhgfâe poor 1al Tiy pu Fericirii Tale cu evlavie mă închin şi fe- 
xapiay abrie defăv ăondtowar, Beduevos rob ricita-Ţi dreaptă o sărut, rugându-mă de 
mayroâvyăuov Qeod tva Brapohărr abdriy: atotputernicul Dumnezeu să Te ţie fără 
ăyooovy, ărpotov, ăhorov, Stă, panpoâov xai boli, nejignit, fără supărări, sănătos, întru 
ăvortpay măoms &vavriac mepiorăoene, per mulţi ani şi mai presus de toată împre- 
enuoyiac năvrovy rây dată xai xara6uloy jurarea protivnică, dobândind toate cele 
"m, bune şi dorite Tie. 

Ilpodaf6yros Erpaţa ei mhdroc mpbe rii Dăunăzi am scris pe larg către Feri- 
“Tpertpay Maxapibrnra, wat râopa, pă ră vă cirea Ta, şi acuma, pentru că au venit 

1jABov o! 2vâotdraroi u.ntpracipnăsc, dă Zheuba prea-slăviţii mumbaşiri, n'am lipsit să mă 
vă riv Tposkbyljow pă rd zapăv mai vă rijv închin [ie cu cea de faţă şi să-Ţi arăt 
gavepwon ră ayadăv râhoc, "Rârdâzoa nai bunul sfârşit. Am străbătut şi arzul pentru 
rd ăple rod meogiov, rd Onoiov Evpăpn 14, chesfi, care sa scris bine, şi l-am dat, 
vai zh Eyeiproa Gund pă ră XĂĂa Tpinuara împreună şi cu alte scrisori şi tefleruri 

ai Gavrepra ră 1jrovpevp mms. M5 robe Ayâ- (cărţi) egumenului “Tău. Cu agalele m'am 
dec ăvraubdmv, ot Groiot ebyapiozadyrat ărb întâlnit, cari sunt mulţămiţi de epitropul 
măv Exirpozây rpc, ai. uăhora 6 Movorapâ- tău, şi mai ales Mustafă-Aga. Acestea 
"Avăc. Tadra pâv 2v ovvroplq" Rapanzhd vă pe scurt; mă rog să nu-mi lipsească ve- 
pî pă Asia Gefăoutov adrîj 1păpua 2po5- nerata-Ți scrisoare de poruneă şi vădire 
raxzinby wat Oăwrixby rîje erezie xai apadije a doritei mie şi bunei sănătăţi a Tale. 

pot bpietac adris. Tă 5: Erm adrijs etmoav Iar anii Tăi fie de la Dumnezeu foarte 
Ge6dev nâpzoda ai zavevroyl, mulţi şi pe deplin fericiţi. 

Tis “Yperepac Maxaptârnros eis rob 6- Al Ferieirii Tale la poruncă: 
pLop.0bc. 1720, Fevruarie în 21. 

1720, Pefpovagio» 21. Grigoraşcu Ghica. 
Tprpopăonos Laimac !.   

(Legrand, o. c., 1V, pp. 165-7, no 122.) 

1 Cu ce se ocupă Hrisant în Moldova, o arată acest act al lui, păstrat între hârtiile 

necatalogate ale Academiei Române: 

Xgposavhios, îhto Bso5 Marpâpans Tis dţias nâheos “lepnozah hu vai xâons lahastivqs. 

? SU Mesgtders dipâv drahapbăvet dă 205 aapbytas abri,s natpiaputead fpâppatos în. ci ăurih 

înod Fps o *:ptâzacos &pxavy xp "Anasriazns Bâgpwxos sis <ny postav 265 Cadază ăvopaubipt va Migrshă- 

îav vă ii dig îânatoy etc mă vară xalgiv îp[sbpevov =0d aură, înctos vai ăv stvat, zooriativ 6te ănd 
v 

d wpuzt, 052 în că Rupita, 05re n Goa nepâposa! a4s tv tORov 105 unehiob. "Oy xat sis felaiwaty 
320% < nagi» ris muy Mergibercos Tpappa sis yzipas zis "Eta rs tab. 

"Fa Trasiw, 1714, 'Arpthhioo 5. 

T Xg5zavdos, “Izposohopuv Tasprâgprs, anozatvopeta. (Pecete din 1107, eu Xgy34+.) 
[Yo :] A Patriiarhului pentru vie de la Miroslava, să nu & dijmă, 

  

Hrisant, cu mila lui Dumnezeu Patriarh al sfintei cetăți Ierusalimului şi a toată Palestina. 

“i Smerenia Noastră arată prin cea de faţă a Ei gramată patriarhală că via ce o are prea-cin- 

stitul dumnealui chir Anastase Vornicul la moşia Galatei zisă Miroslava să nu deie de-a zecea la cel după 

vremuri egumen de Galata, oricare ar fi, adecă nici de la vin, nici de la poricale (fructe), nici «le la câte se 

cuprind în locul riei. Deci spre vădire s'a dat aceaată scrisoare a Sinereniei Noastre în mânile cinstit-dumisale. 

În Iaşi, 1714, Aprilie în 5. 
+ Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, arătăm aceasta. 
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1720, 

2i Februar.



DCCCĂLV. 
Antioh-Vodă Cantemir către Patriarhul Hrisant Notara, despre o datorie 

a sa către acesta. 

"Eztorodi "Ayubxob Kavrenipq Bosf65a 

mepi rod mp răy 'lepooohbuuy Xphoavylov 

Drob xptobs rob. 
Moxapwrare, coprare voi feonp6hijre 

dtozora, 7î) “Yperepa Mawaptârirt măy npo- 

Stovra ăonaouby 2poomapedopev, 10 Tv 

povapiay ms ăonatâveda Setăv. Tă napâv 

pac vă iv &nohânom &v Dieta mai edqus- 

pia. “Hpsic 85 8 edbyâvy ras rţiay bptai- 

Voţuey, 
"Byrpenpeda brepfodnă vară âhi0eav, 

6mod dă rd Gvenirljdetovy wat G5Etay rod 

xatpod 83v iipmoptoapev vă exaptoriowuey 
Ti TATOLRĂ Tas AVĂRA Tijy Toy Xăpry 

Ono păs Exauev pă pepixă dozpa 6nob pe 
edpsâm, mai, ăv mada moră Băv Ofhouev cb 

fexdom, păhora mâvou=v brâypeul, Bray xai 

6o0v 6vymbâpev, vă xduwuev Tăc zpenoboac 

ăwowbăe. "Epăymuey Os vază rd mapov, d 

xovoiwc, aăpiotoc, Ilhijy zapaxadodpev Tijv 
“Tperepav Maxapiârara vă pâs Ey bnouo- 

văy sie rd odwozwpov, Xa BEhopevy rău ră 
dovarby vă ij ebpaptotijonuey. Ilapaxxăod- 

psv ăxdun vă 8boq ăderav râ dţie xadn- 
7onpvp, dray pâs Gohtog ază doaijp.nopodu.3v, 
vă 705 Giâwpey, vă ră nEpyn nai vă ră pie 

mtodev cs Suohoyiac pac, wa pă Today 

dv rpâzov edmohbosrat Xa 1) tEiohnots. 
ezo, oc palverat, 0ăy ovunaoyălomev pă 

ziv Maxapiârmră rme ei rijv Ilohvy, xi 
Motzăy ăe Tijv Gvrpopobuey 1ai tă vpă 

woroc Wat ăwmote Kbproc 6 ec vă 7iv 
XE Xpâvobs zohhobe rijv drjtav 705 "Ayăo- 

zacty, pă măvra ră varadbuta, â edây Te 

83 lov vai uăc. 
pd, Mapriov XI, 
Tis “Ypertpac Mawaptoraros bib xară 

mvyedua wai sis robe Gptouobc, 

"Avrioxus Boefi6$ac. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

Scrisoarea lui Antioh Cantemir Voevod 

pentru datoria lui adunată către al leru- 

salimului Hrisant. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi de Dum- 

nezeu ocrotite stăpâne, către Fericirea Ta 
îndreptăm cuvenita salutare, şi sărutăm fe- 

ricita-Ți dreaptă. Această scrisoare a noastră 
să Te afle în sănătate şi fericire. lar noi 
prin rugăciunile-Ţi sfinte suntem sănătoşi. 

Ni e, de fapt, peste măsură de ruşine 

că pentru. nepotrivirea şi neîndemânarea 
vremii n'am putut să mulțămim părin- 
teştii Tale iubiri de marea îndatorire 
ce ni-a făcut cu câţivă bani ce sau găsit 

pentru noi, şi, cu toate că niciodată nu o 

vom puteă uită, rămânem măcar datori 

ca, atunci când şi câtam puteă, să facem 

cuvenitele răsplătiri. Ci am părut deo- 
camdată, fără voie, nerecunoscător. Qi ne 

rugăm de Fericirea Ta să ai răbdare pentru 

noi până la toamnă, şi vom face ce se 

poate spre a-Ti mulțămi. Ne mai rugăm 
să dai voie sfântului categumen, când ni 
se va întâmplă ea, din cât putem, să-i dăm, 

să iea banii şi să-i serie în dosul sinetului 
nostru, şi în acest fel se va uşură şi plata. 

Anul acesta, cum se pare, nu facem 
Paştile împreună cu Fericirea Ta în Ţa- 
rigrad, şi măcar să Te heretisim prin scris; 

şi să Te învredaicească Domnul Dumnezeu 

a serbă ani mulţi Învierea Lui, cu toate 

cele dorite, şi prin rugăciunile-Ti sfinte 

şi pe noi. 
11720, Martie 30. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi la 

porunci: 

Antioh Cantemir. 

DCCĂLVI. 
Gramată a lui Hrisant Notara, Patriarh de lerusalim, pentru dania, pome- 

nită şi mai sus, a lui Nicolae Roset, Marele-Păharnic muntean, „care sa împăr- 

tăşit de introducerile dumnezeeşti şi evangelice*, către Sf. Mormânt. 

Tpâppa oupăâdes XpocâvBav “lepuochbuov zepi rijs ărtepobeione e “Ayie Tărcw 
pooiac Iecteyătac bază 755 Nimohâo» “Pooctrav, Meyahowllayapyizo» Obyrpofhaxias.



  
  

1720, 'Adroborw, 

Xpboavboc, îhâp Bz05, xai ră Ec. 

“Ooa râv mvoptvoy var Evdecy Cijov mai Bnvpv miva ebhăbetay Dnip Voyixij 

cormpiae 7oic ţrevoefta. mpobăhhovrat ai dteveprobvrat, â vai mpomrobpeva Eavrole ri 

Geiav ăpsometav wait ri beoctferav mExzryrat, tă totndra, âre Gp/rjldy Tv bzepâyalov ai 

mâvroy rây &oBâvy goprăv xi 2pbravv 7hovTobyTa Qz6v, cb puvov Exatvaty vai paxapiletvy 

măwec dpethousy, ddd xai ovyi6tâv abră xoi deţevăebety năo! Tpizote, ua Aro, Xa 

pro, ai păpuast, nai svvrropeiv adroie don 2bvaţute, vai mpovolae ăttodv 70% Ezipedeig 

mpbe oboraaty adrâv, ua Bapovijv Xa Gopăhetav 0% Noe văp eiwBev pbtdveata ză audă 

mai mharbveodar, GA Î) rate mepi adră onovăate mai Entpeueheiae oi rais Ex TOY 2y0ytwy 

îmovorăoeat me at Beforbocat, îv Gy ăxpâterw etwBe radra, nai âdhery durjvexoe xoi ri) 70 

mavBawăropos vp6yo» phopă ăvăhora dvnowlecdar. 

"Bmeâi, rorpapodv xo 6 ebyevtoraroc vai hojbratos ăpJov Meyac-llayăpuxoc riie 

Symdorărne AdBevrelac Obixpofhayiae, abpoc Nirdhace “Poootroc, 6 îv “Aviy Ilvebuart 

vide âţanrjrăe ai zepindOmroa ris îpâv Merptorijroc, Epebro ebhafeiac 260 vai Geyriteputvep 

pihrpe (Eovros avebuaroe otxofev meverfeie mai Oppribeie cic rd peră drentozpaţiae ea peo- 

rijoat ră Qz0, sia dh bad râv Betovy vai ebavyehrzy zpoxaziiX mu&voc etorvToewy, rai p.botixi) 

îmunvota, vijyBete rob “Aviov Ilvebwaroc, oc ăftoc oinovâuoe Tây 2vrad6a napepyopăvoy ai 

atremaivezoc, Evo mpoceveyxetv moi dtehetv ră zavaniup ai tocâăxe red Ropio» Tăgo Ex 7âv 

adrnd vai nâv Bnoorarixâv mpoypăray pepida rivă 86 ad6atperev 6ovhic adrod xai Behijcewe, 

zi ori) mapareoei Enpevoc, Xa metdapyâv eboefâe ănogatvopăm, ai mois Out pohhârtety 

sai Bd6vat ărâuotpay, râ îrdâp Orjdovort ai Grehevriitep an, ăvmedGev zby EyBeoy abrob 

omondv rodroy ua sie mpâtw ămvavelv ară râyoc Snavippuevoc, ăetepboaro piay pusiavy 

Iectezăiav &vopatovâviy, dpiwâv EErova dară xai ipacetac, Îi mapehafe apă Tod par 

sapizo» Mmrponohro» Obixpofha/iac xdp Mrrputpâvove, dă ăManiie, Bode âraâi, Ertpav 

dy abrije, peră bnooytceos Tod ăptepâogt puostt „o întpay awă uoalay, ore vevtolat 

riv &nacav ură zis ăwodev zipiv! 1pooiwy mevranostov duze Î| doteposte adr, 10 [ii 

Bevroov aparudrov: apă rije adrod Bhyeveiae npbs răy Tavâytov 700 Kvpiov Tăzoy îpăvero Ei 

ear ovumovia peră rhs îp.6v Merpizujroe, Îjeis Zori zotabra: One Xa” Exoozov '/p0v0v 

Eoow Exredetofat ăzapatriiros herovpyiat înză îv Gpopăvote xatpoie mai Toza!e, et vr- 

u6ovvov rii îv Kupi xexotymp&vis Boyarpbs 7od frbăvroc ăpyovros, Srăvaae, vai ătă Vo piriiy 

coenpiav îxeivne, Zet 88 val Gră zijy bretay vai ăeaw râvy apopriâv tije abrod Eoyevetas” 

&y zwov dploy Enră heronpritiy, zăs p.ăv 800 fepopyetobat ba” abrod rod xară Xatpby atotărab 

Iluzprăgpov 'lepovozhfp, &nov vai Gray 6oohrjdein, -ăc Bă “pete datropylas Ezirehsioda zapă 

0 îv re Boorovpeozip ris Bhayiac oebaopie va 70b &ito» peahonpropoc Leopriov: zi» 

păv zi) etzoori 6x86 705 "lobwio» proc, ziv E «ij zporuj rob Sezrepfpio» Xa iv pici 

zii zporij z0d Mato» ai 8 hol âho 2y adr zitaxrjaia 705 “Asţiav Tăpov &v “lepovozhi,p. 

îteză:/Oricav viveobar, rii uiav ri eixocri) în06q od 'lovvio» 2 ri Xotziiy 7 2pOTT, 705 

Adyodazov, xoi ră rpâzo zobre Gouzhmpododa vai ănapsitacda GhorMipos săs Extă abrăs 

detzoopyias îmtzehonuâvas 436 Eraozoy '/pâvov. “Îl aiva aouzoviay xai dzttpoaty râv pr fEvrav 

zpauătoy Etizmoev 5 âahnrbzis ăp/o» imfefmobia vai zapă zis To Merpiicrizos îtă 

“păupazos adie Eni 0 păvatv âpezăfezov vai ăwecazoiricoy 7 oby ei alâya ză 

maya. Kai. di, ri aznow abtod Tadtry, 05 ebhoov mai îrnaiay, cdhafelas ce uzi few 

pefetac “tuovoay, ebuzvâs ăzobetauev) 47: 1. Mecmâens Îw, pâzonoa Gtă 200 2apâytos 

2 “Asie ăzozatveza Tlvetuaz: Gros Î, pent ovprzovia vai Dzâoess map Îpy Repi 76 

iumeheioau pae coc săs îmză hetsonpţias, 120 Ev eiprcat dvi epizav Wa *âz0v ai 

-/powoi, DT VO/LROD pm u630v0d 20) te fnfewos ăgposzos Meyăhon-Tla/apiizo», 1piob 

Nezohâoo, vai zis în Kopie verourăvrs aotâiuo» Bazpbs aro, Srâvrac, vii âv 07 

ămpEpooev d abrbs Ă5/0v DRustativy va post 70 aaa vai (ucid/o 0 Kwgi 

Tâzo, Ep md po mai Civ io/bv fefmiav vai ăperăfiezov îs dei, 10 gohărersat, za 

Zeveppâga ăvavtpiieos es 7 nava “pp apă se 20 pef” Îppăs 2d9 Paspiap prd 

06 Bg zâv "lapona adsţcutv, vi zagi 205 vază apă Î3tpUROD 20 “Aio» 

  

1 Legrand: <:pis. 7 
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1720, 
10 Decem- 

bre 

Constantino- 

pol, 
1721, 

Tâpov xai rcoutvov rod îy Bovxcvpeorie uovooryplov 165 “Aviov Tewpyiov. ”0ey ete ă- dettwy wat docăheay xai ObyTiiprjoww Gnopârpentov 1âv îv 10 napări Tevpabptvov xai GopupovyrjdEvruy, Eyăvero nai ră zapv îjperepov narprapyrăv eniGefatortptov Ypăupa. 
Ab, îv pri Abrobory. 

(Legrand, Recueil, p. 244 şi urm., n 135.) 

DCCCXLVIL 
Inscripţie la biserica Sf. Gheorghe din Constantinopol, pomenind ctitoria 

lui Constantin, capuchehaie al Moldovei, şi a lui Hagi Constantin, capuchehaie al 
Ţerii-Româneşti. 

(Bibl. Ac. Rom., copii moderne de documente greceşti; Analele Academiei Române, XXXVI, 
p. 904, nota 2.) 

  

DCCCĂLVIII. 
Patiiarhul Hrisant Notara către populaţia din Adrianopol, despre şcoala 

grecească de acolo, îndemnându-i a o susținea cu ajutorul lor pentru ca să poată 
ţinea un dascăl bun, „căci nu orice albină dă miere, nici orice fel de plantă rod“. 

Xpboavfos Norăpac Trois xAmpinoc, ispebot, xevatăot xai npoestoie ai vEpovat Tây 
prioxpioruv povperioy xi dorroie Xprotrăvote roie ebptoxoptvore sis rhv "AGpravovzdâry, 

“H airia rod napovroc, uetă râs avvijfere sbyăc oi edhoțiag, elva vă pavepowpey 
ani vă ovp/Gobhebowuey marpixs riv GperEpav AVăRTIv tară rd yptoc ris mvebparixis dao- 
xaNac God Eyouev ele buăc dă riiv bz6feowy rod adr68 epovrtornpiov rây Envy p.a6r- 
pâtoy, 1d 6notoy, vale dmobopev, xvâvveber î vă padăog redeioe, î vă dypero0ij dă 
Ti V ăpedatay, î, vă etmopey, utxponpeneray pepixây prortavâvy, nod 8ăy BEXovat vi dtâurar 
1) Ehevpoobvm, rade 2ăapio0q vai sic ră EG zre ete zijv ăpyy pă Bdixijy p.ac Entoraolay 
xai zopowivmoty xai 105 maweporărav vai Xomorărov Myrponohirov ai Tvenuariu0d Guy, 

"ANA mpezet vă îjfebpmre xadâc ri rd oXoleiov xai 1) âtBacxahia vai 1) ua6qoe râv 
Ypanuătoy vai zâv Extorrpâv eivat Eva Xăptopa bbmibv ai peyăhov, 6ncb 88609 mapă rod 
cod cis mb yevoc râv ăvBporov, xai AObIapiroc riptbregov ai Simăorepov xal dpehpirepov 
ânb da ră ăMa xa)ă Grad Exouev ei ziy mapodoay Loiy, Enetâi, xai eivat aroyaaube abrîe 
Tijc Voxîje xat Yiboors rad fmer&puv voce, uni Epet &bvapiy vă uăuym mov ăvOpozov p.otov 
xară: mb Ovvariy pă my Bedy, boy înod rod Xapile ziv vâstwv ai etânatv râv Gatmy sai âv- 
Apozivovy Tpapuăzoy. Aă roăro ai 1] Beia Dpagh Mer: paxăproc ăvâponos 8e Eye oowiay 
xai Ovprăc dc oide wpovmow. Kai r6ooy xahby xai dymdăy mpâyua eva î| copta ai pă6nate 
Tâv Ypauudroy, mod oxe5dvy îju.nopoduev vă etnupev dr abri) pâvn xăuver măv XvOponov vă 
eivat ri ăimdeia ăyOponoc vai vă Evepij xară d6ovy, xai Xopis adriv “Str Btapopăv 
Eye. drd ră ăhoya La: xai 8ă modro oi mov Eniomuo ua wețahirepor pro. xai marEpeg 
vie "Exxhmoiac pac ri Enalyeoay uă moMă evaâpta vai pă modhiy ărărny ua zpovuiav 
xai pă x6nove zoobe rijy GmExemoay xal riy zddâyâmoay, nai uă adrijv Ertvay Custijpec 
rijc "Exxâmoiac vai xljpuxec, xai Gechârot riic eboefetac. Kati, âv tone mâvrore vară Brabpove 
xatpobs îjrov Enatveri, xai pehpoe îi îdaowadia rây Ypaupdroy, ZOĂă neptocdrepov elvat 
sie robg napovrae xatpobe, sie robe tmoiobe, pă mb vă ebpioxmzat rd Y&voc was sie răy toyăy 
rije owadeiac, xai boreprdn ai Eyacev Bas râc mahaLăe ebroyiae, apenst wă moi zpodo- 
piay vă Entpehobpeda ră oyoheta, îă vă ui Yăoouey xai ară ză ueyahirepoy xadâv vai 
xarayrijsmpev eis Eoyăriiv xai mavredij ărmtuiay vai azălaay, Tă Goia adră sroyatâuevot 
valâe xai 1) Bueripa ăvânn, ziy opehetav Arad, ai zbv orohondy wai ză xabytpa nod 
îjuzopet vă Ey zd vEvoc pac ănd zi &dacxahiay adrijy vai pădrow râv pouuătoy, 2ai, E 
îvoviac, ciiv Empiav uzi Gă6qy God ăxodovbei ăn Tv Gr&pnatwv rây zotobroy 4adâv, Da 

  

1 Reproducem acest act pentru a se vedeă de ce spirit eră însufieţită şi scoala din Bucureşti» condusă în aceias direcţie şi îndreptată spre aceleaşi scopuri.



  

oboare mpolbuuc ete odră Gmod oăs ovpfovhebouey marine dtă vă Erire ri edi pac. 

Kai, xadâe Etye roze 1 ovupovia mai 6 dtoptapic, drav etueba, as einouev, ai ete 7rat- 

pes abrod, io ănd ră Exarbv zevtijxovra piata 6mod dide 6 ovvâdehwos Îuy, Gros 

"Adpravovrâheoe, e Eivat “Vary, Vă mhmpăpoyrat ăxăux) nai ră Xatză mară cijy mepihribiv 

70 z6re “peyovâros xotvob Gourovrjzixod vpăpuaroc, vb Gnoiov bdidero, nai rhpă, tă divă 

vnaty, vă pohay0ij 1 coupovia, xi 6 dtoptouâc, 42 vă di5uvra ârapatriroc Exeiva mă Exarăv 

-pâoa Bă mbbepynow navy rod dtâzowdho», Enetâi xai dăv elvat mob zpâipa vai Găpos, 

xi oyeddv rb 0533v vă RĂVPOVA 7607 My moormra xăde pâvov pia rotabrn peyaho- 

perie mohreia xoi r6oa mepipnpua powperia. Kai ză pâv 86otp.ov adr6, xabbe eizouev, 

civau modă &Xiyov al oyeâdv ăvenaioyzov, î dă ovthera mob mpoteveirat eis mb j&vos, eine 

moi ai peyăin. Ă 

Kat howmăv 8ăv etva mpinov ai Bixatov tă râoby Bhiay d6atp.oy vă (mpibonre T631,y 

ueydhny împiay mă vâvoc pac, păhNoTa pă moMhhy zpobopiav ai ăyânny vă ră Giânre dă 

vă Eyre moi psddv mapă Beod. Mi mpocasitmoe 83 Gu ră Exarăv mevtijkovra “1pâota 

&mod die 6 âytoc "Adpravowmâheos eva âpmeră âvă zmpopiv âaoadhov, xai râs Îju.no- 

petre vă ebpîre ddăoxadov uă râovy ThTpopijv î pă hporepav, medi, vai wâde odoxxhoe 

28 dpnopei vă xp bpedeav, xa6âs ura xăfie păhooa ph, ore xăde Movije eorăv Efdhet 

mapnâv. "AMP obre Î| Duzrtpa yămn tv Eyere dbvapty vă Svexpivrre bv ă&tov Gâdoxahov 

mai îxetvov 6nod îwmopei vă xapnopopijsm nai vă pehijon robe pa6rjrâs, Enerâi, ms MEget 

ză lepăv ebagyeov, modat sivat di xAmroi, pi &Migot eivat oi Exhexroi. BEfata moMoi Exo” 

otv âvouastay Gâaonăhov, vai ros îmamsNhovrat, Xol no î5ăoxonatwy, âph 28y eivat îvavoi 

mo vă îbpehijoopv' Sr | Brâaoxaha bnod Bed vă peijo Xperătera mohă neptoratixă: 

sai Gbvapuay, wat cedsdrmna, wi mpătiwv mai, xai Bewpiav xoi prhozoviav xi Eniuădetav rod 

S3aoutdov: ră Gnoia Bray etmovy, Exetyu] ÎdânoxaNa eivat veupă, %ai ăvoteic, xi Waratonovia, 

Kai Nowmnby aptnet vă oroyalopeda ai vă birirpev îSăonaov Înovây ai vă Thy 

Avaradopav pă wbfâpynav ai, xi dp răv erayorepov Exeivov 6zob dpxeizav sis GĂlţov 

yto66y. Kai, Ene:âi, ua ot wake %al ăto, 8ăv ivovrat ornvoi, pă ră vă zobs înrâat vai vă 

zode spot navtapod, hoziy, ăpivavrac abrăs răc mpipâceic, vă Giâmjze 8tănavtos mă Exatăy 

păota, ore 6 pâv Gdăonahos vă zaipr Gwstă Sandor, ră hoiză evita, vă eivat eis 

ăxgopăv &6Noy nai XX pperbân mpbe oboraoiy ij oohîs vai bpăhetay zâv padyrâv” 700 

îmoto» oyohsio» | obaraoe elvat wat tâwi, oas fiii) mai mabxmpa ris marpidoe ac, vai 

srodopde 705 m&vove' xai vă Boălrre cv Qz6v, 505 mbăixrjce vă ebpioxrjtat 1Ero0y ady 

sic rijv nohraiav cas. Aây Ypâpouey neptoaitep, cr Sha ză ăvaguata Ti zotabrns Dao- 

Otcewe Băhere că 318403 Coog covi zapă rod ădehpod rio» "A5povondheos, 6 6zoios, uă tă 

vă elvat ziwtoe mai Beocefijs xai Evăpetoc Gpytepebs, ozovâgi6g re pat nenmtde»utvos vai d6” 

oc, za svopitovzas zi stpijv xi Xăpr nai îopEhetay zis ozovâie vai 16 padnpătav, 50 

îm05 ăpovitezav vară md Svvazdy uni Îi Ilavtepâzne zo» eis Ti oboraaty rob 0'/0hsi6» 2070), 

mepiăNzovzac 28 cizeiny 7056 îdaozâdooe, vai hâvotc, vai Eprâte” =b îmotoy Xa aDTd 02y 

etvat 8iym GoijBera sis zobe pmhivrac ârămowăhobe. 05ros adie zaparmhobpey vă Were, 

cuva îv Kopig dyazrză, îva vai 1) rob Beod Apis vai 1) edi, ani ebhoria rii Tipâv Mecptriisos 

et peră zâyoy Duây. 
Azd Kovoravrivoz6heu, 1721. 

(Legrand, o. c., 1V, pp. 1861-30, no 194.) 

DCCCXLIĂX. 
Întărire patriarhală pentru înfiarea unei anume Elena de către Elena, fiica 

ge
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lui lliaş- Vodă, şi de Auxentie, Mitropolitul de Cizic (publicată mai sus, la data 28 Februar. 

de c. 1670, pp. 734-5, ne pecxvu!). 

(Legrand, Recueil, pp. 250-1, po 137.) 

  

1 Pentru Anuxentie, v. şi mai sus, pp. 712-3, no DCI.XXVI. Copiilor greşite irimese Academiei din 

Constantinopol se datorește faptul că pe pp. 400-] sau dat la 1708 două scrisori ale Roxandrei Ghica- 

Mavrocordat, care sont din 17118 (una din ele fiind tipărită a doua oară în acest volum, la data adevărată).



872. 

1721, 
Iunie. 

“DCCCL. 
Actul lui Nicolae-Vodă Mavrocordat pentru mănăstirea sa, Văcăreştii. 

-- lodw'rjc Nx6hacg "Adstăvâpov Boe665us, 
E Gecd Adbeyrae mdons Obyxpofayiae. 

Ai mapi râv dpOcoctov ieâvoy mut6- 
pevar xai 2 Gădpov âyerxo3op.obuevat sis 36- 
Say vai aivov rob peyădov Gecd dia wai 
Geto p.0vai, 0 u.Gvoy rebxeot nohvetdâuc, me- 
ptâ6ole ra mohvriuole ua Erâpa X00UL6TI)Tt, 
Ti] ExxAmotxorixi mătet dpu.otoboy, ahdori- 
Covrat xai Orepebvovrot, AXĂ Brarpepovrus 
efenirndec xadopaitovrar noi Bepehâvrat 5mo- 
orazxois tmavoie wat etoodiuaoty âehiuote, 

ăioy za- 
TEpuy, ErEpov re mpoobnov, ua râv Evo, 
tya, &vevăesic &vrec zâv ăvagwaimy mai a0d- 
Tapresrator, uimăsuiay doxohiav Eywat mepi 
tăe oapxtrăe rpuzăc, &NNă nâoa 1) dtarpiâi 
abrâv wi ppovtie bnăpym cie duaranaborene 
detjoerc xai îmeolas, E&thaou6v re zpoosvexeiv 
tă zavrde 1 De bnip nâvroy râv eboefây 
0 Drăp Tăytov TV Xrijrâpov Tâv ăpioy 
Exsivoy povây, 

nphe %offpvqotv râv îv abroie 

"Erei rovțagody rd zhobotov Edeoc rod Qecd 
îiBiooe ai fpâs ăveyeipat în 6ădpoov lepby 
wovasrijptov, sie â6tav mai aivov mie navayiae 
oi ddaperov Tprddoc, %w cîe mohreiae 
„Bownovpeoriov, rije ode Opâvoc ris îpe- 
repac AbOevreiac, eie rânov uahobuevyoy Ba- 
xapeoroy, xai xadopatoat abrb ăpuotobo 
ebnpeneig, xară răv EXxXMoLaotixi)y nord- 
oo (Snep ai tă ri mpăs tv (wo5dy0y 
xai “Avtoy Tăâpov Xxpay fjuv ebhăBerav nai 
Evdeov Cijhov ăptepioapev sic ră Ilarptap- 
Xeiov zijc diac nohewe “lepovoadip., zarpta p-. 
Xeboyroc 165 uazapiorătob xai GOLOTETO» 
IlorptâpXov, xwpio» piov Xpvoăvdov, rod 
2veDparix0d %ai osfoautwrâro» îuâyv narpic), 
Ervopev Bzpehâou: adr vai bzoornpitat 6- 
nootatixoie ze ua etocâluaoi, npbs abtap- 
xsorâriy abâspyrotwy râv îv adr natipuy, 
“00ey mpăs zoie ĂMote dpttpooev îj Îperăpa 
Abevreta zpâroy adry rii woGiay 705 Ba. 
xapeariov, ri oboay eie ză vadujhinoy 705 
"pofion (8 7 Exriodrj vai ză fm0ăy Typsre- 
pov wovaoripiov), iza Gov ră adGevrinby 
WEpoc, peră Tâv 2po06ytuy adrij Gpicov, xară 
ri zepimutv rob vpăumaros zây 850 ttpio- 
râtoy dp/6vrov rije Terepas Abevzetae, râv 
ebpiymjoâvtov năyra ră îv adr Gpofisara. 
Acbrepoy, wai 

Lobpătay, oboav sie ză xaSmdintov z0d Nrehy- 

zijy pooiay riy xadabntvry 

  

  | 
| 

| 
| 
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lo Nicolae Alexandru Voevod, cu mila 
lui Dumnezeu Domn a toată Ungrovlahia. 

Sfintele şi dumnezeieștile mănăstiri elă- 
dite şi înălțate din temelii de către domnii 
cei drept-eredicioși întru slava şi lauda ma- 
relui Dumnezeu, nu numai cu vase foarte 
scumpe şi cu ziduri de încunjur de mult 
preţ şi cu altă frumuseţă, care se potriveşte 
cu bisericeasca rânduială, se înfrumuseţează 
şi se întăresc, ci mai cu deosebire sârgu- 
incios se împodobese şi se întemeiază cu 
lucruri îndestulătoare şi cu folositoare chel- 
tuieli, pentru chivernisirea celor ce sunt în 
ele sfinţi părinţi, şi altor obraze şi străinilor, 
pentru ca, fiind fără, lipsuri în ce priveşte 
lucrurile trebuincioase și pe deplin mul- 
țămiţi, să n'aibă nicio îndeletnicire pentru 
hrana cărnii, ci toată petrecerea lor şi 
grija să li fie la neîntreruptele rugăciuni 
şi implorări, și a aduce totdeauna rugă 
lui Dumnezeu pentru toţi cucernicii și 
pentru toţi ctitorii acelor sfinte mănăstiri. 

De oare ce deci bogata milă a lui Dum- 
nezeu ne-a învrednicit şi pe noi a ridică din 
temelie o sfântă mănăstire, întru slava Şi 
lauda preasfinţitei şi nedespărţitei Treimi, 
afară din oraşul Bucureştilor,care este Scaun 
al Domniei noastre, în locul zis Văcăreşti, 
şi a o împodobi cu frumuseţa, cuvenită, după 
cerința bisericească (pe care, şi pentru înalta, 
noastră evlavie şi dumnezeiasca râvnă către 
Sfântul Mormânt am afierosit-o la Patri- 
arhia, sfintei cetăţi Ierusalimului, Patriarh 
fiind prea-fericitul şi prea-înţeleptul Pa- 
triarh, domnul domn Hrisant, părintele 
nostru sufletese prea-venerat), am cunoscut 

că trebuie a o întemeiă şia o sprijini 
cu averi şi venituri, pentru cea mai îu- 
destulată chivernisire a părinţilor din eu- 
prinsul ei. Deci pe lângă altele i-am afie- 
rosit Domnia Noastră întâiu chiar moşia 
aceia a Văcăreștilor, care este în judeţul 
Ilfovului (în care sa clădit şi acea mă- 
năstire a noastră), adecă toată partea dom- 
nească, împreună cu hotarele ce se ţin de 
ea, după cuprinderea scrisorilor celor doi 
prea-ecinstiţi boieri ai Domniei Noastre, 
cari au osebit toate hotarele ei. A] doilea 
şi moşia zisă Suraia, care este în judeţul 
Teleormanului, cu toate hotarele şi veni- 
turile ce se țin de dânsa, după cuprin-



  

puaviov, eră zâvtov Tâv 7po56vruy adr; 
6plov ai etocâmudtoy, Xară rijv megihnbtv 

705 TpânuaTos T0Y Tiutorătov px Tie 

fperipac AbOevreiac, râv zenrOqoopăvwy ed- 

Apiyloa at rabrns Tăv mepiperpoy ai da 
Xopioa ănb râv Xotrâvy Gwvopirây. Alntvee 

obrai pogiat ăvexaGav Dripxov abOevriai, 

iico rod Op6vo». Kriomvrec 'roivov fuste ră 
îndăv âxtov uovaoriiptoy vauiuws xai ebhâţoe, 

“ dptepboapev rabrac sie abrb ai tăc Enefe- 
Gmoauey, iva ow eic aiva rhv dravra 
ăymmalpetov, ăvanbonaatov xai mpoi aioyoc: 

îneudy văp Soprofeic Qa60ey rabrie Tie rbă- 
pac, deon6rms re nai xbpioc naoâv Tây 4b- 
deyrixây moov, 05% Gnetnârws pthoâupoduev 

moi ăptepovouev ete rormbrae ţine povăc Ex 
rây Owmaloy uoctâv rod adQevrix6d Qpivov, 

xudămep mai Enepot mhstoror râv mpd Tv 
Îjrepâvov zapepupepâe duptEpuoay. 

"Eni zobrote 29bptoev 1) jperepa AbQavreia 
Epew mâcavy ă5eay ră &ytov abrd wovaatii- 
ptov avvătety îv cf) pocia Sonpâyta &vOpo- 

move î£ aidofanije wat ăven Boc!uătuy XA 

dtapopăv, xai ore zoteiy Xopiov, [op.0by0v6 
2 ăpăâwrov Xa ăvipozove peră Bootpăroy 
pndawe ănodegecbar: robe 88 sbyay07j50- 
u&vovs ovyYopodpev Ex năvrov zây d00tpă- 
mov, zây în Tic Biortagpiac Xa Gov zăy Evan 

dv E6epyop&ywy, îiroL Ex rob Xapartiov, Ex 
zic deipac yapartiav, Ex ris peyăhrie, dew- 

zăpas ze vai rpirns săpac vai E6 hay ad- 
Geyrexâv zpooraţâvy, ăzd cavâiov %ai ErEpuy 
Ebhovy Gay, ăn zpooriuuy, ăzd dexa- 
ztau.6b pedtocây xai Xoipovy, îjzat Gop.apizov, 

ăzd Gptapirov, nb ovuapizo» Tis prăhzac, 
ămd robrovyapizo» ua dx baxapizav” Tina 
BE, vară by Tpizov ppivoy, Tă oază po 
vaszijpta ZÂnpbvoty &papizoy, ară za ab- 
Beyzuxă adry ppooâfonia nai Erypaza, 6! 

privesc îx/optot wâvey axazabiizutot vai 
ăvevăpimzot, 17 Gbvehâvit Căvat E6 ză zay- 

zehze ăabâoza, et pi, breihety ăzoârbvat 7 
pGvaST pie touapizoy pehtocy vai /0ipov, 

es zb va? v vă deva ăazpa, sic CE ch Rp 
Gaz &pagizov vă Gerarecoapa Gaga, 7a- 
poucios vai zd rovconvagizav în Gay GE erp) 

-0bwnoy Bădhosw 2v îi uiosia Sonpăpa oi 30 

ucvas?npiov ăwfipozoi, pi, Sper 0! ToDTowă- 
piîes Beta dapfâysiy Rap D087 TOdtUDvA- 
picov, Exei apă 505 wvaSeTpiob hapivezat 

26559 aî6, 6309 473 ză 20 low E0oi popi 

6rioay 28 ci privesc Erpopint EA Bâvtoy 0 

abbeysnăv Boctpăzavy ai Even Zava Ea 

Bepot, fva Eos Coohebery 6tă za, 79 u- 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 
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derea scrisorii prea-einstiţilor boieri ai 
Domniei Mele, cari se vor trimete spre 

a osebi şi ocolnica ei şi a o despărţi de 
ceilalţi vecini. Care moşii acestea de mai 
sus au fost din vechiu domnești, adecă ale 
Scaunului. Clădind noi deci zisa sfântă mă 
năstire legitim şi după cuviinţă, am afierosit 
la dânsa, acestea, şi le-am întărit, ca să fie 
în tot veacul avere nesmulsă, nedespărţită 
şi zestre veşnică; căci, ca Domn orânduit 

de Dumnezeu al acestei ţeri, stăpân şi 

domn al tuturor domneştilor moşii, nu 

fără cuvânt dăruim și afierosim la astfel 

de sfinte mănăstiri din dreptele moşii ale 
Scaunului domnesc, după cum şi alţii mulţi 

dintre Domni mai înainte de noi tot așă 

au afierosit. 

Pe lângă acestea am orânduit Domnia, 
Mea să aibă toată voia acea sfântă mănăs- 

tire să strângă pe moşia Suraia oameni de 
aiurea şi fără dăjdi şi pricini, şi astfel să 

facă sat, iar pe rumânii boierilor şi oa- 

menii cu dăjdi să nu-i primească; iar pe 
cei ce se vor strânge îi iertăm de toate 
dăjdile ce vin la Vistieria noastră pe tot 
anul,-adecă de haraciu, de lipsa haraciului, 

de sama cea mare, a doua şi a treia şi 

de alte orânduieli domneşti, de scânduri 

şi alte lemne împărăteşti, de gloabe, de 

dijma albinelor şi a poreilor, adecă de 

dijmărit, de oierit, de fumăritul bălții, de 

tutunărit şi de văcărit; şi, pe când, la al 

treilea an, celelalte mănăstiri plătesc oie- 

ritul, după domneştile lor hrisoave şi cărţi, 

acei locuitori să rămâie necercetaţi şi ne- 

supăraţi şi, într'un cuvânt, cu totul scutiţi, 

decât numai să trebuiască a da mănăstirii 

dijmăritul albinelor şi porcilor, la fiecare 

câte zece bani, iar la oieritul oilor câte 

patrusprezece bani, de asemenea şi tutu- 

năritul; iar pentru cât tutun vor pune în 

moşia Suraia oamenii mănăstirii, să nu 

aibă tutunarii voie a luă de la ei tutu- 
nărit, căci de la mănăstire se iea şi acesta, 

cât şi dijma dobitoacelor; şi au fost iertaţi 

acei locuitori de toate dările domnești, şi 

au rămas cu totul slobozi, ca să aibă a 

sluji totdeauna mănăstirii; şi nimeni dintre 

judecători să n'aibă voie a judecă prici- 

nile şi certele acestui sat, nici cei ce se 

zic bănişori, nici vameşii, nici pârcălabii, 
nici căpitanii, niciunul dintre asemenea 
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vaornpiw” pnâeic re râv xpivâvrov Eyetwy ă- 

Berav ăvaxpivey răg rcă opiob robrob Ga- 

popă ai auipofririjoerc, ore oi unawodptâec 

deyâevot, ore Gapp.eoiec, cre napraâu.not, 
obre nanerâvot, or” ăhhoc ris râv rotobrov, 

ei ui oi 105 paxapiorăto» Ilacprăpyob ăy- 
Bpomot, o! Emtorarobyrec Eweioa, Eye ri 

rotabray ădetav wpivetv mai ăvaxpivetv ră 

ăpuproâmrtjoew râv 2iyopiov. "Ev 88 mie 2£ 

adrâv Bavăoiuov nraioua Traiom xai ăya- 

de.x0ij xAsarne, Amorie, î wovebe, 6 rotoătog 

sic ră abfevrizăy ăGăvrov neunâuevoc, Brov 

d Opâvoc â îjremovixdc, ară mb nrataua aă- 
rod xpiOljoerat ai xohacbijoerar' melc ze 

ră Gtopăpiâoy, &ităptâuy, Gaxăptâov, rov- 

rovvăptăov Tohuijom, siosheiv îv adr r& 
Xoplo, de o»ryopndivra map înv rabra 

năâvra, Gomăpiriv, Bouapirov, &papirov xai 
rovrovvapirov, mpăc Boijfeay rod p.ovaornpiob 

ai ăvămavotv râv &y adră vaoxovutvoy Ta- 

rEpoy, oimtvec ăpepipvoc Grodyrec Gpethovaty 
dovhebery dmvexâe ră Beg, îv noBapă napăia, 
xai dăwheinrug decodat brip mâvov râv 

pâoditov, bnip dptococ re mâv Guapritv 

Tuva Tv Gotdipnv mpoțăvev îp.âv, Eni 

mhtov 08 bnip Dytetac xal eiprvenije xaraa- 
răcses roy xară xatpobe 1yepvov obonep, 

be îv Xptorg îuâv ădeApobc, d&oduev îva 
pavâoly Emietxete xi ebevete sic mby us 
Tepoy 70d79y Gtoptouby vai pin5apâc mheovex- 

root, îj îvavrioy ri Xa adrod 8tavondâorwv, 
AMă păhora ue” Bone mheioruc oixripuo- 

bye xai xadoxăyaliac Exixopbooat nai Ent- 

Gebawowoty adt6y, 6noc ai oi Stoptauoi ie 

AbdBevreiac abrâv Exo ră xăpoc mai iv do- 

pădetay zapă tâăv per adrobs Tiyepu0voy. "0o- 
mg 0& râv Adevrâv, e!re 2vrâmtoc, ere "26 

ăModazije, etre Ex rîje îjerEpac veveăc, etre 

26 Erspac, Bovhv0j Sowwdoat Gnowpâljnore 

rpâzo 7) utop ăvarpeța xoi zapayapătat xăv 
robhâyiorov Ex rây GtopioGevrov âvradda, răv 

zotodroy, Ge Găoxavov, rehyivă ze xai lepd- 
soy, re aiovip ăvadenart xadonoGădouevy, 

p.6vos brăpxoy adroxarăxptroc, îs ou 1j6ov- 
„dm Exuyvăvar rd Bobv &pehoc mpoteveizat 

2v mi Vox zapă Tâv Oelov xai ăpioy povây, 
îv ale 6 Bebe ănabotus BoGohoyeirat, 

"Emei 68 măcar al erhoriuiat vai Owpeai 

Tâv Exhaurporătoy Tiveubvoy Stă papei Tooy 
xai Ypooobobhhov mie Addevrelac abrâv E- 
Xobat ră arăcioy Xa poyiuov, rii ătteralve 
adry ovyndeia xai Îpeic Enâuevot Eztxoptb- 

vouev răc prfsicac împeăc vas ră 705 za- 

pâvros Tiuerepov adfevzix0d pvoo6ob)Aov, îva   

dregători, decât oamenii prea-fericitului 

Patriarh, cari vor aveă grija acolo, să aibă 

voie ca aceasta de a judecă şi a cercetă 

certele locuitorilor. Iar, dacă vre unul din 

aceştia va păcătui cu păcat de moarte și 

se va, vădi hoţ, tâlhar ori ucigaș, unul ca 
acela, trimeţându-se la domneseul Divan, 

unde e Scaunul domnese, după greşala lui 

se va judecă şi se va pedepsi; iar nimeni 
dintre dijmari, oieri, văcari, tutunari să 
nu îndrăznească a întră în acel sat, căci 
îi sunt iertate de noi acestea toate, văcă- 
ritul, dijmăritul, oieritul şi tutunăritul, 

pentru ajutorul mănăstirii şi odihnirea pă- 
rinţilor ce petrec în ea, cari trăind fără 

grijă sunt datori a sluji necontenit lui 

Dumnezeu, în cuget curat şi nelipsit să se 
roage pentru toţi drept-eredincioşii, pentru 

iertarea păcatelor noastre şi ale răposaţilor 
strămoşilor noștri şi apoi pentru sănătatea 

şi pașnica stare a Domnilor după vremi; 

pe cari, ca pe fraţii noștri întru Hristos, 
îi rugăm ca să se arate îndurători şi bine- 

voitori la aceasta a noastră orânduială şi 

să nu se lăcomeaseă de loc, ori să cugete 
cevă protivnie împotriva ei, ci mai curând 
cu cât mai multă îndurare şi bunătate s'o 

întărească şi s'o asigure, pentru ca şi o- 

vânduielile Domniei lor să aibă putere şi 
siguranţă la Domnii de după ei. lar care 

dintre Domni, sau localnic, sau de aiurea 
fie din seminția noastră, fie Qin alta, ar 

voi să încerce în orice chip şi prin orice 
mijloc a răsturnă și a, călcă fie şi cât de 
puţin din cele orânduite aici, pe acela, 

ca pe un răuvoitor şi telhin şi răpitor de 

cele sfinte, îl supunem veşnicei anateme, 

el însuş osândindu-se pe sine, ca unul ce 
n'a voit să cunoască folosul cât se aduce 
sufletului de la dumnezeieştile şi sfintele 

mănăstiri, în care Dumnezeu necontenit 

se laudă. 

Iar, pentru că toate darurile şi daniile 

prea-luminaţilor Domni prin cărţile şi hri- 
soavele Domniei lor au statornicie şi du- 

rată, urmând şi noi datinei lor vrednice 

de laudă, întărim aceste daniiale noastre 

prin cel de faţă al nostru domnesc hrisov, 
pentru ca şi moşia Văcăreștilor şi moşia



  

vai î) wocia rob Baxapeoriov xai 1] poola 

ris Xovpânas mai ză Ev abri) ovvaxfro6ye- 

voy Xopiov, 6 ăvorăpe etprirat, etrjoay an 
rod văv xat sic ră See pâvipa, GeGotar, dpue- 

rămpenra, âueronoirra vai reheiwe ăvando- 

maora sic aiva mby dnavra AT 70d W.0v06- 
mmplov rod map” îm.ây îv Baxagecrie oixodo- 

pmfevroc, sis 8âfav xai aivov re mavayiac 

xi bneperov Tpiădos. “Odev, ei dopades- 

răpav 6r6aimaty ai wovpârijta râvy îv adrâ 

meptexoptvuvy, îopaModn vai peră nâvroy 

răy Tiptorăroy 24 RtOTorăTy peăhoy dp- 

jâvrov rod AGaviov ris Îuerepac AbBevreias, 

xdp'Pa5obho» Ilozeoxobhov Meyâhov-Bopyixov, 
xdp Lewpyiov K pertovheoxodhoo Meyăhow-Ao- 
“06&rov, dp Amunrpăxn Payaâăvyn Meyăhov- 
Smadâ pn, dp Lpnyopio» Xahezivox: Meyăhov- 
Brorăpm, dp Mavohăxq Meyăhon-Khovrtăpn, 
xdp ?lodyyob Erâpob Meyăhov-lloorehyixov, 

xdp Nexohăs5 “Puso&rob Meyâhoo-Ilayapyikov, 
xdp Mardaiov Kpertovheoxobhov Meyăhob- 

Srohyixo», xp 'lodyvov Acăovheoxobho» Me- 

ahov-Kouicov, xbp Iavamorăxn Meyăho»- 

Lhooyrtăpn, *dp Mmapnodhov Meptoăvov Me- 

j&hov-llirăpn mai Entorârov rob napOvros 
xpboofobh)ov, Kovoravyrivov Baxapeoxobhov, 

Bevrâpov hoyodEro», 

"Epâo6m, rd magăv xpnodGovhhov îv ră 

rpizop Ypâwwp rijs petepac Gevrepac Abbev- 

zeiae âvrad6a, îv ri mohrela Boxovpeoriob, 
2v 3, d Opivoe ri Tjuerepas AdGevreiac, napă 

" Fewprţtov XoyoBărob 05 AGaviov, &v Ecet az 
xatocos xdopob (ou, ăzb d Xptorod xai 
owrîpoc Tip. pataa!, xară pijva Plobvtov. 

Tedpntos: Kpertovitoxovhos, Meas-Adyo- 

GEzms. 

K ovoravrivog Banaptarovhos, Vos hoyoliszns 

  
  

Suraia şi satul ce se va strânge acolo, 
cum s'a zis mai sus, să fie de acum înainte 

trainice, statornice, neschimbate, neprefă- 

cute şi cu totul nesmulse în tot veacul 
de la mănăstirea clădită de noi la Văcă- 

reşti, întru slava şi lauda preasfintei şi 
prea-luminatei Treimi. Deci, spre mai si- 
gură asigurare şi trăinicie a celor cuprinse 
în el, s'a întărit şi cu toţi prea-cinstiţii şi 
prea-credincioșii boieri mari ai Divanului 
Domniei Noastre, pan Radul Popescul Mare- 
Vornie, pan Gheorghe Creţulescul Mare- 
Logofăt, pan Dimitrachi Ramadan Mare- 
Spătar, pan Grigore Halepliul Mare-Vis- 
tier, pan Manolachi Mare-Clucer, pan loan 
Stamu Mare-Postelnie, pan Nicolae Roset 
Mare-Păharnic,pan Matei Creţulescul Mare- 
Stolnie, pan loan Dedulescul Mare-Comis, 

pan Panaiotachi Mare-Clucer, pan Barbul 

Merişanu Mare-Pitar, şi îngrijitor al hri- 
sovului de față fiind Constantin Văcărescul, 

al doilea logofăt. 

Sa scris acest hrisov în al treilea an 

din a noastră Domnie a dona aici, în po- 

Jitia Bucureştilor, în care este Scaunul 

Domniei Noastre, de Gheorghe logofătul 

de Divan, în anul de la Facerea Lumii 

1229, iar de la Hristos şi Mântuitorul 

nostru 1721, în luna lui Iunie. 
Gheorghe Creţulescul, Marele-Logofăt. 

Constantin Văcărescul, al doilea L.ogofăt. 

(Bibl. Ac. Rom., căpii moderne de documente grecesti; Papadopulos-Kerameus,'AvahExra t2030- 

A opurtut,6 stagvoloțias, IV, Petersburg 1897, p. 48 şi urm.) 

DCCCLI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa 

de a aveă scrisori de la el şi afacerea Armenilor de la Sfântul Mormânt. 

Neadhaos Mabponopăazos Xpooâvlio No- 

ză. 

Mazaprosate, Gozbrase vai Ay! = Ila- 
<ptâga îs înias n zeus epava vai 
ză6%s Ilahatoziris, zbpre mpte Xpioavtis, 

îmtcepe îv Xptoră zâtap ot 
“Ypect pay Ma: apiitea 

efaopriotate, Ti, 

DANS 2p00aţo- 
epâv aria Zstăv aonaţâuefia. 

€ 

„a 

Gt 

Def ci = Ze » Bz GEL 34%) 07000 e 

peovzes, Ti ! 

d 20) GyEzev 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne doamne IIrisant, 

al nostru întru Îlristos părinte prea-ve- 
nerat, îndreptându-ne cu evlavie către Fe- 
ricirea Ta, sfinţita-Ți dreaptă o sărutăm, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să acopere şi să păzească pe Fericirea 
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ai mepuppobpeiv 7ijy “Yperepay Maxapiârnra 

îv pa, bipteiq, ebruepia Gunvensi, eră pax- 
poGLărnros. 

Tă îepăv abdrije păun peră mhelorije ed- 

dofeiuc ehăGouev xai, zArpopopr05vrec rijy 
âperijv abrije bytetav bnepfaNhdvroc Eyăpn- 

pe” Îjy Brapvhărror d Kbproc ua ete 1 Sie 
Aperănrotoy, "E5EyOmpav xoi răe narprrăs 

abrije ebyâs mat ebhoyias, xai Tv ebyapta- 

Todp.ev, "Eyvouev xai ră 2v adr Gijpetobueva, 

ai, emetoi, pile nos Erow.ăberat mhsoy tă 
vă -xvijom abrâdev, ăho 5ăv XEouev, si ui, 

wovov Bedueda amd vapitac rod ăyio» Beod 
vă Tiy meptoxen) xai vă rijv Bapvhărra &v 

zăoate taie 6doic adrije ăvwortpov nat brep- 
vetpEvny Tone Ennpelas vai navrăc Gov: 

irob ăyeboroy, xai vă rijv xarevodboy) ară 

by. EvQeov C7hovy abrie” nai, xadoc napaxa- 
doduev iv “Yperâpav Maxaptâryra, Gnov xai 

ăy ebpiowerat, vă pi wăc ăpwnpovă, Xhă 
vă wâs svdouîjrat eic zăc vaâmuepwvăs zpoe 

Oy mpoosoyăs abric, Ert riv napanahod- 
uey &vBEpuoc uni Eni robrote vă pâc Xapo- 
morţ) xoi pă ră lepă Ypănpuara mai marpixă 

adrijs mpoorăuara, vai Bed wâs sbpiox 

mâyrore ei robe 6ptoobs adr ueră năone 
npod»piac vai Erotubrrjros. 

Mâg Exxhopivn voi Exăprev nepi rîc 
brofsoeoc râv "Apwevioy!, ri Eytve uară cv 
6s)mow za aptonetav adrie. "0 oc Bebe 

vă eGevuapilij vai zâoay ăn bx6fea a- 
Tis, dă vă yaipouev. 

“H prrărn Aduva pag vai ră zapupthrara 

mExva pios ebhabiis zpoouuvodt riv “Tpert- 
pay Maxapuorgra nai tiv tepăv adrijs defrăv 
edafic dorătlovat. Einoav xai ai zavămar 

adrăc edyai pet! îuâv &v Gip mavri. Tă ât 

Er re “Yperâpac Maxapiârijroc Babe zău- 
noa za zavevroyi). 

1721, Abyobotov 3]. 
Acozota wovapirare, Tăhv xi Thy 

peră Gepuorârme edhabeiac, oby roic Tjuiv 

ptăcărote, meprzrooobusta ri, zavarţiay abrije 

detăv, mai decuefia vă pâc wvopily, etnep 
moră EEmpenusvone, Ghos adrîs xai r6ov 

eis z05s Oprouobe rc: zb Gnoiov AâLorăurus 

zmilouey, Orav oby Ge iv ăzodabowuev 

256, vă 7 zirpoteop]03) & Eprwov. 
Tis “Twerepas Moxapibrnroc viăs îvy Xpto- 

m xai Bhoc sic zodc 6ptouobc, 

"lo. Nindizos Bos665ac. 

(Legrand, o. c.. IV, pp. 166-7, no 122.) 

1 La Ierusalim. 

  

Ta în cea mai înaltă sănătate, în fericire 

statornică, întru mulţi ani. 

Sfinţita-Ţi scrisoare cu cea mai mare 
evlavie am primit-o, şi, aflând de cea do- 
rită sănătate a Ta, peste măsură ne-am 
bucurat; pe care să o păzească Domnul 

şi de acum înainte neschimbată. Am primit 

şi părinteştile-Ţi rugăciuni şi binecuvântări» 
şi-Ti mulțămim, Am cunoseut şi cele în- 

semnate acolo şi, de oare ce hotărăşti că 

Te gătești mai mult ca să vii într'acoace, 

alta nu spunem decât numai ne rugăm 
din inimă de Dumnezeu sfântul să Te 

ocrotească, şi să Te păzească în toate căile 
Tale mai presus de orice uneltire, şi fără 

a gustă cevă nedorit şi să Te îndrepte 
cu bine după dumnezeiasca-Ţi râvnă; şi, 

precum rugăm pe Fericirea Ta ca, ori- 

unde Te afli, să nu ne uiţi, ci să-Îi aduci 
aminte de noi în rugăciunile-ţi zilnice 

către Dumnezeu, aşă Te rugăm călduros 
ca, şi în acestea să ne bucuri şi cu sfin- 
tele-Ţi serisori şi cu părinteştile-Ţi orân- 

duieli, şi ne vei găsi totdeauna la porun- 

cile “Tale cu toată graba şi gătirea. 
“Ni-a părut bine şi ne-am bucurat de 

afacerea Armenilor, că sa făcut după voia 
şi plăcerea Ta. Dumnezeu sfântul să ducă 

la bun capăt şi orice altă afacere a Ta, 

ca să ne bucurăm. 

Prea-iubita noastră Doamnă şi prea- 

iubiții noştri copii cu evlavie se închină 

Fericirii Tale şi sfinţita-Ți dreaptă cu 

evlavie o sărută. Fie şi preasfințitele-Ți 
rugăciuni eu noi în toată viaţa. lar anii 

Fericirii Tale fie de la Dumnezeu prea- 
mulţi și cu totul fericiţi. | 

1721, Argust 31. 

Stăpâne prea-fericite, iarăş şi iarăş cu 
cea, mai călduroasă evlavie, cu cei nouă 

prea-iubiţi, îmbrăţişăm sfinţita-Ți dreaptă, 
şi ne rugăm să ne cunoști, dacă poate rom 

fi şi greşit, cu totul şi întru toate la po- 
runcile Tale; ceia ce fără îndoială nădăj- 

duim, când Te vom dobândi aici, cu Dum- 

nezeu, să o afli prin fapte. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 

Jo Nicolae Voevod.



  

DCECCLII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către : Ştefan Bergler, traducătorul în latineşte 

al cărţii sale Despre. Datorii, cu mulțămiri pentru opera săvârşită. 

Nixdhaoe Mavpoxopăăros Sreoăvw Mrep- 

"po. 
Ilăyo ro. ăouevor Exomtoduela, ră buerăpa 

pâupara wa. peră moNhîje 0wy.năias AvEvvo= 

pey. Ebye rs mepi ri EXXdda phârTay i- 

dozovia ! eye zije mpbe Îjwăc ebyyopiocdvns! 

Boya ăp slow îv Ripon oi ratie "EXÂ- 

voy BifMoe mpooxeiuevot, mă & 6hiyot o! 

e înavoi Ypâmewy me eine Tod wlponpEvibe 

maatăy hâpov iBtay. "Exotvobpev pa „ij 

ov 2upăhetav ai ri 820567 erhoopooby 

meptemety nd, Guudetzouav pihoy "Ehhddoe uzi 

cihov fu&repov. Kai păptrac ây.ohoyobusv 

go! îc ri Aarivov govijy per ămhEzob Ţha- 

ovpârnroc pereveyxâvrt rhy Ilepi KaBnudvrov 

Ei6hov" îy, odwevoby dotapie Exreyprjvoia, XXă 

0: npoonhopivm, de me ri Ex peri Eni- 

3cow rod roy 'EXMTvov vâyovs Guarervou&ym, 

tijhoo peorij sic câs mponiăiouev vai uy 

x ră mp60ouov eic Snovpyizy, d ros cute 

varerpăvoxae pâna, toli. Îizy jpiy %s- 

-aptonăvov ănavrnxâvat. "Er oi îi) fovha- 

usyg Zori, pă pâvov 2x7ds Îwây do0y obro 

evtodar, ăMhă mai SadihEorepov Gzohabsat 

râs map înv ebvotac. "AMot păv văp ăia 

chobyray ze Xa TtpAbyTov, pi & efatatoc 

Zpue Eyrărmjtev perie vai oaie, 1056 P 

2xeiye Oasbras dă rip.he ret, mod Ep- 

ov îiperâpov. "Eppwoo. 
1722, vară Mprtov. 

(Legrand, o. ec. IV, pp. 1701, no 125.) 

    
  

Nicolae Mavrocordat lui Ştefan Bergler. 

Cu cea mai mare plăcere am primit 
scrisorile dumitale şi cu multă bucurie 
le-am cetit. Bravo pentru truda iubitoare 

ce ţi-ai dat în folosul limbii elineşti! bravo 

pentru buna voinţă faţă de noi! Căci sunt 

mulţi în Europa cei ce se ocupă de căr- 

ţile Elinilor, dar de tot puţini cei des- 

toinici a serie cum se cade acelor ce imită 

vechiul stil. Lăudăm îngrijirea Ta şi cu 

cea, cuvenită bunăvoință nu lipsim a ur- 

mări pe prietenul Eladei şi prieten al 

nostru. Şi-Ti mulțămim Ție care cu ne- 

sfârşită eleganță ai tălmăcit cartea Despre 

Datorii, pe care am dat-o la lumină, nu 

cu sufletul lacom de o glorie zădarnică, 

ci cu sufletul închinat lui Dumnezeu şi 

tinzând spre creşterea în virtute a nea- 

mului Grecilor şi plin de râvnă am dat-o 

la lumină; să ştii că şi graba în lucru 

pe care ai vădit-o în scrisorile Tale ni-a 

fost foarte plăcută. În voie-Ţi este deci, 

nu numai a stă lângă noi cât vrei, ci şia 

căpătă şi mai bogată răsplătire de la bună- 

voinţa noastră. Căci, alţii iubind şi cinstind 

altele, iar nouă ni-a fost sădită o deose- 

bită dragoste de virtute şi înţelepciune şi 

pornirea de a cinsti pe cei ce li se închină,— 

acesta e lucrul nostru. Fii sănătos. 

1722, în Martie. 

DCCCLUIL. 
Menţiune că Evanghelia tipărită la Bucureşti a fost cumpărată pentru mă- 

năstirea Frumeasa, închinată Muntelui Sinai, de către categumenul Silivestru. 

(Studii şi documente, XV. p. 385, no 961.) 

  

DCCCLIV. 
Însemnare pe un manuscript al lui Hesiod, întrebuințat de dascălul Antonie 

în şcoala dela Văcăreşti. 

Ezra biv pot zapă 70 hotorătg Vai 00- 

morăze ai îv oxooaiois pis dtasrihg, U 

, a 

ri 1opip vdp "Ayo, E 70 30) Baza: 

- 
+ 

= 

pensie epowstostpie, 1123, Peonoarioo Da, 

Mi s'a cercetat de către prea-învăţatul 

şi prea-inţeleptul şi prea-bunul între stu- 

dioşi dumnealni domnul Antonie, în şcoala 

dela Văcăreşti; 1723, Fevruarie în 2. 

(Papadopotos-Kerameus. “l:g53ohnptcixă Biro IV, p. 125, n 144.) 

817 

1722, 

Mart. 

De la 

1723. 

1723, 

2 Februar.
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1793, 

l-ia Mart. 

DCCCLV. 
Daniil, egumenul de la Barnovschi din Iaşi, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre copilul unei călugăriţe, despre o scrisoare grecească a Domnului, despre 
un cazacliu ce pleacă la Constantinopol, despre cheltuirea banilor săi de îngro- 
pare, sărăcia lucie ce a aflat la mănăstiri, munca ce a întrebuințat până atunci şi 
vutca trimeasă Patriarhului. 

"Entozohi, Aavtij Îovutvo» Mmovpyi6oxy) 
mphs răy Xpboavyov, mpi rîje arwyeiac râv 
îy Mohâavig Gorapiayv povaornpiuy. 

Mawaprrare, oopbrare ai pirate î- 
Wâvy adera ai dtonota, Ilarpripya rije 
amiac ndhewe “lepovoahiu, xai ăone Iladat- 
otivns, ri “Yuerepay Maxaptârara Bovhxâc 
T000%XbvĂ,. 

Xefdoptov ua apoouovnrăv păr Tie 

“Tperepac Maxaptârnroc Ehafa mapă rod 

ăriov g&povros xai 2Eăpyov, x»piov "Avavyiov, 
Xa ră vpapâneva Exarădaba, I'păpere uot 

vă ră matdi mob pă Edwoev 1) uxdoypala 
nod ebpioxerot abrod, is mă perâytov, râs 

vă ră reiho, mai Evo, ăp' od pă ev 
TPOTI TpO0TAYI, Epsbynoa vă ebpo, ua Băv 
ij.mâpeoa 6nod vă mb edpy md mov Ge î) 

xahoypala. Aă ry xahoobyyy 6od nă Enaue, 
05 răy pymuoveby oi 270 Eu 05 (ă, ddr, 
foc vă edpo ăvâponav vă m oreîo, pap- 
păxt pă Erpetev ază rhy piijrrjy mov, xai Zitva 

xal ES ppevâv. “Op.os ropa, Bv ebyâv oa 
arin, t8od 6nod ebpmxa ră maotă xdp Xpro- 

r6dov)ovy Kacaxhiy |, ai cod rd 2 Enapăâwoa 
vă oăs rd wpEpy sis ră yEpră coc, pă stânarv 
xai WE Ypăuua robpuixoy rod Exhau,nporărov 
AdBeyrov 3, xai âpx6wevov adrod, î MaxapLă- 
Tar cas Xpălere iv Xadoypaiav Xa ris ră 

didere. ME vpâmere, addevra waxaptbrare, 
ârâray îjuoby ăotevis ei riv Il6hw, zâs 
oâs eimev 6 Lepopehsrios Gr ebyada mhopia 
ână Tijv ăwaoxămv pob: peyăhrv Sovhă 
eivat vă Ex 6 ăvybponos rd Banzinây rob 

rpăvra xai Gapăvra phopia, xai, nâs eta 

mis Găy Eqw EE0da, GAridera căc sina, 3e9- 

TOT 400, Gu dăv ră eta Xovră j0b, moi, 

Oxârav Ebproa, ră Extpa. Iliv, ăy Găv îjzov 
at Exeîva ră ăompa, ei Toto Th uovaotii- 

prov piay pay dv îjumopodoa vă oradă, dr 

Vopi 88v edprxa, Oy pâvov Gtă dâro» uov, 
&MMă tă rods ăvponovs rod povasrrpiov, 

xai ei ăhmte brpeoiac God xpetitovvrat,   

Serisoarea, lui Daniil egumenul de Bar- 
novschi către Hrisant, despre sărăcia mă- 
năstirilor Sfântului Mormânt din Moldova. 

Prea-ferieite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite al nostru domn şi stăpân, Patriarh 
al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a toată 
Palestina, Fericirii Tale cu supunere mă 
închin. 

Venerata şi vrednica de închinăciune 
scrisoare a Fericirii Tale am primit-o de 
la, sfântul bătrân şi exarh, domnul Anania, 
şi cele serise le-am înţeles. Îmi scrieţi 
pentru copilul ce mi l-a dat călugăriţa, ce 
se află aici, la mitoc, cum că să-l trimet; 

şi eu, de când mi-a venit cea d'intâiu po- 
runcă, am cercetat să-l aflu, şi n'a putut 

să-l afle de la Dumnezeu călugăriţa. Pentru 
bunătatea ce mi-ai făcut, îmi voiu aduce 
aminte cât voiu trăi, pentru că, până voiu 

găsi om să-l trimet (copilul), un farmec 
m'a scos din mintea mea, şi am ajuns şi 
fără minţi. Ci acum, prin rugăciunile Tale * 
sfinte, iată că am găsit pe başa chir Cris- 

todulo cazacliul, şi i l-am încredințat ea 

să Ţi-l aducă în mânile Tale, cu ştirea, şi 

cu serisoarea turcească, a prea-luminatului 
Domn, şi, viind acolo, Fericirea Ta chiamă 

pe călugăriță şi dă-i-l. Îmi serii, stăpâne 
prea-fericite, că, atunei când eram bolnav 
în "Țarigrad, Ţi-a spus bătrânul Meletie că 
am scos bani din „amaschalis“ (?) al mieu: 

mare lucru e să-şi aibă omul banii lui de 

Îngropare, treizeci şi patruzeci de galbeni, 
şi, cum am spus că n'am de cheltuială, 

adevăr Ti-am spus, stăpâne al mieu, că nu-i 

aveam la mine şi, când i-am căutat, i-am 
luat. Numai cât, de n'ar fi fost şi banii 

aceia, în această mănăstire un ceas n'aş fi 

putut sta, căci pâne n'am găsit, nu numai 
pentru mine însumi, ci nici pentru oamenii 
mănăstirii, şi la alte slujbe ce trebuie, atât 
la case, eare sunt pe jumătate descoperite, 

1 Negustori ce duceau vin din Moldova în Rusia Muscalilor, până la bâlciul de la Nijna şi 

aduceau de acolo blăni, dinţi de peşte, ete. V. Iorga, Istoria comerțului, I, Bucureşti 1915, p. 320. 

2 Ms.: 105. 

2 Mihai Racoviţă.



  

7000y eic ră omijria, God elvat utoa feort- 
maara, 6oo0vy ai sic ră Gumâha, Gnob ră 

edpra ăăobhevra, wa răoiu Vă ră yaa- 

TI60. 

Mi, Aopăfere, abd&vrn dfomorn ov, râe 

nijpa avva Gourtpovy ăză ră rimores 105 
povasrijpiov, 6. dăv etvat mpofara dă nob- 
Amua, SEv etvar ayehăâra, 8ăv eivat pelovl” 
navredâc play dăv copia bout, onaputvov 

dăv ebpijta, nai ăâpaoa oăpi pai Eonetpa' 
peră Giac Eniaca on6pov. “Opus ăv eb5o- 

xp 6 Bec 5 ăytos ard 286 ai cump, 
du 6ondiog 5 Beâc, nai, ăvoiyovrac ră zpăy- 
uaza rod wovaornplo», Edo câs orei dr 
ed5oxtjo7 6 Bec. "Anii ropa dv Exo xapiay 

3dvaţuy. "Eyăeysrar, abGEvrn deon6ra, vă vi 
miorebonre sis ră Goa oăc Evpaa, Gp.ws 
296 eivar mai ăMot Tprobwevor, wa Ehere 

pâ0m rhv ăhribetav. Mă ri xarăpav rod A- 
jiov Tâpnv xai re Maxaptârnros vas 2 
dăv ăyană vă tavă Gpeorbrepos mb Gow, 

âu:h ăvăfeya ziiv zroxetav, God ut Eumoii- 
Cer: au mădv dăv aânehzitouau. Kai 6 Bes 

al Îi ebyr, oxs vă vevij thews sie Tod A6- 

05 p.0b. 
Tadra” ai Ge navănat ebxoi tîjs Yuarăpac 

Maxaptârnzos eimoav ue” nov. 
arii", Mapriob Tpir'g. 
ErtNo niay mhdozav pă Gobrray, tai Rao 

paxai& vă ră dex0ijre. 
Tie “Ypertpac Maxaptorijros EXAJLoTos 

ăobos. 
Aawij Mzobpvâoxrjs. 

1123, 2£ 'Iaoiov. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  
  

a . jo 
cât şi la vii, pe care le-am găsit neluerate, 
şi mă căznese să le ridic. 

Să nu socoţi, doamne, stăpâne al mieu, 

că am luat vre-un folos pentru mine din 
orice lucru al mănăstirii, căci nu sunt oi 

de vândut, nu sunt vaci, nu sunt stupi; 
întrun cuvânt nimie n'am găsit, nici pâne 
sămănată n'am găsit, şi am cumpărat grâu 
şi am săwmănat; cu greu am luat sămânță. 

Ci să binevoiască Dumnezeu sfântul de 
acum înainte, că va ajută Dumnezeu, şi, 

deschizând lucrurile mănăstirii, Îţi voiu tri- 

mete ce va vrea bunătatea lui Dumnezeu. 
lar acum n'am nicio putere. Se poate, 
doamne stăpâne, să nu Te încrezi în câte 
i-am scris, dar aici sunt şi alţi egumeni, 
şi veţi află adevărul. Să cadă asupră-ni 
blăstămul Sfântului Mormânt şi al Feri- 
cirii Tale, că nu vreau să mă arăt mai 
plăcut decât toţi, dar fie anatema sărăcia 
ce m'a împiedecat; ei, iarăş, nu-mi pierd 

nădejdea. Şi Dumnezeu şi rugăciunea Ta 

să fie milostivi faţă de mine. 
Acestea, şi preasfintele rugăciuni ale Fe- 

ricirii Tale fie cu noi. 
1123, Martie |. 

Trimet o ploscă cu vutcă, şi mă 

o primești. , 
Al Fericirii Tale prea-mic rob: 

Daniil de la Barnovschi. 

1723, din Jaşi. 

rog să 

  

DCCCLVI. 
Justin, egumen de Cetăţuia, lângă laşi, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre luarea socotelilor la Sfântul-Sava, despre mai multe afaceri băneşti cu 

boieri şi negustori, despre privilegiul de vin şi sare, despre convorbiri cu Domnul 

în această privinţă şi în altele, despre banii vămii, despre sărăcia mănăstirii Bâr- 

nova şi morile de la Nistru, arendate unui Turc, pe care le-a căpătat pentru dânsa, 

despre darul ce a făcut Domnul mănăstirii Barnovschi şi starea acestei mănăstiri. 

"Ezeszo)ij "l0oartvov Tiroop&yo» Tleraztoiy- 

pas zpăs Xpboavficy, magi Giazâmov zoznâ'y 

vzofitoewy. 
Mavaptbzase, oorozază ai dptbrate și 

pâv abBeyza xai Ilacpiâpya îs diac 26- 

dens “lepononhi. sai zâcrg lahataciyris, 

xbpte, ubpte Xpboavbz, sv “Twectpav cote 

sâzr Mazaoiegea D000 200340. 

  

1 Ms: ped%9o%. 

4 

i 

Scrisoarea lui Iustin egumenul de Ce- 
tăţaia către Hrisant, despre deosebite trebi 

ale locului. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite al nostru domn şi Patriarh al sfintei 

cetăţi Ierusalimului şi a toată Palestina, 

doamne, doamne Hrisant, Fericirii “Tale 

prea-înţelepte cu supunere mă închin. 

879 

1733, 
25 April.
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Meră. iv Bovixiy p09 7po0xDvmjw rije 
div etârjow ze Ehafov mă rpoonynr6v tn, 

pă my spyouây 105 Bowwrărov yEpovroc, xp 
"Avayiov, mai. ăy elvat BoEmoutvov ră dptov 

dvopa rod Qeo5, 6ro5 tiv âpbhafev biti, 

ămă măoav Evayrirnra, rod ExOpod, mai ăy- 
Taree vă păe xaratido nai Îjnă 

Yadoc Qedc, tă râv mavamioy rmc ebxâv, vă 
riv ănohabowpev aicânrăc, bc xadâe îjtb- 

e 
5, 

< 6 Tavă- 

Ompav moi eXăGopsv rd 2pooRovnTrâv Tqs. 
Keywvovyrac £36 6 yspov xdp "Avaviac rijv 

Iaoxadia, [305] ob by Exwvioaney Belo 
Eset eie mâc etxoot nâyte rod "Anpth)io, pă 

sir 1jdovfvpey, Atari ci vă păpouey, dh? 
ăvye Mov etvat vwpehi, GAY adrăc 6 tâuc 
YEpoy xdp "Avavias eivat nâpT»e nLGT6s, O6ă 

6rod sivat ămeorahptvoc ăr& riv “Tueripay 
Maxaptorrjra.: Aor6y, abrbe ăs paprwpiioq 
Ti) aimBeta răc edroyias râv îvrabda lepăv 

uovaoTmpiwy, kai răc yvouac vai răv npătete 

Îp.ây, Enedi, mai eivat p6voc rob Lon cind, 
"Enifipapev Xoyapaouby râv 6onnrioy rod 

“Anio» Zâ56a, pă ăvOponov abBevrinoy, ai 

Eperpijoapev iv Ebiiy, Eva mp Eva, be na 
doc &ohaubăvev md marăoriyov 605 eivat 

ei mă wotvdy Tpăpua. Tv Kooravrtvâxry 
TpoYwoTredriv rby Expălauevy note, ară 

Tijv 2pootayiiv Tric, Xa răv Exiipauey Xoya- 

praouby xaldapbv sis made BrahauBăve zb 
Aarăoriy6v mod mhiv G£he îtehpe: Î "Tpe- 

repa Maxapiârns mâc 6 Kovoravrivăxne 

îfenece vară moMă xai By etvat mc vă 
răv Gară mov, i6hs vă GavtOj vă ăro- 

upi6ij rd xpsos 7ov,' e vas Bohau6dve 

sic 7d X0tvdv Vpduua. 
Ti Guodomiay rod mpivjy Mohăofhaylas 

sp Xifbal, riv Eoca 1ATă Tijv 2pOBTAȚI, 

7ns, hiv 0ăy eivar îhni6a vă zip mă zăy 
Mâwa ăonpa, dr sivat mâăpnroxos vai = 

Eos Ehsove. "Amd rdv Lewpyirta ilaxăpyrnov 
dy Entpa vbre? oa, ăi odre eivar 

6âfpoc: nai wâhara Xc eîvar ete etâroiv ox< 

mâs Epuysv xi wxh6yepos. To xpaci zai ră 
dhas d2y ră Entipauev sie râs îptpac 105 
exhaunporăro» Abfevric 2 xăv xauiay Body, 

dă ră Gnota ris Ejpaa amd noi), Belg- 

vovras ră ypwodâovhha. Kai ră 7b xpasi 
pă amenpi0 1) 'Exhaunpârrs ro» ns Exo 
da ră povasriipla unea eis ză Kobzobvăpi, 

mai ăe ră Bovhedopev, Xy Bâouev vă zăp- 

vopey xpaci, Aă rd  Gns uă 2porodoey î)   

După închinarea mea supusă Îţi dau 
ştire cum că am primit serisoarea-Ţi vred- 

nică de închinare, cu venirea prea-vene- 
ratului bătrân, chir Anania, şi să fie slăvit 
sfântul nume al lui Dumnezeu că Te-a 

păzit sănătos, scutit de toată împotrivirea 
dușmanului, şi de ne-ar învrednici şi pe 

noi prea-bunul Dumnezeu, prin preasfin- 
tele-Ți rugăciuni, să Te întâlnim. de faţă, 

aşă precum ne-am învrednicit şi am primit 

scrisoarea-i vrednică de închinare. Făcând 

aici bătrânul chir Anania Paştile, iată că 
l-am pornit cu mila lui Dumnezeu la două- 

zeci şi cinci Aprilie, eu ce am putut. 

Pentru care ce să scriem, căci sunt fără 

folos, dar însuş bătrânul acela chir Anania 

e martur credincios, ca unul ce e trimes 
de Fericirea Ta. Ci el să mărturisească 

întru adevăr fericirile celor de aici sfinte 
mănăstiri şi gândurile şi faptele noastre, 

căci e însuş el icoană vie. 

Am luat socoteala caselor Sfântului-Sava, 

cu om domnesc, şi am măsurat lemnul, 

unul câte unul, precum cuprinde catas- 

tihul ce este în scrisoarea, de obşte. Pe Con- 
stantinachi negustorul l-am chemat şi de 

obşte, după porunea Ta, și i-am luat so- 
coteală curată la câte cuprinde catastihul 
lui; numai cât vei şti Fericirea Ta cum 

că Constantinachi a scăpătat în multe şi 

nu mai e în stare să ţie mai mult aceasta, 
numai să împrumute ea să răspundă da- 

toria, lui, precum se cuprinde în scrisoarea 

de obşte. 

Sinetul fostului Mitropolit al Moldovei, 
chir Sava, l-am dat după porunca Ta, 
numai cât nu e nădejde să iea de la Ma- 
nea banii, căci e cu totul sărac şi vrednice 

de milă. De la Gheorghiță Paharnieul 

n'am luat nimic (?), dar nici nu e nădejde; 
ba încă să fie întru ştiinţa Ta că sa fă- 
cut şi călugăr. Vinul şi sarea nu le-am 

luat în zilele prea-luminatului Domn nici- 
odată, pentru care Ţi-a scris de malt, 
arătând hrisoavele. Şi pentru vin mi-a 

răspuns Luminăţia Sa că au toate mănăs- 
tirile vii la Cotnari, şi să căutăm de ele, 

dacă, voim să luăm vin. Pentru sare m'a 
întrebat Luminăţia Sa ce facem cu ea de 

pă când o luăm, şi am spus că este pentru 

1 Slabul Mitropolit Sava, fost egumen la Putna, păstoreşte de la 1687 şi se retrage la 1700-1. 

2 În amândouă locurile ms. are: o5res, 

3 Mihai Racoviţă.



  

*Exhaprpârrje rob ri d Xiuvonav, rob ră 

mâpvouey, ai eira mă etvat dă robe za- 
răpus Tie “lspovoxhlp wi Expboratev î) 
“Yrjhras Tov, Ene:âi xoi etvat vă xrjaiva 
eie rijv Gijiav “Lepovoahij, vă 7b ntpyouev: 
wa Erc că Eypaba vai roreq vie “Yuerepas 

Maxapirqras. Mihora eixa vai ufo ete 
7 Tpăuua xarăarizov, tă 2554 pita, vă 

doo mb xăte wovaoripi, 5nob vă wareâdte- 
ma mă &hae eis md lahărie, ua ăxbaptatv 
dăv Eoreihere, ui Er Enetvev Ămapto pEypt 
Tijy Gijuepoy. Tă Xăcţov ră Eâwoev 6 DynA6- 
ratoc Tv AblEvere, Xa Epawvev vă pă ră 

d60%, vă pă 60 ” ăonpa: noi u&hoTa 'Îjtov 
mapby ua 0 Etapyos! mai 6 xatizobmevos 

rob Lalară, xbp Ilatooc, za Breyer zis 
ră dist? ete roy xivrjpbv rob 2Eâpy05, xai 
abrâs, meravopilovras, rob Eybpe»oa Ewatăy 
ăchavia, oi Euetvev vă 60% firot îjrav rd 
ThEOS 7096... TIS Tod GAR 6 utoxzdos 
dvăfohos Ep66vqoev ua sie zobro, xai Extvey 

mb mayuiv sis zăs Întpac abrăe, wa Eust- 
vey, PANA ză, 6n6rav Exijpav d Epov xp 
"Avavias eh Să vă prozdom, dăv Eherpa 
vă ză varcepu, mai pă eizev Te tije no- 
xpivezat 1, "Exhaprporjs Tov, zapâvros wi 

Tod XOVIOTĂTID paun aTin05. 

Tă ăozpa 705 Gânaroc E5bVT9Xa RONA 

„ni Emxpâotratav Thy Giâmsot vă ut ră 00%! 

GAP | ebyevela ru elzey 2s Tă Anat T6- 
dest eis zijy lldaw păhora XEye zos 0Eherz 
ră EMEn fos Topa” mal, et pâv Voi ră Sri 

pare, 4uNG, ei Bă mihe, ră Ey rod abdevrăs. | 
Kai abră etvar rob mapshdovroc. "AzeppGus- 
vas 1) "Ypezspa Masagtârnra sis zi Giiav 
25) “lepovozhiju, pă Ezpoorifezz dtă rpoa- 
100705 7rjs pouu ros vă fond zbv toy 

Mzobpvofas, vai ăs eta 6 Bed pân, 
=by Owqidrazov AbBevrtiy zohhănis Thy Exapa- 
„dhesa vă Thy GbuboI] td cetpra Trjs Alzobp- 

vofas, ră 6zotoy za ohmpia zâvyze, ai să 
2o5wwo2y ză 6ho To», 4ai ovpvăris ut Ep 
zobcey 2 vofepvaza, 17 zob sina soc Ti 

BATI piov zivat eis ueyăhti zropsiay, vai 
pă TD Vă ÎS 1, ROGERS 109 2papâtoy 

200 20 dhposzi. "Ofey z0b tza, zap%- 
„măvzăs mo: ADBEvsT, Au îva Ehsos eiş 
ară zb aro povastiptuy, Wa E1ârjat 70 

pă vods mbhow da Ep ete sv Niozpov 
sic Za Topa Bohunâynns 366005 “poti 0s. 
Kai Xq stat z6hb- [posi "Erau oets 20), 

1 Anania, pomenit la început. 

2 În ma.: divert. 

80613. Vol. XIV, partea a Ila. 

  

părinţii de la lerusalim; şi a orânduit 
Înălţimea Sa ca, de oare ce este să meargă 
la sfântul lerusalim, s'o luăm; şi aşă Ti-am 

seris şi atunci Fericirii Tale. Ba am avut 

în serisoare şi un catastih, pentru câte 

cară să dea fiecare mănăstire, ca să se 

coboare sarea la Galaţi, şi răspuns n'aţi 
trimes, şi aşă a rămas neluată până azi. 

Calul l-a dat prea-înălţatul nostru Domn, 
şi a rămas să-mi dea banii; ba eră de faţă 

şi exarhul şi categumenul de Galata, chir 

Paisie, şi a făgăduit să mi-i dea la ple- 
carea exarhului, şi, el întorcându-se, i-am 

cerut o sută de lei, şi a rămas să dea dacă 

eră... al lui...; dar diavolului, care urăşte 

binele, i-a părut rău şi de aceasta, şi sa 

întâmplat focul (turc.: îangân) în zilele 
acelea, şi a rămas. Ci, iarăş, când şi-a luat 
bătrânul chir Anania voie să plece, n'am 
lipsit să aduc înainte acestea, şi mi-a spus 
că-i răspunde Luminăţia Sa, fiiind de faţă 

şi prea-înălţatul grămătic. 

Pentru banii vămii am vorbit adesea, şi 
a poruncit [Domnul] vameşului să mi-i 
dea; însă dumnealui a spus că-i face po- 
liţă la Țarigrad; ba încă zice că-i vei fi 
primit până acum; şi, dacă i-ai primit, 

bine, iar, de unde nu, voiu spune Dom- 

nului. Şi acestea pentru trecut. 

Plecând Fericirea “Pa la sfânta cetate 
lerasalimul, mi-ai poruncit prin scrisoa- 
rea-Ţi vrednică de închinare să ajut pe 

preasfinţitul de Bârnova, şi Dumnezeu 
să-mi fie martur că adesea am rugat pe 
prea-înălţatul Domn să scoată şfertul Bâr- 
novei, care eră de cinci galbeni, şi a scos 

două şi jumătate, şi adesea m'a întrebat 
cum se chiverniseşte, şi i-am spus cum că 
mănăstirea e în mare sărăcie, şi pentru 
că eră foarte puţină câtimea lucrurilor ei. 

Pentru care i-am spus, ragându-l: Doamne, 
fă o milă la această sfântă mănăstire, şi 
ajuto cu morile ce le ai la Nistru la un 
Ture arendate de atâţia ani. Şi—să trăiască 
Luminăţia Sa întru mulţi ani!, — mi le-a 
dat, şi mi-a orânduit ca după plecarea 
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1723, 

18 Maiu. 

mob Zâwoev, val ui împboratev eră rijv 

uivnaty 105 vEpovroc xbp 'Avavia» vă pă 600% 
pă Exhapirpoy xai vă brâu vă robe nept- 

Năfo, mă 6oo0vy sto6nu.a za ăv Exovy, xal vă robe 
rapasosu ete răy îjpobpevoy. Activ ădixus 
sal napahâwe npocayerat (sic) 5 Mronp- 

v6fac ubp Lepăotnoc dă AoŢob po pb Tiy 

Momapiârijră cas, xai ete ăia, 7] 1i 908, 
ăyt p.6voy abrây, XXNă vai zby rpocabtirijy. 

“O obmhdraroc Adfevrps EX&moev ză po- 

vacript rod Mmovpyâoxi pă rpiăvra rpla 

665a xai uepwă meNosta, e xadâc Buzau 

Gaya ră xarăsriy6v rob, ră Groioy elvat Gon)- 

Anuzvov moi brovepomptvov âză rây “Yu 

Adrazov. Tă Exryetpiipară mov po paivergt 

nâc ră tonuelooev rîj “Yperâpa Moaxaprorrirt 

5 byhâraroc AbBtvrns, xai, ăv eivat xaă, 
w&voc rob ră tebpet" ră 6noia Eder ră etnii 

ui 6 YEpov xbp "Avaviac. 
Tadra păv, ai 8 zovănaL wai DeonerBeie 

abrijs ebxoi etnoav îv moi Gr Giov. 

1723, "Anprdio» 25. 
Tis “Ypertpas coporârme Moxap:6rnros 

zhăyoroc 8o5)os. 
"lovorivos Tlerartobiae. 

( Yorepoy patpov.) 
Tb xarăariyov rod Mnobpy6oxij ne Ăp- 

moev vă ZAO, nai râs eivat sie mob A6Ţo0» 

p.ov, eivat d aiztov robro mc EX70 705 Sng- 
pă5woa 1 povosript, Xiwnră Xa âxivnra, 

xi “ppărțet pă ră yEpt rob 6 “Yujhdratoc zâc, 

Av vân Malay T5yvy, Ep vă Biâol X6yovy: 

robro sivat zb airtoy, 

(Bibl. Ac. Rom,., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

bătrânului chir Anania să-mi dea lumi- 
mată scrisoare şi să merg să le ieau, cu 

ce venit ar fi să aibă, şi să le dau egume- 

nului. De altfel pe nedrept și fără cuvânt 
se plânge al Bârnovei chir Gherasim îm- 

potriva mea la Fericirea Ta, şi la altele 

ce voiu puteă, voiu ajută, nu numai aces- 

tuia, ci şi prea-sfinţitului de la Sfântul- 

Sava. ” 
Prea-înălţatul Domn a miluit mănăs- 

tirea Barnovschi cu treizeci şi trei de boi 

şi câţivă stupi, precum. cuprinde catastihul 

lui, care este pecetluit şi iscălit de Prea- 
Înălţatul. Ce aveă de gând să facă se 

pare că Ti-a spus Fericirii Tale prea- 
înălțatul Domn, şi, dacă sunt bune, numai 

el ştie; pe care le va spune şi bătrânul 
chir Anania. 

Acestea; iar: preasfintele şi de Dum- 
nezeu ascultatele-Ți rugăciuni fie cu mine 
în toată viața, 

1723, Aprilie în 25. 

Al Ferieirii Tale prea-înţelepte prea- 

mie rob: 
Iustin de Cetăţuia. 

P. 8. 
Catastihul de la Barnovschi că a zăborit 

să vie, şi că este la mine, pricina stă în 
aceia că en i-am predat mănăstirea, miş- 

cătoare şi nemişcătoare, şi serie cu mâna 

lui Prea-Înălţatul cum că, dacă s'ar face 
vre-un meșteșug, eu să dau sama: aceasta 
e pricina. 

DCCCLVII. 
Constantin şi Lupul, fiii lui Anastase, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

casele ce se clădesc la Sfântul-Sava din laşi, piedeca adusă de lucrul la Curtea 

arsă și banii luaţi de la Postelnicul Constantin. 

"Extorohi Kwvorayrivo» zai Aobzobio» 

mphe Xpboavdov, mepi ămwavoviczwe Xojapt- 

asuy. 

Moxapibrare vai Goporare nărep xai Ila- 
sprăpya rije âyias noheos “leponănhiu. vai 

xăots lahatsrivns, Tiuâv 88 abhsyra xai 
âtonora, xbpre, ze Xpboavțe, mijv “Yperepav 

MavaptâTjra VOvonETĂE Rp0OXbvobvrec, Tijy 
oeâaculay abis Bettăv asmatopeda, 

Aedus6a zolyoy rod Ex vexpâv Gvaorăvros 
Bod, Gtonora uaraptbtate, Gnos azbhătey] 

1 În ms.: div. 

  

Scrisoarea lui Constantin şi Lupul către 

Hrisant, pentru hotărârea socotelilor. 

Prea-fericite şi prea-înţelepte părinte şi 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi 

a toată Palestina, iar al nostru domn şi 

stăpân, doamne, doamne Hrisant, închi- 

nându-ne în genunchi Fericirii Tale, ve- 

nerata-Ţi mână o sărutăm. 
Ne rugăm deci de cel din morţi înviat 

Dumnezeu, stăpâne prea-fericite, să Te



  

adrijvy 4yndoy, Xrpooroy, Biti, uoxpiftoy, sie 
zăy &porarov adTijc narptapyinby vai ăzo0- 

oh Bpâvov, vezpr vipas BoBuzărov vai 
Ara pod. 

Tăc mpbe ipăc adr Omiac Entarohăe 
ăopâvos re ai Îjdtos E35%0mjpuev, ebyapto- 

odyrec xopip râ Oe Ori ijtlwozv fc robe 
odâevhe dflove tnirwyeiv râv oyiwy adrije 

ed/y, râc noias ăumorec ai vă piy wc 
răs borepyjo% piEypt rehevraias ăvanvoic. llpic 

robrote 5E Ypăovras pă 2poorătret tă răe 

oino3ou&s râv dorfjrioy 705 povaorplo» 705 

„ “Aiov Laba” dă că 6npta Geha 1jtebpet n, 

E riy Gofdetav rod zavayăflov 0zo5 uni vă 

mii datay adrije edxiv, Evitony vă Măfovv 

riv zedeiav adry oixo5ouijv, ah xai vă 

Ewwev cop Ghizov 2um6dtoy, îÎ) ăvaznivtoie 
zic abOevewue Kobpre peră rdv &p.npnou6v. 
ME 6hov zodro 6 bibnădraroc îuâv Abbtvrne 
8îy Beer îpmodioet, nai EXzilopev Evros pă 

ri dptav rs 2vyiky vă oixoBop.rjBodv rehstoc. 
Roi f, aizia 0mod 6ăv Erehetodruavy zâpo» 
ijrov a5r%, Enetâij nai ahsionxav Eowbzy uzi 
EtoGav, ai, foc ob vă Erpaviij 7d ăhetpua, 
2oBacev mai 6 etubvy, wat Epetvav wdy al 
Măfurtar, al nâprat, ză zaphopa, nai at 
opizhmra &reheiora' ui Topa bEuuey Ent- 
ped6j vă Aafovv rijv zeheiav oixo5ouiy. "Er 
wăs mpoorărre” Bă ră Efoân, vă Tiy 660w- 

pey etno zi 2Ecâdoapey, nai ri shdfausv. 

*Hh8oy ot &ytot xadryobpevot, 6 me dytos La- 
hazăs, xp Ilatoros, wat 6 toc 6 Ttera- 

tobiac, 15p 'lovozivos, peră Xa Eva Ex râv 
ăpy6vrov rod Byrjhorizo» Adlăvro», xai, zEp- 
vovyres Aoapiaopy, Ejtvev aariarioy, xi E- 

360%, es peipas roy 2pobbndivrov drioy 4a- 

6rgovuăvovy, vai Eveyepiodq eie zby Efapyov 

xdp "Avaviay!. “Opuoc za Tuse mâhty &v 09y- 
zauia &yacepopav sie zijv Maxaotârijză 71 * 
1, 25 was Etoos joy, &pte GEonora, 1] 
GĂGTT,S &GHAVia Evveaudata TErtovil $yre 

40 RONI Tpia RANRĂ, Tpiv 70 hei 
azos, vas diahaufăvat Th pasăaziov * să 
&mcia Stoâaoev 6 panapitns RAT Îp.69 17. 
Îpete” hăfamey 65 AGXIĂA ERTAWGA sea- 
Gapârora, opis îs Dr 1 End Gz0d 

5pâdn za Gevbâpr, vai Câvtos ob uarapi- 
205, vai ăzofiavâros, zd Gmoioy mpeuzrat ie 

d Eheos sis Manapiârtz6s 718. "Opaios mai 
ră ză tvazohefăva 5t0da ză, valib 

ucis E/opev Es 

vă ie Baparmăsouz Vă pi? pâs AX aur 

a
i
e
 

pina, Este Ghe Au.   

păzească fără boli, nevătămat, sănătos, întru 
ani îndelungaţi, în preasfinţitul Tău Scaun 

patriarhicese şi apostolese, până la bătrâ- 

neţe foarte adânci şi strălucite. 
Serisorile-Ţi sfinţite către noi cu plă- 

cere şi mulțămire le-am primit, aducând 
har Domnului Dumnezeu că ne-a învred- 
nicit pe noi, cari de nimie nu suntem vred- 

nici, să căpătăm sfintele-Ti rugăciuni, de 
care de nu ne-ar lipsi până la ultima suflare. 

Pe lângă acestea seriindu-ni ni porunceşti 
- pentru clădirile caselor mănăstirii Sfân- 
tului-Sava; pentru care vei află că, cu 

ajutorul prea-bunului Dumnezeu şi cu 

sfânta-i rugăciune, se apropie să iea cea 
de săvârşit elădire, deși sa făcut acuma 

puţină împiedeeare, înoirea Curţii dom- 
neşti după foc. Totuș prea-înălţatul nostru 
Domn nu o va împiedecă, şi nădăjdluim 
ca, anul acesta, cu sfânta-Ti rugăciune să 
se clădească desăvârșit. Şi pricina de nu 

sau săvârşit anul trecut, a fost aceasta, 

căci se tencuiseră pe din lăuntru şi pe din 

afară, şi, până să se usuce tencuiala, a 
venit şi iarna, şi au rămas numai laviţele, 

uşile, fereştile şi închizătorile (?) nesărârşite; 
ci acum ne vom îngriji să-şi iea cea «le 

săvârşit clădire. Ni mai porunceşti şi pentru 

cheltuieli, să-Ți dăm ştire ce am cheltuit, 
şi ce am luat. Au venit sfinţiţii categu- 
meni, Preasfinţitul de Galata, chir Paisie, 
şi Preasfinţitul de Cetăţuia, chir lustin, 
împreună şi cu unul din boierii prea-înăl- 

ţatului Domn, şi, luând socoteală, s'a făcut 

catastih şi s'a dat în mânile zişilor sfinţiţi 
categumeni, şi s'a încredinţat exarhului chir 

Anania. Ci şi noi iarăş pe scurt aducem 

socoteala Fericirii Tale; propria noastră 
cheltuială, sfinte stăpâne, eră în total de 

lei nouă sute cincizeci şi cinci şi trei leşeşti 

vechi, înainte de tencuială, precum cu prinde 

catastihul; pe cari i-a cheltuit răposatul 
părintele nostru şi noi; ci am primit lei 
şepte sute patruzeci, afară de suma lem- 
nelor care s'a pierdut şi sa stricat, şi în 

viaţa răposatului şi la moartea lui, ceia ce 
atârnă de mila Ferieirii “Tale. Asemenea 
şi pentru cheltuielile rămase iarăş, precum 

vei porunci, aşă vei face. Noi avem da- 
torie să Te rugăm a nu ne uită: deşi am 
rămas orfani de cei după trup părinţi, 
să nu rămânem cu totul fără parte; cu- 

1 Mai publicăm în volumul de faţă scrisori privitoare la fiii lui Anastase. Cf. mai sus, p.865, nota]. 
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Bucureşti, 

1723, 

2 Iulie. 

1723, 
14 Iulie. 

vis” âv worhă mat vă âwelvansv Gpoavol dz 

robe Xară 0ăpra vovele, vă wi uelvtouev 

ămotpot mavrehâe” vvopitovrec răv Moxapt6- 

rată cre be dinâs xară nvebua avea xai 
Dzepxontoti,, îAnitouev sic mb Eheoc cnc. Tă 
28 Exarăv nevrinovra dohoviu ămă my p- 

Xovra. Iloorevxov xopirtq Kovoravrivov, ră 
EhâGapey, ănd ră Gnoia pepruă Etcătdotm- 
say, xai ză doză B£hovy 26051x66î) dm rwpa, 

"Ap ob 03 &toâraoboăy, e!me dyobrepa, ctre 
neproodrepa, Ghouev ris xăum storno ai 
xafapbvy xarăoryoy" boa BE Erpooratev eie 

mode abr6d. dijiovs xabmyovuEvovc, size dă 

ăvâponove, sira âră Ebhg, Gha Eytvav xară 

rd xardoryoy tis Mavaptârijrâc rs Snod 
to7â)07. Kai, măhv mpooninrovrec, napa- 

*mhodpev vă pâc Ex e xai npâtepov, xal 
îjeis DEhouev pete mpa brmpezat Ev 
rave Tposrățuari. At 85 dat xai Geonebsie 

sbyai ijs bpuerepae oe6aouixe Maxaptâzuroc 
etmoay pe în. 

"And Tiaciov, atu, Matov ur. 
Ric robe 6ptopods ris “Yperspac Moxa- 

ptârqros xară mvebua ini mai Bodo 

Kovoravrivos nai Aobrovhoc, 
boi rob uawapirov» "Avacrăcijl. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

noscându-Te pe Fericirea Ta ca un ade- 
vărat părinte sufletesc şi apărător, nădăj- 
duim în mila Ta. lar cei o sută cineizeci 
de lei de la dumnealui Postelnicul chirișgi 
Constantin, i-am luat; din cari unii s'au 

cheltuit, alţii se vor cheltui acum. Iar 

de când sau cheltuit, ori mai puţin ori 
mai mult, Îţi vom da de ştire, înfățișând 
şi catastih curat; iar câte le-ai poruncit 

la cei de aici sfinţiţi categumeni, ori pentru 
oameni, ori pentru lemne, toate s'au făcut 

după eatastihul Fericirii Tale, când sa, 
trimes. Şi, iarăş căzând, rugăm să ne ai 
ca şi mai înainte, şi noi vom rămânea 

gata slujitori la orice poruncă. Iar sfintele 

și de Dumnezeu aseultatele rugăciuni ale 
Fericirii Tale venerate fie cu noi. 

Iaşi, 1723, Maiu în 18. 

La poruncile Fericirii Tale fii sufleteşti 
şi robi: 

Constantin și Lupu. 
fiii văposatului Anastase. 

DCCCLVIII. 
Patriarhul Hrisant al Ierusalimului către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină ?. 

(Studii şi documente, XII, p. 22, no XXXxIL.) 

DCCCLIX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trime- 

terea la Constantinopol a Cuparului loan, isprăvirea zidului Văcăreştilor, despre 
aşezarea ca egumen la Sfântul-Sava a celui dorit de dânsul, despre darurile Mi- 
tropolitului de Cesareia şi tipărirea Lexiconului lui Chiril, cu îndreptarea lui Ştefan 
Bergler, precum şi despre legăturile sale cu William, arhiepiscop de Canterbury. 

Nizdhaos Mavpoxopăăros Xpboâylp No- 

zăp 

y 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

loxapubrare, coporaze vai ăpbrare [la- | 

rpiăpya Tis &yiac noheos “lepovozhi, xai | 

zăons Iladaorivne, wbpie xbpre Xpboavwbz, | 

1 V. mai sus, p. 833, nota 1. , 

2 La 12 Decembre 1716, arhimandritul Macarie de la Chilandar (iscălind slavoneşte) cere de la 

starostele Companiei, Hrisant, şi de la duhovnic să facă pe jupânul Anastasie a da în mânile lui Nicodim, 

egumenul de Tismana, zece samuri rămaşi la el (ibid., pp. 19-20, no xxvI). 

În acest timp fac danii la Athos, la Dionisiu: 

Nicolae Mavrocordat, 120 de aspri (1224, Maiu); 

Ioan Mavrocordat, 8.000 de aspri (7225, 20 Mart) (Langioia, . c., p. 94). 

Ştefan Cantacuzino dăduse aceiaş sumă, în Decembre 7223 (ibid.).



  

fperepe Ev Xptor zârep ceGaopibrare, Ti 

“Yperepav Maxaprorra edhafâc 7pooxyo- 

pebovrec, rijv tepăv abrîe detrăv ăonatâue07, 
deduevot rod mavrodvvăuob Bzob rod oxEzer 

ai nepupponpeiv rîjv “Ypertpav Maxaptâraza 

Ev Xxpă byteia vai ebmpepia, Bumvexei, eră 

pOXpOBLOTITOG. 

Mă 7d vă zâpnomev ete ri o0dr60L wâ.0- 
ampeciay răv bwerepov Apyovra Kovrăpryv 
“own, dv Edsibauev vă vpâtouev zi "Y- 

perâpa Mavaptârijr ră 2ap6y: modro păy Ată 

vă ăzodbowuev adr) răc per” ebhobeiac vti- 
xăe TpoGaȚopeboete mac, robro BE oi dă 

vă Epotriowuev map. Tie Eperije abrîs Dyt- 
sine, îjv Gamohărrov 6 Kbprec mai ei dei 

ăperănrorov. Kai, exedi, ănd toors povie 
rod adrob Apyovrâc pac, Eporâou î) “Ypertpa 
Maxapurrjs, Bshs pi ză ua? jpăs, tv 
Gapbvopev pă nepirrodoiav răe oefaauiae 
abrie ăxods, 2api WOvov Tiv TapaXadoduev 
vă Eywpev lepă adrîje Ypăupara vol ară 

Tpootăvpara, vă vă Yaipopev Ei ri) Eger 

ela al mate marpinaie adris ebyais, a 
zuvec etroav Îpîv ăpomai Ev Glow mavri” ră 
53 Em rîje “Yperepac Mawapiârnroc 0e6ey 

TăpTOoNa XA RAVENTIXĂ,. 

1723, 'lobiiov 14. 
"1505, osGaautbrate 5sonora, 6n0d, Beod 

t 
“Ţ

I 
ai 

abvatpouâvov, Gă zâv zavayiov adr ev, 

îmedetom xai 1 zeproyi, Tis tepe povie! 

zopa napaxahodpuev Tbv âytov Bedv vă pă 
ăttbom uă 7ijy Brerorărijv abrijs zopoboiav, 

vă zedetw0i ui ză Eyeziva, 
Tic “Yperepas Mavaprâriros vide Ev Npto- 

ză ua Ghos sis Tobe 6ptouobe. 
"lu. Nizâhaos Boeâidag. 

Tijy “Tpezăpav Mavapiozajra vai abs eb- 
Mbs apooaiopeboney. Meră zi rehelosty 
zobzov 05 păumarec pac Eilouev ueră 
zii ovvifove edhafeiae vai Eepovy iepbv 
păun tis “Ypecăpae Mavaptâzijz05, Zapă 

25 dotwcăzo» Ey fepopovăgots xbp Lepaai- 
pion, voi zâdw 2pâprpo îtă cv perii adri 
Dyestay, Tv Bracohăse d Kbproc vai eis 7 
2875 ăperiazorov. "E5E/Br ev vai zăs tepăs 
ms er/ăs 1 zazpirăs edhomias, val eb- 
-apiozobuev <ij “Ypeztpa Mavagticret, "Ey- 
vroney 47 Fă Ev a07 VpazOueva, Wa Vas 
zdv pia adris ze pâv vdp Lepasipop 
2zeropboapey ză îpobuevzico 309 Apiod Lia 

  

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
respectat, spre Fericirea Ta cu evlavie în- 
dreptându-ne, sărutăm sfinţita-Ţi dreaptă, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 

ocvotească şi să păzească pe Fericirea Ta 
în cea mai înaltă sănătate şi fericire sta- 
tornică, întru mulţi ani. _ 

Pentru că trimetem într'acolo cu slujbă 
pe boierul nostru Cuparul loan, n'am lipsit 
a serie Fericirii Tale cea de față: pe de 
o parte, ca să-Ţi dăm închinările noastre 

fieşti cele cu evlavie, iar, pe de alta, ca 

să întrebăm pentru dorita-Ți sănătate, pe 
care s'o păzească Domnul şi întru tot- 
deauna neschimbată. Şi, de oare ce și din 
viu grain al acelui boier al nostru, în- 
trebând Fericirea “Ta, vei află cele ce ne 

privesc, nu împovărăm cu vorbă de prisos 
respeetatu-Ți auz, ei numai Te rugăm să 
avem sfinţitele-Ţi scrisori şi porunci pă- 
rinteşti, ca să ne bucurăm de dorita-Ţi 

sănătate şi de părinteştile-Ti rugăciuni» 
care să ni fie ajutătoare în toată viaţa; 

iar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 
prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1723, Iulie în 14. 

lată, prea-respectate stăpâne, că, ajutând 
Dumnezeu, prin preasfintele-Ţi rugăciuni, 

sa isprăvit şi încunjurul sfintei mănăstiri: 
acuma rugăm pe Dumnezeu Sfântul să ne 
învvednicească de prezenţa-i mult dorită, 

ca să se săvârşească şi cu sfinţirea. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 
Io Nicolae Voevod. 

Către Fericirea Ta şi iarăş cu evlavie ne 
îndreptăm. După încheiarea acestei serisori 
a mele am primit cu obișnuita evlavie şi 
altă sfinţită scrisoare a Fericirii Tale, de 
la prea-cuviosul între ieromonahi chir Ghe- 
rasim, şi iarăş mam bucurat pentru do- 

rita-Ţi sănătate, pe care s'o păzească Domnul 

şi de aici înainte neschimbată. Am primit 
şi sfinţitele-Ți rugăciuni şi părinteştile 
binecuvântări, şi mulţămim Fericirii Tale. 

Am cunoscut şi cele scrise înlăuntru şi 

după porunca Ta am întărit lui cbir Ghe- 
rasim egumenia Sfântului-Sava; iar celui 
de înaintea lui i-am vestit să arăte cu- 

1 Cf. Radu Popescu, în Magazinul istoric, IV, p, 126: „Într'acest an s'au isprăvit şi zidul mă- 

năstirii Mărici Sale de la Văcăreşti de jur împrejur, precum sau căzut, şi au mai adaos Măria Sa mă- 

năstirii şi această milă, ca să iea in toţi anii din vama târgului Lucureştilur, din partea don.nească, din 

cât ar ieşi, al treilea ban“. 
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by 88 pb abrod Emxpayyelhapev vă Bai 
ziy âpetdaptvqv brâxhtaty vai ebmetGeray ele ră 
zp[oor]ăvpaza râs “Yperepac Maxaptâcijroc,, 
xodâs mei robrov mharorepoc Gă vara 
ăn rây Ypaupirov râv zoweporiătoy By0- 
Meu, wa Natapsr. 

"EhâGouev vol ză zapă rod ROviepwrărov 

Myrponohizov Kaisapeiae pooyosănovva, zai 
ebyaptarobueyv uni ri “Yperâpa Monapeeqee 
ai ri) Nawepbrari abrob: xai i50d nod me- 
xpiOmpev sic ră tepbv Ypâpupa ris Tlavepă- 
Troc row ntpinovev %oi Eva 4p5odv, Bo. vă 
705 Xâu îep.y ăuetov 15 mopanahoduey vă 
mob ora03) 

Ilpăs robruec Eorw sie etăqatw ris Maxa- 
prârmros abrie Ori, Emedi md Aetimăv rod 
ămorăro» Kopihhob! 0ty Ezoya vă Ba03) ele 
rbnov Soc Topa, eie ră uepn râs Eăpozme, 
obre &XĂo5, ijeie, âv lepâv adeijc ebyâv, sie 
ăstav 0e6d ropa zporry popâv 26dhamev, vai 
ronâyerat tââ sie Bowovptattov, 80. oisiwv 
ăvahmpnoy 6 Eyouey 850 yetpâypapa: rd 
E ele newfpivme ai mă Mo ic yâpriy. 
“OBev, pă ză vă jtebpouev me ră rotodrov 
Aefxbv ebpioxera xai 8v zi mhobowrăry 
EcGhofip cie Mawaprâraroc abrie, lâob 
n&unovev 7ij “Yperăpa Moxaptorrrt rijy rph- 
7qy X6hhay 6rod Ervnâfn, mă uiv 6ră vă 

orojas0i) mbzoy, md 38 ră vă rd Bd vă 
mb mapabăhowy pă ră adr xetpâipara, 
6mob âv etva mată si EXumte, vă vaz - 
pod xai vă dropia mat ării mapaxmho5- 
pev vă iv, prevovrăc ra was, ăv stvat 6- 
ptow0s 1ms, Tb apotâtbaoy God Eye, vai 
Săv ăppăMouev Gri rexetobuevov dv 020, 
05 pâvov map” Ebponniors, nai map” Xăhate 
Vede oavij astohorârarov, ua dă iv apbe 
zăv “Amtov ebMiberay, xai Gri ai 1) "Twerepa 
Maxaptârijs Bee uac ed narprrâs mai 
deher pac Enatvto dv ară pac zi Extyel- 
priua. Arcporie rod Grfilov eiyu Exsivoc 
Onob uezevpace iv jmertpav Ilepi Ka0q- 
xowrov Gihov ei ij Xazunxiyy Gidexeoy, 
îvâpart Mmtpuhep Erepavos, recobrov Ey 
metpoc zîjs EMriwxiic Ewheuzov, 6nod doc 
adr xapâuotoc ei zăoac tăe zije Eăpozqs 
dxaâmuias 8iv ebpioxerat, 

Eidopev zoinv ovvouthtay wâpvet 1) “Tpa- 
zepa Mazapiâre îv Neoyopio peră za îe- 
peos rob nptofene zâv "Aphoy, "Eyouey 
x0i Tipic uodfeozydentav per zivoc Ăppts-   

venita plecare şi supunere la poruneile 
Ferieirii Tale, precum pentru aceasta mai 
pe larg vei înţelege din scrisorile Prea- 
sfinţiţilor de Betleem şi de Nazaret. 

Am primit şi de la preasfințitul Mitro- 
polit de Cesareia săpunuri de mose, şi 
mulțămim şi Ferieirii Tale şi Preasfinţiei 
Sale; şi iată că am răspuns la sfinţita 
serisoare a Preasfinţiei Sale, şi trimetem 
şi un postav de aur, ca să se facă un sfânt 

—zesmânt, şi rugăm a i se trimete. 
Pe lângă acestea, fie în ştirea Fericirii 

Tale că, de oare ce Lexiconul preasfinţi- 

tului Chiril nu s'a întâmplat a fi dat în 
tipar până acum, în părţile Europei, nici 

aiurea, noi, prin sfintele-Ţi rugăciuni, întru 
slava lui Dumnezeu acum întăiaş dată, 
l-am pus supt tipar, şi se lucrează aici la 
Bucureşti, cu înseşi ale mele cheltuieli; căci 
avem două manuseripte: unul pe pergament 
şi cellalt pe hârtie. Pentru care, ştiind că 

un astfel de lexicon se află şi în foarte 

bogata bibliotecă a Fericirii Tale, iată 

trimetem Fericirii Tale întâia coală ce s'a 
tipărit, pe de o parte ca să se urmărească 
tiparul, iar, pe de alta, ca să pui să se 

alăture cu manuscriptele de acolo, unde ar 
fi întru cevă cu lipsă, ca, să se împlinească, 

şi să se îndrepte; şi încă ne rugăm să ni 

trimeţi, dacă-Ţi este voia, prototipul ce-l 

ai, şi nu ne îndoim că, isprăvindu-se cu 
Dumnezeu, nu numai la Europeni, ei şi 

la alţii va păreă foarte însemnat lucru, 

şi pentru evlavia față de Sfânt, şi .că şi 
Fericirea 'Ta Te vei rugă părinteşte pentru 
noi și ne vei lăudă pentru această între- 

prindere. Îndreptătorul cărţii e acel ce a 
tălmăcit cartea noastră Despre Datorii în 
limba latină, anume Bergler Ştefan, aşă 

de bun cunoscător al limbii elineşti, încât 
„altul asemenea cu el nu se află în toate 

Academiile Europei. 

Am văzut ce societate faci Fericirea 
Ta în: Neochorion cu preotul ambasado- 
rului Englezilor. Avem şi noi corespon- 

dență cu un arhiepiscop de Canterbury, 

1 Marea lucrare a lui Chiril de Alexandria n'a apărut însă. Cf. Iorga, Istoria literaturii ro- 
mâneşti în secolul al XVIII-lea, |, pp. 56, 144-5.



  

mioxănov Kavrobapiac, &vâwar BriyEhuows, 

xa “păvouev &MATiore ăpoGadâv” Gori eivat 
ei mâv ăxstoe npobyâvroy, ai pâc Zorerde 

uâhora ua ueptuă B6Nia, ai aiverat 2% 

zoo onusiov Get sivat pre. 
Kai a5d0re ai adrijs ebyai ue” îuây. 

(Legrand, o. c. IV, pp. 171-3, no 126.) 

anume William, şi ni seriem unul altuia; 
care este unul din cei. mari de acolo, şi 
ni-a trimes chiar şi unele cărţi, şi se vede 

din multe semne că e filelin. 

Şi iarăş rugăciunile Tale cu noi. 

DCCCLĂ. 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala 

lui, planul de călătorie în Ţara-Românească şi ediţia Lexiconului Sfântului Chiril. 

Nixoao2 Mavpoxopărac Xpboavw No- 

Tă pa. i 

Mavapibrare, Gopbrare voi aytorare [la- 
rptăpya îs Glas moheos "lepovoahijy. xai 
năome Iladatarivne, *bpte, xbpre Xpboavfe, 

iu&repe îv Xptorg mărep oefinopibrare, ri 
“Yperipav Mazapbrijta ebhaGâc 7p05a'ţ0- 
pebovrec, riv îepăv adrije Befrăv ăozatâueda, 
Seduevov rod zavrodvvâu.ob Bod 700 oxEnetv 

oi neptppobpeiv 7ijy “Ypertpav Mazaptrnra 

2v ăapa, brpteta mat edjuepia Gumvexei, peră 

Ox pOGLOTNTOG. 

Tă îepă vpăupaza rhe “Ywerăpae Maxa- 

piârmroc peră mheiorms edhabeiac EMlowev, 

oi dă ri îperiv adie bytelav ay Eă- 

pnuey, îiv Gtaevhărror 6 Kbproc vai sis ză 

îtie ăuerănrorov. 'E36/Omuev at răs lepăc 

adric ebyăc mai marpixăe ebhoiiac, vai 

edyaptatouev ri Ypecipa Maxaptârrjet. "Er- 

vouey 10 ză 2y abroie Gijpetobpeva, X7i ră 

pâv zijy &obtvetav rijy Gzoiav Daorn vază 

căg zapehdoboas zabrae Tjptpac, 20Nă ps 

Zzamoeâvij îmadă 3 &v cote abrijc tepoie 

“păpuuaat piâs înhozoei val Ti; Enavădrbtv 

-îs &veris bpetuc abriis, av &yăpnpzv. "O 

mos Bebe vă sv SagoMârri, ai vafetiis 

op vai ebpoazoy. Tlegi 2ij cîjs îvabda Epe- 

<îis Tpây Entâmpiac abris, 670 Azepâztoe 

vă ărnovdioy, peză zăv bveorâra Sent 

îproy, edaptorohuzv vază 20)dă ij Vpepa 
Mraxapiismati, 43 sd Epăprpev. “OBey 1pvet 
pei mezi 20705 vă Govapthi,5% Ti Ypicăpa 

Mavapi6ens peză 705 eiyeveorâs65 ăp/avtâs 

pac hoofitzoo aopistirj Apă, "oohavod, 

zi Vă ps Ori uă TOTO WIhapi- 

omâis pac zi cehaiay ăzizaay abtig, tă 

vă Ecopâaopev 4ni orethopev ză zi Gâot- 

zopia oreivora, fnâbănoy td val 

cepuvrfes, ei aatpiv dppiiâtov 12 2pb 30 

vă zi zpozbio 6 perpovy abz6d, 6st ahhEws   

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 
Prea-fericite, prea-înţelepte și preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi lerasalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru IIristos părinte prea- 
venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 

dreptându-ne, sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să ocrotească şi să păzească pe Fericirea 
Ta în cea mai înaltă sănătate şi fericire 

neîntreruptă, întru mulţi ani. 

Sfinţitele scrisori ale Fericirii 'Tale cu 
cea mai mare evlavie le-am primit, şi 
pentru dorita nouă sănătate a Ta foarte 

ne-am bucurat, pe care să o păzească 

Domnul şi de acum înainte neschimbată. 

Am primit şi sfintele-Ţi rugăciuni şi pă- 
rinteştile binceuvântări, şi mulţămim Fe- 

ricirii Tale. Am cunoscut şi cele însemnate 
în ele, şi, pentru boala pe care ai îndurat-o 
în aceste zile trecute, mult ni-a părut rău; 

iar, pentru că în sfinţitele-Ți scrisori ni 

arăţi şi recăpătarea doritei Tale sănătăţi, 

foarte n-am bucurat. Sfântul Dumnezeu 

să “Te păzească şi pe urmă sănătos ș 

zdravăn. lar pentru dorita nouă pornire 

a Ta într'acoace, care Ţi-ai pus de gând 

să urmeze după această lună a lui Sep- 

temvrie, mulțămim mult Fericirii Tale, 

şi ne-am bucurat şi de aceasta. Deci e de 

nevoie ca în această privință să vorbeşti 

Fericirea 'Ta cu prea-nobilul nostru boier 

Logofătul dumnealui Dumitrachi Luliano, 

şi să ni arăţi prin cei dintâiu călăraşi ai 

noştri hotărârea-Ţi cea de săvârşit, ca să 

ne gătim şi să trimetem cele ajutătoare 

pentru drum, adecă râdvanul şi seimenii, 

la vreme potrivită şi până nu Te prinde 

iarna acolo, căci altfel Îţi va vrmă greu- 

887 
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Beer âc xohoviijog vozohia. Ko: pâvov 5 
mos Bebe vă păc dâbo vă rijv ăzohab- 

Gwpev pă xarevddoy, Bă vă -8uupopirjBâsev 
ol abrompocbroc râv lepâv mbric ebyâiv 
xai nozpirâv ebhopâv. Befata, poxaporare 

dtonora, 1 perâbaote adris xai 1 rod GEpoc 
ăia, Groebio»oa vai rd 8v Neoyopip 
vosâdec tu, be 6pitet, she eiorat sie 
a»vetipnow Tic ăxpifode bptelae c* vai dc 

EJopev pâvov, e elmopev, uă probe "pap 
paToxoptotăc uac ri xadapăv strat. 

"Ehd6opev voi mă hetrnbv GrBhlov rod “Ayo 
Kopidhov, 605 pc Yorerde, oi ebyaptorod- 

pev ri) Yuerepa Maxnapiârriat: wa BEXopev 
mb napuădm uă rd tdâv was 6mod Eyouev, 

rd Gnoioy înnâverăt vă bropoviy ză, îv 

Emtoraoize rad nază xbp Mnrpowăvave, sie 

uiay m6Mday" re zbv Xhhov Moyehăhov rno- 
Ypirov, 6-5 jMBev ăn” abrod,rv ănefăda- 
wev dă vijy TONAIV ri Ggperimata, nai 

3ooauev ch 6htov ră xp Murpopâvat, uzi 
sAmiCowev, oăv îpto dv Beg xai îî) 'Tpe- 

rea. Mawaptârne 238, vă B4NB3) 1) mod As- 
£exod Exrbroais île Gshrtorepav varăaranwy. 

Qihopev xâum 6nod vă wâs EXOrj wat zd 

AMho Aefinăv mb Beveriac, mapă rod 1pluv 
Nixodo5 Kapaytăvym !. 

"Exăpmuev noMă vai dă ră via xripra 
nod îiâpacev 1 Maxaprârne ras 2v Lăroa: 
6 moe Bebe vă rîv dâwo nai Xhae ror- 

abroas naunâhhobe ăyaoepias vă num sie 

abemorwy moi xbâ&pvnow rod dytorâruv abrijc 

8p5vov. 

"Ac Eyopev xai rw, xapaxadodpev, îepă 

adrije păpuara nai aatpină TpOGTĂȚuaTa, 

vă vă waipopev Emi ri, Everi) abrijc byteia 

soi roi zarpiraie ebxaic, afetyec etrjoav 

Îjiv ăpoyai £v bip mawrt: mă 93 Em rhe 

“Yperspac Moaxaprârnros Gedfev mdyzchha 
1ai RavevToyî, 

Tije “Yuerepac Manaptârrjzoc vide îv Xptorâ 
vai Gmc ei obs 6ptouobe. 

11723, Senreufpio» 8. 

"lw. Nez6hnos Bosâ6âac, 

(Legrand, o. e., IV, pp. 173-5, no 127.) 

  

tate. Şi numai Dumnezeu sfântul să ne 
învrednicească să Te întâmpinăm după cale 
bună, ca să ne împărtăşim şi de-a dreptul 
de sfintele-Ţi rugăciuni şi de părinteștile 
binecuvântări. De sigur, prea-fericite stă- 
pâne, mutarea Ta şi schimbarea de aier, 
scăpând şi de locuința nesănătoasă din Neo- 
chorion, cum spui, va fi spre păstrarea 
seumpei Tale sănătăţi; şi să avem numai, 
cum spuserăm, cu cei dintâiu aducători 
de scrisori ai noştri curată ştiinţă. . 

Am primit şi cartea Lexicon a Sfântului 
Chiril, pe care ni-ai trimes-o, şi mulţă mim 
Fericirii Tale; o vom alătură cu manus- 
eriptul nostru ce-l avem, care se tipăreşte 
iarăş, răbdător, supt supravegherea popei 
chir Mitrofan, într'o singură, coală; pentru 
că pe celalt, tipograf, Mogilalos, care a 
venit de acolo, l-am îndepărtat, pentru 
multa lui netrebnicie, şi am dat cartea 
lui chir Mitrofan, şi nădăjduim ca, atunci 
când vei pofti, cu Dumnezeu, şi Feri: 
cirea Ta aici, să se puie tipărirea Lexi- 

conului în mai bună stare. Vom face să 
ni vie şi cellalt Lexicon din Veneţia, de 
la dumnealui Nicolae Caragiani. 

Ne-am bucurat mult şi pentru noile 
clădiri ce le-ai cumpărat Fericirea Ta în. 
Tafta; Dumnezeu. sfântul să 'Te învredni- 

cească a săvârşi cât de multe binefaceri 

ca aceasta, pentru creşterea, şi chivernisirea 

preasfinţitului Tău Seaun. 

Să avem şi de acum înainte, ne rugăm, 

sfințitele-Ți rugăciuni şi părinteştile po- 
runci, ca să ne bucurăm de dorita-Ţi să- . 

nătate şi de părinteştile-Ți rugăciuni, care 

zi
 

să ni fie ajutătoare în toată viaţa; iar . 

anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 
foarte mulţi şi pe deplin fericiţi. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la porunci. 

1723, Septemvrie în 8. 

Io Nicolae Voevod. 

1 V. şi studiul nostru, Câteră știri despre comerțul nostru în veacurile al X VII-lea şi XPIIL-lea, 
în „Analele Academiei Române“, XXXVII.



 DCCLXI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre leacurile 

ce-i trimete la boală (e no pcexxxvi, p. 800)). 

(Legrană, o. c., IV, pp. 175-6, no 128.) 

DCCCLXII. 
Mihai Racoviţă, Domnul Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

plecarea apropiată a Patriarhului şi despre un loc de primblare ce isa dăruit de 

acesta lângă Iaşi, aproape de moşiile lui. 

"Emeszohi, Miyaij) “Paxofirta Bosf6âa, ev- 

japtorodea rbv “lepoocibuwv Xpboazvdovy âă 
pnvasriipianv riva râroy îopndăvra ră îi 

"ep.OVt. 

Moxa portare, copbrare xai dyurare [l- 
“mâpya ris Guias mohews “lepovoahij, xai 

zor Hadatorivrjs, xbpie, xbpte Xpboavbe, 

iju&repe îv Xpiorg mărep oeânoutbrate, ri) 

Momapibrrni cnc vi amiav abrâs datăv eb- 
Mbs ăonalâwedu, Beduevyoc rob mavrody- 

văpod 205 rob owSnety vai nepropobpeiv 

adrijy ră mavrhe îv mpa Duete mai urjvexei 
ebriuepiz, eră paxpofârijros Eni răv ARGGTOM- 
xy, zarptapyixbv adrls, Bpâvav, ăOtăcetorov 
xai ueraxhOvToy văxpt Vijpws Gaorâzov, 

vai NT4p05. 

SeGaouiav abrîs Enrorohijv 2hâfonev, Ed6/- 

Bey ebhafâc Xa râs Ev abri) paxopiovs 

exc, nai ebhoiae Tre, xai Gră iv avadijv 
ami Ezeriv Ti byeiav rs May EXăprpev 
Evouey ani ră dretie orjperodueva. Măe 
“piei de: Erowăterar vă ăzoâmuitj5 Azd ră 
adro6: mod 82 pihhet vă GzEhBu), dv we 
ză mavepvat, dă vă Eoney zi etârotv. 

Oi 2vra56a Gotbzart wafrivobuevot 21s 
wâc E2etav osfiowiiv Te, ei 7 Gadiov 
vadaufâve vai meg 705 miz0» [ozob) ziho- 
dupeizat îuiv, 47 edyaptoteduey. 'Ilueic 6- 
wwe ăzb mb ronov vânt 0tv etapev, 
uâvay, uă zd vă eva huoiev es z0s Tpe- 
-2pabs s6x0os, mai îs 405 Liaoiov, Eviozs 

azep/6pefia jâpw zepirepipzos ai Rapaud- 

Bias- GB ai ac ed/aptoreduay adr, Ti, 

ămatfiv GE pai ăvcevyapiozrty za eipuutvod 
zâzob 4 uepons pas pă Ti Eta, she si; 

ăzd să vpânuaza zâv îvadbia 

Îobpâvov rs. "Ac Eu, 
mai sis ză Etîc ză Geon jpăpunsâ tts 
îmhusă «îs afis oyeiac <ns a! 88 ce 

RATA),   

Scrisoarea lui Mihai Racoviţă Voevod, 
mulţămind Patriarhului de Ierusalim Hri- 

sant pentru un loe mănăstiresc dat Dom- 
nului. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Îlri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, Fericirii Tale-l sărut cu evlavie 

sfinţita. dreaptă, rugându-mă de atotputer- 
nicul Dumnezeu să Te ocrotească şi să 
Te păzească totdeauna în înaltă sănătate 
şi necontenită bună stare, cu viaţă înde- 
lungată în Scaunul 'lău apostolese, patri- 
arhicesc, nezguduit şi nemișcat până la 

bătrâneţe adânci şi luminate. 
Venerata-Ti scrisoare am primit-o, am 

primit cu evlavie şi fericitele rugăciuni 
dintr'însa şi binecuvântările Tale, şi pentru 

buna şi dorita nouă sănătate a Ta foarte 
ne-am bucurat; am cunoscut şi cele scrise 

pe rând. Ni serii că Te găteşti a plecă 
de acolo; iar unde ai de gând să pleci, 
nu ni arăţi, ca să avem ştire. 

Cei de aici prea-cuvioşi categumeni ai 
Păi ni-au arătat, o venerată scrisoare a 

Ta, în care se cuprinde şi pentru locul 
[ce] ni se dăruieşte nouă, şi mulţămim. 
Ci noi n'avem nevoie de locul acela, numai, 

pentru că eră aproape de locurile noastre, 
şi lângă Iaşi, une ori mergeam acolo pentru 

primblare şi mângâiere; peutru care şi 

iarăş Îşi mulţămim. lar răspunsul şi mul- 

țămita pentru acel loc din partea noastră 
cu ce s'a făcut, o vei află din scrisorile 
egumenilor 'Tăi de acolo. Să avem, .ne 
rugăm, şi de acum înainte veneratele-Ți 
scrisori, vădind buna-Ți sănătate; iar ve- 

neratele şi de Dumnezeu ascultatele-Ți ru- 

1£E încă o urmare a defectuozităţii copiilor ce s'an dat Academiei. De altminterea ediţia, datată, 

pe care o dă Legrand. e plină de greseli, care nu pot fi considerate ca variante. În ediţia noastră ceteşie 

obs îp:spods. 

80618. Vol. XIV, partea a ll-a. »6 
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11723, 

8 Octom- 

bre. 

1124, 
17 Main.
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1724, 

2 Junie. 

| - , 
Gănptat ai Beomedeic abrijc edyai wat eb- 
Moviat stmoay pa” pâv. Kai oi „povot 1xje 
ecOev zohhci re xai navebrwyeic. 

1724, Matov 17. 

Tie Maxaptâriros ns îv Xptoră vibe vai 
eic robe &plawobc. 

"lo. Mryoi Boe66das. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

găciuni şi binecuvântări fie cu noi. Şi anii 
Tăi de la Dumnezeu mvlţi şi pe deplin 
fericiţi. 

1724, Maiu în 17, 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 
la porunci. 

Jo Mihail Voevod. 

DCCCLXIII. 
Nicodim ieromonahul de la Sinaia (Prahova) dă o mărturie pentru moşte- 

nirea lăsată nepoatei Marga a averii Comisului Mihai Cantacuzino şi pentru partea 
făcută soţiei. - 

Nixoâiiu.o5 tepouovăxov» Îwaizov papropi- 

văv mepi ris Beric Ovyarpbe rod Xpyovros 
Kopioov MiyaiA Kavraxovlrjyod. 

Nixd&nuoc îepouâyay5s, Înobuevos rod îe- 

pod wovacrnpiov rod învă xoi rîe Iloviăvvas, 
Edooa ră zapây wo» nord cc ămbeiac, 

Ore, byroe E7 nveoporizbe Tod eyevevrărov 

ăpyovroc Mega Kavraxootvod 75 Kopiocv, 
vtod rod mort uoxapirov Myo Mevahav- 
Smadapio» rod Kavraxovtmvo, Etijrnoev ăn 
Xovov pab 1 ebyeveră, mob Evăertry mai uap- 

ropiav, Xâoy, Exetdi) mat odăsic râv âvâpu- 

mov 0'0ev rijy pay Tie ănordoeuc ris oi 
adrod xat rd rEdoe etvat ăâmdov, aci, 

edpe0ij sic riv ebyevelav mov ră mapdv pb 

Înoriuiy, Goâv nod ăntuetvev ărexvos, 
&netdi, nai Eva xopirtăx God Exapev Evoev 
ndvoc Evae “povoc vai ănstiavev' dev thaGev 

ri ăvebâv rob riiv Măpyav Să matâi ro», 
rii; abrod aderi x6py, The paxapirptac 

ris Zăpras, pă nvebuarixijv ady dă vi- 
otoy abroad tâxyoy. 

Mă rodro Guodoi6 mai waprupă eie răv 

Qzdy mai ete odc dvfponcbe mâc Înovoa 
EX OT6watoc Tijs abrod ebyeveluc Or: ij 
nBeioay abrod ăvevăv rov rijy Exapey XAm- 

povâuoy ele dha ră bnăpyovra wa înoara- 
zixă tije ebyevelac ro», On0d elev 2atpixă 70, 

sis wiwvmjră mai Gxivaza, ei Ore dotzăy vai 

ăv eipew Emetdi, vai rijy Extpev xai ziv ăv&- 
Opevev 1) ebyeveră rev, 

Tie 7iiy Extvwmoevy, xai ră rexva râs pmbetons 

ăvebăc zov za adră zid vă Ey rd 

*5pos rs xhrpovouiae, Mapropă Gr6um ua 

dă ri ăpyovrtooâv rob Gri, vopilovrăs 7 

cputvriv at pă e66ov Bz05, voi 6onbăy 

îm 05 m2p 3 
ao 0%) i] VATA pă: 

xai zapmyopiav ets văGe ăvagwaiov waLp6v, 

xai GhEzoyrac voi ri abric Gratoobvijy, 
ev, ei pâvmat Eder Ad eis ri oiro-   

Mărturia, lui Nicodim ieromonahul, Si- 

naitul, pentru fiica adoptivă a dumisale: 

Comisului Mihai Cantacuzino. 

Nicodim ieromonahul, egumen al sfintei 
mănăstiri Sinaia şi a Poienei, am dat 

această mărturisire de adevăr, că, fiind eu 

duhovnic al prea-nobilului boier Mihail 

"Cantacuzino Comisul, fiul răposatului Mare- 
Spătar Mihail Cantacuzino, a cerut de la, 

noi dumnealui arătare şi mărturie, spuind 
că, de oare ce nimeni dintre oameni nu 

ştie ceasul hotărârii vieţii sale şi sfârşitul 

e necunoscut, deci s'a găsit la dumnealui 

această mărturie a mea, cum că el a rămas 

fără copii, căci şi o copiliță ce a făcut, 

a trăit numai un an şi a murit: deci a, 
luat pe nepoată-sa Marga drept copil, fiică 

a surorii lui, a răposatei Safta, cu sufle- 

tească dragoste ca, adevărat al lui copil. 

Pentru aceia recunosc şi mărturisesc în 

faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor că am 

auzit din gura dumisale cum că pe zisa 
lui nepoată şi-a făcut-o moştenitoare la 
toate cele ce le are şi le stăpâneşte dum- 
nealui, ce le-a avut părinteşte, cele miş- 

cătoare şi cele nemişcătoare, şi la orice ar 

mai aveă, căci a luat-o şi a ereseut-o dum- 
nealui, de când maică-sa a născut-o, şi 

copiii acelei nepoate a lui şi aceia iarăş 
să aibă drept de moştenire. Mărturisese . 

încă şi pentru jupăneasa lui că el, cu- 

noscând-o cinstită şi cu frica lui Dum- 

nezeu, şi ajutor şi mângâiere la orice ne- 
voie, şi văzând şi dreptatea ei, 

deci, şi dacă ar ajunge la familia (sic) lui



  

mâveray rob rd xowbv peoe, Eumpoodev 

zii adro5 îmdstone ăpxovrioone 1, abrijv &- 
olet e wviotav păvay Xa pirtpa eis 

răy fqdetoay adrijc vetăv rob, 6pod xai 

Gvyxmpovâuov pă iv abrod ăvettây Tov eie 
ră ăywdev fdevra broGrarină xiwnră wai 

xivra, mai nov BE rio vă stvar xai 

abri, avyxAmpâvouoc, &rovaoitet. EL8ă (sic) 1) 
coyyăvera ris adrod ebyevelac, xai 1 zdâbw 

oi Î| Exbe, novrehâe vă nt md 'ră b- 
măâpxova adră pai nd rijv XAmpovoţulov 

abTijy. 
To5ro Suodor& va paprwpă Te nov 

oa riv ebyâvetăvy rev adră Xeyovrac, xal 

dă iv fmdeioav adrijv ăveăv ov, xi dă 
ziv ăpyovrtaoăv 105. “O00ev sie Evdetăry an 

Ovi bnoypava eis ră map6v pod tâoyeipuc 
ză ăvowă uiob, xi Efaha ua rijy Bodhăy pod. 

1724, 'Lovyiov WI. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

obşteasea, datorie, înaintea zisei jupânese, 

o lasă pe ea ca adevărată maică şi 

mamă acelei nepoate a lui, de asemenea 

891 

şi tovarășă de moştenire cu acea nepoată . 
a lui, la averile spuse mai sus, mişcătoare 

şi nemişcătoare, şi, cât va trăi, să fie şi 

ea tovarăşă la moştenire, cum hotărăşte. 

Iar rudele dumisale, şi cele de departe, şi 

cele de aproape, cu totul să fie depărtate 
de ateste averi și de la moștenirea lui. 

Aceasta o recunosc şi o mărturisesc, cum 
că l-am auzit pedumnealui spuind acestea—, 
şi pentru zisa-i nepoată, şi pentru jupăneasa 

lui. Deci spre vădire adevărată mi-am is- 

călit în această carte a mea cu mâna mea 

numele, şi mi-am pus şi pecetea, 
1724, lunie în 2. 

DCCCLXIV. 
Constantin Mavrocordat, fiul lui Nicolae Vodă, către Patriarhul IHrisant 

Notara, despre o intervenţie a acestuia prin Mitropolitul de Betleem. 

Maxaptâorare, cuptoare xoi Grporare [la- 
cprăpya râs aiac moheoc lepovoahiju, xol 

năome Iodatorivas, dp, xbpte Xpboavte, 8 

Xptară pot măzep xai dEonoro, cefaopibrare, 

miy “Yperepav coporăriv Maxaptrnra 2a- 
vevhafâe zpooubvă, xai zi cefaapiav abrijs 

Sstiăv razetvorpbvos ăozălopat, deâuevos 

âmazanabotoe rod navrodoviuo» Bes ro 

oxănew xai zepoponpetv Ti “Vpezepav 00- 

cozăriy Moxaptorara îv Xp bytela uaă 

TONLYpOVLOD GTE- 

pebozos îmi Tv Gporatoy Xa AROOTOAdV 

adrîs Qpâvov. . 
Td weră 

Brversi ebâzovia, eră 

00 zavepotârov Mripozohizo» 

ărţio» Brjiheiu. zevrBăv pot zpoonbwnzy Xa 

cefaptoy vpăpp.a ris “Tperăpac 7Av0670) 
Mavagtâcmzos Dzaziats “pepe pai peră îi- 
are edhafuziai vai Cobhuie Dzorhioaos 

285451, za, zhpozopafeie zi vntp îi 

ăo zobervozăsti za 
EI 

TATI po a 

zii yetav, ămd vapăias tâaca zăv aept- 
eponpobra 10 Bapnhâszora adi) G4t0> 

a 
ms pie 
Y 

Bzcy, căzivos îpzevâs Bica îva vai eis m 
Et Gazohâzey zi “Vuestpav Maragiâcrja 

2 Gorgo Dpeia ai paper, ră vă 
  

1 Me.: ăpyovrtssâss: 

| 

  

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, întru Hristos mie părinte şi stăpâne 

prea-venerat, Fericirii Tale prea-înţelepte 

cu toată evlavia mă închin şi venerata-Ți 

dreaptă cu smerenie o sărut, rugându-mă 

neîncetat de atotputernicul Dumnezeu să 

ocrotească şi să păzească pe Fericirea Ta cea 

prea-înţeleaptă în cea mai înaltă -sănătate 

şi neîncetată fericire, cu îndelungată în- 

tărire în Seaunu-Ţi preasfinţit şi apos- 

tolese. 

Venerabila scrisoare, trimeasă mie, cu 

preasfinţitul Mitropolit de Betleem, a Fe- 

ricirii Tale prea-înţelepte cu mânile ridi- 

cate spre cer şi cu toată evlavioasa şi su- 

pusa plecare am primit-o, şi, afiând de 

sănătatea-Ţi mie mai presus de orice alta 

prea-poftită şi prea-dorită, din inimă am 

slăvit pe sfântul Dumnezeu care Te oero- 

teşte şi Te păzeşte, de care călduros mă 
rog ca şi de acum înainte să păzească pe 
Fericirea Ta în deplină sănătate şi viaţă 
îndelungată, ca să primesc şi eu, cucerni- 

1 Până la moartea Vlădicăi de Betleem, V.pp. 893-4, no DOCCLXVII şi nota. Cf. și scrisoarea cu data 

de It August 1524 a lui Nicolae-Vodă. Moartea Vlădicăi Malabia e ară'ată «i în Cronica lui Radu Po- 

pescu, L. c- p. 186. Stătuse treizeci de ani la Sfântul-Gheorghe. 

17242, 
înainte de 
11 August.
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Craiova, 

1124, 

30 August, 

1724, 
11 Septem- 

bre (sau 

11 August). 

ănohapbâvo xi, 6 zbhafis abrije Bodoc, 
năvtore tă narmpiyăc oii edyăs vai îeo- 
norixăe ebhoţiac. "yvov za ră paie s1- 
petobueva, xai mepi uăy rs mpbe îut Tooubrns 
natpixije abrie ns mai deonormijs ed- 
volas (îs 0583 Euoi ripubrepov Xa Epuourih- 
zepov) werhac Bwooyă adrij răe yăptrae, 
Ilepi 5% rod zawepwrărov dapinv ByOhesu,, de 
pi ăprprăhim îi “Tusrepa Movapârie dr 
mată tă ănapalrntov bob yptoc, my 858-46ry 
ue Xupac ebhabelac ai dăm, xal BE 
stofa: mpâfwuoc măvrore sie nâoav ătiwory 
ris Ilawepârnrog aro, ut Gov God An 
Aavos napă rob bpmjorăro» pot Adf&rov vai 
PtĂOOTOpȚATĂTO» u.0o narpie năoay ztu'v ua 
defiwoty, eră modic ris ebusvelac vai ed- 
voias vie arad “Yomdoruroc. Aeduar 88 Tie 
deonorwmije abrije Entetxeias vă pi) uă OoTepi) 
za Xa” sfjc râv oe6zouioy Ypapnărov vai 
sonora abrije Entruyuirov, mal Bio eto- 
Oa dă zavrăe rpoiwuăraroc orice Go5hog 
1je ai ăia wa Geonerfisie ebyai etmoay uot 
ăpoțai dv Bi novri. 

CAgpovohsrnrov.) 
Tis “Ypertpas vopordrije Maxaprâraros 

wlde Ev Xptoră xai sie răe narprnăe abris 
Tpootaăs tomevâraroe Godhos. 

Kovoravrivoc Mavpunopâdroc. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Gbedeon.) 

  

  

cul Tău rob, totdeauna părinteştile-Ţi rugă- 
ciuni şi stăpâneştile-Ţi binecuvântări. Am 
cunoscut şi cele scrise pe rând, şi pentru 
cea atât de mare părintească iubire a Ta 
către mine şi bunăvoință de stăpân (decât 
care nimie nu-mi e mai cinstit şi mai dorit) 
Îți mulţumese farte mult. [ar pentru Prea- 
sfinţitul de Betleem, să nu 'Te îndoeşti Fe- 
rioirea Ta că, după nevoia mea neapărată, 
l-am primit cu cea mai înaltă evlavie şi 
dragoste, şi voiu fi gata, totdeauna la toată, 
cererea Preasfinţiei Sale, deşi a căpătat 
dela prea-inălțatul mieu Domn şi prea-iu- 
bitor părinte toată cinstea şi buna primire, 
cu toată blândeţa şi bunavoinţă a Înăl- 
ţimii Sale. Şi mă rog de îndurarea stăpâ- 
nească a Ta să nu mă lipseşti şi de acum 
înainte de veneratele-Ţi serisori si stăpâ- 

- neştile porunci, şi voiu fi totdeauna prea- 
gata al Tău rob; ale cărui sfinte şi de 
Dumnezeu ascultate rugăciuni să-mi fie 
ajutătoare în toată viaţa. 

(fără dată.) 
Al Fericirii Tale prea-înţelepte fiu întru 

Hristos și la părinteştile-Ţi porunci prea- 
supus rob. 

Constantin “Mavrocordat. 

DCCCLĂAV. 
„Nicolae Pater (Nix5ăzns Iărzp) către Compania grecească din Sibiiu, reco- 

mandând pe Calinic, episcop de Polyane, în Mitropolia Salonicului, care călătoreşte 
pentru eleimosină. 

(Studii şi documente, XII, p. 25, no XXXVI.) 

DCCCLĂVI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre moartea 

Vlădicăi de Betleem şi ştirile ce-i va da în această privință Vlădica de Nazaret. 
Nuzshaoc Mavpoxopăăros Xpvoâydo No- 

Tă pa, 
"Eztoro)i] Nixohăov» Boeâ66a, zepi rc ăă- 

js mob (zpăc zbv 'lepoochbuov Xpboav0ov) 

poe răv. paxapizyy Amrpozohizmy BmOhetu. 

Maxaptorare, corwrare vai ăubrare Ila- 

rprâpya ris dyias zoheos "lepovoohip. vai 

zăons Ilahatotivre, ubpre, xbpre Xpboavbs, 
TjpEcepe 2v Xptorg nărep ce6uouibrare, zijy 
“Tpezepay Moxaptozira edha€âs zpooarţopeb- 

Ă s e 2 x > , Oyrec, tijy tepăy abrijs Getrăv ăonatoueda, 
Beuevot 705 aavrodwvăuo) Becd rod oxtnety 
ai zepuepobpeiv rijy “Yuerepav Maxaptărrjra   

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 
Scrisoarea lui Nicolae Voevod, despre 

dragostea lui (scrisoarea e adresată către 
Hrisant de Ierusalim) despre fericitul Mi- 
tropolit de Betleem. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 
dreptându-ne, sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să ocrotească şi să străjuiască pe Fericirea



Ev &xpa byteia, ai ebmpepia Bumvewei, ueră 
44 por toc. 

Azy ăprprbădhopev Gr Bee Aonqj0ij xară 

zohă 1] “Tperepa Maxapiârne &tă ri eis râs 
gioyiove oxnjvăe ănoânuiav Tod uaxapirov 

naweporăro»  Bqetu, xadoc Foarte 
usi Îjuete, exsti) nai Thy etpapev ste Esyopto- 

rijv svu,năBarav 7 uăhov ebiăberav xai ăn 
tă rijv peră 2po0vpias Bobhevary Gn0d Exauve 
zpâs te by "Avtoy xai lood6yov Tăpov uri 

zps rijv Maxapidrara adrij. lic ră rotabra 
Gyuue ri XX Bepansia xopei, zapă u.6v0v vă 

cirâpev: zdv pâv paxopirtiv Exelvov vă Gva- 
nabo 6 Kbpioc xai vă xararătm îv oxmvaie 

dzaloy, ri 8 “Tuezâpay Maxaptărijra vă Bra- 
zDhĂTTA -Bptă eis Yp6wuos paxpobs ; 

Tă mzpi mîjz aoBavetac can she mepirpăta 

ari zhazurepwe 5 âptoc Natapăr* fpueie 38 oc 
650y eptu&vopav 7h6ov, sie rây TOZ0y 705 u- 

xapirov vă Bropioy) xi vă stanosrsthyi 1) "Lpe- 

mpa Manapibrne ho nposonoy: xai, Ezetâi 
ăpyrepta vă orelhm 0ăv Eye mară 7 zapby 
abroad, tb 6zoiov xxl ră ăyanobomuey, dă ră 

îzionu.ov rod rotobro» tepob vaod ăv puptb3h- 
Xopev Gri Dede Exdsim nai orei xăvâva NO 
G&6hoŢov XI Tiptoy TG00WR0V VEDWATIXOD, 

"Ac Ejov Tolyv, TApaRaNODIEY, Xa tepi 
adr vpăpmara, Gă vă xaipouev Ei 7î) 
îperij dyteta, wat rai narptamie adrije enic 

ai ebhoyiats, afzvec eimoav îjiv ăpoyai îv 
fi mavwri” ză 68 Ec ris “Ywertpae Maxa- 

puâzyjrac Beodav mopuzohha pai 2avyebroyi), 

Tis “Ypertpac Maxapibraroc ids Ev Xpto- 

mp mai Bhos ets zobs Gptouobs, 
1724, Senzaupiov 11 (versiune: Ab- 

00705 ta/). 
"lo. Niz6ăaos Bosf65ac. 

  

  

Ta în cea mai înaltă sănătate şi în fericire 
neîntreruptă, întru mulţi ani. 

Nu ne îndoim că Te vei scârbi mult 
Fericirea Ta pentru mutarea la veşnicele 
l&eaşuri a fericitului Preasfinţit de Betleem, 
precum şi noi ne-am scârbit, căci îl şi 

aveam în deosebită simpatie ori, mai bine, 
evlavie şi iubire pentru slujba-i ce cu grabă 
făceă către Sfântul şi de viaţă primitorul Mor- 
mânt şi către Fericirea Ta. Dar la unele ea 

acestea ce alt leac oare se cade, decât numai 

să spunem că pe acela răposatul să-l odih- 
nească Domnul şi să-l aşeze în corturile 
drepţilor, iar pe Fericirea Ta să Te păs- 
treze sănătos întru mulţi ani? 

Iar cele privitoare la boala lui Ti le va 
deserie mai pe larg Preasfinţitul de Nazaret; 
ci noi deocamdată mai aşteptăm ca în locul 
răposatului să orânduiești şi să trimeţi Fe- 
ricirea “Ta alt ehip; şi, de oare ce n'ai un 

arhiereu să-l trimeţi pentru acuma aici, 
ceia ce ni-ar fi plăcut, pentru prestanţa 
unui aşă de sfânt lăcaş nu ne îndoim că 
vei alege şi trimete pe vre-un altul de samă 
şi cinstit duhovnic. 

Să avem deci, ne rugăm, și sfinţitele-Ţi 

scrisori, ca să ne bucurăm de dorita-Ti sănă 
tate şi de părinteştile-Ţi rugăciuni şi bine- 
cuvântări, care să ni fie ajutătoare în toată 
viaţa; iar anii Fericirii Tale fie de la Dum- 

nezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

"eu totul la porunci. 
1724, Septemvrie Il. 

Io Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e., IV, p. 176, no 129.) 

DCCCLXVII. 
Patriarhul Hrisant Notara către Nicolae- Vodă Mavrocordat (fără cuprins; 

incipit: "Ezăauzpoy Ypâsp.a). 

(După ms. 411 din Biblioteca Metohului Sfântului Mormânt la Constantinvpol, în Papadopulos 

Kerameus, “lsgozohoptatai, Biitrfirm, IV. p. 810, no 21.) 

DCCCLX VIII. 
Mihai- Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre fiul cel mai 

mare pe care-l trimete la Constantinopol. 

iztozohi, Mai. Pazctizta Boefrda apăs 

<y Wazpripyr Tepraoibuv X 
, 

po3aufl0%, 9v- 
, PI 

GTbsos AT zi Rpesbbrepov Oa) bidyl, 
Mazamâtase, orebzass gal 2pibzaze d85- v > Ţ 

1 Constantin-Vodă. 

Scrisoarea lui Mihai Racoviţă Voevod 

către Patriarhul de lerusalim Ilrisant, re- 

comandându-i pe fiul său cel mai mare. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
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Smirna, 

1725, 
Februar. 

1125, 

1 Maiu.
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zora vai llarprăpya rîc aiac mâhewe “le- 
povoxhiju. xai născ Ilahatorivns, xbpre, xbpre 
Xpboxwbe, îjutrepe 2y Xptoră mnârep oe6ao- 
prorare, 7ijy “Ypertpa Momaptărira bine 
2poonvvobyres, riv paxapiay adris Getrâv 
ue? Gr mhelorne shhafeias donatăuetia, de6- 
wevov rob mavroâvvău.o» Geo rad oxtrery 
xi nepioponpeiv adriv Bă maybe îmi răy 
ămoctohdy, matpraparadv adrije Opvav îv 

ăxpa bpteia ai Brmvexei ebmpepia, WETĂ, Wa- 

Mic mai aneranrorov orepebozoc vai paie 

XATOGTĂGERE, Xai uetă uawpoâdrijroc, uEy pt 

vipue Gadorăzov wat Azapoă. 

“H atria rod napovroc pac XA 8ăv elvat 
Tapă pdvoy: prev păv vă Epevyljoopev ră 

nepi ris ayabdijs xai Eperie Înv bystac ce, 

iv 6noiav abvexâs ântnoBobuey vă pavy0i- 

vowev, debrepoy 88 vă Bmhonorijonuey abrij 
du, uă ră vă orehaouev ele Baothebnvoay rbv 
peyahijrepov îjuerepov mapupihrepov boy, Săv 

zheibauev vă ypăvonev ari al rd napdv 

pe ui vă tiv noparahsonpey bine vai 

weră Băppove 6, Grav, abv Be dig, xa- 

radoi) 5 ijpârepos pihraroc ete Baothebov- 

oay, xăvre ri cefacuiov rns poupâroy (ăv 
> 3 SI y A 27 IA Ec. ele ră Efw 1xi uaxpâv Grarpifer), xăyre 
sai. Grav 1] Maxaptrrje sie riiv Buohebovoav 
ERLOTpEVA, vă Tăv ăyană narpixăc, ai vă 
bv Ex eis feyaptoriyy ebyotav xai zarptriyy 

vea, xai vă râv vavlerii xai vă my aou- 
Bovheby) ră mavros Boa vovyeyâe vopite: 1) 

Maxapiârns ras, npbs ueitova ai rehetwrâpav 

adânoty xai Ezifaar pabiozwc vai rîe îni 
ră 4xhă îjOm zpoxorijs mai Entâwoeos rob, 
xadâx vai, îrav rbv etpanev îvraba drb răc 
marpiuăc was ăyăăhas, dv mod Ehetnay owwe- 
165, ai Gă cefasuiwy tc, nat e marprai 

adrije ovufovhai ua 5modijaat cvpEhuot * rd 

&zotoy, vre Gsfatot Ort oîzo Geha âuoov- 

Ojoz ăvawpi66dne, peyădas adrij ăn rod 
văv Owohoyoduey răc xăpirae. “Hyăc mai vă 

wăs &vOopăra dwmvenâe ele zăc mpbe Oedv 
drjias abrije vrebtete xai Exrevele 2poozwpăc, 

x vă pâs Xaporoti GyXv6Tepoy dă ry os- 

Sauiwy re Ypapupărey, îmorixây râe ăya- 

Bis ai Eperije byelac es" ije ră tem Bedev 
Răynohia Xa Zavev75yi), za ai parăprat 

xai GeonetBeic durijs ebyai at edhoriat einoav 

pe îu.y £v Gio zavri ovhauziiprov ăovhoy. 

1725, Matov 1. 
Tic “Tyerepac Mawapisrnzoc îv Xpior 

doc mai sie robe 6prouobe: 

"To. Mega Bosâ66ac. 

-
 

(Bibl, Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon,) 
  

țite domn şi Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 
rusalimului şi a toată Palestina, doamne, 
doamne Hrisant, al nostru întru Hristos 

părinte prea-venerat, închinându-ne Feri- 
cirii Tale fieşte, ferieita-Ţi dreaptă cu cât 

mai multă evlavie o sărutăm, rugându-ne 
de atotputernicul Dumnezeu să Te ocro- 

tească şi să Te păzească totdeauna în 

apostolicescul şi patriarhiceseul Tău Scaun 
în cea mai înaltă sănătate şi statornică 
fericire, cn bună şi neschimbată întărire şi 

stare bună şi întru ani îndelungaţi, până 
la. bătrâneţă prea-adâncă şi luminată. 

Pricina, acestei scrisori nu e alta, decât 
numai: întăiu să cercetăm despre buna 

şi dorita nouă sănătate a “Ta, pe tare ne- 

contenit poftim să o aflăm şi, al doilea, ca 

să-i vădim că, trimeţând la Țarigrad pe 
cel mai-mare al nostru prea-iubit fiu, n'am 

lipsit să-Ţi seriem şi aceasta a noastră şi 
să Te rugăm fieşte şi cu încredere ca, atunei 
când, cu ajutorul lui Dumnezeu sfântul, 

va călători la Țarigrad al nostru prea- 
iubit, şi prin veneratele-Ţi scrisori (dacă, 
vei petrece încă mai îndelung în afară), ori 

şi când Fericirea 'Ta vei merge la 'Tari- 
grad, să-l iubeşti ca un părinte, şi să-l 

aibi în deosebită bunăvoință şi părin- 

tească aplecare, şi să-l înveţi minte şi să-l 
sfătuieşti totdeauna câte cuminte le ştii 

Fericirea Ta, pentru creşterea mai mare 

şi de săvârşit și pentru înaintarea învăţă- 
turii şi a procopsirii și adăugirii întru 

bunele moravuri a lui, precum şi, când îl 

aveam aici în braţele noastre părinteşti, 
nu i-ai lipsit necontenit, şi prin serisorile-Ți 
venerate, şi prin sfaturi ca de părinte 
şi îndemnuri folositoare; care, fiind sigur 

că aşă va urmă fără îndoială, Îţi mul- 
ţămim mult incă de acum. Pe noi să ne 
şi pomenești necontenit la sfintele ru- 
găciuni ale Tale şi la călduroasele-Ţi ce- 

reri, şi să ne bucuri mai des cu seriso- 
rile-Ţi respectate, vădind buna şi dorita-Ți 
sănătate; ai cării ani fie de la Dumnezeu 

prea-mulți şi pe deplin fericiţi; şi feriei- 

tele şi de Dumnezeu aseultatele-Ţi rugă- 
ciuni şi binecuvântări fie cu noi în toată 
viaţa adăpost de pază. 

1727, Maiu l-iu. 

Al Fericirii Tale întru Hristos fiu şi 
la poruncă: 

lo Mihail Voevod. 

 



  

DCCCLXIX. 
Mihai- Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea 

la Constantinopol pentru afaceri a Marelui-Postelnic Iordachi, ridicat de curând 
la această demnitate, după dejucarea unei întrigi. 

"Exraroii) Mugaijd "Pausfirta Boeâ65a av- 
worâoa re Xpboav0p “lepocohbuoy rây Mâyav- 

Ioorâhyrov Leoprăxrjy. 
Maxaprorarz, Gopâraze al ăporare Ila- 

rprăpăa ris &iac zâheus 'lepovoahiju, xai 

măoms llodatarivnc, dsonora edrare 7ai 
ijpărepe &v Xptor mârep G26%0V4OTATE, XD- 
pre, xbpte Xpboavfls, zh "Yuerepay Mawa- 

piârmra viixâe zposxovoduev ai iv axiav 
adrijc Gettăv ps” Gr mhetorne ebhafeias do- 

zatâue67, Becpevur rod mavarţădov Beob vă 
iv GxEnm Xa vă Tiy zepropovpij dă zavrbs 

îmi Tv ATO0TONX6v, Xarptaputudv abrie 
Bpovov eră ami Grepehococ xai ăyadie 

maragrăcene, Ev Awpa tea xot Gimjvenst 
ebmpepia, ueră woxpofuirijroc, xi pe” Gawv 

îpiezat maraBopiov ăyaBâv, uexpt vipos Ba- 

Bvrăro» xai Arapod. 
Ilpueypăvanev Ari uă răy sie Baothehon- 

Gay îpyopbv rob nawpthrăto» pac bio, xai 

răc avedhafeic TpOGIRObOAS TpOGXIVI,GEIS 
ămpdeâbnamey, xai, Eni rob aapâvroc, adbie 
azedhovrec xal zăv Tiptbrarov Tiuttepoy ăp- 
jovra Meyav-Iloorehyzov, xopitfj Lewopidxn 
cite Baothebo»oav, pă xposrayăe Tipetepac 1ai 
adBewinăs pac Xpelac xi brodsoerc, 03 

îNsivapey vă rijv vpăvopev ai abde ră 

zap6y wac, ai vă Epeovioopev ij ăadijv 
ad niv Everiy dyetav Tas, Xa vă Brio 
moticoev  Abrij Gr. Evavriot zivec Vai %a- 
anBedizat, ot Gnoiot 8ăy ăpetfăhouev vă 
piv eivar vwosrot vai zpos ij Maxaptârijză 
=, povritovres, dt vă mb wav ai ăi 
zi zip va Zi Ghozaoty . pac, XhĂ sii 
actpiay vi GG ui mov ăzanopây Tip. 
ze vot tis Tâăpas, mo Ezrerpiorazv 
10% înv, zpbs Gary mai Crjuiay pas, pâ- 
hora pă z6haic Vevâchoyiaic, mai ăzpeza 
vai zapâdoţa tayepipaza ela 62064) ît- 

z6vos vă pzupbvavy ăzd zi Bobhedoiy pas 

Azi ep:4055 TIN0t0b5 Val DORU AGNEI0I WAS 
odăons, mă ză vă 256, E uzi Expr 
1, nai, CI Boo, Enzivot u&y, tă ră area 
pază 7095, îunzpbv0roa ad zi Gobhavoiy 
po, 43 zobs Ehettapev mheây zeheiws azb 

me pas, Tods 28 2ahat0 Wa5 D005 
ză 305/0rpey, vai îzeptz 0, 47 pă 
vagâpons ţia z0bs Ectwijoauey, 77 pi- 
Moza Sh) Apa Tip DTazov ĂpAOoă 75 

  

  

Serisoarea lui Mihai Racoviţă Voevod, 
recomandând lui [risant de Ierusalim pe 
Marele-Postelnie Iordachi. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, stăpâne prea-dumne- 
zeiesc şi al nostru întru Hristos părinte 
prea-venerat. doamne, doamne Hrisant, 

Fericirii Tale, fieşte ne închinăm și sfin- 
ţita-Ți dreaptă cu cât mai multă evlavie 
o sărutăm, rugându-ne de atot bunul Dum- 
nezeu să Te oerotească şi să Te păzească 
totdeauna pe Şeaunul “Tău apostolesc, 
patriarhicesc cu bună întărire şi stare 
bună, în sănătate desăvârşită și neconte- 
nită, fericire, întru ani îndelungaţi, şi cu 

toate bunurile ce doreşti, pănă la bătrâ- 
neţe foarte adânci și luminate. 

i-am scris mai înainte cu venirea la 
Tarigrad a prea-iubitului nostru fiu, şi am 
dat cuvenitele închinări cu toată evlavia, şi 
acuma, trimeţând din nou la Țarigrad şi 
pe -prea-cinstitul nostru boier Mare-Pos- 
telnie, dumnealui Iordachi, cu porunci ale 
noastre şi cu nevoi şi trebi domneşti ale 
noastre, n'am lipsit a-Ţi serie iarăş şi cea de 
faţă a noastră, şi să cercetăm buna şi nouă 

dorita-Ţi sănătate, şi să-Ţi arătăm că oare- 
cari duşmani şi voitori de rău, cari nu ne 
îndoim să nu fie ştiuţi şi Fericirii Tale, cu- 
getând, nu pentru binele şi pentru cinstea 
şi aşezarea noastră, ci necinstea şi paguba 

şi peirea noastră şi a ţerii, s'au apucat de 

multe împotriva noastră, spre paguba şi 
pedeapsa noastră, mai ales cu multe min- 
ciuni, şi se apucaseră eu osteneală de în- 
treprinderi nepotrivite şi fără rost, ca să 
îndepărteze de la slujba noastră şi pe unii 
vechi şi preţuiţi ai noştri slujitori; iar, cu- 

noscându-se şi dându-se în vileag răul lor 
sfat, aceia, pentru lucrurile lor fără cale, 
s'au depărtat de slujba mea, şi i-am lăsat 

cu totul de lângă noi, iar pe vechii noştri 

slujitori iarăş i-am primit, și i-am îngrijit, 

şi cu felurite demnități i-am cinstit, şi mai 

ales pe acest prea-cinstit boier al nostru 
cu vrednicia Postelniciei celei Mari; pe 
care cu Dumnezeu venind acolo, la 'Țari- 
grad, îl vei cunoaşte ca al nostru Mare- 

895 

1125, 

11 Iunie.
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14 Iulie. tările ce le-a făcut acesta cu privire la locurile unde erau vechile 
- mene şi: Teos. 

1725, 

pă răv ăfiav re Meyohnc-Iloorehwrtiae: rhy 
Szotoy, 9hv 0z0, 2pyouevov adrâti ci Buat- 
debovoay, she roy yvopitev p&repov p- 
/ova  Meyav-llosrăhwnov wa dodhâv une 
doxtuaopâvoy, nohaty ui motiv val v- 
Gponov rod Sonwriov ue, voi ătov sic răe: 
Exdavheboete pas. “Oey she my ăyaza, 
vi Vede zdv edyq03j, xai bv ebhoyis ra- 
rprxâc, dupbâvne re za Babihâe. Kai măr 
eie "d &tije napaxahobuev vă Exopev owyvă 
Tă cefiouta vai matpiză adTâc rpăuwata, 
Înhornă ris ya mai ăperîje Tjpiv Syetas 
rs. O: d ppâvo adrije fed0ev zâurodhs 
xmi zavebrwyeie; die val al waxâptat xai 
Geomerbeic ehs vai marpirai ebhoţiat etm- 
Gay pet uâv îv Bio mavri poharriptoy 
ăovicy. 

1725, 'lobvyioo 11. 
Tije “Yperepas Maxapiârijros îv Xptorâ 

vibe xoi ic rods 6prouobe. 

Io. Megaia Boz663ac.   

Postelnie şi slugă a noastră preţuită, veche 
şi credincioasă, și om din casa, noastră, şi 
vrednic la slujbele noastre. Deci îl vei 
iubi şi Te vei rugă pentru el, şi-l vei 
binecuvântă părinteşte, bogat “şi îmbiel- 
şugat. Şi iarășdeacum înainte ne rugăm 
să avem adesea veneratele şi părinteştile-i 
serisori, vădindu-ni buna şi dorita nouă, 
sănătate a Ta. Iar anii Tăi fie dela Dum- 
nezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi; ale 
căreia rugăciuni fericite şi de Dumnezeu 
ascultate şi părinteştile binecuvântări fie cu 
noi în toată viața adopost de pază. 

1725, lunie 11|. 

AL Fericirii Tale întru Hristos fiu şi 
la porunei: 

Jo Mihail Voevod. 

(Biblioteca Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

DCCCILXX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

Nixâhaoe Mavpoxopăăroc Xpvoăvâw No- 
răpa, 

Moxapibrare, ooporare at dybrare Ila- 
rprăpăa zîe diac m6hsoc “lepovozhiu, xai 
zăsme Ilaatsrivne, xbpre Xpboavfe, fjuerepa 
&v Xproră mărep cefaoutbbrare, rijv “Ypertpav 
Maxaptârmra edhafâs npooxbvobvrec, ij lepăy 
abrije destăy ăonatouefia, deâuevor 705 Tay- 
T055âp.0v Qeo5 rod oyânew xai Teptopovpsiy 
tiv “Yuerepay Mazaptărrra îv xp byeeta xai 
comuepia wvexei, weră paxpobroryjroc. 

To îepv Ypânua rije "Tperepac Maxaptâ- 
Troc peră zheiorrs edhafelae Ehdfonev, xai 
dă ri Eperorărmy abrije Byetay Xiay Ex 
prpev” îjy Gamohărror 6 Kbproc vai sie zb 
sti aperăzrotov. "E0yOmwev pai răs iepăs 

> abrijc ebyăs ai natptzăc ebhoyiac, mai eă- 
Xaptorobyev zi Ypezspy Moxaprocri. "Exvo- 
WEv ai ră Ev adr G"wstobueva. Acta râ 
dvi eg că Epiaozv Brie ete Xioy peră 
7601jy A&âyasrov zeptijyrjaty * vai fat uăv 6ră 

ziv zpbe fjpâc mazpiaty ăăzryv 0 zpao- 
pEp xai idios ră ăyip Be 5zăp îuâv ăvat-   

cerce- 
oraşe Clazo- 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara,. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne Hrisant, al 
nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 
către Fericirea Ta cu evlavie îndreptân- 
du-ne, sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm, ru- 
gându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 
ocrotească și să străjuiască pe Fericirea 
Ta în cea mai înaltă sănătate şi în feri- 
cire neîntreruptă, întru mulţi ani. 

Sfinţita serisoare a Fericirii Tale am 
primit-o cu cea mai mare evlavie, şi pentru 
prea-dorita-li sănătate foarte ne-am bu- 
curat; pe care s'o păstreze Domnul şi de 

acum înainte neschimbată. Am primit şi 

sfințitele-Ți rugăciuni şi părinteştile-Ţi 
binecuvântări, şi mulțămim Fericirii Tale. 

Am cunoscut şi cele acolo însemnate. Slavră 
lui Dumnezeu Sfântul că ai ajuns sănătos 
în Chios după o aşă de minunată călătorie 
şi că, pentru dragostea părintească ce ai 

către noi, vei aduce şi în deosebi lui Dum- 
'



uâxzons Bolas xi thuorqpiave zun02yăs 

îv m cefanulp va Tis dpias peyahosăr- 
vpos opri, Br=pebyaptotodey xai Wară 
0570 rfj “Yuertpa Moxamârprt wi pâvopey 
Dn6ypeot %ai Srotubtaro ete Tă zatpină 2d- 

“căs xpoorăgpara, “O toc Bebe vă zi dua- 
pohărr, îti vă Ewpopobpela mâvrore rây 
lepăv adrie ebxây mai marpriâv edhogtâv. 

]lepi 55 rob zohyxvio» 705 vby Bovphă dvo- 
uatousva», Bre etvat îÎ năhot Bihatopevâv z0- 
)reia, ebyaptoroducy ri) Yuertpa Manaptârari 
mod E6efoione iv napariiprioiv ac, îjv ob 
zpb zoXh0d xai 7 hotorăre aveti abrijc, 
d6xropi Amijrpip!, Exowozotijoapey, ai eis 
ză Sbppunră pas mpbe role XhNoIG torpetâ- 

GA pey. 
“Oz 62 vai 1 Tioc 1 natris 705 7105 

morqrod "Avoxptovroc (170 div duptbah- 

douev nâc Exaparijpqoe ai 1] "Tyerepa o0- 

corărij Maxagtirns), ăy 8ăv etvat rd epabptov 

ză cvopatâuavov Teoptc, dvrirpd ris 

ctvat dusi ntnit, Kai, Eze:5M sis rob 
rârae watpobs oddsie ăhhoc torătin vă 

Ta BTIV 47 TOGADTIV SOTI ZEpriV 101 PA 

Be | "Yperepa Moxaptârre, 53v Grota hho- 

pey de dou Ezapariproe She vă Erâbom eie 

xotvijy ptherav, d xâv Tpiv roi Vavpătovat 

ai. drrjve46s epalvovat ră 20)bY0bV TI Gu 

glas 76. 

Ebaprozobuev zi Yperepy Manaporiirt vai 

Bă ză sphoyă val Xa Gn05 0rile zâs pis 

Zorene pp ebyîs vai edhogias. Ti Enet- 

pâ497); 
[legi 88 râv 

Xiov, 
, 
syeg- 

iu 

t 1 

e 
e
 RUTATTONEVOV TD TA NEoTITW 

pe ani zap” Tv ci 2 

vă vă eis Exfaaty ză 2p03TIz00peva. 

Iapaxaobuev 38 zi “Ypezipay Maxaptd- 

iți Nalapăr, 4 st4y 

ma vă Epuusvy vai vaBetic ză îepă abrîs 

Dă aTa VĂ TITPUAĂ TpOGTĂȚV.17, tă vă 

-/aiponev Esi si ceri, Dteia pai taie A- 

muze ads ebyais, atat strj31v Apa 

î ftp masi * ză 88 o zis “Vusctoae Maza- 

ptâctjzos Besfiey ziâuzoa rai av. 

Tis "Vuectpas Mazaptâzrizos vis Ev Xprozâ 

mai Ghos ei Tabs Gpiaunhs. 

1195, "Ioohiov LA. " 

lo Niz6haos BoeBiBas. 

- (Legrand, o. c., IV, pp. 171-8, n* 130.) 

  

    

nezeu sfântul pentru noi jertfe fără sânge 
şi rugăciuni împăciuitoare în venerata, bi- 
serică, a sfintei marii mucenice Chiriaca, . 

mulțămim peste măsură şi întru aceasta 

Fericirii Tale şi rămânem îndatoriţi şi 

prea cu grabă la părinteştile-Ţi orândnieli. 

Dumnezeu sfântul să 'Te păzească, pentru 
ca să ne împărtăşim totdeauna de sfin- 

tele-TŢi rugăciuni şi de binecuvântările pă- 

rinteşti. 

Iar pentru orăşelul de acum zis Vurlă, 
că este vechea cetate a Clazomenelor, mul- 

țămnim Fericirii Tale că ai întărit soco- 
tința noastră, pe care am împărtăşit-o nu 
de mult şi prea-învăţatului Tău nepot, 
doctorului Dimitrie, şi ni-am însemnat-o, 
împreună cu altele, în miscelaneele noastre. 

lar că 'Leos a patria poetului teian Ana- 

ereon (precum nu ne îndoim că ai băgat 

de samă şi Fericirea Ta prea-înţeleaptă), ! Ş p ptâ), : 

dacă n'ar fi poate cetăţuia ce se- chiamă. 

Ceşmă, în faţă cu Chios, e pe aculo pe 

aproape. Şi, pentru că în vremile de acum 

nimeni altul n'a fost care să facă o astfel şi 

aşă de mare călătorie învățată ca, Fericirea 

Ta, nu ne îndoim că toate acelea ce le-ai 

băgat de samă, le vei publică spre folosul 

de obşte, ori măcar pentru noi cari ad- 

miră şi necontenit lăudăm mulţimea în- 

ţelepeiunii “Vale. 

Mulţămim Fericirii Tale şi pentru dul- 

ciuri şi altele ce spui că ni le-ai trimes 

pentru rugăciune şi binecuvântare. De ce 

Te-ai ostenit? 

lar pentru cele poruncite Preasfinţitului 

de Nazaret, are şi de la noi voie să ducă 

la capăt cele orânduite. 

Ci ne rugăm de Fericirea Ta să avem 

şi pe urmă sfinţitele-Ţi scrisori şi părin- 

teştile porunci, ca să ne bucurăm de dorita 

sănătate şi de părinteştile-Ți rugăciuni, 

care să ni fie ajutătoare în toată viaţa; 

iar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

prea-imnulţi şi pe deplin fericiţi. 

AL Fericirii Tale fiu întru Ilristos şi 

cu totul la porunci: 

1725, Lulie în 1lă. 

Io Nicolae Voevod. 

—————— 

  

  

1 Pentru Dimitrie Georgulis Notaras, v. şi memoriul citat la p., 888, nota . 

80518. Vol. XIV, partea a II-a. 
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1725, 
17 Iulie. 

DCCCLXXI. 
“Mihai- Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre scrisorile din 

Chios ale acestuia, care de bună samă va fi şi sosit la Constantinopol, şi despre 
grija ce are el pentru mănăstirile din Moldova ale Sfântului Mormânt. 

"Entorohij Mai) "Paxoirta Bos665a zpbe 
dy “Iepooohbuoy XpboayGov, mepi Tis npbs 
zby “Amtov Tăpov sdhafeiac rob, 

Moxaptorare, ooporure vai dmrare Ila- 
Tpâpya Ti; diac mâhewe “lepovoxhip, xi 
zăons Iladatorivre, nbprz, wbpie Xpboavbe, 
îjutrepe &v Xprorâ narep cefnoporare, ri) 
Moxaptârpet ras rhv perhou&yry brixijy mpuo- 
Xbvrjotv &novâuovres, riv diav adrie dettăy 
we! Gr. mheiorme ebhafeiac donatâueba, 
dedpevot rod navaăfa» 205 rod oxânew vol 

mepiopovpeiv abdriv dă navrbg Eni rhy noc- 
ToNtndy, zarplapixy arie Opâvov 2v ăxpa 
Greta, mai Gervexsi ebmuepia, ueră paxpofrd- 
enros, nai pe! Goo Epierat xoroflouioy d- 

vad, pexpi vipuc 6xOoraron xai Înaprd. 
Xebaapiay abrije Emarohiy &nd Xio» sra- 

Aetoay neprxapâe Eifonev &5640quev ebha- 
Gos xai răc îv adr) marpinăc 1ai naTpiap- 
Xixăs abrie sbyăc vai ebhoptae, ai Bă zi 

ăadijy byetav cris av Eypmuev” Ervonev 
ai ră Enou&yoc Gnpetbopeva, xl ebyapta- 
roduev abrij 6nod 6tv mac Eexvă, iize uâc 

ebyâvg ăzd riiv pu ze, sade xai îjuete 
ri Maxaptâcară rns" zpăe riy notav mnpo- 
dafâvroc die ai rpie Expivanev, niv dm6- 
xptote 83v wâc 1jhGev, voi GavuatâueBa, ăv 

dăy Enapăzeoay tă vpăupară pas. "Ehzitopey 
Eos rod vby vă prose uni sie rijy Baorhedsv- 
Gay, xads pâc mpotypare, xai ăumore o5ro 

vă &xohob81jo%) | 
Tă vpăuua rod mavteporăro» Enirpinov 

rs Ehăfouey, wo 905 Gnoi Groxptvâneda.: 

ziv Entowebw xai opoviida rây tvrmbda îs- 
p&y uiovasrnpiov rs Eyouev xai Bâhopev Eye 

al sie ră Efijc. Ti ăhho vă iv orpetbooney 
dăvy Exowey, mapă uvov maparmhobpev vă 

Exouey xai ză ră oeâăcuta abris piu 
para, îmhoră Tie âyadis bysiac ras. 

Tă î& Em adrije edhey nohd ce vai za- 
vevroy], vai ai vaxăpiat ai ai Geonerbaie 

abrijs ebxai voi zarptaai ebhoyiat etrjsav 
pie” îjpây &v fi navei evhaxriptov &ovhoy. 

must, "lobhiov ul. 
Tie “Yueripas Mazaprârmzos îv Xptore 

Dă mai sis mode Gpiomobe. 
"lo. Mpa Bosâ65as. 

(Bib. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

Scrisoarea lui Mihail Racoviţă Voevod 
către al Ierusalimului Hrisant, despre ev- 
lavia lui către Sfântul Mormânt. 

Prea-ferieite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea=- 
venerat, față de Fericirea Ta îndeplinin- 
du-ni cuvenita închinare fiască, sărutăm 
sfinţita-Ți dreaptă cu cea mai mare evlavie, 
rugându-ne de prea-bunul Dumnezeu să 
Te ocrotească şi să Te păzească totdeauna 
în Seaunul "Tău apostolicese şi patriar- 
hicese în cea mai deplină sănătate şi ne- 
eontenită fericire întru mulţi ani, şi cu 
toate bunurile dorite, până la bătrâneţe 
prea-adânci şi luminate. 

Venerata-Ţi scrisoare trimeasă din Chios 
cu bucurie am luat-o; am primit cu evlavie 
şi părinteştile și patriarhiceştile-Ți rugă- 
ciuni şi binecuvântări, şi pentru buna-Ți 
sănătate foarte ne-am bucurat; am aflat 
şi cele pe urmă însemnate, şi-Ţi mulțămim 
că nu le uiţi, nici nu ne scoţi din amin- 
tirea Ta, precum şi noi pe Fericirea Ta; 
către care mai înainte de două şi de trei 
ori am scris, dar răspuns nu ni-a venit, 
şi ne mirăm, dacă nu s'au pierdut seri- 
sorile noastre. Nădăjduim ca până acum 
să fi ajuns şi în Țarigrad, precum mai 

nainte ni-ai scris, — şi de ar urmă astfel! 
Scrisoarea preasfinţitului epitrop al Tău 

am primit-o, şi iată că răspundem: supra- 
vegherea şi grija sfintelor Tale mănăstiri 
de aici o avem şi o vom aveă şi de acum 
înainte. Cevă alta, să-Ţi însemnăm n'avem, 
ci numai ne rugăm să avem iarăş venera- 
tele-Ţi scrisori, vădindu-Ti buna sănătate. 

lar anii Tăi fie de la Dumnezeu mulţi 
şi pe deplin fericiţi, şi rugăciunile-Ți de 

Dumnezeu ascultate şi părinteştile-Ți bine- 
cuvântări fie cu noi în toată viața adăpost 
de pază. 

1725, lulie în 17. 

Al Ferieirii Tale întru Hristos fiu şi 
la poruncă: 

lo Mihail Voevod.



  

DCCCLĂXII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre risipirea Către 1125, 

unor bănuieli ce avuse împotriva acestuia. 

"Entorohi, NiwoMov Boe66âa mpbs răv 

“lepocohbuov Xpbozvfov mepi ri mpăs adry 

ebhaGelas rob. 
Tv “Yyerâpav Maxaprârrira xi. ads eă- 

Ma6os mpocaopebouey. To îepăv pâna ris 

Mpertpas Maxaptârriros ueră mhelotije ebhAa- 
Geluc EhăGauey vai dă rijv Erperijy arie 
petay May Exăpnpev' îv Bapohărror 6 Ko- 

ptos xai sic ză Sic dperăntorovy, 
"RâexOmpev ai râs iepăc udris ebxăe xai 

nozpiăc ebhoyiac, xi ebyauptotoduev rîj „- 
pertpa Mamaprârijri. Brvouev xi ră £v 
adr omustobueva, xi dăv Exouev ri ăhho 
vă einodusv, năpst Gu 1 “Ypertpa Maxa- 

ptârms nohvrpbnos îvvopioe ră dor ebhă- 
Berav Eyopsv mpbe abrijy, %ai, dv, E6 etnâyov 2 
xi omyusiov minrovree sis brobiav, ră zAn- 
povoplav pas wb5Tixă Epureanu, vă pifo- 

uev si obrog Epet 1] &AIjOza, sis robro âv 
nptns vă ăâmunvâsn Î Maraptâciis ars, 
îmetâl nat mei măyrore epiuefin zpbe 

adeiv vă pexăhny edhifetay” Tie ua zh 

ai put ebxat pet? pă.   
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Scrisoarea lui Nicolae-Vodă către al 
erusalimului Hrisant, despre evlavia sa 

către dânsul. 
Spre. Fericirea Ta iarăș cu evlavie ne 

îndreptăm. Sfinţita, scrisoare a Fericirii 
“Tale cu cea mai mare evlavie am primit-o 
şi pentru cea dorită nouă sănătate a Ta 
ne-am bucurat; pe care să o ţie Domnul 
şi de acum neschimbată. 

Am primit şi sfinţitele-Ti rugăciuni şi 

părinteştile binecuvântări, şi mulţămim Fe- 
vicirii Tale. Am aflat şi cele acolo în- 

semnate, şi n'avem ce-Ţi spune alta decât 
că Fericirea Ta în multe chipuri ai cu- 
noscut câtă evlavie avem către Tine, şi, 

dacă, din chipuri însemnate şi semne, căzând 

la bănuială, am întrebat în taină pentru 

ştiinţa, noastră, ca să aflăm dacă aşă stă 

adevărul, pentru aceasta nu se cade să 

Te superi Fericirea '[a, căci noi totdeauna 
avem către Tine mare evlavie; ale cării 

rugăciuni sfinte iarăş să fie cu noi. 

DCCCLAXIIL 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Compania grecească din Sibiiu, despre 

supărările ce zice că i se fac iarăş de către Titeşteni, pentru hotare. 

loâvyms Nenshaos "Ahetavăpo» Bos66ânc, 

2) Bzo05 Adbtvers zinc Obrrporhagiac. 
“+ "Everuâraze orâposta val Ono Ep 

pazevsai zis îv Sunwvio xobuzavias, zi; "Ey 

mipâerjză ox6 “patpezodusy* etrjce îv Dyeiz, 

To vpâpua ac îMăfousv 40 ExaroMiauey | 

ză Goa um Orpetbveze, 2poorhatGuevot dz 

-0bs Tiseorăvons. “Ofev ăs etvat ei sidrsty 

cas ds. add:c zoceihapav vă câpouey Ed ue- | 

pinobs, ăy eivat mcatozai, vă maidevdozty. | 

To-paivst Gu vai E pâpoDG Bas vă VOMâr- 

zoveae să pa vai îi ăpgaiate oovifeias. |! 

Tadea pă ei azârmaly oas, Tă 28 Ec oas | 

modă nai epadă. pobrei-ze, AI. V-a. | 

lo AXicolae Voevoda. 

(Vo:) Po intporăce szăposzq 43 cois hot | 

zois 2papuareais tis 29 Size AOIAĂAG, | 

pes. | 

1 După locul unde apare în copie. 

2 Ms.: ctudzov. 

lo Nicolae Alexandru Voevod, cu mila 

lui Dumnezeu Domn a toată Ungrovlahia. 
«- Prea-einstite staroste şi ceilalţi ne- 

gustori ai Companiei din Sibiiu, îţi dorim 
sănătate cinstit dumitale; fiţi sănătoşi. Seri- 
soarea voastră am primit-o şi am înţeles 
câte ni le însemnați, plângându-vă despre 

Titeşteni. Deci să fie spre ştiinţa voastră 

că iarăș am trimes să aducă aici pe câţivă, 

pentru ca, de vor fi vinovaţi, să fie pe- 
depsiţi. Ci se cade ca şi din partea voastră 
să se păzească hotarele şi vechile datine. 
Acestea spre răspuns vonă. lar anii voştri 
fie mulți şi buni. 1725, Avgust în 3. 

lo Nicolae Voeroda. 

(Vo :) + Prea-cinstitului staroste şi ce- 

lorlalţi negustori ai Companiei din Sibiiu, 

cu sănătate. 

899 

17 Iulie!. 

11725, 

3 August,



900 

1'725, 

25 Decem- 

bre. 

”Ancaprats abdevrui) rod Nuohdo» Mavpo- 
wopâărov Boz665a Odyxpofhayiac, tă robe 
2voyhobyras Tireorâvanc. 

| 
| 

Răspuns domnesc al lui Nicolae Mavro- 
cordat Voevod al Ungrovlahiei, pentru 
Titeşteni, cari fac supărări. 

(Pecete octogonală cu coroana şi stemele ambelor eri; legenda: |. N. A. B. 1716.) 

(Iorga, Studii şi documente, XII, pp. 28-9, no XLIII.) 

DCCCLXXIV. 
Roxandra Ghica-Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre că- 

lătoria lui la Bucureşti şi. veştile despre Nicolae-Vodă. 

Potâvâpa Mavpoxop5ărn Xpooăvw No- 

ră pa. | 
Maxaptorare, ătrare nai copbrare [la- 

rptăpya ris via news “lepovoship, xi 
năome lodarciivne, mbpte, xbpte Xgboavbe, 
Dperâpe sv Xpiorg mărep oeGaoptbrare, Tijv 

Moxapiâriră cas edhabc mposubvă ai iv 
paxapiay abrije Beftăv ăonătonat, 705 dylov 
Qecd decont vă oăâe Gtompvhărri, îv xp 

butei xal eipryixij waraordoet sic Xpovovs 

moobe' 05 1 &neipp Eher, dă râvy pect- 
Tetây rây paxapiuy ai ăriwy coc cb, 

DryLaivouev, 
Tă &nb Bovxovpsorisv oe6ăoutoy Tpăpua 

Tic Maxapiârrâc Gas ueră rs Rpenobone 

aidobs xai ebhaGelac EhaGov, voi ţii XaTă 

moMă pavbăvovoa £€ abrod m ady vai 
€ * . 3 * 7 a fr 

bytsc AATEV6ĂLOV ete 10 Bovxouptcrt, K1L OTIL 

5 opmhdraros A5&vrac, îmoi pihraros ăâeh- 

ge, Edex6n riv Maxaprorjră cas pă pay 
Avănitjv oi pă Tijv mpEzoboav nepizoirjow, 

ănodisovras ri) Movaptârijri ac, We Ge6xo- 

moră îpâv natpi, peydimv dstioaw. “O 
navroGovau.os Bebe rEhos măvroy vă Tijy X4- 
revcâboy, val eic ră we, ârav, rados extv- 

podpev, vă Tv &zoMbowuey nai vă GbYXI- 
pâpev răv modnrov cas. Epxowây. “Inepewyx- 

proră zi) Mawaprbrijri cas, Onod pă zAmpo- 

popet xai dă rijv dyăzrv Ozob 6 biroraros 

Asdsvyrrc mai sis îpă Eger, uă Gov Ono sie 
Ti) aderi ăănry ris “YUnh6rnrc zov 

mot dy autzibada, puiiize pori). 
“H x6p% ov, 06 vaubpoe wow, pă rijv E%- 

ovi ob, îs zvevuariză rexva ris Maya 
plârmtâe cas, ebhafie ri Rpooxbvoby ai 

dozătovrat Ti paxapiav abrie detăy. "Ac 

pi uă Xeizoby ră poxăpia abrije Ypăuuara, 

eie Sfjhmow Tie cerc po Dyielac abriis, 

neză 23 Tv pouapiov Xa div arie ed- 
x Tis ră En eimoav Gecfey zauzod)a mai 

ed50.uovsorara.. 

Tis Maxapibrrrec Sac ei robe Gp!omob6. 

1725, Zezreupiov 25. “Pot4vâpa. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 178-9, no 131.) 

  

Roxandra Mavrocordat lui Hrisant No- 
tara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusali- 
mului şi a toată Palestina, doamne, doamne 

Hrisant, al nostru întru Hristos părinte 

prea-venerat, Fericirii: Tale cu evlavie mă 

înehin şi fericita-Ţi dreaptă o sărut, ru- 

gându-mă de Dumnezeu sfântul să 'Te pă- 
zească în cea mai înaltă sănătate şi în paş- 
nică stare întru mulţi ani; prin a cărui milă 
nesfârşită, mulţămită mijlocirii fericitelor 
şi sfintelor Tale rugăciuni, suntem sănătoşi. 

Venerata scrisoare din Bucureşti a Fe- 

rieirii Tale am primit-o cu cea mai cu- 

venită reverență şi evlavie, şi m'am bu- 
curat mult aflând din ea buna şi sănătoasa 
călătorie la Bucureşti și că prea-înălţatul 
Domn, mie prea-iubit frate, a primit pe 
Fericirea Pa cu cea mai înaltă iubire şi 

cu îngrijirea cuvenită, dând Fericirii Tale, 
ca prea-veneratului nostru părinte, mare 

îmbrăţişare. Atotputernicul Dumnezeu la 
capătul tuturora să-Ţi dea cale bună și 
într'acoace, unde, precum dorim, să Te 

întâmpinăm şi să ne bucurăm de dorita-Ţi 

sosire. Mulţămim foarte mult Fericirii Tale, 

care mă înştiinţezi şi despre dragostea ce 

o are prea-înălţatul Domn şi către mine, 
cu toate că despre frăţeasca dragoste a 

Înălţimii Sale nici nu m'am îndoit vre- 

odată, nici nu mă îndoiesc. 

Fiica mea, ginerele mieu, cu nepoata 

mea, ca fii duhovniceşti ai Fericirii Tale, 

cu evlavie Ti se închină şi sărută feri- 
cita-Ți dreaptă. Să nu ni lipsească feri- 

citele-Ţi scrisori, pentru vădirea celei mie 
dorite sănătăţi a Tale, împreună şi cu fe- 

ricitele şi sfintele Tale rugăciuni; ai cării 
ani să fie de la Dumnezeu foarte mulţi 
şi foarte fericiţi. 

A Fericirii Tale la poruncă: 
1725, Septemvrie în 25. Rozandra.
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DCCCLĂXXV. 
Mihail loan Racoviţă, Domn al Moldovei, dă 200 de lei pe an, prin capu- 1726, 

chehaiele, bisericii Arhanghelilor de pe Marele-Canal în Constantinopol. 23 Mart, 

(Bibl. Ac. Rom., căpii moderne de documente greceşti.) 

DCCCLXXVI. 
Daruri făcute Bisericii patriarhale de Iordachi Slugerul, capuchehaiaua 1:26, 

munteană. 
>8 Maiu. 

1726, Mato» 28, 6 ebyevesraros xni rt- 

porazoc ăpyovy xdp Lewpyăxne Sovhowrltă- 

| 1726, la 28 Maiu, prea-nobilul şi: prea- 

| _cinstitul boier dumnealui Iordachi Slu- 

pre ma mamrexartăs rob Exhowrpotăto» | jerul şi capuchehaiaua prea-luminatului 

îneuâvos Obyxpofhayias, ăctepboata sic 7ij Domn al Ungrovlahiei, a dăruit la sfânta 

âiay rod Xprarod Meyăhny-Buxhqoiay qe- | lui Hristos Mare-Biserică douăsprezece fe- 

hâwa dbBexa, îmrpaytda îmdexa, Stă uvij- | loane, douăsprezece patrahiruri, întru po- 

pdovvov Tic 8v poxapiă ij hier pevou&vije . menirea răposatei lui întru fericire jupă- 

ăpyovrions a5r0d..., Ebppoobvns |. | nese..., Rufroșina. 

(Ghedeon, Xpâvixa rob narptagytod otv wa Tod Vaod, p. 176.) 

DCCCLXXVII. 
Călugării de la mănăstirea Sumelă din Anatolia către Mihai Racoviţă,  Pănă la 

Domnul Moldovei, arătând sărăcirea lăcaşului lor, de „zorbale şi angarii“, şi reco-  Qetombre 

mandând pe trimeşii lor, ieromonabhii Ilarion şi Ignatic, veniţi pentru ajutor. 1126, 

(Yol. XII, pp. 365-6, no 17.) 

DCCCLXXVIIL 

Grigore- Vodă Ghica, al Moldovei, acordă Marii-Biserici. bisericii Sf. Gheorghe — 1736, 

din Constantinopol, o sută de ocâ de ceară (iscălitură românească: „lo Grigorie £ Xovem- 

Ghica Voevoda). 
bre. 

(Bibl. Ac. Rom., căpii moderne de documente greceşti.) . 

DCCCLXXIX. 
Patriarhul Hrisant Notara eâătre Nicolae Mavrocordat, despre călătoria sa Smirna, 

în Ionia, pe care Domnul o urmăreşte din cărţi după monedele şi „chipurile“ antice 17% 

ce-i va căută (cu o descrierea a Smirnei) şi despre lipsa botanislilor de care el Peeembre: 

a întrebat. 
a 

Xpâoavboc Nozăpac Nirohăe Mavpozopâăte. 

Amdozoobons dv Îjpâv zi “Ypectpas Yorăderros zip zeptiraw zis £v 1, ară *b 

zapby Gaspibouev Then, îpetva Roteizat ete iozopurăs fifhabs 47 sis vopiapaza, 75/i păy 

ai. 30 tiay Wopaoiay 265 yovs abis, oby 85 vai îvă păptv vas, & ob păhera Evo 

zip ăveabBa îzrrpia, ehâvos obâsis, <poTWOLE *I;s pezahovoiac bubv Ev cois olveicis ati) 
> 

zarfionns vai ovwifeat Woparoiais, ptota mai “papipeba, vai aste sos vai feva'joi “ev 

uevot 2îj “Ypasipa “Turpocrrt 209 %a9 loyiay 11, Tâv ze meri zabere îczopovuvuy 47. 

    

1 ja Decembre 1322, dar al unui aier cu 1.474 mărgăritare de la Manolachi fiul răposatului 

Hurmuzachi, Marele-Retur, ginere al anui Adamachi. — Daruri face şi la 1124 (Marit), Serafim Mitropulit 

de Dristra (ibid.).
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ăvoptvov voie zohoie dtă Babparoc, v tor ai Î) reheri) xai maviyopie Î TE Enoveip re- 
Xobpevrj Ioosrâây, E0a Ayeoxov oi "lovec fopriy ră Ilavăwa, xară ry ptidu.vdoy ioroprăv 
“Hp65orov. “Hpeie 28 o0dy terapie, 0808 dă cthoodpov Vewpiae, GAă zar Emomjulav xai 
abroţi îvrpotâuev râv jdtav râs loviac. “Appiter Gpoc xaP Gpav vă eimobduev ră mda: 
zor îjsav &iwot Miiatot, metâi ua evhofbbnoay xoi Etica Etwav Bha dea dive vai 
xăno foropinai Gifu xat farâpov Noe mepi 'lovias vai Enbpyns zpocaprjțobyrar apps 
xai 1dăwe. Adei 6henouev 8vradda căre Tocetââvoc, obre ăhov zivbe dvâpbăuve mai vevvato- 
râro» da05 mavmybpete ăroutvae bnb râvy 2 Îjiv Enoinov re "loviae, GXNă ved rivă rawbvta 
1) novoubpyaa rehotpeva zâ Atovbaw îe uâvos Tâv dădoy Bzâvy zavăv dz Triuioc" vai GvĂME- 
govrat 05 oi râv mit mohsoy Î pâvev ££ "Aciae voi oi mpbe âvloyovra Toy, &dă. kai oi 
ând note "Eădoc vai "lrohiae, ră re Koxhdâoy vai rije uevăme “Hmsipov, vai &uo 
TâMot nai Beveroi, xal robrov Boot ăMhorpime Eyovo raie Gbepoot vbuupate, obrot pădoTa 
grăoxopeiv &vradda sac, ovyuhvâlv des nem adhâv ai xopbBavrăvrec vai patvâp.evot, 
be rîj pjrpi more râv Geâv Opmozebovrec, nepttpyovral răc tije nbdene Gtevonobe ybxrop re 
xi dopei, îjyodat, xtwnoborv ob nsfjo rod xaradbparoc fjpây, xai obroc dinaoay pethov 
îjuâv rijy ovyidm uEpruvay rây îv cie olâev “Tomhdrne abrhe ox âţahhoutvove, dĂNă 
xarorjivopitvove Îpăs. 

Ils6ev ov eporwro tvradtia vâpes 6orawxoi; Obăeic oc ăpr 2p50îBev Tjuiy rad- 
TIls petexov Tis ueddăov xai &umetpiac, &XW o0hâ5 fjusic tonobdâxauev epi îmrisewe rây 
zotobToy, Ev înpq Xetumăitp Entânpajoayrec at, &hmjBgorepav eineiv, ăoyohobuavo trăpotg xatenet- 
voboate ypeiate, al mohhăv îjpăc mai 4Mov ănăvovat mvboews xal Gewpiae ăfiov, xol po 
tc râv rotobrovy Entornuâyoy mpoceratpioeoc, oic 2ort obyfec xai pihov dei 'Svvăorale rol 
sai. mhobrp Gabi xondot mpooerarpiteota zăpry &5pâv utobbcewy ai 2rtoet rtuăje xai oceheiac 
ziv x30 pc Bbvautv vai rbxmy Snepexobone. Tobro 88 tpyov rii orhotipiac râv xpariorav 
“jrepâvoy îjobpeda, drav xx? buăc do prhonalete mai îv roie 2matwobuăvore Entpeheie va 
pthobedp.ovec' dA oi rîje mohews rabrme oixijropee ppovrilew xarezelyovrat râv mphe rd tijy 
ăvavxaioy, ot 88 amd râv Hay 2fvâv Emijinăee Zumopor xai oi robruv x6vochot XeY Va 
wâvov mpc mb âpâoe mpbe 5 ăpopă aav îwmâpov Bobhmuă re xai pompa" ol râv Etovoia 
zavraxod oi abroi rpopate pvorzaie xat abroayediote xalpovat wăov 1) zoic în Tic copiae 
repnvoic, xai taie îvrebev axpeheiate xai yăptat. 

Toâro wâvov dmhboety Eyopev rîc "ovine oidv zi fjdvopa ai &xoije 05% ăvdătoy, 
Ore zep 1) xar iâiav ehxijv ănofevâpubetoa 105 Beiavroc Ovrărnp, xaă -wvBeberar, owteoboi 
enma dtvâpov Er: îv vai ubpba roic Entyoploe madobuavov, dup fie toye iv Exowplav 7 
moe Îpbpva” ua etotr Opnyetoda rate vvarti mor doc broâvop&vate zi 705 8Evâpov 
Ox, înc zwec Tjuiv mpooaniyiethav, noie mapă matpbs mapadexdeic mb ubdohoyobuevov, 
mă 7od photod noi rabrme BixoytoBEvroc măv 3vorwy1)râe "Awpofieme Epasriy, 6 abrâc wat 
pd0oc, azonvribiivat măv "Adoyw, 6 veizoyobvrec pete Xp xây ri Enovbut ris umrpbs abrod 
mohet svâtarpifovrec rpoyâuev wawviv wa poxapiay, cola Evo” dv ză rây. vizoy rovrout 
rod "Adâvtăoc, papris vai xpote xai âmăta râv olvoțibyov Xopaoty tăc ăxoăe varabhobpevot, 
Ildriy, Enetâij vii “Yuectpa “Torddrnr îcâvrj ră rie 'loviac Stă Ti &pyatăera -ziuta, as 
EvăEyerat, Edoyaţoviapev abriv ut iv zapodoavy uodohoyiay. 

Dpovitouev &ă wai rîjc ebptcewe mada ztyov voulopătey, ară my Gptauby abrijc, 
dcva vai ipooazooredoduev, îva Ex 2vrporăv xai ebopaivesda:, ob wovov 2v tozopiate mai 
Adro!c pârxoie râv "lovoy, dă mc zai eixdot val vouiouas: rây ăpyaiov, driva mapExovat 
Tây mexrnpevoy vi) re dusi xoi det fjdovijv vai rij Woxij eroztuiay, de Erwoorat, 5zep- 
6sdovoav. 

Tă Ecr, ri “Yperepas “Yyrhornzoe etuoay măpnoa vai TAvEvTw:/Ă). 

1726, Aexzu&piov, îx Epbpwne. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 180-2, no 133.)



  

DCCCLĂXXX. 
| [Nicolae-Vodă Mavrocordat], Domnul Ţerii-Româneşti, către (Grigore- Vodă De 1a 1:36. 

Ghica), Domnul Moldovei, despre certe de hotare între supușii lor şi delimitarea Pecembre. 
din vremea Brâncoveanului. 

"loov 705 2pororbrov "ipăuparos. 
Tlepiepyov etvar: &6r Exrifjot ză Bixatov 

dnep toyvev &v Mohlavta vai Baia, îv ns 

pizrocet, X46” iv oi zotauri, TAmp.ubpodvrec, 

maptobpov valae vai Xartorpetpov tă perafb 

dnwpoy tăexrnovây xeipeva vijnea, vai Dro- 

orară, nai ră pia, adrây. 
“"Eoro eic stânow re "Enhaurporijt6s Tis 

du meprroi oxavăxhornotei sie ri "Axpry o- 

mătony vă Tă RApĂBTPATĂ Tov VIWDWATa Vă 
zpotevni ăvaperatb pac doxpârne, rd Gnoiov, 

Qec5 Gondodvroc, mort 8ây 05hoby ră ăfodi. 
Măc Eypaţev 5 ăpyovrăe wac Medehyrtid- 

ps, *dp Leopy&xns, nai mov ănexpidnuev ză 

dtovra! Guuue GhEnopev zâs 1) Xpela rb xa- 
dei vă ypâdopev Xa ri "EmAaunpârrri rs 

zijv bn60eowv &v obyrduo, î 6noia eivat abrii: 
To Sper eic xăzola nEpn ERApAGTpĂTI0EV 

ăză ri xoity mob, ăivobv ămă rijv părray 
rov, xai ăntonaoe ntre jopata rîjc Bhayiac 

mpbe mb p&pos ris MaBaviac, more yopara 

zîe Mzoyaviac mphe ză E5ev pEpos” ai. 
e 1] madată ovvijaa uerat zâv 8do Abeyret- 
Gy, Gray zapaGrpariioovv ră vepă md Ti 

x0icmy Toba, elvat TotabrIj: vă pvhărrerat sis 
sbvopov î) xaBohxh uărxa rod vepod, vai vă 

Spitovv oi Exarepufev ră Drocratixă 70%, 

„ae Gahapfăver prjră mai sd reorau&vro 

&mod Eywvev sie rbv vatphv Tod Kovyoravriv- 

Bea Bpaofăvo» oi rod "Avrtipav-Bi5a, 

câ pavapirây!, ză G70i0y TeoTApEvTo eDpis- 

mezat mai 806 vai adtod, tohaputvoy pă ba 

pazăs ui hay îppâvzon, 

pavapizod Eos 

pGTa Tod 

pă B52a, ras Meyas-lla- 

japwnoc, 10 mob araţizov Îlobovat, ză 

Xarp.âvov, ăzd z0ds Gzolovs Erararabistr, ră 

zoodroy xeszautvra. “Opus oi EvroztoL sis 

Mzoayiac, ăfezodyrts 26, peptrods GXăAt- 

vo5s zâzobe, Bad, Ezuarpbyveas 
a0izry 305 rd Spa, A ăzen)aiafm oa", 

DTS 

dand i 
obs 37- 

vai. 706 vpaz05, să vă 0149 <îjs 

Mapiţâzias” în zd ho uip, RAp19501- 
zâvac zh md Spice, ăprae S0R0Ds Tis 
Mzoyăavias sis sd uâgos Tis Bhagias, 2055 
daune 400 At T0pa DEDODY VĂ 305 

Baupazoby oi Maori, 2Băgra 20 ă- 

  

Copie a izvodului. 
Interesant lueru este: pentru că expune 

dreptul ce domniă odată în Moldova şi în 
Tara-Românească, la întâmplarea când 
râurile, exescând, trăgeau pământ şi schim- 

bau terenurile aflătoare între deosebite 

moşii, şi lucrurile, şi hotarele lor. 
Fie spre ştiinţa Luminăţiei Tale că unii 

scandalagii de la Margine socot cu fap- 
tele lor fără cale să se căşuneze între ngi 

receală, ceia ce, cu ajutorul lui Dumnezeu, 

nu vor dobândi niciodată. 
Ni-a scris boierul nostru Medelnicerul, 

dumnealui lordachi, şi i-am răspuns cele 
de nevoie; dar vedem că nevoia cere să 

scriem şi Luminăţiei 'Tale lucrul pe scurt, 

— care e acesta: 

Siretiul în unele locuri a ieşit din patul 
lui, adecă din matea lui, şi a smuls une 

ori pământuri ale 'Terii-Româneşti către 
partea Moldovei, alte ori pământuri ale 
Moldovei către partea de dincoace; şi vechea 

datină între cele două Domnii, când apele 
iese din patul lor, e aceasta: să se pă- 
zească drept hotar întreaga matcă a apei, şi 

să-și hotărnicească cei de amândouă părţile 
moşiile lor, precum înşiră lămurit şi tes- 

tamentul ce s'a făcut în vremea lui Con- 
stantin-Vodă Brâncoveanu şi a lui Antioh- 

Vodă, răposaţii, care testament se află şi 

aici şi acolo, întărit cu iscălituri şi ale 
altor boieri, mai ales a răposatului Ştefan- 
Vodă, fiind Mare-Păharnie, şi a răposa- 
tulni Buhuş, biv Iatman, de către cari 

s'a așezat acest testament. Dar locuitorii 

Moldovei, călcându-l, au luat în stăpânire 

şi stăpânese, pare că ar fi ale Moldorei, 

locuri, care, depărtându-se Siretiul din 

matca lui, s'au despărţit; iar, de altă 

parte, iarăş revărsându-se Siretiul, a lăsat 

locuri ale Moldovei în partea Țerii-Ro- 

mâneşti, pe care şi pe acelea acum cer să 

le stăpânească Moldorenii, lucru foarte fără 

rost, şi nenorocit şi neîngăduit (2). Pe care 

nici drepturile ginţilor, niei legile poli- 

ticeşti nu-l iartă: ci, ori să se păzească 

1 Iorga, Documente Geografice, Bucaresti 1900 (extras din „Buletinal societăți geografice“, 189, 

1V). p. 29 si urm., „Hotarul ţărălur, pe unde au fost de vac, pe aculo trebue să ate neclătit, iar Siretălul, 

de l-au mutat cinevă din matca lui, trebuie să-l di iar pe unde au fost”.



C. 1726, 
Decembre. 

voGroy, xai ămalotov, xai ărEpagtov, nod 
ore popa xEvrltovu,2, dure 

53 mă o»yyopodoty: îj ăc onhârrerat î) na- 

Mă ovyifiz:z xai î nepihnlie rob resra- 

WEvrov, Xa de etvat Ghvyopov Îi pârua Tub 
vepod, ai, ăv Exapaorpăznoev, ăc Spit zh 
xâfe pEpoc ră bnoorarivă ro», î, dv ăferij- 

zorrzai vâp.ot 

at ră reorapâvro za! ) zadată ovvifera, xai, 

[y] &pioowy o: MzoyGăvo qovtonii (sic) ră 

pObĂRLA XA rate notate 6zb stiva Exmahat 

Tv Bădxov, 

sovy ai oi Bădyor 2usiva God 

E£ Gvăywmue npene vă 5pi- 

md zapoorpărmua rob Stperiov: xovrohoie 
> A, Dă cz e 27 Ss x > = 2 1] pă Thy Eva rpânov, Îi pă cbv do npăze 

du npooraiis ras vă Ex riv 5dpdostw ari) 
1) oavsph âezta nai cb naoiânhov rertaBovt- 
Au roy Ev m “Axpy marotnobyrov Mzoy- 

dăvoy xai răv Btotxobyrov ăpyâvrov arie. 
"Eze5i, mapupihrate Bi6l, etvat Xnapuy pax h br > [ 

roc zavâv 7 "0 05 proeie, Erfpo ph zori 

ame“. Koi taci râga rd u&poe râv Bhayâv 
vă varararijtat zapă râv Mnoydăvoy; Mă- 

Mora 6rod abbevreve. dusi 5 nepirâfnrâc ue 
Avetăe! "Hâebper xadă 1 "Exhopapărrs Te 
Tă gthoăixatoy rîje vine pac, noi 1600v d.z0- 

zuohuefa răc Xoyorpifăe. “One rd mpi 
eivat râooy qavepâv, 6nob npenet, xăv obro, 

Y: > A e“ x z x [a 

xăy ide, vă ebpm ră Gixatoy tbv r6xov roy. 

CH Entarohi] adr xpsoros eivar 105 Nr- 

xoNăm-Bâ5a rîc Bhayise mpăe răv 

I'prv6p-Bo5a câ Mohăavtc.) 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

robe BiBer 

  

" datina veche şi cuprinsul testamentului, şi 

să fie hotar matea apei, şi, dea ieşit râul 

din ea, să-şi hotărnicească fiecare parte 

moșiile sale, ori, dacă se calcă testamentul 
şi datina cea veche, şi dacă Moldovenii 
ieau (?) moşiile care.erau odată ale Mun- 

tenilor, neapărat urmează să hotărnicească 
şi Muntenii ce li dă revărsarea Siretiului; 
într'un cuvânt, ori cu un chip ori eu altul 

trebuie să aibă îndreptare, din porunca Ta, 

această vădită nedreptate și acest teztevuz- 
lîc (sic; abuz) ştiut de toţi al Moldovenilor 

ce locuiesc în Margine şi al boierilor ce 
o cârmuiese. Căci, prea-iubite fiule, e o 
lege ce nu se poate căleă aceasta: „Ce ţie 
nu-ţi place, altuia nu face“. Şi de ce oare 

partea Muntenilor să fie călcată de Mol- . 

doveni? Mai ales când domneşte acolo prea- 

doritul mieu nepot! Ştii bine Îmminăţia 

Ta iubirea de dreptate a gândului nostru 
şi cât de mult suntem protivniei vorbelor 

zădarnice. Dar lucrul e vădit, că trebuie, 

ori aşă, ori altfel, să-şi capete dreptatea 
locul ei. 

(Scrisoarea e evident a lui Nicolae-Vodă 

al 'Ţeri;-Româneşti către - 

. Grigore- Vodă al Moldovei.) 

DCCCLXXĂI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre două 

scrisori în pur dialect ionic şi un naufragiu. 

"Eatorohij, Nov Bneâia zpoc ry “le- 
posobuuv XpbouvGov. 

K oi abfje ziy tepăv adrîjs Getrăv donatipeBa. 
Meră rhy redeiwotv rod Diiz05 us piu, = 

oc, Ehdoney 5bo dap ară îepă “[pănuara zoc, Bhdfoi rapăhozră tepi 1 păpu 

“Vperspas Maxaptâzrros vhazopbrara 
zeprAaNMEGTăTI, Vai towris ebhorrias 

"Edosioanev mâv Qzdy ră ziv 

Tie 

Li 

dhus mvtovra. 

2ceciy als Dyetay, za bouăsias tvezhfa- 

Orpsv, G4s8dy os dvranocozwg dutrjoavyrec 
zii “Yperepy Mazaptorit. 'EB6hoos Guwe zi 
apă 7 vadărțtoy Tv edhafăy ypraravbvy, 

za 1 Cjpia Gz05 Expotevi0m sis zi “Yuz- 
7Spay efaayaierjr a —ipe 75 rfevyxioy Spre 

etva &v zăoty Staiorov toaua" vai ză | 

| | 

| 

Scrisoarea Ini Nicolae Voevod către al 
Ierusalimului Hrisant. 

Şi iarăș sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm. 

După isprăvirea fieştii noastre serisori, 

am primit două întru toate asemenea sfin- 
țite scrisori ale Fericirii Tale, foarte ele- 
gante şi foarte frumoase şi eu totul respi- 

rând bunul graiu ionic. Am mulţămit lui 
Dumnezeu pentru dorita-Ți sănătate, şi 

ne-am umplut de bucurie, ca unii ce de 
la faţă am fi să vorbim cu Fericirea Ta. Ci 

a tulburat bucuria naufragiul evlavioşilor 

creştini şi paguba ce sa căşunat Venera- 

bilităţii Tale, —al cărui bun gând e în 
toate leac ales; și,iarăş, cu evlavia creştinilor, 

1 Ghica eră fiul Roxandrei, sora lui Nicolae Mavrocordat.
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copiile d-lui M. Ghedeon.) 

şi vii, şi morţi, ce sa făcut pagubă cu 

adevărat, se vor împlini cele pierdute, nu- 
mai să aibi Fericirea Ta viață îndelungată 

de la Dumnezeu. 
De am aveă şi cevă mai nou de aici să 

însemnăm Fericirii Tale, fiind siguri că, 

până să vie scrisoarea noastră la Smirna, 

lucrul ajunge şi acolo, nu mai întindem 

mai departe condeiul. Şi iarăşi fie sfinte- 

le-Ți rugăciuni cu noi. 

DCCCLAXX XII. 
Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

venirea lui ca Domn şi întâlnirea cu egumenii Sfântului Mormânt. 
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' Legrand: îns. 

2 Legrand: &vaţraspăvrs. 

30618 Vol. XIV, partea a II-a. 

    

! Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 

Ierusalimului, doamne, doamne Hrisaut, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 

nerat, Fericirii Tale cu toată evlavia ne 

închinăm şi dreapta-Ti venerată o sărutăm, 

şi ne rugăm de atotputernicul Dumnezeu 
să Te ocrotească şi să Te păzească sănătos 
întru ani îndelungaţi şi fericit în viaţa 

toată, cu toate cele dorite și după inimă. 

Cu voia lui Dumnezeu şi prin rugă- 
ciunile-Ţi cele ascultate de Dumnezeu, am 
călătorit bine şi am venit sănătoşi la laşi, 

la 17 ale lunii acesteia, şi Domnul nostru, 
prin preasfinţitele-Ţi rugăciuni, să întă- 
rească nezguduit întru mulţi ani Domnia 
pe care ni-a hărăzit-o din bogatele-i daruri, 
pentru folosul poporului erlavios, care ni 

este în mâni. 
Ci către Fericirea Ta, siliţi de prea- 

înalta evlavie şi dragoste ce arem, n'am 
putut să nu scriem, deşi în scurt, acuma 

chiar, şi să dăm această ştire, ca să afli 

fapta rugăciunilor Tale, şi să Te bucuri 

de bunul nostru drum, şi mai ales ca să 

dăm plecare şi pricină să ni scrii, vădin- 
du-ni cea de Dumnezeu păzită şi prea- 
dorită a Ta sănătate, şi mijlocindu-ni, 

prin respectatele-Ţi scrisori, rugăciunile-Ţi 

îmbielşugate şi binecuvântările, pe care 

mai presus de orice alta că le aşezăm, 

mărturisim. Ci am fi dorit în locul seri- 

sorilor să avem însăş fiinţa Ta, şi să ne 

învrednicim de convorbirea Ta dulce ca 

mierea şi prea-folositoare; dar, de oare ce 
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deocamtată nu se poate, ne rugăm să avem 
ea înlocuitoare ale vederii Tale prea-fe- 
ricite respectatele-Ți scrisori. 

Prea-cucernieii categumeni ai sfintelor 
mănăstiri de aici ale Sfântului Mormânt 
au venit după obiceiu şi ne-au întâm- 
pinat, şi i-am primit eu cuvenita bună- 
voinţă, şi i-am îndemnat să aibă intrarea, 
la noi pentru orice nevoie a lor, să o 
aducă, înaintea noastră, şi i-am mângâiat, 
arătând evlavia şi dragostea ce o avem 
către Fericirea Ta; pe care Domnul să 
Te păzească întru ani mulţi şi pe deplin 
fericiţi. lar preasfinţitele-Ți rugăciuni să 
ni fie date pentru toată viaţa. 

1726, Dechemvrie în 23. 
Al Fericirii Tale fiu duhovnicese şi cu 

totul la poruncă: 
lo Grigore Ghica Voevod. 

(Bibi. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 1179-80, no 132.) 

DCCCLXXXIII. 
După 1726, Paisie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Moldovei şi 
Decembre. toată ţara, pentru o afacere bănească a Ruxandrei, fiică a lui Dumitraşcu Cârnul şi 
(probabil văduva Spătarului Dediul, cu privire la moşia de moştenire Fiţingheştii: e în pro- 
1046) ces cu sora, Anastasia, măritată cu Sârghie, şi cu Clucerul Ionachi şi soţia lui, Tofana. 

Noi, Paisie, din mila lui Dumnezeu, Pa- 
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Preasfinţite Mitropolit a Moldovlabiei, 
preacinstit exarh al plaiurilor, iubit frate în 
Sfântul Duh şi. împreună-slujitor, şi prea- 
cuvioșilor catigumeni ai sfintelor şi cucer- 
nicelor mănăstiri de acolo, prea de bun 
neam născuţi boieri şi cinstiţi neguţitori 
şi toţi ceialalți blagosloviţi creştini, dar şi 
pace lui Dumnezeu fie cu voi cu toţi. 

Prea-slăvita şi de bun neam născută 
cocoana Roxandra, fosta, soție a răposatului 
boier Marele-Spătar Dediul, a arătat nouă 
că, după săvârşirea din viaţă a părintelui 
ei, Dumitrachi Cârnul, rămâind ea cu 
celelalte surori fete şi elironoame aceluia, 

şi făcându-se în zilele Domniei răposatului 
Domn Duca Voevod împărțeală lucrurilor 
părinteşti [prin scrisoare de mărturie a 
boierilor de frunte ce sau aflat atunci ai 
acelei ţeri], a primit şi numita cocoană 
Roxandra pentru analogon părţii din pă-
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rinteasca; elironomie, satul ce se numeşte 

Fiţingheştii, ce se află la Putna, dinpreună 
cu viile şi morile, după cartea de măr- 
turie în scris a 'veliţilor boieri din acea 
ţară, cari sai aflat față. Şi, după aceasta, 
sculându-se, atât sora pomenitei cocoane 
Roxandrei, anume Anastasia, precum şi băr- 

batului ei, Serghie, au vândut fără cuvânt 
numitul sat Cluceriului lonachi pentru lei 
una sută; şi, pe urmă, domnind acolo prea- 
strălucitul şi” prea-înălţatul Donin [şi stă- 
pân, domnul domn] Mihail Voevod, numita 

cocoană [Roxandra] a pornit jalbă către 
Măria Sa pentru satul care cu strâmbătate 
i sa hrăpit, şi din aceasta prin giudecată 
s'a hotărât de cătră boierii [de acolo] ca să 
numere suta de lei şi să-şi primească satul 
ei. Şi, mulţămindu-se numita cocoană Ro- 
xandra, a şi trimis suta de lei, după hotă- 

râre și judecata boierilor; însă cocoana 
'Tofana, Spătăreasa şi soţia numitului Clucer 
loanachi nu a vroit a priimi banii şi a în- 
toarce satul, puind înainte că ar fi. având 
poruncă de la bărbatul ei a afierosi acel 
sat la o mănăstire zidită de el. Deci nu- 
mita cucoană Roxandra, neputând suferi 
această, strâmbătate, pentru de a puteă 
câştigă dreptate ei, se rugâ de această 
carte de blăstăm. Pentru aceasta dar seriem, 

de va fi așă, hotărâm soborniceşte, dim- 

preună cu preosfinţiţii arhierei (cei de pre 

lângă noi), prea-cinstiţii şi însăşi dum. 

ai noştri iubiţi fraţi şi împrennă-slujitori, 
că numitul sat Fiţingheştii, împreună cu 

morile şi viile ce se află pe dânsul, ca o 

dreaptă avere a numitei cucoane Roxandrei, 

ce i' se trage ei din clironomie părintească, 

după împărţeala făcută, de care s'a grăit, 

se cuvine a i se da şi ai se înturnă, 

fiindcă fără cuvânt şi cu strâmbătate i s'a 

hrăpit şi sa vândut numitului Clucer 

Ionachi, şi acesta fără cuvânt iarăş l-a 

afierosit la mănăstire, ca unul ce nu aveă 

nici stăpânire, dar nici împărtăşire la 

aceasta. Carele şi oricine va îndrăzni a 
se arătă împotriritor şi nesupus, şi va voi 
cu strâmbătate şi cu silnicie a stăpâni 

şi a-şi însuşi pomenita moşie, sau din 

rudele lui Ilie, sau din rudele 'Tofanei, 

sau de cătră obraz călugăresc sau mănăs- 

tiresc, de a stăpâni prin silnicie şi prin 

putere acest sat, fără nicio binecuvântată 

pricină, sau supt cuvânt a vânzării cei mai 

nainte urmată cu rea credinţă, sau supt 
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"Edeopij6n. 
(Iscăliturile membrilor sinodului.)   

cuvânt a dăniei cei neînfiinţată şi cu strâm- 
bătate după aceasta urmată, şi va voi a 
face strâmbătăţi sau a păgubi pe numita 
cucoană Roxandra, şi nu va voi unul ca 
acela, a primi pomenita sută de lei după 
mai nainte urmată giudecată şi hotărâre 
de cătră boieri şi să întoarcă numitei cu- 
coane satul acesta, împreună cu zapisele 
şi înserisurile documenturi, de va fi din 
tagma bisericească, să fie argos de toată 
slujba preoțească şi lipsit de tot venitul 
bisericesc, iar, de va fi mirean şi parti- 
cularnie, să fie afurisit de prea-puternicul 
Domnul Dumnezeu şi blestemat şi neiertat 
şi nedeslegat după moarte; pietrele şi fherul 
se vor topi, iară el nicidecum; să moş- 
tenească lepra lui Ghiezi și <pânzurătoarea, 
lui luda, să fie oftând și tremurând pe 
pământ, ca şi Cain, urgia lui Dumnezeu să 
fie asupra capului lui, şi procopseală să 
nu vază niciodată la orice va lueră, având 
şi. blestemurile Sfinţilor optsprezece pur- 
tători de Dumnezeu părinţi celor din Ni- 
cheia şi a celoralalte sfinte soboare, până 
ce se va înturnă şi va da pomenita moşie, 
priimind suta de lei, și atunci va dobândi 
iertare lui. : 

[În luna lui Dechemvrie, indieţia a 9-a. 
S'a cercetat). 
Paisie, cu mila lui Dumnezeu Patriarh 

a 'Țarigradului, a Romei cei Nouă, şi a 
toată lume. 

(Bibl. Ac. Rom., hârtii greceşti necatalogate; traducere din veacul trecut.) 

DCCCLXXXIV. 
Gramată a Patriarhului Paisie al II-lea de Constantinopol, „pentru ajutorul 

Şi clădirea „Sfântului Gheorghe, mănăstire a Sfântului Mormânt la Bucureşti“ (zep: 
Gombeiac ai oixoâopis rod “Aşio» Pewpyiov, uovaormpiov rod "Avtov Tâgov £v ze Bov- 
uavpesriq), 

(După ms. 411 din Biblioteca Metohului Sfântului Mormânt la Constantinopol, menţiune în Pa- 
padopulos-Kerameus, “lepocohopurtei, BA:ofijxm, IV, p. 383, no 67.) - 

DCCCLĂXXXV. 
Patriarhul Hrisant Notara către Mitropolitul Ungrovlahiei, „despre unele pă- 

reri îndoielnice privitoare la judecata cu economie a ţării domneşti a Ungrovlahiei“ 
(ăzoxpror ete zp66Nrua Mitponohizo zivbe Ooyupofhayiac, zepi ztwyuy Guuptf6d ov hoponâv, 
Oyetixây zpbe cijy oinovopixiiv Xplotv Tie odyapofhazrriie Tmeuowzije ctăpac ; început: "l3iw- 
pa Tv dyOpunov). 

(După ms. 411 din Biblioteca Metoholui Sfântului Mormânt din Constantinopol, fol. 293, men- 
țiune în Papadopulos-Kerameus, “Ieposolop:siri Biâhobiun, IV, p. 384, no 83.)



  

DCCCLXXXVI 
Însemnare pe un manuscript al Iliadei ce sa cetit în şcoala de la Văcăreşti. _ 

| 
| 

"Hptâu=0a 2v me mate Erțeji, &v râ 705 

Baxapsariov opovusrnpip, Înară] pâiva Va- 

Gpovâptov. 

Am început în anul 1727, în şcoala din 

Văcăreşti, în luna lui Fevruarie. 

(Papadopulos-Kerameus, “lepocovhop:rt] Be$hobien, IV, p. 125, no 144.) 

DCCCLXXXVII. 

Catalogul cărţilor mănăstirii ieşene Barnovschi. 

Karăomyov ră ffhiov Grod ebpioxovtat 

sie mă fepby povuarijptov zob Mzobpy6oxq, tă 

inoia Enepihafa 210, 6 năna latotos Mno»p- 

V6%1js. 

abat, pini Maprie. 

Rhhmvrnă 

Bagivo» As&rbv e. 

"Brotpohogtnby e... "2 

Xposnorâp.ub Tâuov rpizoy, ot ste râs 

ămwrodăe rob paxapirov Ilobho» 

Pod &ytov Baatheio» ră navra . 

Bosthsio» Eshenveiac ră ombâpeva . 

l 
l 

l 

Maz6aio» Bhzorăpews vântp.ov pepirpapov | 

M£hocav el 

O pÂ6âofov 'Ouohortay . al 

Tâuny japăs. e 1 

„1 Aoyp.arini,y Biănonadiav z0b Xp p Xefaazo 

Tpaupasrtijy 705 Axorâpeos , 1 

Matipov zo0d Iehozownaiov Azi - 1 

EdoraBicn Iagenăohat sie riv “Ouiijpo» 

Deda, TGV a Îl 

Zoo zhyros TOU0y . l 

Arjpaohăyoe . . . l 

“Ouvpov *05hoozta. . . . . ..l 

Tgrjtopio» oi) Beohiob EztorOzov Natuaev- 

(ryo Amarna ză colâpeva aro ROI, pata l 

Acpaziziiv zavozhav . e. d 

Tep.oos Xpoaoazâo zăv A, soy fi, val! 3 

“Opava "ApozorEhons. e e. e 1 

Topo Aâzns . 1 

Tod wbp Nezsapio» pază Naso... | 

Tânoy mara! o... 1 

Acta Eta a... .. 1 

B'fhioy păga atu, Rapt670v "Ou.rjpov, 

Be4up:zov, Aovoaicy, “1laic50v, M6o:/4, 

Bz, “Opzeia, Bioyz, PoroNâry, 

Kaipzpoy, Arorbatay, Il5Ba165% pb 

  

| 

  

Catastihul cărţilor ce se află la sfânta 

mănăstire Barnovschi, pe care le-am luat 

eu, popa Paisie de la Barnovschi. 

1727, luna lui Martie. 

Greceşti 

Lexiconul lui Varinus . ...... d 

Etimologie . . . . 2 

Hrisostom, volumul al treilea, adecă la 

Epistolele fericitului Pavel . . . . 1 

Ale Sfântului Vasilie toate .. .. . 1 

Ale lui Vasile de Seleucia cele păstrate | 

Mateiu Vlastaris, Nomoeanon manuscript | 

Melisa ..... al 

Mărturisirea, Ortodoxă e d 

Pomul bucuriei . d 

Didascalia Dogmatică a lui chir Se- 

vastos [din Trapezunt) 1 

Gramatica lui Laskaris. . . . . - 1 

Învățăturile lui Maxim Peloponezianul l 

Excursurile lui Eustatie la tomul—din 

Diada . cc... .Ll 

Nenofont, un volum . . ... - i 

Demostene ... . 1 

Odiseia lui Omer. d] 

Grigorie Teologul, episcop de Nazianz, 

toate poemele păstrate ale lui. . . | 

Panoplia dogmatică „1 

Ilrisostom, volumele |, VII s şi viu „3 

Organul lui Aristotel . l 

Tomul iubirii. . . - „1 

Cartea lui chir Nectarie e contra  Latinilor 1 

Domul schimbării . . . . . : . 1 

Lexiconul lui Suida . cc... 1 

O carte mare poetică, cuprinzând pe 

Homer, 'eocrit, Museu, Hesiod, Mos- 

“hu, Theognis, ale lui Orfeu, Bion, 

Focilide, Callimah, Dionisie, Cuvin- 

1 “Poate trei „Tomarile“, de Dosoftei al Ierusalimului. 

909 

1797, 
Februar. 

1727, 
Martie.



910 

4 

că En, "Apazay, Kohovoy, NixaySpov, 

=
 

Tpoor6âwpoy . . 1 
Aioy5hod fm... i, 
papuartaijy.. Gzoâtopow rod Laţa vpar- 

xohoziya: „1 
Oedxpirov eră oxodoy ., „1 
Aemvosoptoriy . 1 
"Eyaoxhonatăsiay prhooyrai;v, TOu0'3G 7 
"Aptotopâvrjv pată GXohioy. | 
“Opjpov "IMââa xai '0ebooeray TO. . 2 
“Ozztavyo5 dhevuză nai ADVIJȚETtRĂ, 1 
Ropuntâmy . „1 
"looxpărave ămavba, | 1 

| Aarivrză | 
Qwuă 705 'Ax3ivov Qeohoztay, uăpog a. 
Kahezivov Astaăv ul 
Eoupooviay Bsiae'+ pape, ladmăe xi Neac. 1 

KrxEpovoc T6uay dopo, 
Xuyâerav vtav Tic nepi retăprne povaţi= |! 

fias totopia d 
Maprivov Ilepiepya xai Emthexra dvap6pov 

Emtotiivâv, mpizov pâpoz 1 
Pooriy pthooopiay: "lodyvov Exăzov . 1 
ic răc :zod "Aptorarsdove xarijțopiae Ac- | 

pevino» Îx6rov, a .l 
Procopie "lwâwov Trwodhod | 
Ilpoyopuvăanara Aovixîjs Ilsrpov “lonaycă. 1 
"Ayaropuxai Gewpiat "lodyyov Marprohăvov 1 

Xetpoiporzoy, uâpoc pă mepi prhocopt- 
_%âv, pepoc dă zepi echo . l 
lozopiar pooyofirixai "lodwvov Ilazprxiov 1 
Ampudotov rauetov is ebppadobe Gxorhatae 

Tod Acom6hâo» .. . dl 
Eoxheidove. napi Srotysiuvy, zpâra E Br5Ă,. | 

axo6ov Iloyrayod Ilgporopydopară.. rije 
daswidoc Ţhobrris. a d 

Ilabhc» Mavobricv do5exa 6fhia . . „1 
Iepripagai feo „1 
Aovxiov Alyaiov Eztzopi zây zis “Pous 
potire, . 1 

Adrtovu, zadatby xai vEoy AR 1 
Odo 1 
Kixpovos lov, . . , 1 
Bpihoy 1 
lovozivov toropiay, , „1 
AipvBpaiov durat eis ză se Bippiiov» 1 
"lax65ov Iovrayo TpoyDyăsu. hamvidoc 
PO ll 

Kfivrov Kobprov zegi rây Tpax65yray za 
Meyăp "Adstâvăpp. i 1 

|. 

    

tele - aurite ale lui Pitagora, Arat, 
Coluth, Nieandru, Trifiodor . - 1 

Bshil, dublu. 1 
Gramatica “lui Teodor Gazi, greco-la- 

latină 1 
Teocrit cu sholii. 1 

„ Dipnosofistul PR 1 
„Enciclopedia filologică, tomuri. . 7 
Aristofan cu sholii. . .. „| 
Homer, Iliada și Odiseia, toimuri . 2 

„_'Opian, Ale pescarilor şi vânătorilor 1 
Enripid. | 1 

* Isocrat întreg... 1 

- Latineşti 
Toma de Aquino, Teologia, partea I. 1 
Lexiconul lui Calepinus. .. .., 1 
Coneordanţa Sfintei Scripturi, veche şi 

nouă PCI 1 
Cicerone, volumul VII . . , 1 
Prescurtare de Istorie nouă, despre â 

patra monarhie i d 
Martin, Curiozităţi şi alegeri din deo- 

> sebite ştiinţi, partea a, 3-a 1 
Filosofia fizică a lui Loan Scotus. 1 
La categoriile lui Aristotel, de Domi- 

nie Scotus i . 1 
Filosofia lui Ioan Tinnulus „1 
Pregătirea, Logicei de Petrus Hispanus 1 
Teoriile anatomice ale lui. loan Patri- 

olarius . ul 
Manuseript, parte despre filosofie, parte 

despre teologie. .. ...:... 4 
Istorii moseovitice de Ioan Patricius | 
Tezaurul publie al Împărăției elocven- 

ței, de Leopold , . . ..,...... 1 
Euclid, despre principii (cele geome- 

trice), cele d'intâiu șase cărţi . 1 
lacob Montanus, Începuturile limbii - 

latine. Pl 
Ale lui Paul Manutius douăsprezece cărţi 
Descrieri retorice . .. l 
A lui Lucius Aenaeus Prescurtare de 

faptele Romei . 1 
Laţiul vechiu şi nou. ...... „1 
Ovidiu . A „dl 
Viaţa lui Cicerone. ...,., 1 
Virgiliu. „1 
Istoria lui Iustin. . 4 
Evythraeus, Povestire la ale lui Virgiliu 1 
Iacob Pontanus, Începuturile limbii la- 

tine 
Quint-Curţiu, despre faptele lui Ale- 

xandru-cel-Mare. . .., 1



Atadâţov Brhiov . 

  

Bifhia Gaoreăy, rapodernontvoy "Eodpa, 
Tofiz, 'lov576, 'Eofip, "166 

Kfivrov Kovpriovl 
Sahobortoy, 

Tpauipariăe . . 
Nepuypaoiv Ebpozms. A 

Tă zpaxSvra 'lovhiov Kaioapoc. . - 

Măpxov “lepoybuov ră dmavba 
Tă moră rod "A piotorthovwe 
Pihooopiav mahatăv ai vtay ee pîjstv 

Tie xară ră Poopiobte a-(ohîjs Ex» 

do0dston 

D
D
R
 

=
 
D
a
 

Xetpy patpov îpibuaeteă | a. 
Tpawiy Xaziwnv peră EMeibeos (; . 

"loăyyov» Baoov Buahenriniv. .- 

—_
 
—
—
 

"Epetyev ăxuq no Eva AWeTOYĂBTTLOTOV 

Shofoavruă 

EdapEov. . . , „d 

“Op iaure mai A6gone îragăpane mod Xpo- 
ooorâuov ai Xhhwv matipov xi dt- 

ÎMGAhOV e... 
Edohântoy pponprtiătroy. . dl 

Tadriavytuă 

“loropiav râv oixonpevz. 3by08wY, Tâp. % 

“Emepoy BI... . . . . .. 

Aăhoţo mod Ad... 

Emorohiptov. . a. 
Woyîs 8vossf0ds voipara . 

"AzavBiouara opâceny Ex Tv Mort 

En076hy . .. 1 
Keăpw oxobpw mizitobpa popdhe . A | 
Rhexovrtes al 
Kai Xp pipi, ea eee a 18 

Ilntotoc Mazovpvâsans. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

—
 
D
o
 
—
—
 

  

  

Cărţile Împăraţilor, afară de Esdra, 
Tobiay ludita, Estera, lov. 

Quint-Curţiu . . 

Salustiu 

G'ramatice. 

Deserierea Europei . 

Faptele lui luliu Cesar . 
Dialoguri . . 

Toate ale lui Mareu Ieronim 
Politicele lui Aristotel . . 
Filosofia, veche şi nouă. editată. pen- 

tru folosul şeolii din Burgundia . .. | 

a
 

D
D
 

m
 

Manuuseript de aritmetică . Îl 
Scriere latină, cu lipsă . 1 
Ioan Casus Dialectica. l 
A mai rămas şi una netradusă 1 

“Slavone 

Evanghelie .. .. 1 

Omilii şi curântări felurite ale lui Hri- 

sostom şi altor părinţi. şi dascăli. . | 

Evhologhiu georgian (?).. ;.... 1] 

Italiene 

Istoria sinoadelor ecumenice, tom. |. | 
Al doilea. . . . e. 

Dialogurile lui David e 

Epistolariu . . a d 
Cugetele sufletului impiu. ..... 1 

Culegere de fraze din scrisorile lui Mi- 
nutius . 1 

„Chiaroscuro, dipintura moralei. 1 
„Eleganze“. ...... Il 
Şi cărţi leşeşti, mici şi mari . . . . 13 

Paisie de Bainovachi. 

DCCCLXXXVII. 

Doamna Zoe, a lui Grigore-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

boala acestuia, venirea-i apropiată (cu un P. S. al Domnului cuprinzând urări de Paşti). 

Zoi, Aura Xpnoăo Nozipu. 
Mazapiosase, cozoraze vai dpotass [la- 

<mâgpa sis &rias 2i)ews lepobozhiu, nhpre 

zhpie  Xobaavfz, îpse zzp2 Ev Xptorâi nărep 

osfaopiozasă, Ti Si? Manapiisjsa BIR0hI- 

fos aposnoindpev vai zi cefbaapiav aie 

Gstrăv ăonatusha, vai Geâuea 20b iu 

1 Ms.: 'Opasico. 

' 
i 
4 

Doamna Zoe lui IIrisant Notara. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite Patriarh al sfintei cetăţi Lerusalimului, 
doamne, doamne Ilrisant, al nostru întru 

Hristos părinte prea-venerat, către Feri- 
ricirea “Ta cu toată evlavia ne închinăm 
şi venerata-Ţi dreaptă o sărutăm, şi ne 

9il
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Qeo5 tva SuaooMrr] adriv 2v ăxpa Dyrsta 
ad ebmpepin ârmvexei, eră paxpainiceac, 
mai Entroylac Tây zarabouitov, 

Xebăopuoy adie Ypâuua ebhafâs Edfouey 
xai, zi dradorăriv abrijs bytsiav 28 adrod 
pod âyrec, exâpnp. ev: EhoniOmuzv Guos dă riy 
Entovpfsioay abrij doBevetay, dă Yăpis Tâ 
ani Beg, nod, e vpărper, Zyăptoa ri bt 
stay rme. "Apmore sie rd tije vi ri 8ra- 
poidEn pă zeheiav Sytetavl "Byyouey Xorzăv 
xai ră £y adrfp omuztobueva at ebyaporod- 
uey dă ră ăyadă mpoumybuara vai otov 
mpodtobicozte 105 Epyomod cre. - 

păzea 1) Manaptbrre co» dr rijy 2haepo- 
rEpay ppovrida, tâoproe vă ri LEyouev pete” 
Thy dc îifebpy tă ăvapupifodov 1) Maxaprăcqs 
00» Gr: mai 6 Dynddraroc Abdăyrme xal î 
Exăap.rporărn xogia î nevepă pac?, al îpueie, 
Exovree modă waradbutov răv ăpopudv rm, 
xai rijy &r6havoiv re eră japăe dmode- 
Xâpeda, ai noi Eappă pâc pnivovrat do 
dtopiţet: wovov 6 ăytoc Qebq vă ebdojo] vă 
EMO, Exeivn 1) ebhorqusyn pa vă ăzopasioy 
1) Moxaptrae cov rijv eie ră vradda dreăty 
adriic. Kară rb mapăv 3 napaxahoduav ad- 
by zăv Ex vexpâv ăvaorăvra Kibptov 1jpâv 
tva. duo abrijv Soprăcat ij X00WG5WTI,pLOY 
adrob ăyiav "Avăoraaty Aaunpâe ni Bzoprhâ, 
a &ptroc, ai eie Em mâunoMa. Tă mot- 

dăxmă pac ebhabâe aonătovra riv driav 
ris Gefrăy, mai Gapezoc G Ganrtorinâe 7ns. 
Ai 88 zavâat abric edxai etnoay niv dă 
Giov navrâc. 

Tie Xe Maxaproraroc xară. avedua opă- 
7qp ai sie tobe Gptonobe. 

1727, Mapriov 25. ” 
oh Aduva. 

Kai Ey, 6 Bobhoc cas, Baovitxâe vai na 
vevhabâc zp06xwvâ ri Monapiârqra cas ani 

&onătonat iv ăyiay îst'âv oac3, xi rob 

Jpâvov ră âptov Ilion. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. 

  

! Lipseşte cuvântul în copia Academiei. 

2 Roxandra Ghica Mavrocordat. 

3 Lipseşte cuvântul în Legrand. 

  

rugăm de Dumnezeu sfântul să Te pă- 
zească în cea mai mare sănătate şi feri- 
eire statornică, întru mulţi ani, căpătând 
cele dorite. 

Venerata-|i scrisoare cu evlavie am pri- 
mit-o, şi, prea-buna-Ti sănătate afând-o 
din ea, ne-am bucurat; ci ne-am întristat 
pentru boala, ce Ţi s'a întâmplat, însă har 
lui Dumnezeu, care, cum serii, "Ţi-a dă- 
ruit săfătatea, De Te-ar păstră de acum 
înainte în sănătate deplină! Am cunoscut 
apoi şi cele scrise înlăuntru şi mulțămim 
pentru bunele înştiințări şi ca un fel de 
pregătire pentru venirea Ta. 

Serii Fericirea Ta că ai orânduit aşă, 
încât cea mai uşoară grijă s'o avem noi; dar 
să ştii cu siguranţă, Fericirea Ta că prea- 
înălțatul Domn şi prea-luminata Doamnă, 
soacra mea, şi noi, având ca foarte dorită 

sosirea Ta, şi întâlnirea cu Tine bucuroşi 
o așteptăm, şi foarte uşoare ni se par câte 

le orânduieşti; numai Dumnezeu sfântul 
să binevoiască a veni acel ceas binecu- 
vântat, când se va hotărâ Fericirea Ta 

la, venirea într'acoace. Deocamdată rugăm 

însă pe Cel cea înviat din morţi, Domnul 
nostru, să Te învrednicească a serbă sfânta, 

de lume mântuitoarea-l Înviere strălucit 
şi cu iubire de Dumnezeu, şi în anul acesta, 

şi în ani cât de mulţi. Copilaşii miei cu 
evlavie sărută, dreapta Ta, şi mai ales finul 

Tău din botez. lar preasfintele-Ți rugă- 
ciuni fie cu noi în toată viaţa. 

A Fericirii Tale fiică duhovnicească, şi 
la poruncă: 

1727, Martie în 25. 

Zoe Doamna. 

Şi eu, robul Tău, cu supunere şi eu 

toată evlavia mă închin Ferieirii Tale şi 
sărut sfinţita-Ţi dreaptă, şi în anul acesta, 
de sfintele Paşti! 

€., IV, p. 183, no 134.)



  

DCCCLXXXIX 
Radu şi Constantin, fiii lui Ştefan-Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hri- 

sant Notara, despre scrisorile lor fără răspuns din Belgradul Serbiei şi Viena şi 

cărţile de care au nevoie. 

Tg uaxaptorăzp xi cocorăze llazpiâp4 
ris atac news 'lepovoaiiju nai nos lla- 
Matsrivrjs, xopiw, vopip X pooâv6o, re fuertpe 

ratpi xar Efoxiv piooropraTăro, Tijv par 

aldode Tpo0Xdw tv tai Thy dOTaGudv Tijs 

xapirabpbrov dsfrâe, , 
Kai ând Mzehypaâiov, n6hews ris Lepfiac, 

motetiovy 7îj Tuertpa Maxapiârirt tă vpău- 

WaTos Ti] eBĂAĂT Titi) p.05 Tp5570YN3t, pă 
riv ETOVĂXABA)LY TOD ROVOOLOTĂTI) FPWTOGVY- 

u&Nhob Dpuây ubp Lepuavod, dXAG xai Topa 
âzd Bievyns îs "Aoborpras, Go» Gu.0b p.eră 
705 Guaiwovns pov Barpifw, 68v Xeizopat 17i 
[Ed xi] ăwporepot dă 70) Tapoyros 7:p00- 

pperv mijv operhouâvrjy ebmeiderav mpbc ci 
“Yuerepav ooporăray Maxaptârra, ră 240% 
i) Înv ooiyevela zahatorăr, ebvoiu vai 

PLĂOGTOPŢOTĂTE Tatţi. 

[lomod &/Bovs mapairtos fpiv 2oriv (5 
pwvooxzoy ză zdyra Ropioc old) 1] totadtij 
faborărn sur ris “Ywertpas Mazaudrqzos 
zpăs mc, tobe 8 Grădây 0/0 pwtobs, 
zpooptheorăro»s val enasorâro) vos ăh- 
zîs, ai zi mb atmov EntG6owpey, G-[voodpev. 
Tpânoc vă ebpafii mpbs ănoaroiy Tv “pap 

pÂTOy, TĂD ÂDVATOV: TOIADTA FpPĂIUINTA RÂS 

dv mpotevodat vapizv 646ry mpbs obăv 
u£pos, ai zodro ăpidnhoy. Aorăy T,p.20p05- 
pe v 4 mexuaipâueda Gr mai oi Eyybratot 
Îj.v amrepes ntvâoveber vă păe îNrjGpovij- 
od, ua is îtă zd ăB6wevoy: TOy păv ed- 

TD-70bvTOy XTĂ. 

Mapazadodyey noi 
pLTare > il 4 ppobiizo 1, 2ab6 tobe Batepas 
Tmdv ud î, ap us Appia ADS Ba- 
puri, sbuâveta, Ti Ozolay Tijy 05hopev €/%j 
dă mapauoBiay ai ebeposbvijy pas Bă, 

M3 Ezabăro, depusa Gps, zis Beohors 
dy dă zod zpiotoo pnBEvzos 

ad, Bfozora par 

e 

pg atos 

mp tiv “Vuertpay Gotur âcr Maraptic asa 
fete pe dă sta ha Tâw Tppâv Ev sobrots 

cois uzpeaty îvagazia, 07 Ti apasa 42 

afis ozthacuay îv zobrp ză var! ata), 

za 2pozbaGăto Tds TODOS ve aztH0is 

zapp uzi, pus, ai Zaza 6 pică 

Du? RON Ev sis & 0901 S 2poioruy, 

  

1 Ms.: xatţoă. 

80615. Vol. XIV, partea a II-a. 

Prea-fericitului şi prea-înţeleptului Pa- 
triarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 
toată Palestina, domnului domn Hrisant, 

al nostru părinte în deosebi foarte iubit, 
închinăciune cu reverență şi sărutare a 

dreptei izvorâtoare de haruri. 
- Si din Belgrad, oraş al Serbiei, am tri- 

mes Fericirii Tale prin scrisoare evlavi- 

oasa mea îndreptare, cu întoarcerea prea- 

cuviosului nostru protosinghel chir Gher- 

man, dar şi acum, din Viena Austriei, 

unde petree împreună cu consângeanul 

mieu, nu lipsesc eu şi amândoi prin aceasta 

să aducem cuvenita supunere către Feri- 

cirea "Ta, prea-înțeleaptă, care eşti pentru 

toată casa noastră prea-vechiu, binevoitor 

şi prea-iubitor părinte. 

De multă durere ni e pricinuitoare (Dom- 

nul eare cunoaște toate, o ştie) o astfel de 

prea-adâncă tăcere a Ferieirii Tale către 

noi, cei din cea mai fragedă tinereţă cu- 

noscuţi, prea-iubiţi şi prea-supuşi fii ai Tăi, 

şi pe cine să dăm vina, nu ştim. Chip de 

aflat pentru trimeterea scrisorilor e foarte 

cu putință; astfel de lucruri că nu adue 

nicio pagubă la nicio parte, şi aceasta e 

vădit. De altfel putem mărturisi că şi cei 

mai de aproape ai noştri părinţi poate că 

ne-au uitat, şi iarăș poate pentru ce spune 

poetul: cei fericiţi ş. c. |. 

Ne rugăm iarăş, stăpâne prea-fericite, 

să nu se recească vechea Ta bunăvoință pă- 

rintească pe care o arătai faţă de părinţii 

noştri şi către noi, pe care o rom areă ca 

mângâiere şi bucurie a noastră în totdeauna. 

Nu uită, Te rugăm de-a dreptul, de răs- 

punsul cuvenit nouă pentru cea dintâiu 

scrisoare, pomenită, către Fericirea Ta 

prea-înţeleaptă, care scrisoare eră pentru 

unele cărţi ce ni sunt cn totul de nevoie 

nouă în aceste părţi, ale căror nume le 

însemnăm iarăş în acest nou catalog, şi 

dă-ni nouă astfel de sufleteşti daruri şi 

arme, şi-Ți va fi răsplată multă în ceruri, 
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1721, 

si xai £v papă Grasriuaer, 
ebze0ây Tpobăcoy. 

Kai, ei 2e 'robntăy vvoera: fi Tpertpa 
Moxaptâne pe Ev me îmavade ele radra, 
Tă pp vi Dnovpyiioopev, natpixâe âv pâc 
mposeăty, medi xai Enarehâpelia Sus tc- 
Xârric avanvoe vă eteda de Ono paoânueda. 

Ai 65 navăyar moi Geonerdsie Duy ebyai 
etnoay dă Bio» pidv wohanrenal, 

Tije “Yuerâpas sopotârije Maxapiârqroe 
ranerwoi ai ebhabtararot vară Ilvedua”Aptoy 
bioi ai mpolibuorazot brmperat. 

“Păâovhos Kavyraxovtvbe Basoapăfac, 

Tousyny râv 

K ovoravrivoc R avraxobtrvăe Basoapăfac. 

And Beewmns, "Arp. pati. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M, Ghedeon.) 

  

ca'a unor păstori cari, de şi la depărtare 
mare, se îngrijese de supusele oi. 

Şi de acum înainte-dacă ne vei cunoaşte 
Fericirea Ta întru cevă destoiniei a- “Di 
sluji în aceste părţi, părinteşte să, ni po- 
runceşti, căci Îţi şi vestim că până la ul- 
tima, suflare vom fi cum ne iscălim. 

Iar preasfintele şi de Dumnezeu ascul- 
tatele-Ţi rugăciuni fie-ni păzitoare în viaţă. 

Ai Fericirii Tale prea-înţelepte smeriţi 
şi prea-evlavioşi întru Duhul sfânt fii şi 
prea-grabnici slujitori: 

Radul Cantacuzino Basarab 
Constantin Cantacuzino Basarab. 

Din Viena, în Aprilie 1727. 

DCCCXC 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa 

de a-l vedea la el şi „chivernisirea“ 
Mormânt. 

Xpore &vtaraj! 

Moxaptorare, soporare xai pubraze Ila- 
Tprâpya Tic ăiac n6Xewc "lepovonhiju, wati 
Tăoijs Iladatorive, abpre, xbpte Xpboavbe, 
ijuErepe îv Xptorg zârep oeGxoutbrare, riy 
“Ypeztpav Maxaptârijra ebiafâs npooaoped- 
oytec, rijv tepăy abrijs Beftăy donatoueda, 
decpevaa 70) E vexpâv ăvaorăvroe woplov 
ijpiâv "mood Xpiorov rod oxânety xai nept- 
ppovpsiv ri “Vuecepav Maxapiârnra dv ăxpa 
delia nai edmpepiq Bretvexei, ueră .0%pofLd- 
zjtos. 

“To îepăy ypăupa râs "Tueripac Managt6- 
Tito mer ebhafeiac zăelorne îMBouey zai 
dă ri Eperotărmy abriic byretav iav & ed 
Gripev' înv xai dtazohărzot 6 Kbpoc uai eis 
ră Ste ănerânroroy. 
1paoâpeva, ăv ay avyp/aiperat xai eăyetat Îpiv 
apuce nepi cîe hauzporâpo» 7abrijc Eoprîjs 
xai zavrjbpens Tije. Ex vexpv "Avaorăozoc 
rod Kopiov ani Bzc5 uzi -orijpoc Tpuâby ?Lpo0d 
Narod, wa vară nohhă eb/aptoroduev zi 
“Ypertpa Maxaptâcijei* 5 are Kbproc vă va- 
Ta&tayj ai ziy “Y petEpay Maxaprârajza, 4a6oe 
îperoc, or xai sie Xhhowe zohhode 2hevoo- 
W&vobe Ap6vobs, vă zijv Soprătr, vatâpâe vai 

v * 3 Da 

Evopey ai ză îv adrG 

Gsogte, vai vă ri 2avrvpitg [90u00bwws, 
ueT' Groza» byreias, zohw/poviov ze vai d- 
Tapă405 Gtauovie Eni Tv Aptoratov mal ă- 
Rootohadv abrije Opcvov: vă 3 câv iepâv 
or eb/ây vă ăttofiuey za Îpeis vă Ano   

Vlădicăi de Nazaret la averile Sfântului 

Hristos a înviat! 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

"şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 
dreptându-ne, sărutăm sfinţita-Ţi dreaptă, 
rugându-ne de cel din morţi înviat Domnul 
nostru Isus Hristos să ocrotească şi să 
păzească pe Fericirea Ta în cea mai 
înaltă sănătate şi fericire statornică, întru 
mulţi ani. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu cea 
mai mare evlavie am primit-o şi pentru 
prea-dorita-Ti sănătate foarte ne-am bu- 
curat; pe care să o păzească Domnul şi 

" de acum înainte neschimbată. Am cunoscut 
şi cele înăuntru serise, prin care Te bu- 
curi şi Le rogi cu noi călduros la această 
strălucită serbare și prăznuire a Învierii 
din morţi a Domnului şi Dumnezeului 
şi Mântuitorului Nostru Isus Hristos, şi 
foarte aducem mulţămiri Fericirii Tale; şi 
acelaş Domn să învrednicească şi pe Feri- 
cirea Ta, precum în anul acesta, așă şi în 
alţi mulţi ani ce vor veni, să o serbezi stră- 
lucit şi cu iubire de Dumnezeu, și să o prăz- 
nuieşti cu bucurie, în neschimbată sănătate, 
cu îndelungată şi netulburată petrecere în 
preasfinţitul şi apostolescul Tău Scaun; 
iar prin sfintele-Ţi rugăciuni să ne în-



  

habocouey Ti “Ypertpav Maxaprârnra 1ai v- 
mada, dă vă tupoprdâpev xi abrozpoow- 
206 Ty RATpiXGv ADrîs ebhoyiv, —0rt 2650y 

Eptâveda iv zapovolay abrijc, vai dă Tâv 
mporEpoy Tpaupărov ră Eâmhonotoauev ri) 

“Ypertpa Mowaptârart, Xa zeptuEvowev riv 
narpixiv adrijs ănâoaatv, “Onoiav 68 xv65p- 

vo Exape xai 6 maweporaros Nalapir tă 
zpootayijs xai ădeiac ris “Ypsrepac Maxaptd- 

raroc, pă rbv 1yobuevov 700 cebaouio» po- 

vasrmpto» rob “Ayiov Lewpricv, dă ri XXIV 
aDâEpvnov nai xatăstaoty Tod WovaGrupio”» 
vai Ti opfhetay 70 “Ayiov nat îwo56yo» 

Tăpov, Gpijvouev sie md vă xaradââ and 
Tpauuărov râs Ilzvepârijros adr6d. Bară ră 
mapbvy %xhore meptoodrepoy Băy Eyouey vă 

orpetooonev ri 'Vuerepa Maxaptârnr:, napă 

wâvov Gri, ei Grjwetov rijs mpbs adrij? ăxpas 
»linie ebhabelas ua ăărns pac, năp.zopev 

zi) “Ypertpa Maxxprărnrt 8bo 4pwoă, ai Ta- 
poxmhoduev vă ră dei we am zvedpart- 
x0d abrîs iod, xal vă ră peraxstpiobi: ut 
ăxpav dyptetay. "As Eonev rolvv, 2axpanahOD- 

uev, 0 Gopvă tepă abris Ypăupara 200 Ta 
piară abrîs 7poorăvuara, Stă vă “Aaipeopsv 

îmi mp ăperi Opela ani rate marptazic abrie 
edyaic, atztvae stjoav tjpiv ăpoxai Ev, Gie 
mayri” ră 88 Zen râs "Yperâpas Ilavaytorntos 

6e60ev năpnoda Xa zavevroxi). 
1797, 'Anguâi 5. 

Sefaaun orare tonota, Ghwe eipeofev sic robe 
âprapobs ris, 15i, ui ăxpav viixijy ebiGetav, 
popiănie Mârouev 76: ah vă Gploy ei ră 
de, mai uă zijy oeâăoptov ns zapoboiav vă 
us zipăjog, nai pă răs diac cris ebpăe xai 
ebhoyiac vă păs Looţoviog 2vepazirâis” Gri 

siueaev Gws âr6ăo» ete zobs Gptauos Tis 

Maxaptâzrtoc tns. 
Tis "Tuestpas Maxaptormras bib îv Xptote 

vai Bhos sic 7o5s Gptouobs: 

“lo. Nizâăzos Boefâae. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 181-5, no 135.) 

  

vrednieim şi noi a întâmpină pe Fericirea 
Ta, şi aici, ca să ne împărtăşim şi de faţă 
cu părinteştile-Ţi binecuvântări, — căci cât 
de mult dorim prezenţa Ta, şi prin seri- 
sorile de mai înainte am arătat-o Fericirii 
Tale, şi aşteptăm părinteasca-Ţi hotărâre. 
lar ce chivernisire a făcut şi Preasfinţitul 
de Nazaret, după orânduiala şi cu vroia 

Fericirii Tale, cu egumenul veneratei mă- 

năstiri a Sfântului Gheorghe, pentru buna 

chivernisire şi stare a mănăstirii şi folosul 
Sfântului şi de viaţă primitorului Mormânt, 
lăsăm să o afli din scrisorile Preasfinţiei 
Sale. Deocamdată alta n'avem a însemnă 
Fericirii Tale fără numai că, în semn de 

prea-înaltă fiască evlavie şi iubire a noastră 
către Tine, trimetem Fericirii Tale două 
bucăţi de brocard de aur, şi rugăm a le 
primi ca de la fiul Tău duhovnicesc şi a 
se purtă cu cea mai mare sănătate. Deci 
ne rugăm să avem adesea şi sfintele-Ți 
scrisori şi părinteştile-Ţi porunci, ca să ne 
bucurăm de dorita-Ți sănătate şi de părin- 
teştile-Ți rugăciuni, care să ni fie ajută- 
toare în toată viaţa; iar anii Preasfinţiei 
Tale fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi pe 

deplin fericiţi. 
1727, Aprilie în 5. 

Prea-venerate stăpâne, cu totul suntem 

la poruncile Tale, şi, cu cea mai mare 

fiască evlavie, spunem de mii de ori: Pof- 

teşte cu bine într'acoace, şi cu venerata-Ti 

prezență să ne cinsteşti, şi cu sfintele-Ţi 

rugăciuni şi binecuvântări să ne înviorezi 

duhovniceşte; căci suntem eu totul lui 

tot la poruncile Fericirii Tale. 

Al Ferieirii “Pale fiu întru Hristos 
şi eu totul la porunci: 

Io Nicolae Voevod. 

DCCCXCI. 
Zoe Doamna, a lui Grigore-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

serbarea apropiată a Paştilor şi venirea lui, ce se aşteaptă. 

Zoi, Au, XpbozBo Noăra. 

Mazamozass, oocozaze ui aubtase [la- “ » 3 

<pâgga sis Gpias mâăzos “lepodozri uni 

aâsre  Wahaozivrs, 4bpie, popii Xphaavhe. 

ipezăpe îv Xpraze mâzep oeGasutorass, ti, 

ia Maznoiâersa 27200755 80074040. 

Zoe Doamna, lui Ilrisant Notara. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi erusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Îlri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, Fericirii “Tale cu toată evlavia ne 
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xai riv cefaopiay abrîe dettăy &onatoueba, 
xai dedueda rod dyiov Beod tva Gapvhârrg 
abriv Sptaivobaavy, ueră paxpobtirmroc, vai 
sbăatpovoboay dă 6lav navrâc, uer? mirwylae 
Tây &v Bsâ arii xaraBopioy, 

Xefăoutov vpăuua râs Xîs Maxaprârgroe 
per” ebhafelac andone xai mpi 2hiGanev 
Xa, ră mepi ris Ecerorăryis Îpiv bytetac dv 

arie padâvrec, Exăpnuay. "Eyvouev ua ră 

epefije îv adr Terpauutva, xai pd răvrov 
ebyaptotoduey 6x05 Enebyeror îjpiv ăvwBev 
RONDAPOVLOV Xa T7vebpp60vov Tijy X00u.0- 
ooriptovy Enpriv ris rod Kopiov xai Be 
Îjpv "Avaorăcews” obeivos vai fete dedpetia 

vă d&toog nai my Zi Maxaprârra toprăcar 

adry biâe, Beomiâe xai ed05uos, eie Er 
Tâpmohha Xa zavevTwy1), 

Tb zâc Egomey mohby nâfov ră Eupopyj- 
Bâpey mai dă (ore povie râv Tarpinâv 

adrije drpiwv edxâv xai sdhoțây, e Guoho- 

Yobu=voy, rd atwmodpevy' 1680y p6vov Gusti 

vopev &rt vă moi yapăv ua ebhăfatav 

apopâvousy răv Maxopârpră re, ua 6 
Qss 5 foc vă iv narevo500%). 

Tă gihrara Îp v, noi 2tatptzoc 6 Ganrto- 

mxde rupe, ebhabâie mpoouoyodv adi, xx 
Tij oefaouiav ris Gsttiv dandtovar. Oi 

Apâwt râs Sie Maxaptâraros eoav Be6f=y 

nheiotoi re oi mavevroeic, al 58 movărţtat 

adrijs ed/ai etoay Îpiv ări Giov mavrăc 
PDĂGATI)RLOY. 

Tis Xe Moxaptârnros xară mvebua 6v- 
Yâriip vai sis robe Gprouobe. 

1727, "Anprdtov 6. 

Zoi A6yya.   

închinăm şi venerata-Ți dreaptă o sărutăm, 
şi rugăm pe Dumnezeu Sfântul să Te pă- 
zească în sănătate, cu viață îndelungată, 
şi fericit în toată viaţa, cu dobândirea 

celor întru Dumnezeu dorite ie. 

Venerata. serisoare a Fericirii Tale cu 

toată evlavia şi cinstea am primit-o, şi, 

aflând din ea cele privitoare la prea-do- 
rita-Ți sănătate, ne-am bucurat. Am cu- 

noscut şi cele pe rând serise în ea, şi înainte 
de toate-Ţi mulțămim că Te rogi în folosul 

nostru de sus pentru serbarea întru mulţi 
ani și cu toată bucuria a Învierii Dom- 
nului și Dumnezeului nostru, celei mântui- 
toare de lume; pe care şi noi ne rugăm să 
învrednicească şi pe Fericirea Ta a o serbă 

sănătos, cu iubire de Dumnezeu şi cu mul- 
țămire, întru ani mulţi şi pe deplin fericiţi. 

Că avem mare poftă a ne împărtăși şi 

prin viu graiu de părinteştile-Ți rugăciuni 
şi binecuvântări, o trecem supt tăcere, ea 

un lucru bine ştiut; atâta numai însemnăm, 

că așteptăm cu multă bucurie şi evlavie 

pe Fericirea 'Ta, și Dumnezeu sfântul să-Ţi 
dea cale bună. | 

Prea-iubiţii noştri, şi mai cu osebire 
finul 'Tău din botez, cu evlavie i se în- 

chină, şi-i sărută venerata dreaptă. Anii 
Fericirii Tale fie de la Dumnezeu foarte 
mulţi şi pe deplin fericiţi, iar preasfintele-Ți 

rugăciuni fie-ni de pază în toată viaţa. 

A Fericirii Tale fiică duhovnicească şi 

la poruncă: 

1727, Aprilie în 6. 

Zoe Doamna. 

(Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 185-6, no 136.) 

DCCCXCII. 

a-l vedeă la dânsul în ţară. 

lpriâptos Lxinas Xpooăvâw Norăpa. 
Mazapiorare, dpbrare xai owpbrare Ila- 

cpâppa rije ajias m6hewe “lepovoohiju, zai 

zâo1s Ilahararivre, xbpre, vbpte Xpbonvbe, 
îjutrepe cefaowobrare îv Xptoră zdrep, ri, 
"Yuertpay Moxaptbrijta 2poGtbyobusy ani Ti ţ i p. | 
waxapiav abrijs Betrăv safe hozatoneta, 
Bedueypt 765 în vexpây ăvantăvroc Xprozob 
îva Bapohărryj adriv 2v Xxpa Dpisia xal si- 

PTvixi, xaragrăce mai ebmwepia Bimverei sie 
En zăp.zoa, 

To ăn 19 Maprio» oefioutoy ypăpua Tis 

"Yperepae Mazaptocrzrs Exănuey, îi od zai 

Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant Notara, despre dorinţa de 

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, prea-sfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimu- 

lui şi a toată Palestina, doamne, doamne 

Hrisant, al nostru prea-venerat întru Hris- 
tos părinte, Fericirii Tale ne închinăm şi 

fericita-Ți dreaptă cu evlavie o sărutăm, 

rugându-ne de cel din morţi înviat Hris- 

tos, să Te ţie în cea mai înaltă sănătate 
şi în paşnică stare şi fericire neîntreruptă 
întru ani mulţi. 

Venerata scrisoare de la 29 Martie a 
Fericirii Tale am primit-o, prin care pri-



  

/ 

mâc uoxopias 37 note arie ebyăe ds- 
jâuavot, Eyăprpe» xară ZONĂ, Xa Ti Dne- 
peopaptoroduev. Toy sis ră ds 2py/opby ah- 

ic noranâe tby EntnoBobuev, 2y have 
ri “Yuerâpav Maxaptbrnra, xai âv towe 1] 
Maxaptras abrâs Et rotnbroy Gxoz6y, ME 

my pmăc-umonhobiu maci pac, 0 pb 
ijepâv zoreihanev sic Kovoravrivobnohy, £- 

păbauev ros fiuerăpone pyovrae XAntws- 

amădec, ua tâtopioawev my fnhâvra îpă- 

repov pnĂG-WnOVODXuTASV Vă GbyTporpe0%) 

xi vă etvat es brijpeoiav rîjs Maxaptirrtâc 

me. Ei 58 mâhv ai nb văvva Reptoratt- 

bv &umodto03j xară ră mapbv 6 Epyoube ab- 
rîic, Gore stvat Gptop.6c 7rc, vă Exopev zpoă- 

măpyonsav stămow, God vă orsihwpuey vred- 

Bey xai âvfponnve nai et mt Xeo ypetac0i). 
"Ac Egoowev Xoindv ri nepi 705705 Sfjlwotv 
vă rod csâaopulo» adr Ypăţpuaros âmhort- 
xob ris Eperorărne îpiiv ăva8ije adrijs oyteias, 
peră vai râv paxapiov nai Beoretfiâv obris 

cdyâv* ie ră Ecq etroxv Bedfev năunoha 

vai Tayebroăi). 

1727, "Amptiov 10. 
Tod Xarti-Movorapâ- Erpevra îi porrots, 

uaxaptbrare măzep, Băv etvat napătevoc * Enet- 

5 îi "Evâotorns rav pâs ăyană xai bee: 

zăv âpyopbv ris ei ză âe, păhora 00 

ijpete etyapev vavepiom ri) 'Evâstârari ro» 

zâv z6ov 6z0b Eyouev ziie ănodaboeus 705. 

“O paparude pac ăvrae ădfworoc, 28 

ăvăzans Zipatev 8 Noyobsrrs pas rd zapov: 

xxupăv ai dv etăauev vă Tăv Dna'ţopebomuev, 

vai Xa râv sizapevy, xi Xa Eypaţev. 

“Opoe cb Cena ăhho 8îv etyat mapă vă 

0%, tai ada, D Movapiors Tm. 

Tie “Tpertpas Maxapibenzoc »tbs ev Xpioră 

ua. ei zabs 6ptop.0b6, 
“lo. Tpryâptos Ixiras Boefcâac. 

(Legrand, o. c., 1V, pp. 186-7, no 137.) 

    

mind şi fericitele şi părinteştile-Ți rugă- 

ciuni, ne-am bucurat mult, şi-fi mulţămim 

foarte. Venirea-Ti într'acoace cât le mult 

o dorim, nu-Ti scapă Fericirii Tale, şi 

poate că Fericirea Ta şi ai un scop ca acela. 

Cu başbulucbaşa al nostru, pe care acum 

câtevă zile l-am trimes la Constantinopol, 

am scris la ai noştri boieri capucheha:ele, 

şi am orânduit pe acel başbulucbaşa al 

nostru ca să se întâlnească şi să fie spre 

slujba Fericirii Tale. Şi, dacă, iarăş, din 

vre-o împrejurare, s'ar împiedecă deocam- 

dată venirea Ta, când va fi voia Ta, să 

avem mai dinainte ştire, ca să trimetem 

de aici şi oameni şi orice alta va fi de 

nevoie. Să avem, de altfel, lămurire în 

această privinţă prin venerata-Ți scrisoare, 

arătând prea-dorita nouă bună sănătate a 

Ta, împreună şi cu fericitele şi de Dum- 

nezeu ascultatele Tale rugăciuni; ai căruia 

ani să fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi 

pe deplin fericiţi. 

1727, Aprilie în 10. 

Întvebarea lui Hagi-Mustafă-lfendi, prea- 

fericite părinte, nu e fără rost; căci Slă- 

virea Sa ne iubeşte şi vrea venirea "la 

într'acoace, mai ales că noi îi arătasem 

Slăvirii Sale pofta ce avem de a Te ve- 

deă aici. 

Grămăticul mieu fiind bolnav, de nevoie 

a scris aceasta logofătul mieu; şi n'am avut 

vreme să-i dictăm, şi altele i-am spus, al- 

tele le-a scris. Dar cererea nu e alta decât 

să vii, şi bine, Fericirea Ta. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi la 

poruncă. 

Io. Grigore Ghica Voevod. 

DCCCXCIII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trime- 

terea la Poartă a lui Mihalachi Ruset cu bairam-peşcheşul. 

Nepâha0s Maopromagăă z05 Xposifp No 

Mazapiorase, ovporare 4% îptiosase (la- 

<mâgpa Tis daia 70h205 “lepoooahi. vai 

RIS Naaosivrs, vhs, wbpte Xpbowifie, 
2 Fâzip 985n10utoraze, Tijv 

“Ypecevav Manac ta EDAIÂS 2pu92[0ped- 

ctâvy donatâuala, 630- 

Îpăzege îv Xpta 

awzes, Tip iepăv avtijs 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne IIei- 

sant, al nostru întru Ilristos părinte prea- 

venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 

dreptându-ne, sărutăm sfinţita-Ți dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 
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1727, 

5 Maiu. 

pevoL Tod avtodwvăpow eo mud oxEnerwy xai 
mepuppovpeiv cijy “Wuerepav Maxaptorira 2v 
ăxpa îpteta al emuepia drmvexet, peră pa- 
XpoâLârijros, 

MB d vă ntunopev ele ră adr pă ră 
Gnouxby meoxsotov rod Gaipapio» zăv fjus- 
Tepov zpospthtataroy ăveţiby va! Ganroribv 
tije “Ywerepac Maxaptâcijroc, Evrtu.âtaroy ăp= 
Xovra Xhcortiăpny xopiztiy Meyrhăxry “Poo- 
Erov, Băv Edeibapev ai mb rod vă 1 părbo- 
p.ey ri Yperăpu Maxaptârart ză Tapâv, dă vă 
Eporiiowuev neţi rile Eperorărnc brie byt- 
eiac, îiv dtapvhărtot d Kbproe Brrjvexâe duss= 
răntotroy, dooy tă vă ănodbowuey adrij xot 
abc ră per Japoe ebhatiiac viimăe 1po- 
oxyopedoete poe, Enetâi) vai îs oefaopubta- 
mov narepa nod ri Exouev, Etpteuea “vară 
niâyra Xatpbw nai rânoy vă tuwopobuata rây 
Tatpixidy adie ebyâv nai dă râv fepây 
adris ebhoptâv vă Dzoornalâugda: od utya- 
pev Xa măvrore Eroiudratot cic ră narpiă 
abrije mpoorăvuara. 

"Av etyapev vă einubuev Zhdo mi neptans- 
Tpovy, Gpivauey vă rd vară tă Loons 
powvijs rod nimpfiăvroc Ăppovrâc pac * za 
paxxhodpev povoy ară modă rijv “Tpeztpay 
Maxaprâraza vă pâe Xaporott, ovyeyâc dă 
râv tepăv adrie vpapunărov Bjorinâv Tis 
Everorărije adrijc Oieiac vai râv norpinâv 
abriic sbxâv, atzvec etroav fuiv ăpoyai v 
Bi zavri. Tă 88 Em râs "Yperepac Maxapi6- 
proc Dedfev zăp.noMa ai mavevroyij. 

1727, "Azpitov 14. 
Maxaptorare ai oeâmoptbrare mărep vai 

dtonera, vară 2oNhă ăptinefia Tijv oefdop.toy 
abrije mapovoiay, vai 6 toc Bebe îv răye 
Vă păe dttbo vă iv ăzohabowuev eră 
râoris viixijc eDhafeiae. 

Tije "Yerspae Maxapeirnroc vibe îv Xpto- 
Tr ai Goe cis rod 6ptouobs. 

"lu. Nixohaoc Boeâd6as. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 187-8, no 138.) 

  

Te ocrotească şi să Te păzească pe Fe- 
ricirea Ta în cea mai înaltă sănătate şi 
în fericire neîntreruptă, întru mulţi ani. 

De oare ce trimetem într'acolo cu peş- 
cheşul împărătese al bairamului pe prea- 
iubitul nostru nepot și fin din botez al Fe- 
ricirii Tale, pe prea-cinstitul boier Sluger 
dumnealui Mihalachi Roset, n'am lipsit 
şi de a serie Fericirii Tale aceasta, ca să 
întrebăm pentru prea-dorita-i sănătate, 
pe care să o păzească Domnul necontenit 
neschimbată, ca să-[i dăm şi Ție iarăş 
salutările noastre fieşti cu cea mai mare 
evlavie, de oare ce, avându-Te ca pe un 
prea-venerat părinte, dorim în toată vremea 
și în tot locul să ne împărtăşim de părin- 
teştile-Ți rugăciuni şi pe sfintele-Ţi bine- 
cuvântări să ne sprijinim; pentru care 
rămânem în totdeauna foarte gătiţi la, pă- 
rinteştile-Ţi porunci. 

De am fi avut să-Ţi spunem şi altceva 
pe de-asupra, lăsăm să o afli prin viu graiu 
de la acel boier al nostru; ne rugăm numai, 
mult, de Fericirea Ta să ne bucuri neîn- 
cetat cu sfinţitele-Ţi serisori vădind prea- 
dorita-Ți sănătate, şi cu părinteştile-Ți ru- 
găciuni, care să ni fie ajutătoare în toată 
viaţa. lar anii Fericirii Tale fe de la 
Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1727, Aprilie în 14, 

Prea-fericite şi prea-venerate părinte şi 
stăpâne, mult dorim venerata-Ţi prezenţă, 
şi sfântul Dumnezeu grabnic să ne învred- 
nicească a Te căpătă cu toată fiasca evlavie. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi eu 
- totul la porunei: 

Io Nicolae Voevod. 

DCCCACIV. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre condiţiile în 

care doreşte să vie acesta. 

Nix6hane Mavpoxopâăros Xpboavdo No- 
tăpa, 

 Maxaporare, oopârare, xai ăyârare 
arprăpya ri âyiae zdhewe “lepovozi. ua 
zăors Iladaativae, abpte, bpre Xpboavbe, 
fjperepe îv Xpiorg nătep oefaouibrate, ri 

. 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

A Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 
sfințite Patriarh al sfintei cetăţi Ibrusali- 
mului şi a toată Palestina, doamne, doamne 
Hrisant, al nostru întru Hristos părinte



  

“Yperâpav Maxaptorrta ebhafâe 2pooxyo- 
pebovrec, ri tepâv abrijs defrăv ăoratâuetia, 

deouevov rob navrodvânon Decd rod oxânew 

sai zepippobpsiv 7iv "Yperepav Maxaptorijra 

2 ăupu butea mat edrjpepia Ouvewei, eră 

pax poâL6Tntos. 
Ado vpăupara rii “Yperâpac Mawmapt6- 

cijcoc, ză uăv np6repuy—,rd 8 borepov —, pet 

ons mhelors ebhabeiac shăGopey, vai tă 

zi Eperorărmv arie byeiay Navy Egâpjpuev” 

îv dagulărrot 6 Kbproc xai eic ză Efije îpa- 

„rănzotov. "B26y0muev mai răc tepăc abrije 

ebyăs ao marpinăe ebhogiae, xai ebapto- 

raduey xară zohhă ri) Yuerepa MaxaptOTijrt. 
“"Eqvouev zai ră Ev abroie Gimetobpeva” tai 

sis Goov piăv Îjoav Gnoxpitin bperipwy Rpw- 

reypauutvoy, 3ăv Bapbvouev nai abfic pă 

nepurzooyiav răc oefaopiove adrije 1056. 

[ep zâe npbe mâe dus marpixie adrie 
ăpărns xai ptoarâpro» iatoewe, Îiay ebxa- 
piorobvrec Ti “Yueripa Maxaptorijrt, p&vonev 

Smâypeor tă zavrie ete rijv Gobhebotv Tov 
marpixâv Emirayuirov adrije. "O ânoc Bebe 

vă mepuepopă ani vă Buacvhărem Ti “Ype- 

<6pav Maxaptârara. drmvexâe, eipnxiv xoi 
ănp&davrov, Eni Thy Gporatoy Xa GTOGT0- 
by arie Bpovoy. dă vă rijy Eyopev xai 

sic robmiv ceGzaptbrarov Tv zarEpa Xa 

mpbe Kbprov ebysrry Brânbpoy. 

“Hyeic, cefaopiârare mătep, E/ovtes Tpb 

modă 0 petpiav Epeotv Să vă Gzoha5ou- 

uev îvradBa wat coparinâe 7iiy “Yperepav 

Maxapidenra ai vă Epvopmdâpev vai ab- 

sonpooozac 76 îepây GTi cb Wa T- 

aprxâv ebhomtăy, vvopilovrec 82 uzi dâtorâxtus 

de zai ij “Yperipa Mavaptârrje, tă zi 2pbe 

ip zazpixiji ari Av âzIv, Tv abrijv Epeaty 

Eye cîe buerepac abronpoobTu» ATONAIGELS, 

dă cobro ami per ăxpac ebhafelac xai weră 

mod zis Geppbrrjros Enpooraâcapey ab- 

zi 8 mai mhetozac Guohoyoduzy săs eb- 

-zaptozias zi “Vpestpa Momaptâciizi, Cn0d 

peză “papăs 835704, ri viîxijy TADTTV îpos- 

pnnatv was. “O âptos Baie dowmdy vă eivat 

irtiatop ai Dnepaoatoris adrije ei 24015 

-ăc paias vai bnofieoe:c z0b lavayiov Tago», 

„ai, Gray voia 1] “Vwezipa Maraptorts 

= dppbătov uatpăv Tg îradbu Eperiis Tpiv 

zapavoias ati, RIpAATĂODUEY HATă z0))ă 

cip “Ypezicav Mazapibcrjea vă pic 200% 

2pb îpepov Tv papinoty TabTIj €tâT0tv, 

pai îpeie, pasă ci apare Eni ebay 

azi pânza nod îerabdev aphs Ti Vpert- 

pay Mazagtiziga Epouz, res deizore Etgt-   

prea: venerat, către Fericirea Ta cu evlavie 

îndreptându-ne, sfinţita-Ti dreaptă o să- 

rutăm, rugându-ne de atotputernieul Dum- 
nezeu să oerotească şi să păzească pe Fe- 
ricirea “La în cea mai înaltă sănătate şi fe- 
ricire neîntreruptă, întru ani îndelungaţi. 

Două serisori ale Ferieirii Tale: cea 

d'intâiu din —, cea din urmă din—, cu cât 
mai mare evlavie le-am primit şi pentru 

prea-dorita-Ţi sănătate foarte ne-am bu- 
curat; pe care să o păstreze Domnul şi 
de acum înainte neschimbată. Am primit 

şi sfintele-Ţi rugăciuni şi părintești bine- 
cuvântări, şi mulțămim foarte Fericirii 
Tale. Am cunoscut şi cele însemnate în 

ele; şi, întru cât erau ca răspuns la ale 

noastre de mai nainte, nu îngreuiem din 

nou cu vorbă de prisos veneratu-Ți auz. 
Iar pentru părinteasca-Ţi iubire către noi 
şi plina de dragoste aplecare, mulţămind 

foarte Fericirii Tale, rămânem îndatoriţi 
pentru totdeauna la slujba părinteştilor 
Tale porunci. Sfântul Dumnezeu să apere 
şi să păzească pe Fericirea Ta necontenit, 
paşnică şi nezguduită, în preasfinţitul şi 

apostolescul Tău Scaun, ca să Te avem. 

şi în viitor ca un prea-venerat al nostru 

părinte şi către Domnul aprins rugător. 

Noi, prea-venerate părinte, având de mult 

o mare aplecare ca să Te întâmpinăm aici 

şi cu trupul pe Fericirea Ta şi ca să ne 

împărtăşim şi de-a dreptul de sfintele-Ți 

rugăciuni şi părinteştile binecuvântări, şi, 

cunoscând neîndoielnic că şi Fericirea Ta, 

pentru părinteasca-Ţi iubire faţă de noi, 

ai aceiaş aplecare de a ne întâlni faţă la 

faţă, pentru aceia cu cea mai înaltă e- 

vlavie şi cu toată căldura Te-am rugat; 

pentru care mulțămim şi foarte mult Fe- 
ricirii “Pale că ai primit cu bucurie a- 

ceastă fiască a noastră rugăciune. Dum- 

nezeu Sfântul de alminterea să fie ajutător 

şi ocrotitor al Tău în toate nevoile şi tre- 

bile Preasfântului Mormânt, şi, când vei 

cunoaşte Fericirea Ta vremea potrivită 

pentru prezenţa “Ta dorită aici, ne rugăm 

mult de Fericirea Ta să ni dai cu câtevă 

zile înainte această aducătoare de bucurie 

veste, şi noi, după înalta fiască evlavie ce 

avem de mult către Fericirea Ta, fiind 

totdeauna prea-gata !a toate îndemnurile 

şi părinteştile Tale porunci, vom face de 

aici gătirea cuvenită şi de nevoie a por- 

nirii Pale de acolo, lucrând şi boierii ca- 
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1727, 
29 Maiu. 

TaTpixă 
3 = 

evredley 

pâraroL sic nâvra ră vebuara xai 
abdris npootăuara, GEhopev xâpq 
TV TpootjxovGay xai ăvayxaiay €rotpuotav 
705 abrâdev xvijaros adie, vepyodvrec xai 
ol ăpxowec wonovreyomâdec pac ele Tiv 
6morduxijv Ilopray ră Gsovra mepi rie dăetae 
rns. "Ac Exouav piâvoy Ec moov vai xaeâtie 
Gvxvă îepă abrije 1păppara, 3tă vă xaipopev 
Eni ij Eperorăr niv Dyteig xoi zale ma- 
tprăzie ebxaie, atewves etqoay Tuiv ăpoai 
& 6ip mavri. Tă 88 Em rije “Ypertpac Ma- 
xaptâriros Dedtev năunoMha vai mavevrwyi). 

“Tije “Ypertpac Moxap6rrjrac vtăe ăv Xprorg 
xi Ghme eie robe 6ptouube. 

1727, Matov 5. 

20. Nixoămoc Boef65ac. 

(Legrand, o. c., 1V, pp. 188-91, no 139.) 

puchebaielele noastre la Poarta împără- 
tească cele de nevoie pentru învoirea, Ta. 
Să avem numai până atunci şi de acum 
înainte adesea sfinţitele-i scrisori, ca să 
ne bucurăm de cea prea-dorită nouă să- 
nătate şi de părinteştile rugăciuni, care să 
ni fie novă ajutătoare în toată viaţa. Iar 
anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 
prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la porunci: 

1727, Maiu în 5. 

lo Nicolae Voevod, 

DCCCXCV. 
Roxandra Ghica Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre zvonul 

fals că, abia sosită 'n Moldova, ar vre a să vadă pe fratele ei, Nicolae-Vodă, şi 
despre dorinţa de a se întâlni cu Patriarhul. 

T Maxaptorare, Gopbrare xal ărpurare 
„Sonora, Îlarprăpya Tric ăyiac z6heos “le- 
povoahij,, mbpte, xbpte Xpboavbe, fipsrepe îy 
Xptorg mârep cefzoutrare, riv Sky oefae- DST > 
piav Maxaxprâcyra mavevhabâe zpoGinvub- 
wev, xoi iv abrijc deftâv danatâpeda, ani 
deduefia zo5 ayiuv Beod vă Stapvhâcrq adriy 
v apa Bieiy, eră waxpobtrmroc, vai îv 
ebroXig âumvexei dă Bio» navrie, per ăzt- 

moxins râv Ev Be abrijs narabouiov. 

Xefnapiay adris Extorohiv ebhafâs thd- 
Gopey, ai dă rijv Beorpsbprroy adrie byt- 
eiav Aiav syâpruev * Evousv wa ră Boa 
x etic orpetover, wa NO zi vă eizouey, 

a + 2 pi 7 e > ” 3ăv Exopev, zapă uâvoy, v Expivauev Tpeie 
ară făpoc, ua xi dă mohhiy pac Yapăv, ră 
zpos Tipăc oefdopia arie Tpăuuara, Găv 
1j0EMauev ănoxpiveoda ed0bc eic xăfa Tpăp- 
pa 7yje, didovrec abrij ăeopwijv vă pâs pâtg 
Xa Vă pâe japonoyo pă zijv dvyehiay ie 
îperorărne îuâv Syteias ne xai vip ăn6- 
Aadoty rây Fatpapyinâv abris edyâv xai 
edhonây" îrt ci noi vânt vai xpay 
ipov zpbs abriv vvopitei xadorara, "Estvo 
33 6x05 opetbve Î) Mazaptârue co», zâc 
ijnovoev îm Eyopev owonbv vă ănthOmuzv 
zpâc &râhavoty rod biphorăzov AbBăvzev uzi 
rappthzăzov Tu ă5eh 205, eivat opri dă- 
xevos: “paie uite ră obdăoţiotimuev, Sort 

    

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 
rusalimului, doamne, doamne Hrisant, al 
nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 
Fericirii Tale cu toată evlavia ne închinăm 
şi respectata-Ţi dreaptă o sărutăm, şi ru- 
găm pe Dumnezeu Sfântul să Te păzească 
în sănătate desăvârşită, întru mulţi ani, şi 
cu statornică fericire în toată viaţa, cu 
căpătarea celor întru Dumnezeu 'ie do- 
rite. 

Venerata-Ţi scrisoare cu evlavie am 
primit-o, şi pentru cea de Dumnezeu păzită 
sănătate a Ta foarte ne-am bucurat; am 
cunoscut şi câte pe rând ni le însemni, şi 
alta ce să-Ţi spunem, n'avem, decât numai 
că, de am fi socotit noi ca o povară, şi 
nu ca o mare bucurie, respectatele-Ți seri- 
sori către noi, n'am fi răspuns de-a drep- 
tul la fiecare scrisoare a Ta, dându-i 
îndemn a ni scrie şi a ni face bucurie cu 
vestirea prea-doritei Tale sănătăţi şi cu 
primirea patriarhiceştilor Tale rugăciuni 
şi binecuvântări; căci cunoşti foarte bine 
multa și înalta noastră iubire către Tine. 
lar aceia ce spui Fericirea Ta, că ai auzit 
cum că avem de gând să plecăm întru 
întâmpinarea prea-inălţatului Domn şi prea- 
iubit frate al nostru, e o faimă goală: 
n0i nici nu ne-am gândit la aceasta, de



  

poe foc 260, ună rijv ăvăntjv 4 zepidahbev 

ra5 bbyhorărab Abtvro», mob nauprrărov 
was bi0d, ijkBouev, xi z05 iu nopobusv vă 
xăppey EvrebBev vai ăhha rateiâta; Tijv 88 

Maxapiârara rs dat Eninofivăpev vă ăzohad- 

Goe i vă tupopniăpev at dă Coon 
vos Tây marptapyv abrie ebpâv, eivat 

Suodovobu.evov, oi mapaxahodpev Tby duya- 
by Bedv vă Enivedorj 2v răyet Tijv XR6XAdaLy 
rii Goporărms %i Enwpedearărms xi 0Eas 

xi Gpuhiac Tis. [ phrărn Îp.v 16pri, ueTă 

mod ăoxovrâe rms vai tie Ovyarpâe abris, 
sdhafăc &onâtovrat rhv cefuopiay abrijs de- 
fă, At 68 navăa mai Geomeleie abrijs 

sot xapiofeinsay Îpiiv îv Bio zavri. 

17217, Mato» 29. 
Tîs Sie Maxaptârnroc 1 vară mvebua 

Ovyârmp nai sic zobe 6ptomobe. 

“Potâvâpa. Aduva.   
(Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

oare ce abia şi până aici am venit, cu 

dragostea şi mângâierea prea-înălţatului 
Domn, fiului nostru prea-iubit, şi cum 

putem face de aici şi alte călătorii? lar 
că dorim pe Fericirea Ta să Te întimpi- 
năm şi să ne împărtăşim şi prin viu graiu 
de rugăciunile-Ţi patriarhiceşti, e ştiut, şi 

rugăm pe puternicul Dumnezeu să ni. în- 
găduie în grabă a dobândi prea-înţeleapta 
şi de mare folos vedere şi convorbire a 

“Pa. Prea-iubita noas'ră fiică, împreună 

cu boierul ei şi cu fiica ei, cu evlavie 

sărută venerata-Ţi dreaptă. Iar preasfin- 
tele şi de Dumnezeu aseultatele-Ți rugă- 
ciuni să ni se hărăzească în viaţa toată. 

1727, Maiu 29. 
A Fericirii Tale fiică duhovnicuască şi 

la poruncă: 

Rozandra Doamna. 

  

DCCCXCVI. 
__ Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul de Constantinopol, Paisie, 

pentru ridicarea la arhierie a lui loanichie, dascălul copiilor săi. 

Vpryopio» Luiua Boef6dz Entorohi, npis 
zăv xp latotov, xi usotrela d Eva tepo- 

pâva:pay 'lomyixtoy, eis &pXtepoobYI. 
love Vpwpropăsroc Dxixac, Ep Bed 

AdBevere năcns Mohâc6hayia, 
Navayiorare ai Osowpobprire GEsnora 14 

oixevuăwne Ilazptăpya, *bpte, xbpte [latote, 

fip&repe îv Xpiorg mrep oefadptorare, Tijy 

“Yperepav Ilavawtărara pef Gonc zheloriis 

edhafeiae zpvorbvobuev wi rii cebaopiay 

adelc Bstiăv ăonatiusta, vai Gecueha ob 

ăia» Beod cd Grânsw vai zepiepovpetv ab- 

mi Bitzivy0503y, petă pax pob6rmros, xi ed- 

mipovodoav dă Biov mayrâc, pe ExiroyÎus 

zâv îv Geo abris varafiopiay. 

Tiy zapovra lepouâva: [ov zază 1p loawyi- 

vo, /piipaztoayta iona 7âvy Tpertuv 

cuzăzoy, 0 Ti Ev ppâvotc TO, ivavis dud- € 
c
d
.
 

pif adrod sis rd Gozijetâv pas domp.aobeva 

pai “puosfâvea fab szuvod ai zohreiac 8,0805, 

năpmopev eis ză abrobt, amhatăy Tmpây spe 

ab baâcpesty Exzhrpobvzec, 42 zij |laa- 

“ârmsi om conotâvtss, Vaip 0) vai deimeba 

mai bzpus pzotzedopzwy vă Extt0/Y Spuo- 

todas ua vas vfepviseos, tă pâptv pac, 

zis căs 2bowpeis Tpâpas mai Tv pap Tis 

Miza picreâs cas" doze ar, di pă 4 

vă Ey 13 Gperiv pabrpiâtov val ip pap 

80618. vol. XVI, partea a Il-a. 

| 
| 
| 

| 
| 
ț 
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Îi 
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1 

Scrisoarea lui Grigore (Ghica Voevod 

către chir Paisie, şi mijlocirea pentru un 

ieromonah Ioanichie, la arhierie. 

Io Grigoraşeui (aic) Ghica cu mila lui 
Dumnezeu Domn a toată Moldovlahia. 

Prea-fericite şi de Dumnezeu păzite stă- 
pân şi Patriarh a toată lumea, doamne, 

doamne Paisie, al nostru întru Hristos 

părinte prea-venerat, Preasfinţiei Tale cu 
cea mai mare evlavie ne închinăm şi ve- 

nerata-Ţi mână o sărutăm, şi ne rugăm 

la sfântul Dumnezeu să Te ocrotească şi 

să Te păzească în sănătate, întru ani În- 
delungaţi, şi fericit în toată viaţă, cu do- 
bândirea celor întru Dumnezeu 'Ţie dorite. 

Trimetem într” acolo pe acest ieromo- 
nah popa chir Ioanichie, care a fost das- 
căl la prea-iubiţii noştri copii, şi prin 
petrecerea-i, timp de ani destui, aici, în 

casa noastră, a putut fi prețuit şi cunos- 
cut ca având o viaţă demnă şi o purtare 
damnezeiască, îndeplinind astfel o veche 
făgăduință a noastră către dânsul şi reco- 
mnandându-l Preasfinţiei “Tale. Pentru care 
şi ne rugăm şi cu căldură mijlocim să 

capete o potrivită şi bună chivernisire, 
pentru hatârul nostru, în fericitele zile 
şi în vremea Preasfinţiei Tale; pentru că 

20 
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1727, 

30 Maiu.
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1127, 
3 Iulie. 

zopiav rob dventiinrov ai ceuvod Blow, ră 
Grota vvopitouev râs vai Tiu.ă Xai eferdle, 
xadâe notoboa, î) Iovanptârus Gov, ete iuei- 
vobe Onod wâhhowv vă mpoBifaododv ic 1 
doua Tis ăpxtepmobvric, îpoe ThEOV my 
XMhoy Eye mai utporav sie Enuwoyiny rod 
Egperod rijy îjpetâpav weotrelay, ri Groiay, 
dă Fi Tatpriy abris sropyijv xai peri 
zepi jpâs GaGeorv, îAzitanev vă 5463, xai 
vă Geil sis abr6v, pă Ti)y Tox0b0ay ebio- 
vov mai îppătovoay xb6Epynotv, riv dpdv 
Omod ete îjuăs Exet, Xa vă Tăv xXdum mb 
pâxqy Tre, — dr eivat xai vaorbs adri, “Hpeie 
de du, tă ri mov dvd y vai Xapav 
ebhdferay Sno5 mpbs răv Iovanorră, ras 
Erou, eră npof»piac vali Ecorpudeyroc E- 
poueda eis [ă] âv niv abră Emtwebom, 8 
âpprbd)dopev nâe ră yvopiter dĂNă ai Bre, 
Bnăp v dv weottebonpev, Zowevog Î ea 
Yt6TIis 005 dExerat ri ăfiworv, val ele drd 
etpedx zămpopopnptvor. Kai dormdv nepi Tob- 
Tov redeioc d8y îorătouey, XA vre 8MI- 
yo» Emitopev vă ăxobowuev ri xo6Epynow 
ro». Xefdouta abrije vpăupara vă Eyopev 
zapaxxhobuey, mpbe mhmpopopiav rije dpera- 
Târne Îjpiiv bytetac cms" fe oi ypâvor noddoi 
re xai mavenroyeie, Ai 88 navântat wai Beo- 
metoc abrije ebyai xaptodeirisay îjpiiv 6tă 
Bio» mavrăc pvhaxciiptov. 

„au, Matav A. . 
Tis Xe Novatâryjrog 6 xară mvedua viăe 

xai ete mode GpLoobe. 
love Tpryâpăonoc [xixac Boef6dac. 

(Bibl. Ac: Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

el, de şi are şi virtutea ştiinţelor şi măr- 
turia vieţii lui fără greșeală şi demnă, pe 
care însușiri ştim că le cinsteşti și le 

cauţi, bine făcând Preasfinţia Ta, la aceia 
cari trebuie să se înainteze la vrednicia 

arhieriei, dar el are mai mult decât alţii 
şi mai mare lucru pentru căpătarea, dorinţei 

sale: mijlocirea noastră, pe care, pentru 

părintească-Ţi dragoste şi prieteneasca-Ți 

aplecare spre noi, nădăjduim să o primeşti, 

şi să-i arăţi, prin cuvenita chivernisire 
dreaptă şi potrivită, dragostea ce o ai pentru 
noi, şi să-l faci cirac al Tău, — căci Îţi 

e şi cunoscut. lar noi că, pentru multa 
dragoste şi înalta evlavie ce o avem faţă 
de Preasfinţia Ta, ne purtăm cu grăbire 

şi gălire la ce ni vei porunci, nn ne 
îndoim că o ştii; dar ştim şi aceia că, la 
cele ce mijlocim noi, Preasfinţia Ta pri- 

meşti bucuros rugăciunea. Şi, de altfel, 

pentru aceasta de loc nu ne Îndoim, ei în 

puţină vreme nădăjduim să auzim despre 
chivernisirea lui. Veneratele-Ţi scrisori ne 
rugăm să le avem, pentru aflarea prea- 

doritei nouă sănătăţi a Tale; ai căruia 
ani fie mulți şi pe deplin fericiţi. lar 

preasfinţitele şi dumnezeieştile-Ţi rugăciuni 

să ni se dăruiască în tot cursul vieţii spre 
pază. 

1727, Maiu în 30. 

Al Fericirii Tale fiu suftetese şi la po- 
runcă: 

lo Grigorașco (sic) Ghica Voevod. 

DCCCXCVII. 
Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

drumul, apropiat, al acestuia către Bucureşti şi înoirea privilegiilor mănăstirilor 
moldoveneşti ale Sfântului Mormânt. 

Pprivâptos Ixixas Xpwoăvwp Norăpq. 
Maxapwbrare, coporare vai apare 650- 

nora, Narpiâpya rijs ăiac n6hewe “lepovoa- 
Au, Xbpre, xbpte Xpboavbe, fperepe 2v Xptorg 
mătep ceGxoniorare, rijv Xijvy Masaptderjra 
ue Gone mhsiorne ebhafeiae zpoobyoduey 
Xa Thy ceGaouiav abrie Gefăy ăozatdueda, 

xi dedueda 105 ayiov Beod 705 Sarnpetv 
adrijy &v ăxpa bela at do edruepia, ueră 
uanpofedrnroc ai Entrwyias râvy îv Beg ai- 
rije xaraBouiov, 

Yefaouiav arie Entorohijv ebhafâe 2ă- 
fouev ai, ză zijc Geonap6y05 jmiv Dytelas 
ms Evwrtobtvrec, ămhscov yapăe tvezhijofiyj- 

  

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, prea-înţelepte și preasfin- 
ţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi leru- 

salimului, doamne, doamne Hrisant, al 

nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 

Fericirii Tale cu cea mai mare evlavie 

ne închinăm şi venerata-Ţi dreaptă o să- 
rutăm, şi ne rugăm de Dumnezeu sfântul 

să Te ţie în deplină sănătate şi în toată 
fericirea, întru mulţi ani, şi cu dobândirea 

“celor întru Dumnezeu ie dorite. 

Venerata-Ţi scrisoare cu evlavie am pri- 

mit-o şi, aflând de cele privitoare la sănă- 

tatea-Ţi de Dumnezeu dată, ne-am umplut



pey Ejvouev wa ră Ev abrij Snuetobueva, 

oi Bret mbv EpXuevav viva ărapaiti ros pe- 

deră vă vio âă riv Bhaxiay. El 8 abri 
Bec ăpoăe kai rije 6305 uafrqobpevoc” Îjuete 

amd mic ăpaie gediac rabrms Bhas raie 

îAnloty &vezrephOmuev xai pavraliueba doov 
oăzo vă riv Eyouev xal Tueic, vai vă Ep 

popriâuev re wedorayo5e Exeiwne, 0pwTâ- 

“n mai Erompehsorărije ori Guthiac, Tie 
ÎemOmuev &v râye napă 0305. 

[legi 8: rây adBevrixâv xpooofobhhoy Exai- 
voy, &v vpăper Tipiv îi Maxaptărrie 605, abră 
uâv napqrieidauev vă ăvavenfâat xai vă înt- 
wopodâsr xai dv îjuerepoy abbevrixihv Xp0o0- 
fobhhoy. “Hvmep 8 Baa Băvovotv Erato 
zposwpapăy 1 Navavie Tg, Edropioapev vă 
â06îj coic tvrabBa bowrărole Xa6rvonuEvole” 

&NAG, pi ră vă puhv ebpe0ij ropa 5 Îjyobpevoc 
rod Pahară a vă hein) ele ză vtapp.apâna, 
etc 6v axa ră mapovra Xpvodfovhha ehpia- 
xavrat, dăv ăveveodrozv xară mb zapoy" Grav 

53 EX0m7, e5056 danGâvtov ră npooimov rshos. 
“H xâpie 35 mod io» vai Lonâdxob Tăcav 

xai 1) ceasul ebxh mie Ss Maxaptorriros 
vă pâc dâbo vă xăumuev moi Ex, vgv XA 
poadfon))a ai porpijp.ara zpăc ebyaplo- 
mov 7îs ăxpac Înv ebhabeiac 10 îvănns 

&xod mpbe abriyv Eyopev* ic o: xpâvot sim 
ao napă Qeo5 mzohhei re Xa mavenrwyeic, 

ai 88 mavăytat mat Geomerfeie abrije eb/ai 
xaproBeiqoav fipiv tă Bic» zavrc. Tiîje îs 
Mawaptâzmros 6 ară zvedpa vibe ai eic 

robe Gptou0bs. 
1127, 'lovitov 3. 

lo. Tprirâptos Lriwas Boeâidac. 
  

de o nesfârşită bucurie; am cunoscut şi 

cele înlăuntru însemnate şi că în luna vii- 

toare neapărat Te cugeţi a plecă spre 

Tara-Românească. Şi fie-Ţi Domnul aju- 
tător şi îndreptător în cale; iar noi prin 

această veste bună am căpătat aripile tu- 
turor nădejdilor şi ni închipuim aproape 
să Te avem şi noi şi să ne împărtăşim de 
acea, tovărăşie dulce ca mierea, prea-în- 
țeleaptă şi foarte folositoare, de care să 
ne învrednicim cât mai iute cu voia lui 

Dumnezeu. 
Cât despre acele hrisoave domneşti, pentru 

cure ni serii Fericirea Ta, am poruncit 
ca ele să se înoiască şi să se întărească 
şi prin ale noastre hrisoave domneşti. lar 
darul pe an, despre care vorbesc ele, către 
Sfântul Mormânt, am orânduit a se da aici 

prea-cuvioşilor categumeni; dar, de oare 

ce nu se află acum egumenul de Galata 
şi lipseşte la iarmaroace, la care egumen 
se află şi hrisoavele acestea, nu s'au înoit 

deocamdată ; iar, când va veni, răpede vor 

luă capătul cuvenit. lar harul sfântului 

şi de viaţă primitorului Mormânt şi res- 

pectata rugăciune a Fericirii Tale să ne 

învrednicească a face şi din nou alte hri- 

soave şi daruri pentru îndestularea marii 

noastre evlavii şi iubiri ce o avem către 

Tine; ai cărui ani fie de la Dumnezeu 

mulţi şi pe deplin fericiţi, iar preasfintele 

şi de Dumnezeu ascultatele “Tale rugăciuni 

să ni fie în toată viaţa. Al Fericirii Tale 

fiu duhovnicesc şi la porunci: 
1127, lulie în 3. 

lo Grigore Ghica Voevod. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 190-1, no 140.) 

1 În Cronica oficială a lui Radu Popescu (1. c., pp. 152-4) se descrie visita Patriarhului în cu- 

vintele pe care le reproducem: 

„Pentru renirea prea-fericitului Patriarh al Ierusalimului aici în tară. 

„La începutul anului 7236, prea-fericitul Patriarh al Ierusalimului. chir Hrisant, de carele Dumnul 

  

de multă vreme doriă să-l vază, şi cu poftă îl aşteptă să vie ca să aibă împreunare şi să iea de la Feri- 

cirea Lai blagoslovenie. au venit aicea în ţară, toamna. pre la luna lui Septemvrie. Însă, când sau apro- 

piat prea-fericitul Patriarh de Dunăre a trece dincoace, trimis-au Domnul tocmai acolo la Dinăre pre un 

boier mare al Măriei Sale, pre Mibalache Roset Vel Sluger, întru întâmpinare, cu toate cele trebuincioase 

de cale, pentru cinstea şi odihna Prea-Fericirii Lui. Şi la 13 zile ale lunii lui Septemvrie au ajuns la mă- 

năstirea Văcăregtii, pre carea atuncea întâiu o au văzut săvârșită și cu toate împrejmuirile ei împodobită. 

Și. întrând în biserică, făcut-au un engomion aanpra mănăstirii, şi asupra Domnului, foarte frumos și mi- 

nunat, cât mintea moltor nu poate povesti. Acolea dar la Văcăreşti, pentru cinstea sfântului Patriarh, 

încă pănă a nn scsi în mănăstire, au trimes Domnul întru întâmpinare pre doi fii ai Măriei Sale, Costandin 

beizadeă şi lancul beizadeă, de s'au aflat acolo pănă au sosit, făcându-i cinste precum se cade. Şi intr'aceiaş 

zi fericitul Patriarh au rămas de au sălăşluit a olea, până a doă zi, iar a doă zi, Septemvrie 14 zile, în 

ziua de Înălţarea Crucii, au întrat în oraşul Bucurestii; înaintea căruia, din porunca Domnului, i-au ieşit 

întru întâmpinare Mitropolitul țarii, chir Danii), şi cu toţi ceilalţi arhierei, câţi se află în Bucuregti, şi cu 

toată ceata bisericea-că, preoți și călugări, şi toată boierimea, mari și mici, şi slujitorimea, neguţătorii şi 
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1127, 

21 Iulie. 

1727, 

9 Septem- 

bre. 

| DCCCĂCVIII 
Neofit, proin de Arta, către Patriarhul Hrisant Notara!, despre gândul 

acestuia de a călători în „Țara-Românească şi Moldova. 
„.. Eavoptoa nai tiv ăndpaaiv Gad îvây.ere 

cîe Gnoâpiae cas mpbe tiv Bhaxiay vai 
ăxoobdoc !owe ai ele Tlofaviay, xai za- 
paxuĂG Tăv Ev EXSe mhobatov Bsby Să rây 
ăa6âv adrod pipShov vă găe Bawvdty Evre 
2E6do!e val elodăote 00v, îv ămohaboe râv 
eboefeotătoy xai bbyhorizoy Tjreu6voy, 0do- 
tvac Î] ăvia xal npooxvwrij Bbvupus vă robe 
wo, mai vă robe poritm vă ot dmuhhă- 
So rod ob dnoivoe yptove rod (wnd6xov 
Tăpov, dzws, robrov ănohdareie, ppovitjs 
sie rd fie 8ă rijv Avorrtdetay Tie voie 
xai wabihov "Exxhnjotas, ie &notac oueb- 
obat ră rel, zod Xptorod uov xadivâovroe 
dă răs tuăe ăpapriac, Abnm 62 âmierrai 
uot Gapeia bre, uederâv mpbe rby Senrtu pay 
(ei Govirjrdv tari ze eg) vă z64qufj00w eie 
Kovorayrivov tă nohhăe ov ăvauaine xpei- 
as, îs Ea mob avi ămăta ai oxâroc, 
905 rod pre rîje "Euxhmoiac ănoânpcăvzos. 
“O Kbpoc 88 vă rijy Enavaothoyj niv ete 
abrijv 2v Optă waraorăoat wa vijsiue wo- 
Gepviioer, ueuyuEvoc Xăuod, xai Gbveyic râvy 
poxaplov abrîje bv xai edhoytâv zotsd- 
pevoc p&roxoy. "Auijv. — axt!, “lovhion at!, 

“O m[6fu.oc sis ră -TpOGTÂŢuaTă 6a< 
Ilporv * Apryje Nedrwroe. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

„..„.Am cunoscut şi hotărârea ce ai 
luat de a plecă spre Ţara-Românească şi 
pe urmă poate spre Moldova, și mă rog 
de cel bogat în mila lui Dumnezeu ca prin 
bunii lui îngeri să Te păzească în ieșirile 
şi întrările Tale, în întâlnirea prea-cucer- 
nicilor și prea-înălțaţilor Domni, pe cari 
sfânta şi închinata Putere să-i întărească 
şi să-i lumineze ca să Te ușureze de da- 
toria ce ai făcut, a primitorului de viaţă 
Mormânt, pentru ca, ușurat de dânsa, să 
Te gândeşti de acum înainte la folosul 
Bisericii întregi de obşte, ale cării ziduri 
se elatină, Hristos dormind pentru păea- 
tele mele. Ci am năcaz greu pentru că, 
având eu de gând ca în Septemvre (de xa, 
vrea Dumnezeu) să tree la Constantinopol 
pentru multe nevoi ale mele, cetatea mi 
se va păreă neplăcută și întunecată, ple- 
când Tu, lumina Bisericii. Iar Domnul să, 
Te aducă iarășsănătos acolo în bună stare şi 
folositoare chivernisire, amintindu-Ţi şi de 
mine şi împărtăşindu-mă necon'enit de fe- 
rieitele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări. A min. 

1727, Iulie în 27. 

„Cel gata la poruneile Tale: 

Neofit proin (fost) de Arta. 

DCCCXCIX. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trime- 

terea lui Mihalachi Ruset ca să-l întâmpine. 

Nixihzos Mavpoxopăătoc Xpvoâvfiwp No- 
răpa, 

Mawaprorare, oopbrare ai dotare [la- | 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara, 

Prea-fericite, prea-inţelepte şi preasfin- 

alt norod mult, şi cu mare cinste şi parisie l-au adus pănă în mănăstirea Sfântului Gheorghie, în ca- 
sele patriergeşti. 

Iar, a doua zi după întoarcerea sa în Bucureşti, Sejtemvrie 15 zile, au trimis Domnul de l-au 
adus la Curte, cu mare cinste: intru a căruia întâmpinare i-au ieşit înainte Domnul pănă în pridvor, şi 
acolea i-au sărutat dreapta, iar, după ce s'au suit în Spătăria cea mică, de minunatele şi înțelepțeştile cu- 
vinte ce ieşiă şi din rostul Patriarhului şi al Domnului, nu poate ajunge mintea fieşcăruia om a le scrie 
şi a le povesti. 

Aicea, cititoriule, te las ca singur să socoteşti: un Domn prea-înțelept şi învăţat şi cu un sfânt 
Patriarh ca acela, înțelept şi prea-învățat, împreunându-se unul cu altul, de nu eră cu mare minune la 
toţi cei ce priviă şi li auziă voroava lor. Şi, măcar că am fost de față, văzând cu ochii şi auzind cu ure- 
chile prea-înţelepte cuvintele lor, iar mintea a mă ajunge ca să le scriu pre larg, nu este cu putință, ci 
cu tăcerea contenese şi săvârțesc venirea şi priimința de către Domn a Prea-Fericirii Sale.“ 

1 Partea de la început îl arată pe Hrisant administrându-şi Biserica din Ierusalim: se vorbeşte 
despre „fugarii Sfântului Mormânt“, despre o carte ce e să se tipărească, cu privire la „pronomiile Bisericii 
ierosolimitane“ şi „răspunsul lui Daniil“, de la schitul Sf. Ana, supărat pe călugării de la Vatoped şi despre 
„proegumenul Dionisie“. Pare a fi scrisă din Muntele Athos,



  

papa ris Gylac 26hswe “lepoboahijp. "Xa 

măons Ilomorivae, wbpte, wbple Xphoxvbe, 

jpzrepe &v Xptot mirep Geâaowibtare, rijy 

"Vuertpav Maxapiărijra ebhaGs npo0xvope%- 

ovrec, mi tepăv abrije dsftăvy ăanalâueda, 

de6pevot rod navroâvvăţn» eo rod oxezetv 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Îristos părinte prea- 

venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 

dreptându-ne, sfinţita-Ti dreaptă o sărutăm, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

  

sai. mepuppobpeiv rijv "Yperăpay Manaptornra să ocrotească şi să păzească pe Fericirea 

2v ăapa, Dyteia, mai ebmuepia Bumvenei, peră Ta în cea mai deplină sănătate şi În sta- 

pax poGLOTnToc. tornică fericire, întru ani îndelungaţi. 

ME mb vă afwmouey ei npoinăvrnatv Tis Trimeţând întru întâmpinarea Fericirii 

“Yuerăpac Moxaptârgtoc Tby ebievtoratoy ăp- Tale pe prea-nobilul boier Marele-Sluger 

-ovră was tby Meyav-Xhobrttâpny wopittv dumnealui Mihalachi Ruset, al nostru prea- 

Megahănqy “Pooctrov, zăv Îjp6repov 7pooțI- iubit nepot, finul din botez şi robul Tău, 

MSorazov âvebâv, Ganmoriâv me vai Bobhoy mam lipsit a scrie şi din nou Ferieirii 

nări, dev Eheibuuev vă vpătouev wa abâre Tale cea de față şi să îndreptăm către 

zi “Vuecspa Maxaptârgri ră zapby ai vă Tine salutările noastre cele cu înaltă fiască 

ănoâbompay adrij răs per ăxpac viixije ed- evlavie, rugând pe Dumnezeu sfântul să 

Mafaac mptoxopeboete pac, Rapaxaobyrec păzească pe: Fericirea Ta şi să ne învred- 

zbv Gaptov Bebv vă dapvhărra rijy “Yperâpav nicească a Te întâlni răpede, după multa 

Maxapuârmra xi vă ps xaratteo Vă ri noastră dorință, ca să ne împărtăşim și 

ănogboopev îv răpet, ară rijy ROMI pac de faţă de sfintele-Ţi rugăciuni şi părin- 

tosaw, dă vă 2upoprBâpev uzi abToTpoG- teştile-Ţi binecuvântări, care să ni fie aju- 

moc râv îepov abris ebpbv Vai TATPIXV 

cdhoţuy, atewes einoav ăpoyai îjpiv îv Go 

may. Tă 33 Er rhe “Tperâpac Maxaptâ- 

îmros Beddev măpzoMa Xa Baventoyi). Tîs întra Hristos şi cu totul la porunci: 

"Ywerâpas Maxaplârrjros vide Ev Xpisrâ xi 1724, Septemvrie în 9. 

Shows sis robe 6ptopobs: 
Jo Nicolae Voerod. 

1727, Xezzepânio» 9. 

"lo Nushaos Boe66das !. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. eu IV, pp. 191-2, n* 141.) 

tătoare în toată viața. lar anii Fericirii 

“Pale fie de la Dumnezeu cât de mulţi şi 

pe deplin fericiţi. Al Fericirii Tale fiu 

  

1 Pentru legăturile dintre Hrisant şi Biserica Moldovei poate servi şi această scrisoare, din l-iu 

April 1718, a Mitropolitului Ghedeon, pe care o dăm aici, rămâind afară dela locul ei: 

Maxaptrare, cozbriare val fpEcepe Mazpiâpa rs &iias R6hews “lepovoalăip. at nâors Ilahats- 

sivrs, xbote, xbpte Xpisavfiz, ciy “Tperipav Meţistny Mavagrimra ebhafăs &onâbopat. 

LeGâaptăv ms 1pâppa Ehafov peră 105 îpăouod 105 datwrătev xafmoopiyno rob “Ainv £566a, 

x5p Iatsiov, xi ebhafâs ză5pbnv răs nappţiarovs wat mava'țias «ns ebăâs” is td Gnoiov ps păger dă 

mio vamala 20 vby Tiţoonâvo», ua Or: vă napusratioăpev vă ENfq 6 npomițobpevos xp Atid pay 

pay npuritegow xx fiere mEebpet, paagubtară pot deanârn, Re va dy vară xi my Tporv sv 

âponă vă Ehg ză “rţopregov sis să Mazapiâzră “ns, xal pâs Onâsyperat RGS pată tb doza vă vis, 

was xâs slvat fetus, ma ars aiva pb, wi XĂBVATOS, mai div elva: rotuog” Rh, b6 xafg 

înpocina mă “pezipa Maxaptbzniet, ARGRAA/A Bio suv cz Yopic zivos Rpopâziuas vă ănthby xară ev 

npassarțny ns. “paie, przxapubrară pot [larga zipezhev Bhw6 dr5hnv av:upazen ns Tănya, x apâflo- 

  

pot TG zi Rpusta4S 21,5 dnpuahă vai vă Bhifaps” mp Rohhod nai îs Tis npoanwqtă rs, wa. dă tî,s 

ănexgilrapar sis ci bnotav magari vă Eu aoppâp'jztv, Aba mb ai 23 dev ăn îuâva, ăhhă ăn sais 

mazazna ae 305 napelriinos va 20 8t3%0%0$- “Opus spa, hapf/ao ras atpais 2,6 top vai ti 

Înţias, div dhetbauey îhoos vă 22 pp 5%5vuopray pt xazstvây p2S, (opibâs 21,5 soţi. Tod îv- 

cada Typswpivooi, pingrbs ze val papăhnoi, Dhovs 266 ăpanobue, îtizoo nai yatpâpustia ti RgOuozi,v T0u5, 

ci soia ădnfevă ăia garne, ârt star memo oi ppâvpuav sai întpehsis ciq ză Gane 205, Xa 

a 

Weg î prog vă ros duzpnhtig val zis m Sic. Padra piv mată ti napâu, ai 25 pavat Xa faoneriis 

«9:
 

2 pr eta pb! nov. "A pry. 

Dgosie: ze napaxahnbuev va pâg these BhiȚov pbpov tă 3055 imabha jptostavods, vai 6 

Ejopsv my rob 2 îvoghobuey. 
per, "Anpthhio» a. 

Tanz:vbs M-nsponohiens vai Rp560Wus bepinuv: 

Cedeooy Mohăofhragias. 

Prea-fericite, prea-inţelepte şi al nostra Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului qi a toată Pa- 

lestina, doamne, doamne lirisant, pe Fericirea Ta cea prea-mare cu evlavie o salut. 

Respectata-Ţi scrisoare am primit-o cu venirea prea-caviosului categumen al Sfântului Sara, chir
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1727, 
11 Septem- 

bre. 

DCCCC. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre trecerea acestuia peste Dunăre, în drumul spre Bucureşti. 

Nixdhaos Mapoxopădroe Xpvaâvyy No- i Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. Tăpa. | , 
| Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
| ţite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 

Maxaprorare, oopbrare ai tinara Tla- 
Tpâpya ri diac mohewe “lepovoahiu. zeci 

  

  

dorise Ilaararivne, xbpte, xbpre Xpboave, şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 1jperege tv Xprorg nărep oefânopbrare, rii sant, al nostru întru Hristos părinte prea- “Yperăpay Maxaprârijra sdhafăe TpoG4Yoped- venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- ovrec, Tijy tepâv odrîc Bstrăy aonatâueda, dreptându-ne, sărutăm sfinţita-Ți dreaptă, dsâwevo, rob mavrodvvăuov Beod rod oxszety rugând pe atotputernicul Dumnezeu să vai mepippovpeiv riy “Yperăpav Moxapiârmra ocrotească şi să păzească pe Fericirea Ta & ăxpa bptela xai ebnwapia ămvevei, mers, în deplină sănătate şi în neîncetată, feri- Wa poâOraroc, cire, întru mulţi ani. To and ris 6305 zeup6iv utv tepăv Tpăuup.a Scrisoarea sfinţită a Ferieirii Tale tri- tije “Vperepac Maxaptârgros weră 1heiorre measă de pe cale cu cea mai mare evlavie ebhăfelae EMAfanev, mai dă TV Eperorărrjv am primit-o, şi pentru prea-dorita-Ţi să- abrie yreiay Mav, Exăprpev îjv vapvhărrot nătate foarte ne-am bucurat; pe care să 6 Kbptoc xai sie mă Efije perânroroy, "Ros o păzească Domnul şi de acum înainte 
Omuev xai răc iepăc abrijs eds mai TATpt- neschimbată. Am primit şi sfintele-Ţi ru- xăs ebhoyiac, wa vară modă ebyzplorudp.ev găciuni şi părinteștile-Ți binecuvântări, şi ri “Yuezspav Maxaptrara. "Ervopey oi ză foarte mulțămim Fericirii Vale. Am cu- &v adr ompetobpeva. noscut şi cele însemnate acolo. MovBâvomes oiuepov ai md Tpăun.aToc „Aflând azi şi din serisoarea, prea-nobi- Tod ebțeveatăro» Ăpyovrâe uag Xinorlă pn lului boier Slugerul dumnealui Mihalachi pirtj Mad] “Pwootrov, rd 1ieT&p3) Roset, al nostru prea-iubit nepot, că Fe- pooprhesrăro» vetod, Or: Entpuozv oby Oa ricirea Ta ai trecut cu Dumnezeu şi Du- î) “Yperepa Maxaptârne ai răv Acbyaârwy, nărea, ne-am umplut de o nespusă bucurie ăpăto» yapăs xai Ooumăiae oMĂîjc Eyenhio- şi de mare veselie; şi, de oare ce acum- Gmpev' xai, ms: doov odmo, Bz05 onvavu- acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aşteptăm Aapfdvovrac, meptpăvouev vai ziv &wradfa | şi prea-dorita nouă prezenţă a Ta aici, cu Eperorâra înv mapovolay ?ney pă XXAo ne-. alta mai mult nu împovărăm veneratu-TȚi ptoodrepov dă fapbvoue răe ceâzopios ad- auz, ci numai rugăm pe Dumnezeu sfântul tije Axpoosie, apă wdvov TApaxahoduey să păzească pe Fericirea Ta şi să ne în- cv ăgtov Beây vă Bahr zii “Tuerepay vrednicească a Te întâmpină după multa Maxaptârara xai vă us XatatiG vă riy noastră dorinţă, şi să ne împărtăşim de Azohabowuev ară my mohby was z6fjov, nai faţă eu preasfintele-Ţi rugăciuni şi bine- vă tupopnduev abronpoconos râv rava'țiwy cuvântări, care să fie cu noi ajutătoare adrijc ed/âv xai ebhopây, atatyee siroav înv în toată viaţa. lar anii Fericirii Tale fie ăpoyai &v fi mayri, Tă 88 Em zis “Tus- de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe deplin repac Maxapiârrizoc 0e60ay năpmnodha ai fericiţi. 

RAVEbTYXĂ), | - PNI III 

Paisie, și am primit cu evlavie prea-marile şi preasfintele-Ți rugăciuni; în care ni serii pentru depunerea celui de acuma egumen şi că să stăruim să vie proigumenul chir Daniil cu un ceas mai curând ; şi vei şti, prea-fericite al mieu stăpân, că şi cel de acuma îmi place şi pe cel de mai nainte îl ajut să vie cât mai iute la Fericirea Ta, şi ni făgăduieşte cum că după Paşti va plecă, spuind că acuma e iarnă şi el e bătrân şi neputincios, şi nu e gata; ei, precum am spus Fericirii: Tale, după Paşti îi voiu spune ca fără vre-un pretext să plece după porunca Ta. Noi, prea-fericite Patriarh al mieu, suntem cu totul lui tot fii Tăi du- hovniceşti, şi gata spre poruncile Tale, deşi am primit de mult şi alte scrisori ale Tale vrednice de închi, 
nare şi nu Ţi-am răspuns, — pentru care rog să am iertare, căci pricina nu eră de la mine, ci de la neorân- daielile din trecut gi de acum. Ci âcum, primind părinteștile-Ţi rugăciuni şi binecuvântări, n'am lipsit de loe a ne închină ie cu smerita-mi scrisoare, cerându-Ţi iertare. - Pe egumenii de aici, mari şi mici, pe toti îi iubim, şi de asemenea ne bucurăm de înaintarea lor; cari şi sunt vrednici de iubire, fiind la în-



  

Mic “Ypartpac Manaptorqtoe pie &y Xpta- 
ro vai Boc sie robe Gpiopnbe. 

1797, Senreupiuv 11. 

"lo. Nixâhaos Boef6âas. 
(Legrand, o. c., IV, pp. 192-3, no 142.) 

Al Ferieirii Tale fiu întru [Hristos şi 

cu totul la poruncă: 

1727, Septemvrie în LI. 

lo Nicolae Voevod. 

| DCCCCIL. 
Doamna Zoe, a lui Grigore-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

dorinţa de a-l vedeă (cu salutări de la Ciuchi). 

Jo Aduva Xpwoâvp Norâpa. 
Maxapbrare, portare xai copotrare Ila- 

rprăpya rije aria zâhews “TeponoahTip, Xhpte, 

xbpe Xphoave, fjpsrepe Ev Xpioră nătep 

cefaouubrare, Tijv “Ywertpav Maxaptârijra 

mpooxovă vai ri âxiav adrije defrăv ebha- 

Bâc ăomătouar: îy Gvapohărrot 6 wbpioc Bebe 
pă ăxpav 5ytetay xai ebrpepiny mal p.axpo- 

G6rra. 
To cefăoul6v pot adrije riutov "pâna 

Zabov, tă rod 6roiob padodoa zi wa, 

îjuâv 08 Eperiv Dyteiav ciic, Owolu 88 ua 

zăy XXhdV EpXOp.6V Tric Ei Tijy vetroviav poe, 

îxâpryv na nepot, xi papâueda pă rijy 

ănavrogiv râs riza oi xahobiitizu» ăno- 

daboeos sâe, rii Goias vă pâs ăâbop 6 

îpos Bebe xopis ăpruza. Iapaxahâ 58 rijv 

“Ypertpav Maxapiărra vă pe SwyXpi,0%] 

5x05 roocdtov natphv dăv mie Expada ai 

robro Să vă piijv riv zetpăto. 
Ţă gpihrară pov ebhafâe ăonălovat Tijy 

cefaopiav Betuây em. O! 32 xpâvo Tis “Ype- 

zepas Maxaptâraroc zohhoi ai datei. 

Tic “Ypeztpae Beoanopijro» Mawaptâentac 

îv Xprore Borăsrip xai Ghoe eic rode plo- 

p.obs. 
1727, Senreufpiov 29. 

Zoi, Au. 

Kyo, 5 E dyrozos Bode cas. 8 Tomis |, 

edhafae dozitogat Ti 2avaiav dativ 035, 
e 

d 

ai vas Gpinsre * mb badioy Vă Vs 169%, e: 

a = 

5 poa Bebe vă ză eimobuey vi E36, ele ij 

cdhoruevrv Gay îs af RIpOvaiAs 918 

oţis ării. 

  

7oe Doamna, lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusali- 

mului, doamne, doamne Hrisant, al nostru 

întru Hristos părinte prea-respectat, Fe- 

ricirii Tale mă închin şi sfinţita-Ți dreaptă 

cu evlavie o sărut; pe care să Te păstreze 

Domnul Dumnezeu cu înaltă sănătate şi 

bună stare şi viaţă îndelungată. 

Scrisoarea-Ţi cinstită, mie respectată, 

am primit-o, prin care aflând de buna şi 

nouă dorita-Ţi sănătate, de asemenea şi de 

buna-Ți venire în vecinătatea mea, m'am 

bucurat peste măsură, şi ne bucurăm de 

aşteptarea cinstitei. şi întrun ceas bun în- 

tâmpinări a Tale, de care să ne învred- 

nicească sfântul Dumnezeu fără zăbavă. 

Şi rog pe Fericirea Ta să mă ierte că 

atâta vreme nu Ti-am scris; şi aceasta ca 

să nu “Le încerc. 

Prea-iubiţii miei cu evlavie sărută ve- 

nerata-Ţi dreaptă. lar anii Fericirii Tale 

fie mulţi şi buni. 

A Fericirii Tale de Dumnezeu împodo- 

bite întru IIristos fiică şi cu totul la po- 

runci: 
1727, Septemvrie 29. 

Zoe Doamna. 

Şi eu, prea-micul Tău rob al Tău, Ciuchi, 

cu evlavie sărut preasfinţita-Ți dreaptă, 

şi bine ai venit; care să ne ajute Dam- 

nezeu să o spunem şi aici, în binecuvâns 

tatul ceas al bunei Tale înfăţişări, fără 

zăbavă. 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c.. IV, p. 194, n? 144.) 

    

demână și inţelepţi și cu grijă de lăcașurile lor, şi Dumnezeu sfântul să-i păzească și În viitor. Acestea 

deocamdată, iar preasfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ți rugăciuni fie cu noi. Amin. 

Te mai rugăm să ni faci dar puțin mir pentru creştinii de aici, şi să avem iertare că Te sapărăm. 

(Bibi. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

1718, Aprilie l-iv. 

Sineritul Mitropolit şi gata la slujbă: 

Ghedeon al Moldovlahiei. 

1 Doamna Pulheria a lui Nicolae Mavrocordat eră sora Păharnicolui Constantin Ciuchi ; Genealogia 

Cantaeuzinilor, p. 338. Doamna murise la 1116 încă (Del Chiaro, Riroluzioni della V'alachia, ed. 

p. 19 şi urm.). E mama Voevozilor Constantin și loan. 

1914, 

1723, 

29 Septem- 

bre,
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1727. 

29 Septem- 

bre. 

DCCCCII. 
Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre speranța că va veni în Moldova şi legătura dintre el şi unchiul său, Nicolae- Vodă. 

I'privâproc aixae Xpvoâvtie Norăpq. 
Maaptorare, coptbrare vai dpbrăre 8t0- 

nora, larpiipya râs âviac mâhewe 'lepovo7- 
Nijp., xbpre, xbpte Xpboavbe, îju.scepe îv X proză 
mârep vebaoulirare, iv Xijy Maxap:6rra 
nave»afbe npooxbvobuev val rijy ceGaaploy 
abrîc feftây &onatiuefia, mai Bedyeda r0b 
aițio» Oeod 105 oxenerwv xai meptppobpeiy a8- 
Tv Ev ăxpa byrela ai edypepia dumvexei, 
Weră paxpofrârijzoc xi râv înperây Eniroyia. 

YeGaniay abrîe întorohijv ueră noddI)S 
ebhabeiac Shdfouey Dnepijomuev 53 Stai, 
dă ze ri arpyehiay rile Beoppovpijro» xai 
Îuiv ară nâyra nodetvorărns bpeiag T7s, 
xai dă riv ue” Dretac eb6âwatv uai Aprăty 
abrije sie ră arh, îjric xai xpqorăe Tpiv 
sAnidac bnorelver, dire mrjottorepov coc 
re Maxaptârqrăs 0» xai în YSITÂVV 7ra= 
potxobos, rob 600 o5no zpbc ijpâe Epxop.0d 
Tic, obnep ăttwfetjuev zapă Becă, mai 2u- 
Topmfzinpev râs poxapiac Bâac cororărne 
re mai Enwpelsotăris Gov SuuMac, ua rii 
me 8 ăpivo» ya Y»/00wrnpiwy adrîs na- 
rprapyitij ed zai ebhoyia, 

[lepi 85 ris ăzhEtov 1j8oviie nai Ooujătae 
exetyqe îi Eye. îi Maxapiirne so» 3tă riy 
zarpiriv mpbs Tuăc âvădeaw xai Xxpay pă 
may 705 Grjdorărov» fjpenovac vai de narpăe 
Tju.By prnoropyotărov, ebpaptotoduev ri “Y- 
wertpa Maxaprârrrt, 6nod at avvijderat roic 
îjperepore xaravuior, ră uhora Tiny Et 
BăXova xai ăvaalote, wal Enebyera! răy 
Givăeouov adry ris dyănms ăvw6ey dar 
pîlvat dădonastov mai ăătăhvzov, Gynep 2h- 
niCouev ri) 86 how Emtmonpig vai rate bpue- 
repats ebyais Emtâtddvat vai Bade ăsi îv 
raic duporEpov îjpây xapăiare. 

Ilupaxahobuev 8 xai adie mai mohhâxte 
vă Eyoney ză ceaun arie ypăuuara, xai 
zpde zimpoțopiav ris Xa” ZEnipscov âov 
enimobiizo» Îppiy bpietac rms, ai Tphs &n6- 
honaty zây zavaţiey pe bx, apisteinaay 
Tito dă Giso mavrâs. Tă 88 Ec adrie etmoay 
zăuzoha vai zayevtv/i), 

Tis Xe Mamaptârijoc xară zvedua vibe 
xai Ghos ic zobs 6ptouobe: 

1727, Senraufpiov 29. 

lo. Fpyiâpioc Linac Boeflac. i 

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 
Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 

țite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăți Ie- 
rusalimului, doamne, doamne Hrisant, al 
nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 
ne. închinăm cu toată evlavia Fericirii 
Tale şi respeetata-Ți dreaptă o sărutăm, 
şi ne rugăm de sfântul Dumnezeu să Te 
ocrotească şi să Te păzească în deplină 
sănătate şi în bună stare necontenită, întru 
mulţi ani şi cu căpătarea celor dorite. 

Venerata-Ți scrisoare am primit-o cu 
evlavie mare; şi ne-am bucurat foarte, îndoit, 
pentru vestea sănătăţii Tale de Dumnezeu 
păzite şi nouă totdeauna prea-dorite, şi 
pentru călătoria cu sănătate şi sosirea Ta, 
într'acoace, care ni dă și bune nădejdi, fiind 
mai aproape Fericirea Ta şi în vecinătate 
cu noi, despre grabnica-Ţi venire la noi, de 
care să fim învrednieiţi de la Dumnezeu, 
şi să ne împărtăşim de fericita vedere a 
prea-înțeleptei şi prea-folositoarei Tale to- 
vărăşii, împreună cu cea, ca dintr'un bogat 
iâvor mântuitoare de suflet patriarhicească, 
rugăciune și binecuvântare a Ta. 

Iar pentru nesfârşita plăcere şi bucurie 
ce o ai Fericirea Ta pentru aplecarea pă- 
rintească şi marea iubire către noi a prea- 
înălțatelui Domn şi ca un părinte al nostru 
prea-iubitor, mulţămim Fericirii Tale, care 
Te şi bucuri de dorinţele noastre, care ni 
sunt mai mult impuse şi de nevoie, şi Te 
rogi ea această legătură a dragostei să 
se păstreze de sus nedesfăcută şi nedesle- 
gată —, care (legătură) dorim noi ea, prin 
ajutorul cel din nălțime şi prin ale Tale ru- 
găciuni, să se adauge şi să înflorească tot- 
deauna în inimile noastre ale amândurora. 

Ne rugăm iarăș și adesea să avem venera- 
tele-Ți scrisori, şi pentru aflarea celei cu deo- 
sebire nouă dorite sănătăţi a Tale, şi pentru 
căpătarea preasfintelor Tale rugăciuni, dă- 
ruiască-ni-se nouă pentru toată viaţa. av 
anii Tăi fie prea-mulţi și pe deplin fericiţi. 

Al Fericirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 
la porunci. 

1727, Septemvrie 29. 

lo Grigore Ghica Voerod. 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e, IV, pp. 193-4, no 143.)



  

DCCCCIII. 
Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

continuarea corespondenţei lor. 

_Fpmipros Puixas Xpvoiyi Norăpa. 

„ Maxaptbrare, ooporare ai Oytbrare 60- 
nora, [larpiăgpya râs ăvize news lepovoa- 

Miu, xbpte, bpte Xpboavbe, îperepe îv Xptoră 

mârep oeGaautbrare, rijv Xijy Maxapiorara 

mavevhafâc npoonvyobuey, xai Tiiy cefaaviav 
abrie Befrâv donatâueda, nai deâuea rod 
dnjto» Beod rod oxEnew nai neptppobpaiv ab- 

zi Baivoboay pstă paxpobârijroc 24 eb- 
datwovodcay &ră Giob mavrâc, per Entrbyiae 

mâv îv eg adrijs naravuluv. 
ME rd vă oreMopev abrâfr rhv 1jpEtepov 

rtoxasăpny Drawâxny, 8ăv Eheibaţiev vă 7pă- 

bopev ră zaphv ri) Mazapiârnri 950, Eporâv- 

cec mepi ris Beoeponpijzov bptsiae ras, X0i 

mapăxovres adrij ăpopijv ui Gnatoby ps 

avyexâv cefânaniov abrije vpaupăzoy mal, ăi! 

adrăy, e EX Ţic Topebiavos, RapAGȚetv 

îjuâvy ămohadoat norptapăinâs ebhoyiac xai 

rây zatpixâv vai zavatţiay adrije ebpov dri 

eivav zinporormutvn î Maxaptârms 00» xai 

vpitev xahâs rijy moi Îpâv zpbe abriyy 

ăpărrv vai ănpay ebhăbatay, “00zy naprna- 

Modpev vă pi pâs borepij 7ob zotobtov pe 

705, &XAă vă păc păr sovepâe, nai 2păs 

zpopopiay ri na” ttziperov NOY0v ERRO- 

Oro iv byteiac me, ai mpbs ănGhavatv 

zâv oefaapiwy nai Geozetfăv abrijs eb/âw, 

a?awvec xaptofainoavy îjpiv tă Bio» zavrbs 

GDhAATI,pLOY. 

Tijs Sîs Mamaptorrjzos 6 pată 2vebp.a vis 

wa Bhos etc robe Gptopobs: 

1727, 'Oxtoyfpiov 7. * 

lo. Fpmyâpiac Taina Bosf65as. 

  

| 

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 

rusalimului, doamne, doamne Hrisunt, al 

nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 

Fericirii Tale cu toată evlavia ne închinăm, 

şi venerata-Ți dreaptă o sărutăm, şi rugăm 

pe Dumnezeu sfântul să "Te ocrotească şi 

să 'Te păzească în sănătate, cu zile îndelun- 

gate şi cu fericire în toată viaţa, căpătând 

cele 'Ţie dorite întru Dumnezeu. 

Trimeţând acolo pe ciohodarul nostru 

lanachi, n'am lipsit a serie aceasta Fe- 

ricirii 'Pale, întrebând pentru sănătatea-Ți 

de Dumnezeu păzită, şi dându-i prilej 

a ne învrednici de necontenite scrisori ve- 

nerate ale Tale şi, prin ele, ca printr'un 

izvor îmbielşugat, a ne împărtăşi de pa- 

triarhiceştile binecuvântări şi de părin- 

teştile şi preasfintele-Ţi rugăciuni; căci eşti 

lămurit Fericirea Ta şi ştii bine multa 

noastră iubire şi înalta evlavie către Tine. 

Deci Te rugăm să nu ne lipseşti de un 

astfel de lucru dorit, ci să ni serii neîn- 

cetat, şi pentru ca să aflăm cea în chip 

deosebit dorită nouă sănătate a Ta, şi pentru 

ca să dobândim respectatele şi de Dum- 

nezeu ascultatele-Ţi rugăciuni, care să ni 

se dăruiască în viaţa toată spre pază. 

Al Fericirii Tale sufietescul fiu şi cu 

totul la porunci: 

1727, Octomvrie în 7. 

Io Grigore Ghica Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, ». cu IV, p. 195, no 145.) 

  

DCCCCIV. 
Gherasim, Mitropolit de Heracleia, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

lipsa acestuia din Constantinopol şi despre ciumă, cu amintirea lui Nicolae- Vodă, 

pe lângă care se află Patriarhul. 

"Raozohi, Pepaaiun Mripozohtzon “ga- 

pata ps ză Xphozvflo, zepi 20% pe T6y 

<05 Nirohări- Boâz. 

Managtorase, poa Tla- 
P » ai 

<pâgya zis nins 26hs0s “lepoDSah i IDpte 

pia Xobozvbe, îv Xa pi Răzip 08 
2 
îaourbzaze, Ti Yuesâpavy Gzozpo5pntav Mae 

0 GOTO 

= 

paper a apti 2po9798, 27 we? eh- 

dafsias  ăssâtopat Tip tepi a05i,s dsstăv 

80818. Vol. XIV, partea a II-a. 

Scrisoarea lui Gherasim Mitropolitul de 

Heracleia către Klrisant, despre virtuțile 

lui Nicolae-Vodă. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului, 

doamne doamne Hrisant, întru Hristos al 

nostru părinte prea-venerat, Fericirii Tale 

de Dumnezeu păzite cu seumpătate mă în- 

chin, şi cu evlavie sărut sfinţita-Ți dreaptă, 

21 
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1727, 
1 Octom- 

bre. 

1727, 

18 Octom- 

bre.
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deuevos 705 navrodvvauo» Becă vă Ti dat- 
pohârrr tv byeiq Omvemet i ăaoetoru 
&onepia, ueră wawpobtârijrog. | 

“H 2vreddey ăroâmuia ai Sreprots ris "Y- 
pierâpac oebaay.iov Moxapârros ĂNADTĂTI,S 
Te xai zayodpov mapobalac mai Suthias, ăp 
p.6vov. sic £0Xdryjy ăâvvauiav xi ADzy pis 
Eppuțev, XM ua dmb rotetâtoy ris “Yperă- - 
pas Enapyiac, God Euederijoapey ua Eror- 
pătruey pă zedeiay TapaGxeviv vă xvljo0- 
uey, xaBâs dy mi davBavet, âvoroyâs uâe 
âunddtoe, xai îvelvauev măhy îy Ti Kovorav- 
zivov,: pă ză vă uăs Eypaav nd Tie Enag- 
Xiac Sr abimoe rd Gavorxby moi 1) ăoBevera 
1ije Xowtxie v6005, riv Gnoiay ăp.more vă 
xatarabo) 6 toc Oce, vevâuevas leo îv 
edyăv rc &ytov. “Hpeie, mară ră zapăv Gvrec 
nepihonor ol dă rijv or&prjatw Tie “Yyertpae 
Xefaopu6rqroe xai Tarpixije re grnazopyiăc, 
xai dă ri ărotojiav rîje sic rijy erapyiav 
ddomopiac xai rijc Entoxâţeoe râv îxeioe 
Xprortavây, uiav ai w6vrv zapaundiav 5-40 
uey, 7ă vă Gnobouey wat vă uavâivouev Gb- 
vexâc rijy Eperorâriy Tjpiv Beiav ve, tă 
ri Onoiay naporahoduev xai dedueda d5a- 
Aeintac 705 ăijio» Bac vă câ iv zapitrq 
ăvexhernzov, 64.05 pă rijy Surjveni, belay xai 
ebruxlay Xa eipmwaiy warăoraoiy xal G7e- 
pewotv rod bynhorăro», osporinuv nai 0evoe- 
Gsorărov Abh&yrov xai 1yyeudvor, xbpiov, %w- 
pia» Nixohdovw- Bos665a, rod xază Îlvedua 
otod &yaznrob vai. meprrobiizov Tijs “Yperâpas 
Mozapiârqroc, rdv 6motov ij 2£ Sobe Xăpte 
vă neptouszy, tă râv Beone!fây abrijs ed/6v, 
nd ndons âvrixetu&yns mai on păs TEptO- 
Tăcewe, i 

"EdExOmuey peră moMhije ebhafsine răc 
narpixăe zpoopljoate ai. ebhoiac rije “Ype- 
repas Manaptărijtoc, nod îv mois mpbe dtau- 
Popov pihobe xat zvenp.azinobde biobe adrije 
Ypou.uotv toriusiwoey lime regi Înv, ai . 

ebxaptoroduzy ră pâtota rii narprxi, adriie 
modoxaratia xai wehcoropyia. Tă Em ce 
“Ypertpac Maxap:6emroc mhsiora wai ebro43), 
xai at eat oi Geomerdeie adrije zbyai val 
ebhoyiat simsav uef” fuâv. 

4Yxti, "Ozrofplo» in. 
“O zapapixphe abrijc Bodhoc ai sis zbe 

Sprouods cms. npoBvudratos, 

“- “Hpaxheiac epăotpoc. 

  
(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

rugându-mă de atotputernicul Dumnezeu 
să Te ţie în sănătate neîntreruptă şi în 
nezguduită fericire, întru ani îndelungaţi. 

Plecarea de aici şi lipsa prea-duleii şi 
prea-înţeleptei prezenţe şi societăţi a Feri- 
cirii Tale venerate, nu numai că n-a târât 
la cea din urmă slăbiciune şi întristare, 
dar şi de la călătoria, în eparhia Ta, unde 
aveam de gând şi ne gătisem cu gătire 
deplină a plecă, după cum ştii bine, ne-a 
oprit în chip nenorocit, şi am rămas iarăş 
în Constantinopol, pentru că ni s'a scris 
din eparhie că a creseut ciuma, pe care 
de ar opri-o sfântul Dumnezeu, fadurân- 
du-se prin sfintele-Ți rugăciuni! Noi, deo- 
camdată fiiind întristaţi şi pentru lipsirea 
Venerabilităţii Tale şi părinteştii Tale 
iubiri, şi pentru -părăsirea călătoriei - în 
eparhie şi a grijei de creştinii de acolo, 
avem 0 singură mângâiere, aceia de a auzi 
şi de a află necontenit prea-dorita nouă 
sănătate a Ta, pentru care rugăm neîn- 
trerupt pe Dumnezeu sfântul să TŢi-o dea 
nelipsită, împreună cu buna stare necon- 
tenită şi fericirea, şi. pacea şi cu întărirea 
prea-înălțatului, prea-înțeleptului şi prea- 
evlaviosului Domn şi stăpânitor, domnul 
domn Nicolae: Voevod, dubovnicescul fiu 
iubit şi prea-dorit al Fericirii Tale, pe 
care cel dintru înălțime har să-l păzească, 
prin rugăciunile-Ți de Dumnezeu ascultate, 
de toată starea protivnică și supărătoare. 

Am primit cu multă evlavie scrisorile 
şi binecuvântările părinteşti ale Fericirii 
Tale, care în scrisorile Tale către feluriţi 
prieteni şi fii sufletești ai Tăi ai pomenit 
în deosebi şi despre noi, şi mulţămim foarte 
părinteştii Tale bunătăţi şi iubiri. Iar anii 
Ferieirii Tale fie prea-mulţi. şi fericiţi, şi 
sfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ţi ru- 
găciuni şi binecuvântări fie cu noi. 

1727, Oectomvrie în 18. 

Cei prea-mie rob al Tău şi prea-gata 
la porunci: 

“ Al Meracleii Gherasim.



  

DCCCCV. 

Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre lr27, 

931 

datoria ce o are faţă de el pentru sfaturi bune şi despre tulburările tătărești, cu Novembre(?). 
privire la care dă veşti şi lui Nicolae- Vodă Mavrocordat. 

“- Maxapibrare, Gopbrare, Xa Gibrare 
dtonora, llarprăpya zic diac m6hewc 'le- 

poosahiu., xbpte, wbpte XphoavOe, îjpezepe 2y 
Xpiarg mârep cefoouibrare, ri Sihv Maro- 
piârmra movevhabâe 7 poGxbvobuey 4 rijy oe- 

fnouiay abrijc Bettăv oratânefia nai Bednefia 

rod dia» Bed zob oxănew mai meptoponpeiv 

abriv Dyetalvovoav meră vaxpobtârmroc msi 
e85atp,0vy0567y, dă Blow zavrâc, mer” 

-pias my îv Os abrijs xaradvpioy. 
Fefăsutov admis pâupa zavebhabâe £- 

Money, î& 05 m nepi Tie Eperorărne 
iv Dytelac ns Evorobtvrec, day Eyd- 

pfipey. "Fvopev ai ră Goa zarpixâ oy- 
petvet, wat edyaptoroduev Ti Ei Maxapt6- 
rapi tă riv îv Eet mpbe Îpăs Xa dYă- 
zjy xai nozpixiy BvăBeatv: ăp'1jonep xtvovu&yn, 

sai cate marpiaie obrie ebyaie vai Tatpt- 

apxiraie ebhoviate Gbumax0v îjuîv wa 72po0- 
rârny Tv Betav Emixovpiay Extâabrjevontvn 

Xa eto'rjțovptvi, ră Gsovra, uni 

rărats abrije vowdeciae 2p6s ze 

mă wat iv zod xatpod xpetav ebeniiobhus 

ră mpawunta brotdep&yr, aorEpay Tppiy za 

pepe. xai ăopadeorepav Thy Tâv Tpaypătov 

Boixmaty. Mapaxadodyav 38 2v0Epuoe 7ijv Liv 

Maxagtărrjza vă pi Geaheiz ai zh xai 

zoMâne Thews fjpiv ăzepralovtvr, tăv di- 

zaov vpiriy xi Ezewpoutvr, Țahrjaiav %a- 

râsraatvy 14 ris 2apodons End zapagî | 

îv căt axa, vai îadei 

Entry- 

Tais Gopu- 
A 

TA REVLOTA- 

y eipivr. 

“Oz 5 drdrazoc Tien 2, ai 6 pacii 

Tay tĂOOTOpI0TATGS, TăS stâfoets On0i &v- 

zedQev ovpetâyopey vai Ti AATĂSTaaty TâY 

Suo6ây ză mâvza watvohoyei pă ijy Xrpay 

ad Gozozăziy ad05 Gbyesty, dy duet) 
e - 

houew dfzv pai 6ăv zi evahob wey pizis 

zepooâsepoy. At î3 mavârgat abrts edi pa 
a 

piofeinozy îpiv îtă Gic 

1727, Noepâpio» (9). 

a) RAVE DOXIZTI ploy. 

  

-” Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 

Ierusalimului, doamne, doamne lrisant, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 
nerat, Fericirii Tale cu toată evlavia ne 

închinăm şi venerata-Ţi dreaptă o sărutăm 
şi rugăm pe sfântul Dumnezeu să 'Pe oero- 
tească şi să Te păzească sănătos, întru ani 
îndelungaţi şi fericit, în toată viaţa, cu 
dobândirea celor întru Dumnezeu Ţie dorite. 

Venerata-Ţi scrisoare cu toată evlavia 
am primit-o, din care aflând şi despre cea 

nouă prea-dorită sănătate a Ta, foarte 
ne-am bucurat. Am cunoscut şi câte pă- 

rinteşte ni le însemni, şi mulţămim Feri- 

cirii Tale pentru înalta iubire şi părin- 
teasca aplecare ce o ai către noi; de care 
fiind Tu mişcat, şi prin părinteştile-Ţi ru- 
găciuni şi binecuvântări patriarhiceşti ni 
dai din bielşng ajutorul lui Dumnezeu ca 
sprijin şi ocrotire şi ne îndrepţi spre cele 
bune, şi, pe de altă parte, învăţându-ne 

cu bună grijă prin prea-înţeleptele-Ți în- 

demnuri, cu privire la împrejurările de 
astăzi şi la nevoile vremii, cele de făcut, 
ni dai o mai uşoară şi mai sigură câr- 

muire a lucrurilor. Ci rugăm călduros pe 

Fericirea Ta să nu lipseşti ca şi de acum 

“înainte şi adesea să ni capeţi prin muncă 

Ta milostiv pe dreptul judecător, să “Te 

rogi a ni dobândi noi stare paşnică şi în- 

cetarea grabnică a celei de faţă tulburări 

a Tatarilor şi pace adâncă. 

Că prea-înălțatul Domn, şi ca un pă- 

rinte al nostru prea-iubit, sfătuieşte toate 

despre ştirile ce le însemnăm de aici şi 

despre starea Tatarilor cu înalta şi prea- 

înţeleapta-TTi pricepere, nu ne îndoim; 

pentru care nici nu Te tulburăm mai mult 

pe Line. lar prea-sfintele-Ți rugăciuni să 

ni se dea în toată viaţa spre pază. 

1727, Noiemvre (?). 

. 

1 E vorba de mizearea Tatarior contra lui Grigure-Vodă care li stricase aşezările pe pământul 

Moldovei. Turburările tinură până în 112 

XXIII, p. 252 ai arm. 
2 Nicolae Mavrocordat. 

„V. lorga, Chilia si C'etatea- Albă, pp. 24î-9; Studii si documente,



1721, 
14 Novem- 

bre, 

Bucureşti, 

1727, 
23 Novem- 

bre. 

Tic Xije Mamaprornros 5 ară Tvedua vibe 
al Bhog sie mode Gpapobs. 

"low. Fpryâpros Dxixae Boef6due. 

" Al Fericirii Tale sufletesc fiu şi cu totul 
la poruncă: Ă 

lo Grigorie Ghica Voevod. 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e. IV, pp. 195-6, no 146, — necompleetă.) 

DCCCCVI. 
| Roxandra Ghica Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre aflarea ei la Hotin şi plecarea Domnului asupra Tatarilor răsculați. 
+ Maxapiorare xai sopotare llarprăpya. 

Tie diac nbhewe lepovozhiu. xoi mdone 
Iladotoriyns, xbpte, mbpte Xpboavle, ri Ev 
Maxaprârnra mavevhabâe %pooxovă, ai &ho- 
VoXos ăonătouat riv ciiav adrie defăv, 
deop&yn răv mov Bsby fa dtocvhărra abd- 
ri uri) xai paxpââtoy, per ebtoine da 
os, ei sboraaiwy ai XOTAPTIOUĂY zavrbe rod 
XBISToy6u0d zimpowaroc. Bhze deie xai d» 
edX6v rs ăţioy nai fuste Srpealvonev, nai 
ebptoxâpeda sic ră Xoriy, Qetov ypăuua Eă- 
Gonev npohabovros ris Xije Mazaprârqtos, xai 
Exăpnuev dă riv ăxadijv Syieiay abrijs. Ka 
păv 8ăv m5pauev vă Anonptdoduey iv Siv 
Maxaprârnra Stă ziv o>yxvow râv Tarpoy, 
nod îmodobOqoe, xai zapasahobuev vă Eu- 
bey GopIvâprjy* dă ziy âmotay ebptoxâveda 
ToANĂ mepiivnot xai obyxtau&vor, netă dpij- 
Gapey Tăy PiATATOV Wace Viăy povayăv sic 76- 
obs Dopbbove xai rapayde — tă ră Smoiov 
Gepp.âs rapomahoduev riy Xiy Maxaprârara 
vă priv einovy ai deomerbeie abrije ebyal 
mpos Kprov sic oboraaty xai Gordetav rije 
abrod "Yyphârmros nai Abtrpwatv rây TapâvTwy 
detyâv, Gri ueră Beod dtă npeotetâv rije Sije 
Maxaprâcptos Zhnitouev vă îorpofobuev nai 
vă 6ovj0%j0âuev râv dawvâv. “H Evhau m porti) 
Adpya ri &yiav re Gefrăv sdhafăe donă- 
Cerat, Guoloc xai 1) x6pn uob val 5 vapfpic 
won, 6 Koptooc. Betov vpăpua câc Se Ma- 
xaptâratoc vi Exwuev zpbe zaprivapiay. 

Tabra pă, ai 8 ditai ebyai xai Beonerdeie 
ris Zi Manaptâcizoc strsay pe” fuâv. 

1727, Noeufpic» 14. 
Tiîje “Yperăpac Maxaprârnroc [305ăq] za 

sie robe 6ptonobs: 

“Potăvâpa. 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

“+ Prea-ferieite şi prea-înţelepte Patriarh 
al sfintei cetăţi Ieşusalimului şi a toată, 
Palestina, doamne, doamne Hrisant, Feri- 
cirii Tale cu toată evlavia mă închin, şi 
din tot sufletul sărut sfinţita-Ți dreaptă, 
rugându-mă de Dumnezeu sfântul să Te 
păstreze în sănătate şi viaţă îndelungată, 
cu toată viaţa cea bună, pentru aşezarea 
şi întărirea întregii turme creştineşti. Cu 
mila lui Dumnezeu şi prin rugăciunile-Ţi 
sfinte şi noi suntem sănătoși, şi ne aflăm 
la Hotin. Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale 
am primit-o dăunăzi, şi ne-am bucurat de 
buna-i sănătate. Ci n'am găsit prilej să 
răspundem Fericirii Tale pentru tulbu- 
rarea Tatarilor, ce a urmat, şi ne rugăm 
a aveă iertare; pentru care tulburare ne 
aflăm toarte supăraţi şi necăjiţi, căci am 
lăsat pe prea-iubitul nostru fiu singur în 
atâtea tulburări şi încurcături, — pentru 
care rugăm călduros pe Fericirea Ta să 
nu lipsească rugăciunile-Ți ascultate de 
Dumnezeu către Domnul pentru aşezarea, 
şi ajutorul Înălţimii Sale şi liberarea din 
relele de astăzi, căci cu Dumnezeu prin mij- 
loeirile Fericirii Tale nădăjduim a scăpă şi 
a fi ajutat în rele. Prea-luminata Doamnă 
sărută cu evlavie sfinţita-Ţi dreaptă, de 
asemenea şi fiica mea şi ginerele mieu, Co- 
misul. Să avem o dumnezeiască scrisoare 
a Fericirii Tale drept mângâiere. 

Acestea, iar sfintele şi de Dumnezeu 
ascultatele-Ți rugăciuni fie eu noi. 

1727, Noiemvre în 14. 
A Fericirii Tale (slugă) şi la poruncă: 

Rozandra. 

DCCCCVII. 
Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, către Compania grecească din Sibiiu, 

pentru eleimosină. 

(Studii şi documente, XII, p. 32, no XLIX.)



  

DCCCCVIII. 
| Roxandra Ghica Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre aflarea-i 

la Hotin şi năcazul pentru plecarea fiului ei, Grigore-Vodă, asupra Tatarilor. 

+ Maxapibrare wat ooporate Ilarprăpka 

mic avize n6hews “lepooomhin. i 24G0s 
Haharorivas, nbpie, xbpre Xpboavbz, ri “'I- 
perâpay Maxaprârijta npooxyă ua <bhabăs 

ăsmătovat ry âyiav adrijs st, Beopâvn 
705 dia» so ?va BapoMrr adriv bytat- 

vavoay, edmuspo5oxv, uztă uaxpobârntos, 0b 
r Bei exe za dv edyâv &iiay ris Lie 

Maxapi6rrroc nai piete bitaivotev ăravtes 
ppt rod vbv, mai ebptoxâweda ete mă Xo- 
ri. Sefăoutov “abriic pănă Ehaiov, 
05 uafodoa ziv ăyoijv Dyretav adrăe, Nav 
îyâpmv” bivoy ai ză Ev adr "papâueva 
xodâe, Xa bnapzwyaptor rhy “Yperepay Ma- 

xapuăcijea 6mod d3v sinod a peur 

ora adcîs apropia mpăs îpie, Biata, 

xadoe dv riy Mavbăver, ebplonouat sis brep- 

foxiv XB2my, uă Td Epdxpova And Thy Tay 

pihrarây pov vi6y, rd Grnoîov ueyadorării 

dd stvar. ?Amfvă 83oxtpăoapev xi. hore 

rotabras meptorăoeic, due abrh breptân 2ă- 

oxq. Kai Să rodro napaxahobuey Tijy “Ype- 

sepav Maxapiârnra md md vă ph dez, vă 

păc 29110 pă 7ac 59/văs AdTIS RA4010- 

pina, wa mapaumhnbuev ri “Yperepav Ma- 

npuârijra. vă pi Xeizow ai Gzonetfeic ars 

eat zpbs Kbptov, vă ăramajdânev, Tjp.eie 

x d zapupiratc vo) di6c, Tis Rap6bons 

meptorăceos, “Îl Adywz riy “Yperăpav Maxa- 

ptâcmza 2pooxwvă, nai ebhafi aozăterat Tv 

înțiav abris Befiay, Guoloc Xa 1 1dprj p.99 

usi 6 apps ov. Beiov rpăpa ri LhsMa- 

xapiârijzos vă Exopey Brody Tis abîs 

Dyeias îns. 
Tasra păv, ai dt navigat adie e/ai etn- 

say pe îp.ây. 1127, Aezeupiov 9. 

Eis robe Gptawo5s zîs Ss Manapiâzrjtos: 

“Potăvâpa. 

(Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

+ Prea-fericite şi prea-înțelepte Patriarh 

al sfintei cetăţi Ierusalimului şi a toată 
Palestina, doamne, doamne Hrisant, Feri- 

cirii Tale mă închin şi cu evlavie sărut 
sfinţita-Ti dreaptă, rugându-mă de Dum- 
nezeu sfântul să Te păzească sănătos, în 
fericire, cu viaţă îndelungată, prin a cărui 
dumnezeiască milă şi prin rugăciunile sfinte 
ale Fericirii Tale şi noi suntem sănătoşi 
cu toţii până acum, şi ne aflăm la Hotin. 
Venerata-Ţi scrisoare am primit-o, prin 
care afiând de buna-Ţi sănătate, foarte 

m'am bucurat; am cunoscut bine şi cele 

serise înlăuntru, şi mulțămese foarte Fe- 
ricirii Tale că nu lipsese prea-folositoa- 
rele-Ti mângâieri către noi. Neapărat, cum 
ştii bine, mă aflu în prea-mare năcaz, de 

oare ce m'am depărtat de prea-iubitul mieu 

fiv, ceia ce e foarte mare năcaz. E ade- 

vărat că am încercat și altă dată astfel de 

împrejurări, ci aceasta pe toate le-a în- 

trecut. Şi de aceia rugăm pe Fericirea Ta 

să, nu lipseşti a ne mângâiă cu desele-Ți 

mângâieri, şi rugăm pe Fericirea Ta [și] 

să nu ni lipsească rugăciunile-Ti ascultate 

de Dumnezeu către Domnul, ca să fim 

mşuraţi, noi şi prea-iubitul mieu fiu, de 

împrejurarea de faţă. Doamna se închină 

Fericirii Tale şi cu evlavie sărută sfin- 

ţita-Ţi dreaptă, asemenea şi fiica mea şi 

ginerele mieu. Să avem dumnezeiasca seri- 

soare a Fericirii Tale, vădind buna-Ți să- 

nătate. 

Acestea, şi preasfintele-Ți rugăciuni fie 

cu noi. 
17217, Dechemvrie în 9. 

La poruncile Fericirii Tale: 
Rozandra. 

DCCCCIX. 
Ă Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

plecarea sa la oaste şi credința boierilor, tineri şi bătrâni. 

- Marapioraze, Gozoraze wa dpiorare 

2zozota, Mazpăgpa sis dţias 2âhaws 'lepro- 

cau, vote, pe Xphoavie, bubrege îv 

Xpiore zâsep 0efaouraze, zi Li Ma- 

papa aasebinbos  RpOOAI0 E vai 

zip oefaouiay ari îefrăv ăonasGpatia, 

- Prea-fericite. prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 

Ierusalimului, doamne, doamne IIrisant, 

al nostru întru Îristos părinte prea-vre- 

nerat, Fericirii Tale cu toată evlavia ne în- 

chinăm şi venerata-Ți dreaptă o sărutăm, 
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xai deduc rod dyiov Gecd rod oxtnety 
xi  mepippovpetv abrijy Dyetaivovoay, eră 
waxpobârzoe xai eddatpovodoav âă Bio» 
mayros, per smiryiac mâv tv Geo abrs 
xaTaO5pioy 1, 

Xefaoyizy aărijs Entotohi)v peră Tis zpo- 
onxoboms' ebhafelae Ehăbouey, ai, iv Oeo- 
ppobpnzov mai Zperorăriv piv bytetay ZE 
adrijs wadovrec, Exâpnuey. "Evouav mai ră 
Ev adrij ovpetobueva, xai ebyaptozobuey xai 
abâie ri Xij Maxapiărnrt. 8 iv ăeBovav 
Xoprjiiay rây zarpixv moi TATpLapX:XY Tns 
edyâv, atonep xadomătopEvo. Znibouev 2y 
răyet civ Eni cb mpzirtov peroohijy xai ri 
în eine ovuuayiae Babetay eipijvny, vai cijs 
mapobone dywuahac xol meporăoewe, "Oy- 
reg dă xa6' 6ătv?, nai ui Eyovree Xatpăy Vă 
Ypăbopev ari, mharwtpus ră mepi iiyăc, 
ărpivopey vă ră pt mb rod mpbe răy dq- 
A6raroy Îjţeu6va nai ptăosropyârarov îj.âv 
natepa 5 Tiuerpov vpăuuaroc” dr xai 1 Tom 
A6rms Tov, nezetopâvoc iv ăxpay uni TUT PRIV 
adric mpde Îpâc ddr, iv zhmpowopei 
xăe stânov mepi Tv. 

Oi fju&repot Ăpyovrec eră TONI ed- 
dobsiac 23£/0qoav răc narptrăe adrî sb- 
doyiac, xi Exăpnpev ară mohhă 6tă răe 
Gopwrărac wa Enwpehsorărac mpbe abtobe 
vovdeoiae ps, xai pețiăog ebxaprotoduev 
Ti XA) Mawaptăcre. "Ac Eyowv iv sdyfiv 
pas Gysăăv mâvrec: oi uâv Bowpbrepot xai 
Tpaxtixorepot ri Go5hj, oi 58 veTrepot xai 
dpasrmpiorepot Ep Betxvbovot iv npăe 
Tjâc ăvonptrov miorv wat bnoraviiy: oi 
mheiobe 85 ai zpoxtv3oyebonoty Tp.âv. 

"Ac Exouey xai ză, RapAXaNOpey, ră 08- 
Băopua adrije rpănuara, nai rpăe zârpopopiav 
Tis Eperorărac 1pâv Deac Tie, Xa zpăe 
ămbhavoty răv marpinâyt adris ebyâv vai 
ebhoţtâv" afavec Xaptozinoav Tjuiv Să io 
Taytbe pvhaxriiptov. 

1727, Aexeu6piov 11. 
Tie Xije Maxaprâcrjros 6 xară vea vibe 

xi Ghwe eie mode Gptapobe: 

"lo. Tpnyâptoc Txixas Boef68ac. 

    

. 

şi ne rugăm de Dumnezeu sfântul să 'Te 
ocrotească şi să Te păzească sănătos, întru 
ani îndelungaţi şi fericit în toată viaţa, 
cu căpătarea celor întru Dumnezeu Tie 
dorite, 

Venerata-Ţi scrisoare cu evlavia cuve- 
nită am primit-o şi, aflând din ea, despre 
sănătatea-Ţi de Dumnezeu păzită şi nouă 
prea-dorită, ne-am bucurat. Am cunoscut 
şi cele însemnate în ea, și mulţămim din 
nou Fericirii Tale pentru darul bogat al 
părinteştilor şi patriarhiceștilor Tale rugă- 
ciuni, cu care înarmaţi nădăjduim grabnie 
schimbarea în spre mai bine şi cu aju- 
torul lui Dumnezeu adâncă pace, în locul 
anomaliei şi supărării de azi. Find însă 
pe drum, şi neavând vreme a serie mai 
pe larg ale noastre, lăsăm să le afli din 
scrisoarea noastră către prea-înălţatul Domn 
şi prea-iubit al nostru părinte; căci şi 
Înălţimea Sa, încredinţat de înalta şi pă- 
vinteasca-Ţi iubire către noi, 'Te înștiin- 
ţează de toate cu privire la noi. 

Boierii noştri cu multă evlavie au primit 
părinteştile-Ţi binecuvântări, şi ne-am bu- 
curat mult pentru prea-înţeleptele şi prea- 
folositoarele-Ți sfaturi către dânşii, şi mul- 
țămim foarte Fericirii Pale. Să aibă ru- 
găciunea noastră toţi: cei mai încercaţi şi 
mai practici, cu sfatul, iar cei mai tineri 
şi mai porniţi spre fapte prin opere îşi 
arată credinţa nefăţarnică și supunerea 
faţă de noi; cei mai mulţi se şi luptă 
lângă noi. 

Să avem şi de acum înainte, rugămu-ne, 
veneratele-Ţi scrisori, şi pentru vestirea 
prea-doritei nouă sănătăţi a Tale, şi pentru 
dobândirea părinteştilor Tale rugăciuni şi 
binecuvântări; care să ni se dea în toată 

"viaţa spre pază. 
1727, Dechemvrie în 1[. 
Al Fericirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 

la poruncă: 

lo Grigore Ghica Vocvod. 

(Bibl, Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e. IV, pp. 196-8, no 147.) 

  

1 Legrand: adrîc beta». 

? Pentru expediţia contra Tatarilor. V. p. 931, nota 1. 
? Nicolae Mavrocordat. V. şi scrisoarea precedentă a lui Grigore-Vodă, 

În ms.: xatpiapytrâ:,



  

DCCCCX. 
Grigăre- -Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, cu feli- 

citări de Crăciun şi Bobotează. 

LI prjrâptos Tainas Xpboav6w Norăpa, 
"Exovres ebhovov apoppihv răs nhnoa- 

toboas Eoprăs ris rod Xprotob vevvljcene xai 
râv Bsopaveluvy vai EniOvugovrec wa zăhtv 

xai mohăwe vă Eyuwev ră cebăopua Gno- 

Xpirtxă adrîis “pănuara Xa 6 abrâv răc 
mavarinos mms ebyăc nai ebhoyiac, div Ehel- 
Vapev mat abs vă ypăbouev xai vă GYXaA- 

pâpev abrij, Enevy6uevot ăâboat abrijv 6 Ev 
ozmdoie vjevwnbeis xai îv eărvp avaxbsie 
ăimâwâs Bedc pb nus £oprăon răs nav- 

otnrove rabras toprăe Yrjbosbywe, haunpâs 
sai corrpiodăe, nai mperoc, nai xabetije, sie 

îcâv moov nepiâdodc, îv ăxpw byteta wa 

zeheig ebăatpovia' ră me vtov Eros ein abri) 
mavevroăc ai mavatotov, mer Eniroylas Tây 
2rperâv. Ilapaxahoduev vă Exouev Gbvegâs ră 

ce6dopua abrie păus.ara, re d TApHATrA- 

mă ris Beoppovpijtov îjuâv bytelac cre %ai Ta- 

paxrtad r&y marpiapyiăv ns by XA ebho- 

ây, atewves xaptobeinoav îuiv vă Glob Ravr6e. 

Tie Xijs Moaxptâryjtos 5 masă mvebya die 

xat Goe sie obs 0ptou00s. 

1197, Aexepfpiov 23. 
"lo. Ppaâptos wixas Boeâ6âas. 

(Legrand, o. €., LV, pp. 197-8, no 148.) 

    

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 
Având prilej binecuvântat serbătorile 

apropiate ale Naşterii lui Hristos şi ale 
Bobotezei şi dorind ca iarăş şi adesea să 
avem  veneratele-Ţi serisori de răspuns şi 
prin ele preasfintele-Ți rugăciuni şi bine- 
cuvântări, n'am lipsit ca iarăş să scriem 

şi să Te heretisim, rugându-ne să Te în- 
vrednicească Cel născut în peşteră şi culcat 

în iesle adevărat Dumnezeul nostru să ser- 
bezi prea veneratele-I sărbători cu bucurie, 
strălucit şi mântuitor, şi în acest an, şi pe 

urmă în curs de mulţi ani, în deplină să- 

nătate şi desăvârşită fericire; iar anul nou 

să-Ţi fie cu totul fericit şi pe deplin no- 

rocos, cu dobândirea celor dorite. Ne ru- 

găm să avem necontenit veneratele-Ți seri- 

sori, ca unele ce înfăţişează sănătatea- "Ti 

de Dumnezeu păzită şi aduce patriarhiceş- 

tile-Ţi rugăciuni şi binecuvântări, care să 

ni se dăruiască în toată viaţa. 

A] Fericirii “Pale fiu sufletesc şi cu totul 

la poruncă: 
1727, Dechemvrie în 23. 

lo Grigore Ghica Voevod. 

  

DCCCCXI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o po- 

runcă îmbucurătoare de ia Constantinopol. 

Mamaptbrare, aopuorare, xi pubrare lla- 

zpuăppa ris &ias zâheos 'lepovoahiju: vai 

năojs  Iahatorivijs, VOptE, XOpE Xpboavfe, 

îpăzepe îv Xpiorg miisep oeGaGwbrare, Tij 

“Yuacăpav Maxapibsriza ebhaâbe 3p03%Ţpeb- 

ocs, Tip îepăv abris fetăv aozabueda, 

Becpevot z0b navtpâvvâuob Beod 70) GHE- 

met vai zeprgpopet cip “Yuzrtpav Mawaptâ- 

cca îv apa eta vi ebrepig Gerjyevei, 

wesă pa apoi zijz05. 

“HI atria z0b Rapâvso pas ăn 3ăv eivat 

apă vă ăzodeonuey 207, râs as X7pas 

s)hafaios Ditnăs spuGxŢupeoets pac vai vă 

2wreovn Bey Toy tepi asi, dy 4 Fa- 

zpinv che, Av apr) pi ae64s- 

pirate îi năcep, st vă Epabiev 1, “Yuerâpa 

Mazagrrs Za Topa TĂS ALORWĂG pu 

zayăs Go ms dna apă TIS Wpasaâ6 

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, către Fericirea Ta îndreptându-ne 

cu evlavie, sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să ocrotească şi să păzească pe Fericirea 

Ta în cea mai înaltă sănătate şi în bună 

stare necontenită, întru mulţi ani. 

Pricina acesteia nu e alta decât să-Ti 

dăm cu cea mai mare evlavie fieştile noastre 

salutări şi să dobândim sfintele-Ţi rugăciuni 

şi părinteştile binecuvântări. Nu ne îndoim, 

prea-respectate părinte al nostru, că ai 

aflat Fericirea Ta până acum îmbucură- 

toarele porunci ce ni-au venit de la pu- 

ternica | mpărăţie, şi mulţămim din inimă 

935 

1121, 
23 Decem- 

bre. 

1121, 
29 Decem- 

bre.
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1727, 

31 Decem- 

bre. 

Lă * 2. = > s Lă . Baordeiac, vai ebyoprarobuev ănd xapâias lui Dumnezeu sfântul, care a ascultat sfin- 
ră die Qag, rg eloaxoboavr râc epăe mpo- | tele rugăciuni ale Fericirii Tale şi care 
cevxăs 1îje “Yperepac Maxaptârazac mai 0 ! a, potrivit astfel lucrurile noastre. Trăiască Tă x juăc oimovonajoavri. "Ac elvat mo- "întru mulţi ani şi domnii noştri, cari au 
Abapovot oi xai adevrat wac, Smob eiatjtovoay | ascultat călduroasele noastre rugăciuni! 
ră Gepuăc îp.âv deljoeue ! “Hueic, vrac chiyov |! Noi, fiiind puţin bolnavi, nu putem să în- 
dofeveic, 8ăy ijumopobuev vă îxrelvonev ne- „tindem mai mult vorba, şi de aceia rugăm 
pattrepw 7âv A6ov, xai dă ra5To napauo- pe Fericirea Ta să avem părinteasca-Ţi 
Aobuev ri “Yperepav Maxaptărmra vă Eyovev . iertare şi să nu lipsești și de acum înainte 
tiv Zarptrijy adrije GoyIVOţ-qy, ai vă ui să Te rogi pentru noi călduros şi părin- îaheimyj xai sie mă EEs vă păs eăyerat Bap- | teşte, şi vom mulţămi mult Fericirii Tale, 
wâe Xa morpixe, nai 0EXouev ebxoptarii găsindu-ne totdeauna prea-gata la porun- xară zohă rij Ypertpa Mawaptăryrt, edpto- | cile Tale. 
XOpevot Bă navrbe ele robe Gptsp.ode abrîs 
Srow.6ratot, 

"Ac Eyouev, rapaxahodpev, nai, iepă abtije 
Ypăppara, a vă yaipopev Eni rij Eperorâry 
Spreia ai. raie notpinate arije baie, 07 
mivec etroav fjuiv ăpoyoi îv Bi novri” ră 
dă rm rije “Tusrpac Maxaptârmroe 0=6Bay 

Ne rugăm să avem şi sfinţitele-Ţi seri- 
sori, ea să ne bucurăm de prea-dorita-Ți 

sănătate şi de părinteştile-Ţi rugăciuni, 

care să ni fie ajutătoare în toată viaţa; 
iar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

Tây.noha ai zavevroyî, foarte mulţi şi pe deplin ferieiţi. 
1727, Acxeufpiov 29. ' 1727, Dechemvrie în 29. 

„Tile Yperepas Mamaptărnroc vide 2v Xptoră Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 
xi Goe ele robc ptopobc. | totul la porunei: 

"lo. Nixâhoce BoefoS5ac. | Io Nicolae Voevod. 
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, p. 198, no 149) 

DCCCCXII. . : 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre Anul 

Nou ce vine şi împrejurările de războiu din Moldova. 

T Maxaptorare, oopbrare, ai pibraze | “r Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 
Ilorprâpya rîc &yiae n6hsoc "lepovozhiju. ai | sfinţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 
zâons [ladatorivne, wbpte, abpie Xpboavfe, | mului şi a toată Palestina, doamne, doamne 
Tjpârepe & Xpioră nărep oefnapobrare, riv | Hrisant, al nostru întru Hristos părinte 
“Tuerăpav Mavapiârnra ebhafăe zpn3270- | prea-venerat, îndreptându-ne cu evlavie 
pebovres, rijy îepăv abrije deftăv donatânea, ; către Fericirea Ta, sfinţita-Ți dreaptă o 
deduevot 105 navroâvvin,ov Bes rob oxtnery | sărutăm, rugându-ne de atotputernicul Du m- 
xi meprppobpeiv zijy “Yusrâpav Maxaptrrza | nezeu să ocrotească şi să păzească pe Fe- 
Ev ăxpq Duisiq ui edwuepia &wmyexei, ueră | rieirea Ta în înaltă sănătate şi bună stare 
naXpobrâriroc, | neîntreruptă, întru mulţi ani! 

Tă tepby vpăpua re “Yperepae Maxapt6- ! Sfinţita scrisoare a Fericirii“ Tale cu 
emtoc per” edhafelac mhelorije EMfouev, vai | cea mai mare evlavie am primit-o şi pentru 
dă iv Eperorăziy adie bptstav May Ea | prea-dorita-Ţi sănătate foarte ne-am bu- 

| curat, pe care să o ţie Domnul şi de acum 
&ijs dperânturoy. "E36yOqpev ai săe îepăe ! înainte neschimbată. Am primit şi sfin- 
abrijs ebpăe nai marpixăs edogiac, val xară | tele-Ți rugăciuni şi păriateştile binecu- 
zoMă ebyaptoroduey zii “Vperâpa Mawapi- | vântări, şi mulţămim foarte Fericirii Tale. 
cqet. "Eyvopey xai ză îv adr ompetobpeva, . Am aflat şi cele înlăuntru? însemnate, şi, 
mai, Enetâi) îjcav sic Anâxptoty Tv 2po%er pay. de oare ce erau spre răspuns la cele mai 
uvay pac, dây Gapbvouev zăs ceGaoulove aî- „de înainte ale mele, nu-i împovărăm auzul 
rii; ăxoăe uă Hepittooţiay, zapă u6voy, vă . cu vorbe de prisos, ci numai, pentru că s'a 
ză vă EpOao= uni adBic mai îj word, td ; întâmplat iarăş întoarcerea vremii acestui 

n 2 ji 2 + s s pmuev, îi Brapvhâszor 6 Kbpios ua es rd 
a



  

v5o» robrov Erobs zepiodos, rapaxahoduev 7by 
K5p:ov îp.&v 'Imooby Xprordy vă dârbvn rijv 
“Tpertpav Mawaptârijta vă &vanepăom %ai rd 

&veorâg xl ăida nâurohha Er per dupa 
Bpustas ua stpnyxije xaraorăosos al Tohw- 

-poviov Ezipovhs Ext rbv dbtatov Xa dT00- 
ro)nby adrîs Opovoy, vă vă ănohapfăvapev 
mai îipeie apBoveorepac răc zarpruăe adr 
ebyăs %ai ebhoyiac. 

Edyijne xai 1) "Exhauzporqc mov! Suc 8bo 
poe mai jhdev sis rozov Meopevov Lăvra, 
oi, xafbs uăc Omhonotei, mepipâvet xai 1) 

“Exhaurpărns Tov RpOotaviv âtă vă Exto- 

mpâbm, xi. Gr 6 bpnhoraroa Xâvns 8ăv Ep- 
acev ăndu:n sis riv '0(ody, ai Grt ră râv 

Tarăpoy etpijvevoay. 
Ore 1, Adpva ri "Exhaunporrjtoc 10», 0bre 

1) napptrăra, ăâehpt, pac? Enbploev eic ră 

Lis fos râpă. 
Sipepov oubptov eivat vă pă Edo eie 

ijuâe voi 6 napă tije wpararăs Baoreiae 
ăzootadeie "Ayăc zpăc răv bprjbrazoy Xăwny 

uă xuwrtuaprâvi 3, nai mă E0ă7 ai 20bi- 

eta, xai măhv dâpa" xai mob Gbvatuts, 0e- 

Faowibrare nătep; mai nddevy ră 760% Xonpa; 

“O âupoe Bee pâvov vă ExtyopTivTio% îpiv, 

Să roy mavainy arie ed, 86 ăzpov 

mâpo»c, Gxo5 vă îjpnopoduey vă ravriiwuev 

sie ră voraăra! Kai vă ps dâtbom vă riiv 
ănohabswouev Xa abis eic ră aro ăv ră- 
Jet, Să vă Euooprdâmev mai abrozposozue 

âv iepâv abrijs ebyâv al ebhomâv, Tă 88 

Er îi “Yprepas Maxaptorrjzos ei1ozv Ge5f)ev 

Răp.noNA Xa 7AveoToXi). | 

1727, Aexeppiov 31. 
"îs “Yperăpas Maxapiâerjros vide Ev Xprorg 

xi Giro eie zobs Optowobs: 

lo. Nixâhaos Bos565as. 

  
  

An Nou, rugăm pe Domnul Nostru Isus 

Hristos să învrednicească pe Fericirea “Ta 
a petrece şi acest an de faţă şi alţii foarte 
mulţi în deplină sănătate şi în paşnică 
stare, cu îndelungată păstrare în preasfin- 
țitul şi apostoliceseu-i Scaun, ca să că- 
pătăm şi noi mai bogate părinteştile-Ti 

rugăciuni şi binecuvântări. 

A ieşit şi Luminăţia Sa până la două 
ceasuri şi a mers în locul ce se se zice 
Santa, şi, după cum ni arată, aşteaptă 
Înălţimea Sa poruncă spre a se întoarce, 
şi [serie] că prea-înălțatul Han n'a ajuns 
încă la Oză (Oceacov), şi că împrejurările 

Tatarilor sau liniştit. 
Nici Doamna, Înălţimii Sale, nici prea- 

iubita soră a noastră încă nu s'au întors 

la Iaşi până acum. 
Azi-mâne e să vie aici la noi şi un Agă 

trimes de puternica Împărăţie la prea- 
înălțatul Han cu chiligi-caftan, şi iarăş 
cheltuieli şi pungi, şi iarăș daruri; şi de 
unde putere, prea-venerate părinte, de unde 
atâţia bani? Sfântul Dumnezeu numai, 

prin sfintele-Ți rugăciuni, să ni dea din 
lipsă de bani mijloace, ca să putem face faţă 
la unele ca acestea! Şi să ne învrednicească 
a 'Te întâlni şi de acuma pe aici grabnic, 

ca să ne împărtăşim şi de-a dreptul de sfin- 

tele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări. lar anii 
Fericirii Tale fie de la Dumnezeu prea- 

mulţi şi pe deplin fericiţi. 
1727, Dechemvrie în 31. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos 

şi cu totul la porunci: 

Io Nicolae Voevod. 

(Bihl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c. LV, p. 19%, no 150.) 

DCCCCXIIL. 
Alegerea ca Mitropolit Sidis a lui Nichifor, viitor Mitropolit al Moldovei. 

“Yaouvmpa sis stâos apiteos 105 petpozovrfăvzoc Ea îvâgazt îs Mponâheus Siârs 

205 %âm Bazehobyros Maepozohiza» Modâsfine, whp Nirrepob. 

Tois zi /a0ovbuip GeuwDyoutwts 300311 0pi'4 vai tă 

ai spâpizos ad “pis mpbs iv obpânai zoseiay peforautvols, 

aovapiuonuăvats, 1, Beta pai dopiens tepappia Ararat 

zis edavpehi,g Grânonanias 
za zf zâv Euhezzăv popeta 
nâvos wabiorrre, îse Zi) 

zepahabâns sây îepv pooetpioy 75 &ias 30 Xptaz0d "Pumdrpotac” E$ abis 1ăp spofeora! 

ui vag Tâves 6: Suzi TIS 2 ouaszăs pâpeos phones, tai, căs oc Tv p= 

1 Grigure Ghica din Bioldora, în luptă cu Yatarii. 

2 Roxandra Ghica, rama lu; Grigore. 

1 Cafian cu sabie, 

80518. Vol. XJV, partea a ila. tz
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adsâery matca riv 8 Xptorg abtnjow x mvevunrtiv âvăânowv ua Enidoav ci ă ivâpa rE- 
Astoy, ai pEtpov 765 zh poparos Tod Xptoro05, xAră Thy paxâproy "Azdotodoy, xi mpăs. 1 
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adr pară Tis mparuarivije 2vepysiue rije apytepoobwe nai z0d sto» atvpazoc, stiva! xai 
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3 z Na A aj aș [nd 7 = ESI . x . . 
ai zăvra Tă Gppisporină Extehsiy Ozo5 Ay 2po0xĂnbi, sidijost râv vară rima 2poiotauvov 

uetă TdONS Ti XAvowxle TapaTnpiosws, Os vevâutatal, e Ţvijotoe ăpytepede !. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCCCXIV. 
Un cleric către Marele-Postelnic Dumitraşco, despre lipsa de dreptate în 

desmoştenirea soţiei lui Maria, fiica lui Matei (Fălcuianu?). 

Tpănua mepi daiixne mpbe râv MEyav- 
Ioortivrxoy xopirtn Amu'qTpăoxo. 

Eyrwudrare ăpyovy Meya-Iloorehvme, xopirin 

Amuinrpăoxo, îv Xpiore 7 Be anii, î 

yăpte 05 Iavorţiov Ilvebuaroe Eoro eră God! 
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o5roy 5 paxapizns Marains pilite is cd vrt- 
îdw mă 2fefaiwoe, piljre sie zi tax ob 
ă Eppave * vai, exetăi, piljze zo0570, pilse ă)do 
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Scrisoare despre diată către Marele-Pos- 
telnic, chirişgi Dimitraşco. 

Prea-cinstite dumneata Mare-Postelnice 
chirişgi Dimitraşeo, întru Hristos Dum- 
nezeu iubite, harul Preasfântului Duh fie 

cu tine! 

Primind cinstita-Ţi scrisoare, am râs şi 
ne-am şi întristat; am râs pentru judecata 
ce au aflat pretext cura că Maria s'a arătat 
protivnică părintelui său, că i-ar fi vrut 

şi moartea; ceia ce e flecărie, de oare ce, 

trăind în societate, după legile sociale 
trăim, care dacă se despreţuiese, nu mai 

e nici judecată, nu mai e nici drept, ci 

toate sunt amestecate, precum spune filo- 

soful Empedocle. Două lucruri se văd 

întru aceasta 'n afară de legi. Întâiu, dacă 

ar şi fi avut un gând ca acesta Maria, şi 
părintele ei nu l-a însemnat în diată, moş- 

tenitorii nu pot să facă o astfel de pâră; 

al doilea, dacă a şi scris-o acela în diata 

lui, iarăş eră fără putere, pentru că unele 

ca acestea întâiu se arată la Divanul dom- 

nesc, şi se adeveresc, şi pe urmă se scriu 

în diată; şi, în sfârşit, lipseşte aici şi lucrul 

de căpetenie, căci răposatul Matei nici 

în Divan n'a dovedit-o, nici în diata lui 

n'a scris-o; şi, de oare ce nu sau scris în 

diată niei aceasta, nici altă vinovăţie din 

acelea pentru care părinţii pot să desmoy 

tenească pe copiii lor, nici Maria nu e des- 

moştenită. Și o astfel de diată e fără pu- 

tere, precum e şi împotriva legii, căci 

întărirea ei e întemeiată pe ghiaţă; şi acea 

vorbă ce o spun unii, cum oare n'are nimeni 

întru nimic voie de a face cum vreă el?, 

e un păcat şi un lucru nebunese; căci câţi 

trăiesc în societate, trăiesc după legi, şi, 

când lucrează cevă în afară de legi, nu 

pot găsi niciun ajutor. 

Pentru care se cădeă ca Mitropolitul 

1 1). Ghedeon pune numirea între 1725 şi 1733, dar mai alee Înainte de 1331. 
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pis Thy dwobijuriv Xv eivat vâuauoc, oi râre 
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Von, 056% rerehsioxev. 
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întâiu să cerceteze diata dacă e legiuită, 

şi, [dacă nu], atunci să n'o întărească; 
dar, ajutând unui lucru împotriva legii, 
n'a isprăvit nimie. 

Şi ni-a părut rău că diata e nedreaptă 
şi fără lege, pentru că arată enm că zes- 
trea mamei Mariei i-a dat-o ei; dar, spuind 
că i-a înoit-o, face lucrul îndoielnice; pentru 
că trebuiă mai întâiu să cheme pe fiica, 
lui, pe Maria, înaintea unor feţe cinstite, 

ca să arate cum că zestrea a dat-o în- 
treagă, şi că înoirea nu s'a făcut cu pa- 
gubă, dar numai el chemat la pâră nu 
poate să și hotărască şi să şi mărturi- 
sească; căci Dumnezeu a toate spune lui 
Moisi: şi un singur martur nu va măr- 
turisi, fie şi părinte, ba, fie şi sfânt; şi de 
aceia diata este nedreaptă. 

Al doilea, diata e fără putere, căci nu 
alătură zestrea ce i-a dat-o cu ceia ce a 
lăsat celorlalte fete, ci a dat Mariei puţin, 

“iar celorlalte li-a dăruit fără măsură. 

Al treilea, ei i-a dat o singură moşie, 
o părticică, şi nici casă, nici Rumâni, Ţi- 

gani, nici vii, nici nimic, că şi cum ea 
ar fi străină şi din flori. 

Din aceste pricini şi din unele ca acestea 
diata aceasta o socot legile neîntemeiată 
şi nelegiuită; ceia ce o mărturiseşte şi con- 
ştiinţa fraților și a mamei Mariei şi a ju- 
decătorilor cari au întărit diata, cum că 

adecă diata, e nedreaptă şi nelegiuită; ci, 

voind a întemeiă ceia ce e nedrept, şi 

neavând a spune o singură pricină bine- 
cuvântată, ajung de batjocură, [născocind] 
că Maria a fost lipsită de respect faţă de 
tatăl ei şi i-a voit moartea. Acuma, ca 

cinstit dumneata să mergi aiurea să cauţi 
judecată, credem că aceia se gândesc la in- 

terese lumeşti, şi se poate să dea dreptatea, 
dar se poate și să n'o dea. Noi şi suntem 

oameni străini şi săraci și de-a dreptul, şi 
cum sa întâmplat, şi fără întrebăciune, să 
dăm cărţi, nu putem; Dumnezeu sfântul 

să binevoiască a da dreptatea; care, de oare 

ce ne şi rogi a Ți-l spune, aceasta este: 
Maria iea zestrea maicei sale întreagă, 

iea încă şi darul d'inainte de nuntă, adecă 
tot ce a dăruit bărbatul ei maicei ei înainte 
de căsătorie, şi tot ce ea aveă gătit, ce purtă 

1 Deci e vorba de 'Țara-Românească, nu de Moldova.
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în viaţa ei, chiar dacă Matei n'a scris-o 

în diata lui; apoi zestrea ce a dat-o ră- 

posatul Matei Mariei vine la mijloc şi se 

face una cu toate lucrurile, mişcătoare şi 

nemişcătoare, ale lui, şi este Maria şi cele 

trei surori ale ei, şi mama lor, şi, scoțând 

datoriile şi legiuitele cheltuieli, ce mai 

rămân lucruri, mişcătoare şi nemişcătoare, 

se fae cinci părţi, până la un ban, şi iea 

fiecare una, şi nu alteevă; decât mama 

celor trei fete [îşi ieaj zestrea ce-a adus-o 

la casa lui Matei, şi câte lucruri le iea, 

dacă se mărită, nu poate să le vândă, nici 

să le dăruiască, ci zestrea o păstrează 

pentru fetele ei şi pentru copiii ce va să 

facă şi cu cellalt bărbat; aceia n'au să facă 

nimic; şi câte lucruri le iea dânsa nemiş- 

cătoare, nu poate să le vândă, ci, cât va 

trăi, li are veniturile, iar, la moarte, le 

ieau aceste trei fete. 

Iar la aceia ce scrie şi în diată Matei, 

că a cheltuit atâta în Moldova ca să scoată 

'Piganii de pe moşiile mamei Mariei, dacă 

ma luat din ale mamei Mariei, orice ar 

fi, grâne, vin şi celelalte venituri, de a 

cheltuit cevă, plăteşte Maria acestea su- 

rorilor ei; iar, de i-a şi luat, nu se poate 

să i ceară veniturile, căci cinevă nu poate 

ca de la un lucru să voiască a trage'câş- 

tigul, şi să nu voiască şi paguba, şi nu 

poate cinevă să se facă bogat cu a altuia 

pagubă, spun legile foarte lămurit şi curat. 

Iar afuriseniile şi blăstămurile ce le serie 

Matei în diata lui, legile le socot ca po- 

veşti, căci şi blăstămurile se pun ca să nu 

se calce legile, iar nu ca să se calce. 

Pe lângă ceia ce spun unii că n'au pu- 

tere părinţii a dărui cuivă mai mult decât 

copiiilor lor, răspund legile că şi la copiii 

lui şi la străini poate cinevă să lase nai 

mult, dar legiuit; adecă să socoată cinevă 

toate ale lui la ce preţ se ridică, şi să 

lase jumătate copiilor lui, şi cealaltă ju- 

mătate s'o dea la străini, ori la alt cineră, 

ori la cinevă din copiii lui. Ceia ce ne- 

conoscând-o Matei, şi a făcat aşă, răs- 

pundem că nu poate necunoştința unora 

să desființeze legile, nici legile nu urmează 

941
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-(Bibl. Ac. Rom., eopiile d-lui M, Ghedeon.) 

  

DCCCCXV. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către capuchehaielele muntene, despre reaua administraţie a egumenului de Sfântul-Gheorghe, înşirând veniturile mănăstirii. 

  

"Eztorohi, NixoMăov Mavpoxopâăzov mpbs Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 
robe &v Biayiq ăpxovras, neţi rob jponp&vov boierii din Țara-Românească, pentru egu- rob “A'jiov Lewpyicv voi reyoy Gperhoptyooy menul dela, Sfântul Gheorghe şi pentru xai eiorpaxlivrov pâpuv. unele dăjdi datorite şi percepute. 

"Eoro xai rodro etc stâmaw oac, ăpxovrec, Fie-vă şi aceasta în ştire, boierilor, a- zepi Tod jyowptvov Omhavârt rod îvrabra decă pentru 'egumenul sfintei mănăstiri de tepob wovaarnpiov rod “Ayio» Lewpyiov, dr aici a Sfântului Gheorghe, că sunt aproape dvotiutov ypâvone Exet oyedhv âo” 05 1jAGey doi ani și jumătate de când a venit aici 266 “Îirobuevos, mai, ăzd ră râca ua coa ca egumen, şi, din atâtea şi atâtea nenu- zoâpiâpa siocătiuara &nod îmijps, 3tv 230- mărate venituri ce a luat, n'a putut să 
vin vă orsihg ore modhiy, ore Gin trimeată nici mult, nici puţin ajutor prea- foijdetay râ woxaptrorărep Narprăpym “lego- fericitului Patriarh al Lerusalimului, prea- 
Bodu ay, 1 oefuuorăre ju narpi, 6x05 veneratului nostru părinte, pe când altă 
hote 6 apă adr0d paxapirne &yLog ByOăeây, dată cel mai nainte de dânsul, Preasfinţitul 
£orehve xa Eroe ci) Manaptâryjri abTod, re răposat de Betleem, trimeteă în fiecare an 
TEooapa novyjeia, more nâyre, nodhăme vai Fericirii Sale, când patru pungi, când einci, 
E, xabâc ră îitebpet nai 1) Maxaprâre abrod. adesea și şese, precum ştie şi Fericirea Sa. 
Todroy 88 cv Enpoorătapev xăy Topa, eră Ci acestuia i-am poruncit ca măcar acum, 
zi zapadpouijv 755 r600b xatpod, vă orethy după trecere de atâta vreme, să trimeată 
ueptxijy Goridetay, xai xam od3&va rpozoy dăy oareşcare ajutor, şi în niciun chip n'a vrut, îjdEAmoev ore vă Dnaxobom, obre 0fohăv vă nici să asculte, nici să trimeată un ban, 
oreiăm, Av dv eivat ăzb ră GMA eioodiiwara, dacă nu din alte venituri, măcar din cele 
ăi m Exeiva nod xijpav Amd iv xapă- pe care le-a luat dela Cămara noastră 
pay pas Bă mă Gtvapiztovy, pentru vinăriciu. 

“H Evrtpuârns as dowzdy adră âm0d câe Iar dumneata, cinstite boierule, acestea ce ți 

  

1 După plecareaPatriarhu lui din Bucureşti, care se făcă la 18 Decembre 1728 (Radu Popescu, în Ma- 
gazinul Istoric, IV, pp. 115-8)? Căci se vede că se face raport Patriarhului afiător la Constantinopol. Dar e mai 
probabil să fie înainte de venirea lui Hrisant în tară (Septembre 1727), căci egumenul e în fancţii numai 
de doi ani şi jumătate, iar moartea Vlădicăi de Betleem, înaintaşul său, s'a întâmplat la 1724 (ibid., p. 136.) 

? Ordin către boieri în timpul campaniei tătăreşti,



  

păpouey îj0ehaze ră sii ci) Manaptârijtt Tod, 
ij mai ză tăov abră nirrânty pac there âu- 

cet îă “vă mă dabion tal vă xaraitj 1) 
Mawaptârns rob îti abrăe 6 Tprobpsvoc 7ob 
“Aşiab Pewpyiov, Xy udă Xa vă stiva XXNăG 
ăvOponoc, uară. my Dr6Amtv Tv RONĂGV, 
ANhă 73 ceGăoutay 10670 VOVASTI,pI0v Tod 

“Asiov Lewpyiov ăcaviterar, pai rodro dă, rd 
Meoev 2 etumouod, dhhă pă opâiv Xoya- 
paopv, Ematăi xoi ăp' ob ÎjMdev Eâ& vă 
îjronuavebq, ore zpouobray Edooav, îs Topa 
be xat ĂMore, moăv God 0îv Edwpiodi, 
ore sic rd Xapărit mâpbotv Edwoz rinotes, 

xafe mai oi Ăpgovrec mai Tă XoLRă pL0vu0- 
mipia Băv EBosav, ore mă obynâtou&vov xai 

ăzapairarovy adGevrinăv &hoyoy, xafâe obre 
xi abroi ot patidăec ăpyovree 6ăv Eduoav. 
"And mb %ho u€poc ră vavepă Mai Gbyobpa 
eioc5tuara rod Gorntio» mă Ehafev 6ha câa 
oi vedderzi). Kai nprov uăv etc ră Xopiov 
Mompăâw cumoritev md ră Goxapiri Etaxb- 
ata boa Tv Xewâva, ai. Xa E&andata 7 
xadoxmipr, Tb &popizov Gov Tâv EyXopiov 
rd nipvev Î] Guobvj Tov, aie 7d On0î0v /0- 

2 x * a - + a 

piov oi ăvOponov etvat Gizhoi ai Tpidtmdot 
3 * % RS FA Pi * . . Ă L 

âzb Onovs Gohmufăver ră abBevrixdy YpDo6-.. 

Bovhov vă faorătyj oxeâdv bip Tobs Tprax5- 

ciove, ră nojovapitov ră Enhijpwoey ErEtos 

uă ompuazăbaaty wacd vpogiov ic ră vad” 
£ noţâw, God ĂAore mă Exhijpuve npbs 

3bo ypara, ănd ră Gnnia ăpmâhtz pă ză Eheos 

705. Bz05 stoodăte cdx îvapiduinra wpaoia, 

ai să modei pă ci 2pETOvoav Ttpijv ete 

Sobe rodc T6z05S 765 povaornpia», Xa pă- 

Mora 250, sic zăc 76045 Xa. T6Gx€ upizituaG 

5mo5 ttsvorăţet wooiats, Yewpytapbhobc, ps- 

Mosâvae vai ră EE abrâv etooâtuara Tau 

70403. 'Agivouev vă ăzaptOwobuzy ză da 

2volnta zepyet Eprasriploy, âveăâmy, GORT- 

ziwy, ai ză vădorov îx rây 2yrada horzâv 

uerojiov 70 “Agio» Tâzov, Gâarânos' sis 

60% 605, vază 70, Xoraptacuby 620 ps 
> aa Pava £ a > £ - a. 

(40%), Mapavst S1G0619 A AXAT SXA9T0Y 1pO- 

voy vă Dea Boopsia, Tă Gaia eis diăa- 

mpa înoipto» ppâvow îp 05 îABev Ed6 

Împobu2v0s, ovuRogobvtat sinao! Ext R0byyeia. 

Ti E2ose miki E4, Tv 2500d10y FODŢVelov 

=q abfieva Beastagia, uzi i tode»oe sis 

ăs “/peias od 6071, eiyat 70is RÂG 77 

ap. "As vasal în zobtov 1, Saaaptâ- 

2ns azob Tip se ăbeietea 705 Tppodutuuo, vai 

înriay moftpriat mânat" 05 Ever Tpeis, 

6 um, “prioad z0d cipebda *00 aid nai 

tosââpoo Tâgeo, âră zi Xrpav abhâfetav, 

  

  

le seriei le veispune Fericirii Sale, sau chiar 
acest pitac al nostru îl veţi da să-l cetească 
şi să înţeleagă Fericirea Sa că acel egumen 
al Sfântului Gheorghe, de şi e om bun, după 

socotința celor mai mulţi, «dar această ve- 
nerată mănăstire a Sfântului Gheorghe se 
prăpădeşte, şi aceasta n'o spunem din pre- 

supunere, ci cu dreaptă judecată, de oare ce 

şi de când a venit aiei să fie egumen, nici 

împrumut n'a dat până acum, ca altă dată, 

de oare ce nu s'a orânduit, nici la haraciul 

de anul trecut n'a dat nimic, precum nici 

boierii şi celelalte mănăstiri n'au. dat, nici 

calul domnese obişnuit şi neapărat, precum 

nici boierii mazili n'au dat, Pe de altă 

parte, veniturile făţişe şi sigure ale casei 
le-a luat pe toate întregi şi fără lipsă. 
Şi mai întâiu la moşia Poieni se socotește 
din văcărit şase sute de vite pe iarnă, şi 

“alte şase sute pe primăvară. Oieritul în- 

treg al locuitorilor îl ieă Sfinţia Sa, la 
care sat locuitorii sunt îndoiţi şi de trei 

ori îndoiţi de câţi înşiră hrisovul domnese 

să poarte mai peste trei sute, pogonăritul 

l-a plătit pe an cu iertarea unei jumătăţi 

de leu la pegon, pe când altă dată îl plătiă 

câte doi lei, din care vii cu mila lui 

Dumnezeu strânge vin nemăsurat și-l vinde 

cu preţul cnvenit în toate locurile mă- 

năstirii, şi mai ales aici, la atâtea şi a 

tâtea, cârciume ce are; are moşii, mori, 

prisăci şi venituri foarte multe de la ele. 

Lăsăm numărătoarea chiriilor ce ieă de 

la prăvălii, odăi de vite, case şi partea din 

celelalte metohuri de aici ale Sfântului Mor- 

mânt, neapărat. Aşă încât, după socoteala 

ce ni dau, are venit pe an pănă la un- 

sprezece pungi, care pentru timpul de doi 

ani şi jumătate, de când a venit aici ca 

egumen, fac laolaltă o sută şapte pungi. 

Ce a dat, iarăş, din atătea pungi Vistieriei 

domneşti, şi ce a cheltuit la nevoile casei, 

e ştiut tuturora. Să înţeleagă din acestea 

Fericirea Sa vredaicia egumenului, şi ce 

chivernisire face; pentru care noi, ca unii 

ce suntem drepte mădulări ale sfântului 

şi de viaţă primitorului Mormânt, pentru 

înalta evlavie ce totdeauna o avem către 

acel preasfânt Scaun, în chip deosebit, şi 

chiar şi către prea-fericitul Patriarh al le- 

rusalimului, prea-veneratal nostru părinte, 

nesuferind să vedem peirea acestei vene- 

rate mănăstiri, şi compătimind, iată îţi 

scriem domitale, cinstite boier, şi spunem 

94:
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mnd ăvenaflsv Exowev mphe Thy ăypbrarov 
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ai MEyopev Gr abră Gha vă ră napadioere 
&ni entod rîj Maxaprăcijr. adrod tă vă Tpo- 
voi6 bs votxoxbpns uni robro» rod eaţods 
WovasTnpio» vă otet s8& xopis ăpyonopiav 
BMMOY X&ov oixovâuov God vă uofepvfo xai 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

că toate acestea să le înfăţişaţi cu de- 
amăvuntul- Fericirii Sale ca să se în- 
grijească; în' calitate de stăpân şi al acestei 
bogate mănăstiri, a trimete aici fără ză- 
bavă, alt vrednic chivernisitor care să ocâr- 
muiască şi să aducă la cea d'intâiu bună 
stare acea mănăstire; căci altfel să ştie 
Fericirea Sa că de sigur se va prăpădi. 

DCCCCXVI. 
Chitanţă de eleimosină de la Paisie. protosinghelul, Sinait (Ilatotoc zproro- 

obyxshhoc, Ziare). 

(Studii şi documente, XI, p. 8%, no LII.) 

DCCCCAVIL 
Ioan Mavrocordat, fiu al lui Nicolae- Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre felicitările ce i-a trimes acesta. 

"oiwme Manpoxopăăroe Xpboavw No- 
râpă. 

Monaptocare, oopwrure ua ăporare Ila- 
cplâpya Tăs dias n6hewe “lepovozhiu vai 

zăsns Iahatorivne, xbpre, xbpre Xpboavbe, 

îv XpioTă wo zătap cdi Eorate pal den- 
nora cebaoutbrare, tiv “Yuertpav TÂYo0poy 

Moxaprârara Bobhozperâs T.p00X56, tanat- 

văc re za zavenhafâe rijy cefaoulav abrije 
Befrăy ăozitopat, 

To zposkovntăv nai oz6doutov Tpăuua cije 
“Tuerepac BeoBot4orav Maxaprârnros bnriate 

„epoi xai abyevoxhivâc dsfâuevos, Xa zin- 

popoprdsie dă riv ăxpiBeorăryjv xai Epac- 
piOTăTIy pot Dyieiay abrije xai pâow, ăn 
adsov vapăiac bzepe/aprw în Stapohărzot 
6 Kiptoc val ei mb EEs amerănzoroy, "Ey- 
voy Xa ră &v adr omuetobueva, 6” dy za- 

îmxâe ai beonorizc Enebyzral uoi, mepi 

ze cod vtov Erowe vai zdone XX Eni66- 

soc” dev xhivovres ză abxEva wat voepis 

zây Geânouinv adrîs wpxoz3dov ăzrâevoc, 

ameipove Goxe âvdopohoi răs eb-/aporiae 
<Î) “Tuerăpa zatptag/iXi i ul 

vaytac sis ndoae zăc Geonprwăc abric 2poa- 
ravăs Gsinore mpoBopbraros xai iconpdzarog.   

loan Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, prea-inţelepte și preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, întru Hristos mie părinte prea-bine- 
voitor şi stăpân prea-venerat, mă închin 
Fericirii Tale prea-înţelepte cu cuviinţă de 
rob, şi smerit şi cu toată evlavia Îţi sărut 

venerata dreaptă. 

Vrednica de închinare şi venerata scri- 
soare a Fericirii Tale de Dumnezeu slăvite 
cu mânile ridicate spre cer şi cu grumazul 
plecat primind-o, şi aflând de sănătatea-Ţi 

prea-scumpă şi prea-dorită mie, din adâncul 
inimii mam bucurat; pe care să o pă- 

zeuscă Domnul şi de aici înainte neschim- 

bată. Am aflat şi cele înlăuntru însemnate, 

prin care ca un părinte şi stăpân Te rogi în 

folosul mieu, pentru Anul Nou şi pentru orice 
alt spor; pentru care plecând grumazul şi 

cu gândul apucând margenile venerate ale 
veşmântului “Tău, răspund cu nesfârşite 
mulțămiri Măreţiei Tale patriarhiceşti, ră- 

mâind la toate poruncile Tale stăpâneşti tot- 
deauna prea-gătit şi prea-grabnic. Domnul
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(Legrand, o. c., IV, pp. 201-2, no 153.) 

mieu Isus Hristos să oerotească şi prea- 
marea Ta Fericire şi să Te învrednicească 

a petrece fericit şi anul de faţă şi alţi ani 
mulți la număr cu fericire, sănătate şi fără 

zguduire, în preasfinţitul şi apostolescu-Ți 
Scaun, pentru cea de obşte a neamului 
nostru slavă şi cinste. lar prin rugăciu- 
nile-Ţi de Dumnezeu ascultate să mă în- 
vrednicese şi eu, robul Tău, după nespusa 

şi nepomenita-mi dorinţă, a înfăţişă de 

față Fericirii Tale prea-înţelepte închină- 
ciunea mea supusă şi evlavioasă. Ale cărui 

rugăciuni preasfinte şi de Dumnezeu ascul- 

tate fie-mi ajutătoare în viaţa toată. 

1728, Lanuarie în 2. 

Al Fericirii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-cucernic rob şi la stăpâneştile-Ți po- 

runei prea-gătit: 
loan Mavrocordat. 

DCCCCĂVIIL. 
Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre felicitările 

ce a primit de Anul Nou din partea acestuia. 
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80618, Vol. XIV partea a Îl-a. 

  

Constantin Mavrocordat lui Hrisant No- 

tara. 

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne Hrisant, întru 

Hristos al mieu părinte prea-iubit şi stăpân 

prea-venerat, Fericirii Tale mă închin cu 

supunere şi venerata-|i dreaptă cu sme- 

renie o sărut. 

Venerata şi vrednica de închinăciune 

serisoare a Fericirii Tale primind-o cu cât 

mai multă evlavie şi închinăciune, şi aflând 

de sănătatea-i prea-dorită mie mai presus 

de orice, din adâncul inimii m'am bucurat, 

ridicând slavă către cel ce Te mântuie şi 

păzeşte, Dumnezeu Sfântul. Am aflat şi cele 

înlăuntru însemnate, prin care-mi urezi mie, 

robul Tău, călduros şi părinteşte pentru 

acest An Nou şi alte lucruri dorite; în 

schimb, nefiind destoinie în niciun chip 

ca prin scris să răsplătesc Fericirii Tale 

cu cea curenită şi după vrednicie mulţă- 

mire, pentru covârşitoarea iubire părin- 

teancă şi stăpâneasea bunăvoință a Ta către 

mine şi pentra a mea înaltă evlavie fiască şi 

aplecare faţă de Fericirea “Ta, mă rog numai 

din inimă de Domnul Nostru Isus Ilristos 

să ocrotească şi să păzească prea-marea Ta 

23 
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1128, 

2 Ianuar.
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1728, 

2 Januar 
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(Legrand, o. e. 1V, pp.:250-1, no 152.) 

  

Fericire - mai presus de tot ceia ce nu 
voieşti şi -să Te învredniesască [a serbăj 
şi acest An Nou şi alţii cât de mulţi în: 
bună - stare desăvârșită, şi netul burată și 
cu îndelungată dăinuire în peeasfinţitil 
şi apostolescu-Ți' Scaun; iar prin 'prea=: 
sfintele şi de Du mnezeu aseultatele-"Pi ru-. 
găciuni să mă învrednicească şi: “pe mine, 
robul “Tău, să- mă - închin şi de față, cât 
de curând, dumnezeieștii înălțimi“ a, Feri-- 
cirii Tale, după? multa. şi neauzita poftă: 
a mea, aflându-mă totdeauna la; porun- 
cile-Ţi -părinteşti şi stăpâneşti cu toată gră- 

birea şi gătirea; ale căruia preasfinţite şi 
de Dumnezeu ascultate rugăciuni, să-mi 
fie ajutătoare în toată viaţa. ri 

"1728, Ianuarie în 2. - - 
Al Fericirii Tale de Dumnezeu. ocrotite 

prea-evlavios rob şi la: poruneile Tale cu 
totul prea-gătit: . a 

Constantin Mavrocordat. 

DCCCCXIX. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat câtre Patriarhul „Hrisant Notara, despre o boală 

a acestuia, cu felicitări de Anul Nou. 
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|   

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu cea 
mai mare evlavie am primit-o, şi pentru. 
prea-dorita-Ti sănătate foarte ne-am. bu- 
curat; .pe care să o păzească Domnul şi 
după aceasta neschimbată. Am cunoscut 
și cele scrise în ea, prin care iiarăş Te 
bucuri cu noi şi Te rogi părinteşte pentru 
Anul Nou şi Tăierea împrejur, după trup,- 
a Domnului. Nostru Isus Hristos, şi foarte. 
mulțămim Fericirii Tale, aflându-ne întru 
toate prea-gătiţi la poruncile “Tale. 

Însuş Domnul nostru: Isus “Hristos să. 
învrednicească și pe Fericirea '[a a petrece 
şi acest An Nou'şi alţii ce sunt să vie, 
împreună cu toate cele prea-venerate şi 
sfinte serbători împărăteşti ale Domnului 
nostru, în cea mai înaltă sănătate şi bună 
stare, în. stafornicie de mulţi ani şi netul- 
burată pe preasfinţitul şi apostolesenl Tăn 
Scaun. 

Am aflat, prea- venerate al nostru pă- 
rinte, că Fericirea Ta Ţe ahi- în stare de 
sănătate rea, şi mult di:a părut rău; și
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2. (liegrand, o. e. IV, p. 151, no 200.) 

de ce să nu ni faci cunoscută prea-do- 
rita-Ţi sănătate? Ne rugăm deci de Feri- 

cirea Ta să avem iarăş sfintele-Ţi scrisori, 
ca să ne bucurăm de prea-dorita-Ți să- 
nătate şi de părinteştile-Ti rugăciuni, care 
să ni fie ajutătoare în toată viaţa, iar anii 

Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 
mulţi şi eu totul fericiţi. 

1728, lanuarie în 2. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

eu totul:la porunci: 

Io Nicolae Voevod. 

prea- 

Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o boală 

a acestuia şi porunca de gătire ce a primit de la Hanul Tatarilor. - 

"Emrorohi prhoppovritixi Nixohdov Boe- 
665a nphe rbv “leposobuuy Xpbov0ov. 

Maxapibrare, copărara vai aporaze Ilx- 
ptăpăa râc âilas z6heos “lepovoahiy, xai 

nâsns lahaorivre, %bpte, 1bpte X pbsavbe, 
fpărepe îv Xptoră nărep o:âapubrară, ri 

“Ypezepav Maxaptârara .edhafâs 7posayo- 

pebovrec, ziy îepăv abris detrâv donaţâueda, 
Bedysvot TOD RAvTodIVâ,4) Qz0d. 705 oxt- 

mew nai neptepovpstv rw “Ypertpay Mau- 
prâcnra 2, Xxpq biele ai ebrjpepia dyjvexei, 

eră p.XpobOTrjtos. 
To îepby "1păupa rii “Tuerâpac Mawaptă- 

azos per ebhafelac mhetarns Ehiopey. "f- 
5/0nuev vai măs tepăc abris ebpăs ai 

mazpuaăe ebhorias, wa Navy ebi/aptotodpey 
zi). Tperâpa Maxaprbenst, "Exvopey ai să 
2y adr ypazâpeva, wat Or vai mă 070- 

âpozepov adrijs: îjibazo rd abynes 24055 7ijs 
zofaNias 17 petpaNiias, vai Gedâpa Ehozij- 

Ojuey asi pâs Exawocăva îNzilouav Guns 
eia zbv âytov Becy, my &AnBevăv tacpiv, vă 
îzepopnvtiog Ev zăye ci “Yuezăpa Mczagr- 
dez zi zahar 4 înaty, vai vă Exa- 

vară 79 Evseheorărny uni Eva 

ad7îs Dyteiavy, 

1 

zăzrv 

“Hate, oefmouocare Râzep, ei vai 

câpazt rds dzâyes 
2 

TA) TOTS - 1 

"0 
v08pâs 

pâvsea tuia 4ni 207 0yvâtaspi- 
5 pi Rh BAGA IhOdpzI Ti 

“Ypectpay Marapiisaa vă păG BROS pis 

vă ză tepiv 

zapăy, ăhă 

mai Bzoza0y 20/00 as, 
<î “Wuecâoa Ma- 

"As Ejuuey 08 îperă îe 

aci vpâppaza, Bă vă paipuouey își 

pai bEhonev eb/aptoti 
Apt, pa 

3, 

| 

| 
| 

  

Scrisoare de curtenie a lui ) Vicolae Voe- 
vod. către al Ierusalimului IIrisant. 

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne IHri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, îndreptându-ne cn evlavie către 

Fericirea Ta, sfinţita-Ti dreaptă o sărutăm, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să apere şi să păzească pe Fericirea Ta în 

sănătate deplină şi necontenită fericire, 

întru ani îndelungaţi. | - 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu cea 

mai mare evlavie am primit-o..Am primit 

şi sfintele-Ţi rugăciuni şi părinteştile bine- 

cuvântări, şi foarte mulţămim 'Fericirii 
Tale. Am cunoscut şi cele scrise înlăuntru 
şi că iarăş mai tare Te-a prins obișnuita 
patimă a durerii de picioare şi de mâni, 

şi foarte ne-am întristat şi ni-a părut rău; 

ci nădăjduim în Dumnezeu Sfântul, me- 

dicul cel adevărat, să dăruiască grabnic 

Fericirii Pale uşurarea şi lecnirea, şi să 

capeţi înapoi cea mai deplină şi mai do- 

rită a 'Ta sănătate. 

Noi, părinte prea-venerat, deşi trupeşte 

suntem departe, dar cu mintea ne ailăm 

totdeauna de faţă şi petrecem împreună; 

pentru care rugăm iarăş pe Fericirea Ta 

să ne sprijini prin sfintele şi de Dum- 

nezeu ascultatele-i rugăciuni, şi vom mul- 

"tămi Fericirii Tale. Să avem şi doritele-Ți 

sfinţite scrisori; ca să ne bucurăm de prea- 

dorita-fi sănătate şi de părinteştile-Ți ru- 

1728, 
4 Ianuar.
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1728, 
C. 4 Ianuar. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

găciuni, care să ni fie ajutătoare în viaţa 
toată. Iar anii Fericirii Tale fie de la 
Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1728, Ianuarie în 4. 

Al Fericirii 'Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la poruncă: 

Io Nicolae- Vodă. 
(Potseript.) 

Prea-fericite stăpâne, 
Azi a venit aici la noi șe balgi-başa 

al prea-înălțatului Han, care, de când a 
plecat de acolo, sunt azi douăzeei şi patru 
de zile, şi spune despre prea-înălţatul Han 
că se află, patru ceasuri departe de Crâm, 
şi, În scrisoarea ce ni-a adus-o, alta nu ni 
serie Înălţimea, Sa decât că să ne aflăm 
gata. 

DCCCCXXI, 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre chel- 

tuielile-i la Poartă şi cu expediţia de acum contra Tatarilor. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

1 Adunătorul peşeheşului de miere. 

  

Serisoarea lui Nicolae Voevod către al Ie- 
rusalimului Hrisant, despre cheltuielile lui. 

Către Fericirea Ta iarăş cu evlavie ne 
îndreptăm și sfinţita-Ți dreaptă o sărutăm. 

Spui Fericirea Ta în sfinţita-Ţi scrisoare 
că toţi cei de acolo, clerici şi mireni, petrec 
cu bucurie, şi de ar dă Dumnezeu ca prin 
rugăciunile-Ţi ascultate de Dumnezeu în 
vremea, noastră totdeauna să petreacă bu- 

curoşi și veseli. Iar noi, prea-venerate pă- 
rinte, în mare şi înaltă descurajare ne 
aflăm, căci ne-am prăpădit de nemăsuratele 
şi prea-multele cheltuieli ce se îngrămă- 
dese, atât la Țarigrad, cât şi în această 
ieşire a noastră cu oastea, şi în alte fe- 
lurite locuri; pe care le lăsăm prin viu 
graiu a le vădi Fericirii Tale. Numai Dum- 
nezeu sfântul prin sfintele-Ţi rugăciuni să 
ne ajute a găsi din strâmtoare vad, ca să 
le putem întâmpină, căci altă nădejde 
după aceia în Dumnezeu nu ni-a rămas. Şi 
iarăş preasfintele-Ţi rugăciuni fie cu noi.



  

DCCCCXXII. 
| Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala ce 

l-a ajuns în expediţie şi nevoia unei mărturii către Poartă din partea Patriarhului. 

_Nexdhaos Manpoxopâiros Xpboayfp No- 

râpă. 
"Piv tepăv Geftăv cijs “Yuertpoc Manap!6- 

aro sdiafâs aonătonar. Eva yvostăy ri 

Moxaptărijrt abric Ori mb mona ăoGeveiac 
Gacawbiusa. .., Xa eis rd Gtfjpepivăy Xovăxi 
xaxă mai bbypă eiueotev ăodeveic etueofev, 
obre vă xafudrițouev îu.mopoduey: pita 
ei parfăw vă xabdiowmev sis abrăc râc 4by- 
pis aa u$ abrijy Tijy xarâsraoty ris byteiac 

uac. Iapaxahobuey Xotzby ri Maxaptârară 
me vă păs âbop Evipăpos inv G&râzLarov 
uapropiav Bă ri doBEverăy pas, Enetâi) wa 
muxeyamtădec iv Egopev, %ai. OTrEhvonev Gby 

Beq ai pă râe dmtec arie ebyăe Tăy dye- 
tv mac, ăpxovra Showrttăpry, Thy do05h6v 
ms, sie zhy Bactxiiy Iopray. Kai napaxa- 
Xoduev, cefacutbrate dtoncta, 7 Onhottndy 

adrîc tepbv %păpua, 0205 Emrobpev vă rb 

Zoey abproy, mohă zayd, Xa DEXopusv eio- 

Oa bmâxpeo!. Tă 88 Em ris Ypertpac Ma- 

Xaptătijtoc Tăp.nohha Xa TaveDToyî, ai af 

mavăspau adrie ea pe” 1p.dv. 

Tâs “Yyertgac Maxapiârnros bibe &v Xptorâ 

xi. Doc eis robe 6promobe. 
lo. Nixdhzos Boe665ac. 

1728, 'lavovapiov 8. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon 

  

  
| 

- 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Sfinţita dreaptă a Fericirii Tale cu ev- 
lavie o sărut. E cunoscut Ferieirii Tale 
că de tot felul de boală suntem încercaţi.., 
şi la conacul de azi ni eră rău și frig; 
suntem bolnavi: nici să călărim nu putem, 

nici în rădvan să stăm pe acest frig şi în 
starea noastră de sănătate. Ci rugăm pe 
Fericirea "Ta să ni dai în scris o mărturie 

vrednică de încredere pentru boala noastră, 

căci capuchehaiele n'avem, şi trimetem cu 

Dumnezeu şi cu sfintele-Ţi rugăciuni pe 

nepotul nostru, dumnealui Slugerul, robul 

Tău, la Poarta împărătească. Şi ne rugăm, 

prea-venerate stăpâne, de sfinţita-Ţi seri- 

soare de mărturie, care cerem să o avem 

- mâne, foarte grabnic, şi vom fi îndatoriţi. 

lar anii Fericirii Tale fie prea-mulţi şi 

pe deplin fericiţi, şi preasfintele-Pi ru- 

găciuni fie cu noi. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 
Io Nicolae Voevod. 

1728, Ianuarie 8. 

  

DCCCCXXIIL 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o că- 

lătorie a lui, planul Patriarhului de a-l vizită, petrecerea la el a Mitropolitului de 

Nazaret şi o scrisoare a Domnului către Doamnă. 

Nuashacs Manporopăiros Xpbonvo N6- 

TA. 

Tov ueră rob bowrăro» Gewepedovzos le- 

poâuazăvon adr zeupliv îjpiv tepby Tpâpa 

zis “Tperâpac Mawaptârtos pes” edhaeius 

zhelorns tona, vai dă ij Ececorârt, 

adres biziay Nav Epâpriuey, 7iy âarzuMzo 

5 Kâptos mai sic ză Etîjs ăpazăzzozoy, "ESE/- 

Brjuev ai zăs îepăs adr ebâs vai sazpt- 

văe edhogtas, 40 Rază ZONĂ e /apr070dp2y 

3 “Ypariga Maraperi. "Ervouev vai să 

îzetic pazâueva zepi ci Gotmopias pas! 

a 
x»
 

  

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale tri- 

imeasă nouă prin al doilea ierodiacon al Tău 

cu cea mai mare evlavie am primit-o, şi 

pentru prea-dorita-Ți sănătete foarte ne-am 

bucurat, pe care să o păzească Domnul şi 

de acum înainte neschimbată. Am primit 

şi sfintele-Ți rogăciuni şi patriarhiceştile 

binecuvântări, şi mulţămim foarte Fericirii 

“Pale. Am cunoscut şi cele scrise pe rând 

despre călătoria noastră şi câte în deosebi 

1 E vorba de „călătoria Mlăriei Sale Nicolae-Vodă către Smil“ (lamail), pe care elo făcă „ca un 

protimo= şi grabnic ce eră spre poruncile împărăteşti“, la 27 Decembre 1727, lăsând pe Doamna în Bu- 

cureşti. Flrisant eră tot aici, la Sfântul Gheorghe, lăsându-i [Domnul] rugătoria către Dumnezeu pentru 

'949 

1128, 

8 Ianuar. 

1528, 

8 lanuvar.



9 0 

a: bea 

ăyoroxpirus? 

10 Goa îjiv tâioc Enebyerat” adi năhw, xi 
nohhânis, ebxaptoroduev ri) Ypertpa, Maxa- 
„prârart, ăă mavrăc eis robe 
Spouods abriig Srotubrarat. 

“Opitee +) Ypertpa Maxaptârie det, îv dy 
ijrov dofevije. (05. Evexa, ao XATĂ no pe 
moopaivetat), 1j0ede 46 Thy 1dn:oy vă &ptoq 

moi Ene 806 vă pe Grohabo] xi 266 

eptoxâpevo: 

1)0Edauev ră OTEpE, ce6aopubrare măred, vă 

dpiiooopuey vă &voyA1j6ij Soc râov; *Hysie 
Xoi Bă răy naweporatoy &yLoy Nataptr XE 

Topev: tari vă „Adf Tby X6T0V Xa vă pic 
Eve 286; 

Kat dotmbv dd ră 087 îuăc, 3y udă 

oi vă Eypătpanev 2x0ăc ri “pthrărm wac 

Adu. ă vă urjvbom at ri) “Yuerepa, Mo- 

xaptârnrt, ai Morapâlopev mhtovy ua vă 
itedpy, pă ov odro eizauev dă. (oorje 

povie war noweporăte ăyie Natapăr 
xi râ Sixdmobăvri iepodtrndvwp Bswrepebovtt, 

x ză ăvapepn. rii “Ybertpa Mona 
perie Tijy zapăxnhobțey pOvay vă vâc 
Euoybg pi Vă „pps Srostmpit, dă râv inv 

ai Btozetfây adrije ebyây, tă vă ăttofâpev 

îy răxet vă ămohabooțey, vară măv m66ov 
pre, rijv “Ypertpay Maxaptârqra byialvovoay, 

ebeuroboay xi eb6»uobony AXATĂ Tăvta, "Ac 
Exopev, papaxaoduey, kai adie iepă abrilc 
"păwpar, tă vă aipopey îmi ci peruci 
meta uni rai murpienie abrijc, edyuie, at 
ves stmozy iv ăpovai îv i navri” ră 
dă En re “Ywerepac Moxaptârmzoe 6e60ey 
RĂRTONAA X7, TeayeoToy 1), 

1728, lavovapiov 8. a 
Ilăhy uni ză ci iepâv Befrâv cije “T- 

usrEpae Momnptârrjene edu nepint»oGd- 
uefa. ME cijv edyiiy ze zi Gopiny, Ba ră. 
400 îăc vă etpijy ai xapăv ăohovobv 

w6yov 0 ăjtos Bebe dă rây 
zavrțiov abrije ebyâv vă eivar uărpi rEowe 
„Gond6e. 

pa. 
Tis “Yperepuc Maxapiârroc vid ot 

x ete robe dptouobe. 

[lo Niz6ăaos Bos565as.] 

(Legrand, o. c., IV, pp. 203-4, no- 154.) 

e 2v Xprorâ 

  

sănătatea, întărirea, bună călătoria şi întoarcerea Măriei Sale fără zăbavă la' Scaun“ 

  

1» ni le urezi; şi iarăș, şi adesea, mulțămim 
Ferieirii “Tale, aflândi-ne cu: totul prea- 

„gata la poruneile Tale. - 

Spui Fericirea Ta că, de nu erai bolnav 
(pentru care şi foarte ni pare rău), i-ai 
fi luat osteneala să pofteşti şi până aici să 
ne înfâmpini; şi cum am fi primit, prea- 
venerate părinte, să Te lăsăm a Te. supără 
până într'atâta? Noi şi pentru preasfin- 
ţitul de Nazaret spunem, pentru ce să se: 
ostenească, şi să _poftească până aiei? 

Şi, de altfel, -acapra ale noastre, deşi 
am scris ieri prea-iubitei noastre Doamne 

„ea să-Ţi spuie şi Fericirii. Tale, ș şi socotim 
că le şi ştii, totuş am spus prin viu graiu 
şi preasfinţitului de Nazaret şi aceluia al 
doilea ierodiacon, şi le 'va aduce înaintea 
Fericirii "Tale; numâi ne rugăm să ne în- 
tăveşti şi să ne sprijini prin sfintele şi de 
Dumnezeu aseultatele Tale rugăciuni, ea 

să ne învrednicim cât mai curând a Te 
întâmpină, după pofta noastră, pe Feri- 
cireă Ta sănătos și bucuros întru toate 
„Ne rugăm să. avem şi. de acum înainte 
sfinţitele Tale scrisori ca să ne bucurăm 
de prea-dorita-Ți sănătate şi de părinteş- 
tile-Ti rugăciuni, care să ni fie ajutătoare 
în viaţa toată; iar anii Fericirii Tale fie 
de la Dumnezeu prea-mulți și pe deplin 

-? fericiţi. 

1728, Ianuarie în 8. 

" Tarăş şi iarăş îmbrăţişăm sfinţita, dreaptă 
a Fericirii Tale. Cu sfinţitele-Ți rugăciuni, 
toate ale noastre urmează cu cinste şi bu- 

curie nefăţarnie; numai Dumnezeu sfântul 
prin preasfintele-Ţi rugăciuni să fie până 
la a capăt ajutător. 

Al Fericirii Tale fiu întry Bristos „şi 

la, poruncă: , 

[lo Nicolae Facrod.] 

v - 

: se rânduiseră şi ru- 
găciuni la biserici. Beizadelele Constantin şi Iancu întovărăşiau pe părintele lor, care nu merse însă. decât de 
la Plumbuita la Afumaţi, unde stătii douăsprezece zile, aşteptând. să se potolească Tatarii și să capete. voia 
de întoarcere, care sosi, dar mai târziu. La 8 Januar 1728, Vodă pleacă la Greci, la 12 e la Sărata, la 13 
iea locuinţă în Episcopia Buzăului, unde stă patru zile. La 17 porneşte spre Râmnicul-Sărat, la 21 petrece în 
mănăstirea Măxineni. La 24 numai, se îndreaptă spre Bucureşti, prin Afumați (28). La 39 îşi făceă întrarea 
în Capitala. sa (Radu Popescu,. îic.,-pp. 166-73; cf. și p: 154 şi urm), Pentru aceste tulburări tătăreşti, Iorga, 
"Chilia şi Cetatea- Albă, pp. 247-8; Studii şi documente, XXII, p 282 şi:urm,. . ME



951 

DCCCCĂXIV. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre întoar- 173, 

cerea sa până la Ciorani, boala de care sufere şi mărturia ce a cerut Patriarhului. 10 lanuar. 

Maxaporare, ooporara pai dozare Ila- | 

  

rpiăpya rîe aia n6heos "lepovoxhiju. 7ai 
z&ons Imhatorivne, wbpre, xbpte Xpbsavbe, 
ijărepe îv Xptorg nărep 0:540wibrare, rijy 

“Tuertpov Maxaptărnra edafic 2poGAŢopeb- 

Wes, Ty iepăv abrîs Befiav donate. 

couevoi rod zayro5vyăp.0v Gen rod oxămatv 

oi mepuppovpsiv tiv “Yuerepay Maxagdrtjea 

3 -Xxpa pain moi edmwepia umvexei, peră 

waxpobârazos. Tb îspby "pâna râs “Yps- 

rânae Mowaptârijtos mer ebhoabeias mheioris 

Tăfopay, ua Bă rhv ăperorăriy able biei- 

av ia, Eyprueyv* îi Bapvhărrot 6 Kb- 

moe xi sis mă ste ăwerănrorov, "E5Ey0ruev 

ad răe. tepăs abrije ebyăe uoi narpixăe eb- 

doyias, wa mată Tohhă ebxaplotobuey Ti) 

“Yperpa Mowapiârart. "Evopev Xa tă Ev 

adr ompetobueva, mat; vă pă ră 130 ijpâe, 

„Beder jfebpa 1) “Yieztpa Mawaptârre dr âv 

“lepâv' "brie: ed/by '2vbioxpey Giip.epov 296, 

sie ră, Tlopăw, pă mohhobs 162056, Bă 7d 

mepazădec. mo5rov mod pâpows” vai.de ein3d- 

ev '&ru, etweotev: vai 0Aiyoy xaXtirepa. Artă 

33 'rb zpbe robe Xp/ovras xazowxeantd6ee 

pac fepbv vpăpupr ris “Yperepas MaxapL6raj- 

moca, ip AAN Xa 0 ĂppOvTAS XS Vaovrbtă- 

“pme vă 2pio=vos, pă Gov 70570, Bă.vă pijy 

Smonrendi î bperăpa saporări xi divorta 

nopooij Bt: vază, mt tâvoapzatijOnpe”, % ui 

„f&vorzo, .i8ob Gn0d împoorâtauey Tăy Ypau- 

“umegăv pas Îlavorporijv „ai toedinoe ră 

maptepâpevov zodro GE, Th Gnoioy ră 

azâMhopev zii Tpertpa Maxaptârtt, 14, Xa- 

oc eta Bprande adrije, Ecte wai Dede zu: 

Tlaparahodusy uiay pază TONĂ ri “Ywe- 

„xâpay Manapiorjza vă 1 wăs spade zatpt- 

„me Gzod ci. Eaouey ele T0tobra»s XOR0VȘ, 

mată, xaBâe eipeahev pei ăBbvazor, Ectt 

tzbpouevy vai î “Ypezipa Maxapiârne zâs 

iau ăshevis, — 7 uvov 6 Gas Bzds vă 

arie că "Tico Maxapiberst îv săpat Ti; 

Zpezozăcr? abeis îmsiay, ră Vă 0DŢ/Apb- 

uzBa azi das, "As E/onzy S0ÎyDy, 2apa- 

pda, 1 TĂI î2pă OS; Tpâuuasa, 

înă vă “paipouzv Eni si dresocâra arii 

ipeta, mai is Ratpizais sas: ataiyes str 

say înv popii îv fig mai, Ti 88 cr sis 

Vuzctpac Mavagtrizo 

29507 

3 

> 
Ti 

a 
e 

05 DâBzO)I 4 a 

  

1725, "lavovzzien 10.   

| Prea-fericite, prea-înţelepte: şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului . 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Ilri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, către Fericirea Ta cu evlavie 

îndreptându-ne, sărută m sfințita-Ti dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu --. 

să păzească pe Fericirea Ta în sănătate 
înaltă şi fericire statornică, ani îndelungaţi. 
Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu cea 
mai mare evlavie am primit-o, şi pentru 
prea-dorita-Ţi sănătate foarte, ne-am  bu- 
curat; pe care să o ţie,Domnul şi de acum 
înainte neschimbată. Am primit şi sfin- 

tele-Ți rugăciuni şi părinteştile binecu- 
vântări, şi foarte mulțămim Fericirii Tale. 

Am cunoscut şi cele înlăuntru însemnate, 
şi, cât. despre ale noastre, vei şti Feri- 

cirea Ta că prin sfintele-Ți rugăciuni am 
sosit azi aici, la Ciorani, cu multe oste- 
neli, pentru locul noroios; şi să spunem 

că suntem 'şi cevă mai bine. lar pentru 

sfinţita serisoare a Fericirii Tale .către 

dumnealor capuchehaielele noastre,: deşi 

dumnealui Slugerul nostru a lipsit, totuş, 

ca, să nu bănuiască Înălţimea Ta prea- 
înţeleaptă şi preasfinţită că ne-am supărat 
de cevă, ferească Dumnezeu, iată'că am 

orânduit grămătieului nostru Pânaioti şi 
a făcut în grabă ţidula cuprinsă aici, pe 

care o trimetem Fericirii Tale, şi cum Ți-e 

pofta, aşă şi vei face. Ci numai ne rugăm 

mult de Fericirea Ta să ne ierţi părin- 
teşte că 'Te punem la atâtea osteneli, căci, 

precum suntem noi neputincioşi, aşă ştim 

că şi Fericirea Ta eşti bolnav, —şi numai 

Dumnezeu Sfântul să hărăzească Fericirii 

Tale în grabă prea-dorita-Ti sănătate, ca 

să ne bucurăm fieşte cu Tine. Ci ne. rugăm 

să arem iarăş sfinţitele-Ţi scrisori, ea să 

ne bucurăm de prea-dorita-Ţi sănătate şi 

de părinteştile-Ţi rugăciuni; care să ni fie 

ajutătoare în toată viaţa. lar anii Feri- 

cirii Tale fie prea-mulţi şi pe deplin fe- 

riciţi. 
1728, lanuarie în 10,



1728, 

14 Ianuar. 

Tije Yperepae Mamaptâryroc viăs îv Xpisrâ 
ai Gus ele robe Gptouobe. 

"lo. Nixhaoc Bos6w5ac. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la porunei: - 

Jo Nicolae Voevod. 

DCCCCXĂV. 
Roxandra Ghica Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre în- 

toarcerea ei la Iaşi şi prezenţa fiului ei Grigore-Vodă în Codru. 

“Poţăvăpa Mavpoxopăirn Xpvoivdp No- 
răpa, 

Maxapbrare, oopbrare xx ăpbrare [la- 
Tpiăpya Tie diias mâhews “lepovozhip, xat 
zdoms Ilodotorivas, xbpte, xbpte Xpboavde. 

Tiăy “Yperăpav Manaptrma zposxby ai 
zijv Griay me deftăv ebhafâc ăorâtouar, 
deoptvn rob dpio» Beod vă rijv dapvhărrq 
&v byteta, xai Brmvexei edmuepia, peră pA%pO- 
Bârmroc* ob mg Get 2her ui 3 eb/ây 
aviov ris Xije Maxaprăruroc xi pete bptai- 
vouey Gavrec, Kai 1jNOapev Ey0ăe etc mă iat 
Xa ebptoxâueda ele măv Kobprmv" wâvov 6 
oynibraroc xi mawpihrare pas vibe ebplo- 
xerat sie măy K6âpov!, xi dv ebyây ms dyiov 
roy mpoontvonev peră 8bo, rpete Tiutpac vă 
EA0q, 

Xefdoptov vie Xije Maxapiârntos păuua 
ZhaGov, 86 ob paoăca ziv perijv pot bytsiav 
ms, Nav Exăpriy. "Bxrvoov za ră îv adră pa= 
pâpeva xahâe, nai ebyaptaroăp-ev riy Xijy Ma- 
xxptârmra Onob ovyeyâe pâc vpămei, ai 
Xaipâueta eis adz6, &xe:8i) xai vijv Eyouev 
Tveoparixdv pac narepa, xafjoc Bă ri hay- 
Oăver* mai dă robro iv mopaxadopev vă 
pi) păc Aeinovv mă ăperă mal oefăouua adrij 
Tpăupara, 

“H Adpyva? iv zpsoxovă, ai edhafâe a0- 
mălerat iv ăyiavy rns dettăy. Tabra uăy 
xată ră mapây, ai 88 Gia: ami cefăourat 
adris ebyat etmjoav dă zavrăe pet” ijpâv. 

1728, ?lxvovapiov 14. 
Tîjs “Ypertpac Maxaptormroc sie robe 5- 

ptowobe 7, | 

Potâyăpa.   

Roxandra Mavrocordat lui Hrisant No- 
tara. 

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant. 

Fericirii Tale mă închin şi sfinţita-Ţi 
dreaptă cu evlavie o sărut, rugându-mă 
de Dumnezeu Sfântul să Te păzească în 
sănătate și necontenită bună stare, ani în- 
delungaţi; prin a cărui dumnezeiască milă: 
şi rugăciunile sfinte ale Fericirii Tale şi 
noi suntem sănătoşi cu toţii. Şi am venit 
ieri la laşi şi ne aflăm la Curte; numai 
prea-înălţatul şi prea-iubitul nostru fiu se 
află în Codru, şi prin sfintele-Ți rugăciuni 
îl aşteptăm în două, trei zile să vie. 

Venerata scrisoare a Fericirii Tale am 
primit-o, din care aflând de sănătatea-Ți 
dorită mie, foarte m'am bucurat. Am cu- 
noseut şi cele înlăuntru scrise, bine, şi 
mulţămim Fericirii Tale că ni scrii ne- 
contenit, şi ne bucurăm de aceasta, căci 
şi noi Te avem drept sufletescul nostru 
părinte, cum nu-Ţi seapă din amintire; 
şi de aceia Te rugăm să nu ni lipsească 
doritele şi veneratele-Ți serisori. 
„Doamna, TŢi se închină şi cu evlavie să- 

rută sfinţita-Ţi dreaptă. Acestea deocam- 
dată, iar sfintele şi veneratele-Ți rugăciuni 
fie totdeauna cu noi. - 

11728, Ianuarie în |4. 

A Fericirii 'Tale la porunci: 

Rozandra. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 205-6, no 157.) 

    

! Chigheciului. 

? La Legrand, adaus greşit: pus.



  

DCCCCXĂVI. 
Patriarhul Nicolae Mavrocordat către Hrisant Notara, despre starea acestuia 

şi scrisorile lui către capuchehaiele. 

Nin6haos Mavwpoxopâăros Xpboay6w No- 

TăpA. 

Maxaprbtare, ooporate vai dyibrare Îla- 
mptăpya ri âviae m6hews “lepovoahiju, xai 
măcns Hoadarorivns, wbpre, xbpre Xpboavde, 
mwerepe îv Xptioră mdârep GeGuopuuTrare, Ti 
“Yuerepay Maxaptormra ebhabâs 7poGa'fo- 
pebovrec, rivy tepiv abrijs Getiâv xonatâueda, 
deduevor rod zavrodwyău0d Geo 705 oxânetv 

ai meptippo»petv iv Yperâpav Maxaptârrra. 
îv apa byte mi ebmbepia dunvexei, peră 

pa Xpobrorijros. 
To tepbv ypânua rîje “Yuerepac Maxmxpt- 

cmjroc er ebhafeiac mhsiors thdbouev xai 

d my îperorărrv adrâs byietay ay EXă- 

praf Brampohărrot d Kbproc xai sie ră 
Stie uerântory, 'E3EOmpev xai râs tepis 
abrijs ebyâc nai narpinăc ebhoyizs, 47 ed- 

yaptozobuev ri) “Ywerepa Maxaptorijrt. ” Ey- 
vopev xai mă 2v adr onpetobueva” EXfapey 

„ai mb mpbs Tobs ăpyovrac Xanuwxeyatădes 
pac fepbv abris păpua, al ebyaproToduey 

1 “Ywertpa Maxaptărpri, ai Zapannăodpzv 

vă wâs obuzabijom 6z05 riv Gihhopev eis 

răcotas matpatere” BEhouev Bovhsboy Xa: Tpeis 

ri) “Ypertpa Maxaprâcijzi, ebptoxâpevot eis 

zods Sptop.ods abris dt navrbs ETolpOTatat. 
Tă ma Tuâc măvra ti XOŢIS TpEX0%8WwW, 

zuptaws ră tSmhozotiioapuev vi Vperepa Ma- 
xaptorit, wa oby Bz edodobdvrat” dev xai 
ehzitouey îvrăs boy Tppepâv vai vă Ti 
ăzohaboouev xară zăv 2600v pas. "os 70969 
Gps zapaxahobuev vă uh piâs Xiz Î) Ra- 

pexij abri ovp5ovhi) tă 
vă Epomev ani lepă adrîs vpiuuaza tă vi 

-aipouev îzi zi, îperorăry, abrijs buteig xai 

amic marpamis edp/aic, afzves €tr3ay Tuiv 

ăpogai îv Bip mayele că 03 Ec zis port 

pas Manapiornzos Gecfzy zâpnoh)a Vai 24 

y8b7V7ij. 

11728, 'layovapiov 6. 
Tic “Tpecăpas Mavapr6erz0s bibe Ev Xptoră 

vai îs et 7054 6ptăuobs. 

ză apanzta, tai 

"lo. Niafhaos DBos5â?ac. 

  

  

Nicolae 
tara, 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Lerusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, cu evlavie salutând pe Fericirea 
Ta, sfinţita-ți dreaptă o sărutăm, ru- 
gându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 
apere şi să păzească pe Fericirea Ta în 
cu mai deplină sănătate şi statornică fe- 

ricire, ani îndelungaţi. 
Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu 

cea mai mare evlavie am primit-o şi pen- 
tru prea-dorita-Ţi sănătate foarte ne-am 
bucurat; pe care să o ţie Domnul şi de 
acum înainte neschimbată. Am primit şi 
sfintele-Ţi rugăciuni şi părinteştile bine- 

cuvântări, şi mulțămim Feriecirii Tale. 

Am aflat şi cele înlăuntru însemnate; 

am primit şi sfinţita-Ți scrisoare către 

boierii capuchehaielele noastre, şi mul- 

țumim Fericirii Tale, şi rugăm să ne 

ierţi că Te punem la astfel de încercări; 

vom sluji şi noi Fericirii Tale, aflându-ne 

la poruncile Tale totdeauna prea-gătiţi. 

Mavrocordat lui Hrisant No- 

Ale noastre toate cum merg, nemijlocit 

Ți le-am arătat Fericirii Tale, şi cu Dum- 

nezeu sunt pe cale bună; pentru care şi 

nădăjduim ca în puţine zile să Te în- 

tâlnim după dorinţa noastră. Până atunci 

însă ne rugăm să nu ni lipsească părin- 

tescu-Ți sfat pentru cele de făcut, şi să 

avem şi sfinţitele-Ţi scrisori ca să ne bu- 

curăm de prea-dorita-Ţi sănătate şi de pă- 

riateştile-Ţi rugăciuni, care să ni fie ajută- 

toare în toată viaţa; iar anii Fericirii 

"Pale de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe 

deplin fericiţi. 

17198, lanuarie în 16. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 

Io Nicolae Voevod. 

(Bibl, Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., 1V, pp. 206-î. no 155.) 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 
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1728, 
16 Ianuar.



1128, 
18-Tahuar. 

s s-a i 

Măzxineni, 

1728, 

21 lanuar. 

DECEGXSVII. 
- Alexandru Ghica, Marele- Dragon, către Patriarhul Hrișant, Notara, 

“despre zăbava răspunsului său, mai ales din: Cauza, afacerilor tatăreşti. . 
2 

  

  

  

+ Mawaptorare, copbrare, oefaouibrare 1. Prea- fericite, prea- înțelepte, prea- ve- 
ua dora, ziiy “Yperepqv, Xamaptâprisa, âo0v- nerate. al -mieu : :stăpân,.. Ferieirii. Tale. cu 
ae mpooxbvă xoi iv oebaoplav abrij. da- | supunere mă închin şi venerata- Ți dreaptă 
dv Gone. ăozălovat, Beduevoc T0b .7a- | din tot sufletul. o sărut, rugându-mă, de 
vaaBov Bes One TEpiOXETp Xa neptepobpotq prea- bunul. Dumnezeu, ca să ocrotească și 
Tv “Ypecâpay Mozaptăcata byeră,; pax pâfiLoy să păzească pe Fericirea Ta sănătos, întru 
ua zavebăaiţova, “Tpâs Sboragly mai VATAD= mulţi . ani- şi cu. totul. fericit, pentru aşe- 
„TLOpby, - Tv âpdoăă6uv Xproriavây.  Xăptrt zarea şi îndreptarea, 'drept-credincioşilor 
_„Xptorgd xai Evo, âv ebxâv rîjs VuerEpue deo- greştini-- Slavă Domnului. şi eu, cu toată 
(PpOvpITo5, i Maxaptrroc, zavotysi byeraivo. casa, prin rugăciunile. Fericirii. Tale: de 
XeâzauiacEmorohâs vile “Ywerepac Manopt6- Dumnezeu păzite, sunt 'sănătos, Respecta- 
rmros-vlinâe. vai per pac ebhabeiac mept- | tele serisori.- ale: „Fericirii Tale fieşte şi eu 
nrvtduevoc Ehafiov, xoli dpepeo'papisr, dtonvta cea mai mare evlavie, îmbrăţişându-le, 
„ob, sis Tijy. nai 2rrpăpwe Axarănavgtov uvij- le- =an primit, şi mulţă mese. foarte, stăpâne 
uTY, Gun), eră TV PDĂOXTIpLOY io Becnebâv | ial mieu, pentru neîncetata, amintire. şi în 
adrije ebpâv npe.. rvenparinby TExvoy TIS, seris, împreună cu rugăciunile-ți de: Dum- 
xai: Gpohoă ră mrxiapua po Gri, mb Grampd- nezeu ascultate. și mie păzitoare „către fiul 
povs TeplOnaGuobe, Udara ăn Tăs Tov | Tău sufletesc, și recunose greşeala mea, că, 
Xab6âvy ăvop.aâiae, drac zeptDopoâpe &yoc, d2y fiind tulburat de. felurite distracţii, şi mai 
Enpdopepa wată 1b mpoGljtov. ră :diină „MOD ales de neorânduielile- Tatarilor, n'am în- 
Tpdupara:; “0dey depuâe zapaxahă vă srp fățişat după cuviinţă. fieștile mele scrisori. 
So %3i .0driy Tv îpapriory W0b,. îs Tye5- Pentru care cu căldură mă rog să ierţi 
„parixâe pthdatopyoc zariip, broopânavâc 14 şi această greşeală a mea, ca .un părinte 
„Eţîe „vă pâjy rijv zetpâto zhEoy uă zapouolav sufletesc cu iubire, făgăduind că de acum 
Sopra, :—pă Gov dzo0d î)se po To E6ăo- „înainte nu 'Te voiu mai. încercă eu cu o 
“atovece: Enrănts “ypeworeire vă pâc: OVY pd astfel de cerere de iertare,—deşi știu cum 
piire, onora wav: Kai, „mâhw zapada » vă | „că trebuie să ne ierţi de șepte ori “şepte- 
ăttoduat eie zh tie râv cefaouioov abrils, zeci de dăţi, stăpâne al mieu. Şi iarăş mă 
ră prhootâpy ave vobBegias" js. Gedbev ră Era A „rog să. fiu învrednicit şi de acum. înainte 

„adrije „simoav 'paxpââra, wa zavebăaiy ovar - | de-respeetatele-Ți scrisori, cu iubitoarele 
. 1728, Iocnapien 18, | îndemnuri; ai cărbia ani fie de la Dum- 

Ne Si E nezeu mulţi. şi pe deplin fericiţi. 
"1728, Ianuarie -18. 

Tie "pecipas 62 200 zpovpijeg» > Matagtărajroc AI Ferieirii Tale de Dumnezeu păzite 
vibe ară zvebya,. | | i fiu sufletese: 

- "A&tovâpoc Puiag.. - ie Alexandru Ghita. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

e a DGCCCXXVII. 
Nicolae Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre . întoarcerea 

“lui pe la Măxineni la: Bucureşti, :: DD Ra 
Maxaporaze, copbrare xai. durate Ila- Prea-ferieite;. pea- înțelepte şi preasfin- 

piăpya. zi aiac mâheoe “lepovozhip. xi ţite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 
zăsnis Iohatarivrie, xbpte, nbpte Xphoavbs, î- : şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
wcepe îv Xptorgi zărep oeGaomâtăre, tiv |"! sant, al nostrii întru Hristos” părinte prea- 
“Yyerăpav Maxaptoruza edhafs zpooxţoped- venerat, Fericirii Tale cu evlavie închi- 
oves, tiv tepăv. abrije dettăv ăoxatâneta, |  nându-ne, sfinţita-Ti dreaptă o săratăm, 
dedpevot ob zavrodvvăuov Bz0d vă zijy ze- rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu



  

prepobpi] xai vă zi Gromphărr îv fupa | 

Speta ui ebruepia, drrjvexst, eră peapobză- 

mijroc. ME cb vă Entpadav înajoi Tpăpar dup? 
05 83v Eypâbauev ci “Yperepa Maxoptârnrt, 

'83y Bheibauev ropa “pă ză '2apdv vă aroâw- 
:0wpey adr) răc pe” ărpus viinijc ebhabelac 
mpocațopebozte uxc XA. vă Eporiowuzv Gtă 

adres Spratav, îiv Bawvhartol 

A pETĂRTATIV. 

ri Eperorărijy 
7 7 - > - * 5 Kptoc towei 

pr6dhhouev OrL 

“Hyueie div ap 
Î “Ypertpa Maxaprârrje, me 
Îâv mario, d2v dradeinet 

âmb md vă.păc EvOouârar ete râs 

mpoe Kbptov iepăe uni Beonebeie adrîjs mpo- 

cevăs'uă Ghoy robro at vby napanaNODWEv 

mi “Yperăpov Maxapibrijra obro vă păe e- 

epreri) ua ete mb Se. nai vă pâc Dot 
git dă râv tepâvy vai, marprrâv. adrîje ebxây, 
mai. BEXouev ebyaptori vară zoNă ri) “Iue- 
ep Maxaptăritt, ebptoxpevot ele robe GpLo- 
'wade abrijc âurvexâe €romdraror, Ad AGyob 
pac Bee “jfebpm 1 “Tperepar Maxaptăras Gri 
vază ră mapăv' edptoxăuada, t86 sic mb: Ma 
tuvăvu wa thnitouey tă roy lepv abrije eb/âv 
dm 256 vă ENdopev tota eis rd Bovxowpsort, 

Aa 
Thy 
xai 

u.ey 

-efuopiiiratos 

TĂVTOTE 

  
ăumores vă ătoBâpev vă d nohabGopey 

“Yhertpay Mowaptorara Ev pa byteia 

e5Oouia, "Ac Epopev roiwy 2apauahod- 

îwe r600y 14 lepă adTijs 1pâp. paza, dă 

vă yaipouev Exi ri) EverorăT abis opeiq 

ani zaie nanpixaie cate, afewves etrjony Tip.iv 

poat îv Bi mavri, Tă 88 Erq cîie “Yyert- 

pas Mawapuorqros DedBev mâuinoha 13 2a- 

vebTw/1). A 
1128, "lavovapiov 21. 

Sefaounorare onora, Bus Tiprrpat 7âv 

veduărov abrî, ai Depp rara TApIIANO Ti, 

“Ypecăgav Mavaptbryjta vă păs bzoorrjpili 

ravroia 7pâzp, vai obufavhai, vai Eprus, 

pai Xâţote, VI RArpiniG EXTĂTUAGt, XA Ab- 

zob ai. 286, ae dos 270, e Xrjdeubv, 06 

zazijp osfonutbzaros, wi 27 zăat vă Bept- 

0ahzopeba rats dinte adriis eb/ais!. 

Tis” Vperepae Masapict,zos v'ds Ev Xproze 

„i hoc sis 2055 Gioni -   lo. Nizhaos Bosf5as. 

(Bibl, Ae. Rom,, copiile d-lui M. Gbodeon.) 

1 Probabil acest adaus e autograf. 

să "Pe apere şi să 'Te păzească în cea mai de- 
plină sănătate şi bună stare trainică, întru 

mulţi ani. De'dare ce au'tiectit multe zile de 
“când n'am sesis Fericirii Tale, n'ari lipsit | 

a ne îndreptă acum cu aceasta cu cea, mai 

înaltă evlavie. fiască și a. întrebă, :despre 

prea-dorita-fi sănătate, pe: care so. păs- 
reze Domnul: întotdeauna neschimbată:Noi 
„nu ne îndoim” că Fericirea Ta, ca prea-ve- 
„neratul'nostru părinte, nu lipseşti niciodată 

a ne pomeni în rugăciunile-Ţi sfinte şi de 
Dumnezeu ascultate; totuş şi acnma rugăm 

pe Fericirea Ta a ni face bine astfel şi de 
azi înainte şi a ne sprijiui prin. sfintele 

şi părinteştile-Ti rugăciuni, şi vom mul- 

ămi foarte Fericirii Tale, aflându-ne tot- 

deauna prea-gata la poruncile Tale. Pentru 

noi, vei şti. Fericirea, Ta că deocamdată 

ne aflăm aici la. Măxineni şi nădăjduim 

prin sfintele-Ţi rugăciuni ca de aici. să 

venim drept la Bucureşti, şi de ne-am în- 

vrednici a 'Teaflă pe Fericirea Ta în deplină 

sănătate şi-mulțămire. Ci ne rugăm să avem 

până atunci şi sfintele-Ţi scrisori, că să ne 

bucurăm de prea-dorita-Ţi sănătate şi de 

părinteştile rugăciuni, care să fie.cu noi 

ajutătoare în toată viaţa. lar anii.. Feri- 

cirii Tale fie dela Dumnezeu foarte. mulţi 

şi pe deplin fericiţi: ... . 

1728, Ianuarie 21. 

* 

Pre a-venerate stăpâne, cu totul atârn 

de îndemnurile Tale, şi foarte călduros 

rog pe Fericirea Ta să ne sprijini în tot 

chipul, şi cu. sfaturi, şi: cu fapte, „Şi. cu 

cuvinte, şi cu părintești porunci,. şi, acolo 

şi aici, ca un aller ego,.ca un : îngrijitor, 

ca un părinte prea-venerat, şi în toate să 

fim mângâiaţi de sfintele-Ți rugăciuni. 

Al Fericirii. Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 

Io! Nicolac Voesud.. 

9 b



956 

Măxineni, 

1728, 

22 Tanuar. 

DCCCCĂXIX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre porunca 

de întoarcere la Bucureşţi ce a primit. 

"Entorodi, Nnohăov Boe665a mpbe răv “le- 
posohbuuy Xp5oavydovy, zepi rivay Sbyypbvov 
nohrixây st8/0ewv. 

Maxapibrare, dopbrare vai ăptorare Ila- 

rpiăpxa ris Gyiae zohews 'leponozăiju, xai 
răoiis Ilaharorivns, xbpe, xbpie Xphoavbe, 

Îjârepe îv Xprorg nătep cefGaoutbrare, Ti) 

“Tuerepav Manaprărijra, ebhafâs nposwropeb- 

owec, iv lepăv abrije Gstrăv ăomatiueba, 
Beduevor rob navroâvvâno» ec rod ou&- 

met at meptppovpeiv iv “Tpertpay Maxza- 

pârnra Ey ăxpa byteta xai ebmuepim Bmqvexei, 

eră WAX pofLOTIjros. 
“H atria rod napâvroc vas XX SEv eivot 

mapă, pară răc per” ănpac ebinbeiae xal nii- 
1ă6 npoozvopevaste pas, vă mhoToLI,owțu3y Tf) 

“Yperăpa Masapirnri rabriv rijy xapozotăv 
ăyehay, Or oiuepov ri Bevrăpav, Rară rijv 
einooriv de»râpav rod vyeorâtoc, pbe tăs âdo 

pas rije vouroc, pâs hBaowv ăxd Baarevob- 

os bo xaapăotac, 6 Lopes mai 6 Lio6ă- 
voc, wi păc Epepav, pă T Eheoc ai Ti) 
foteav rod peyădo» Qeo5, 850 uexrobnia, 

va, apă rod bneprăro» Entrpânov, vai &X)O 
zagă 705 bimhorăzo» Keryovăanaoă, Tây no- 

Agony addivrov pac, ui ră Ozoia pâc 

xpooriţovoty Ori, Exaâi, EXafov răe Xatponot- 

e etâvjoete mepi rob Sovhrăvov! nai ză Exsi- 
ce npăyuara ov e eiprvevow, Tueic, 

dev wat ăy edpedânev, vă vpljowuev 26 &- 
navroc sis Bovxovptatt, sie ră oxanyi pas. Ard 

xai, atpovrec râs yeipous ac, 250tăcausv Thy 

ăpuov Baby, Să mb zpbs Tue abrod ănetpov 

EMeoe* obrwvoc xi Gedueda vă zohneri) ai 

vă Btopohărryj mode ebyeveorărove abhăvrae 
xai ebepțeras poe. 

Edyaprorobuev mai zi “Ywerepa Maxaptâ- 
Tir ară 20dhă, woâv 6nob Băv ppiBăd- 
Mowev Gri ai Bwmjvexsie mavăniat wat Beonet- 

Bec abrije eduai siorxobolnoav sic ră ra 

Kwpiov Safa, vai Eivev abdrd ză Thsoc ete 

Tpâe. 
“Hpeic rotvoy, cefaoutbrate mătep, xară 

iv zocorați Tabtry, abptov, pă m vă etvat 

zpizn, 83v xwobpev âm E56, zapă p.6vov Ti 
zerăprr, Î tepâv ebyv abric, xivoduev 

mhâov tă mă Bubxovpăori, wa Xumores p6= 
vov vă ătrwBâpev vă ăzodabowuey zijy “Tpe- 

  

Scrisoarea lui Nicolae Voevod către al 

lerusalimului Hrisant, despre unele veşti 
politice contemporane. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, îndreptându-ne cu evlavie către 

Fericirea Ta, sfinţita dreaptă 'Ti-o sărutăm, 

rugându-ne de atotputernicul Iumnezeu 

să apere şi să pâzească pe Fericirea Ta 
în deplină sănătate şi neîntreruptă feri- 

cire, întru mulţi ani. 
Pricina acesteia nu e alta decât ca, îm- 

preună cu salutările noastre fieşti cu cea 
mai înaltă evlavie, să vădim Fericirii Tale 

această veste de veselie, că azi, Luni, la 

douăzeci şi două ale lunii, la două ceasuri 

de noapte, ni-au venit din arigrad doi 
călăraşi, Soare şi Lovan, şi ni-au adus, cu 
mila şi ajutorul marelui Dumnezeu, două 
mehtupuri: unul de la Marele-Vizir şi 

altul de la prea-înălţatul Chethudă-Paşa, 
stăpânii noştri cari să trăiască întru mulţi 

ani; cu care ni orânduiesc că, de oare ce 

au primit fericitele ştiri despre Sultan și 

luerurile de acolo cu Dumnezeu s'au li- 

niştit, noi, de oriunde ne-am află, să ne 

întoareem cu totul la Bucureşti, la Seau- 

nul nostru. Pentru care şi, ridicând mânile 

noastre, am slăvit pe Dumnezeu sfântul, 

pentru nesfârşita-l milă faţă de noi; la 
care ne și rugăm să ţie întru mulţi ani 
şi să păzească pe prea-nobilii domni şi 

binefăcători ai miei, 

Mulţămim și Fericirii Tale foarte, ea 
unii ce nu ne îndoim că rugăciunile-Ti 

necontenite prea-sfinte şi de Dumnezeu as- 

cultate au ajuns la urechile Domnului Sa- 
vaot, şi sa făcut această milă către noi. 

Noi deci, prea-venerate părinte, după 
această poruncă, mâne, pentru că e Marţi, 

nu ne mişcăm de aici, ci numai Miercuri, 

prin sfintele-Ţi rugăciuui, ne mişcăm iarăş 
spre Bucureşti, şi de ar da Dumnezeu 
numai să ne învrednicim să apucăm pe Fe- 

! Al Tatarilor, capul răscoalei. V. şi mai sus, p. 949, nota 1,



  

zâpav Mawapibraza dv râget, RATĂ Thy TONY 

560, pac” fe ai navigat edyai strisay Tjuiv 

ăpuai îv fi mavri. Tă 3ă Ecn rie "Yue- 

măpuc Maxapioraroc Bedfzv măp.noha xi 

mavenTw 3. E 
mi, 'lavovapiov x. 

"Amd Matrwvevt. 

Tis “Yyerepae Mazaprâemroc vide Ey Xpto- 

re nai Bhoe sie robe Optauobs. 
"lo Nixohd-B68a6. 

“Ac pâs ntoreboij Î] ptorărn abrîis Woyi 

du md Eperoraroy Îjiv etvat vă Tijy Rp0G- 

ovijdouev 20 vă XOTA0fâev Tăs oias Tae 

„sipac vai vă ebopalvopzda Tijy 00porărI 

îpriav ris Maxapibrnroe Tns, is xai. dn 

atâuatoc pâhiroc îjdio feet dvât). 

Kai eva pata za zâon ăvârun, Tjusic, 

odv Geo, vă ebptoxâueda sic rd axxpyl pc, 

ete mb Bownowpsori (adră uă moMIy evotav 

ză “păpobv îi “Yororne 7056). 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon. 

BIBLIOTECA CENTRALĂ 
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BUCUREȘTI 

vieirea Ta în grabă, după multa” Doastră 

dorinţă ; ale căreia preasfinţite rugăciuni 

fie cu noi ajutătoare în toată viaţa. Iar 

anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

foarte mulţi şi pe deplin fericiţi. 
1728, lanuarie 22. 

Din Măxineni. 

Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la porunci: 
Io Nicolae Voevod. 

S1 mă creadă preasfântu-Ti suflet că 

aceia ce dorim mai mult e să ne închinăm 

Tie şi să sărutăm sfintele-Ți mâni şi să 

ne bucurăm de prea-înţeleapta societate 

a Fericirii Tale, căruia Îţi şi curge din 

gură graiul mai dulce ca, mierea. 

Şi e de trebuinţă şi de toată nevoia ca 

noi, cu Dumnezeu, să ne aflăm în Scaunul 

nostru, la Bucureşti (acestea cu multă bună- 

voinţă o serie Înălțimea Sa). 

  

DCCCCXXX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre laudele Râmnicul-Să- 

ce merită acesta de la oricine. 

"Emiorodi, NrxoMov Boeâbăa zpăc Tv “le. 

pso6hbumy Xpboavdov, pthozpoviizixi). 

Maxapiorare, Boprare vai dyLoTate Ta- 

cptăpya Tis diac 26hews “lepovaahiju, xi 

zâsqs Imhatorivns, wbpte, xbple X pboavfie, 

ijp&repe îv Xptoră zârep ceânapibtare, ij 

Yuerăpay  MazaptoTrraL edhafâs RpOGAIO- 

pebovres, ziiv tepăv abri Gebtăv ăozatâpetia, 

Bzâpevot 705 zavayâfo» Bod 705 OxEnetv 

mai zeptepoopeiv zijy “YusrEpay Maxagt6T ra 

îv xp înneiq vai ebrmegig âurvenei, peză 

pa xpofiorrjtos. 

Abo tepă pâmpara ris “Tperâpas Maza- 

piocipos, axă ti] vai vip 700 TpEAOVI0S VE 

pappăva, paf” 6ors zhelozris edhafeias Eh 

fouev, vai dvă zii Eperosărtjy adzfis pteiav 

ozepbaâvas Epâgpev azohâzrot d 

Kipros ua sic mb Etc ăuesăntotiy, 

"E2e/Brpev pară Sc ars ănpas biizijs 

enfeiag ai zăg îepăs abriis eds xx 

pacprnăs edhogias, Wa May ed /aptozebuzyv 

=3 "Yueztpa Marapiâsrst. ”E-pvouev ai ză 

29 adrois Ompetobueya, Xa Fpb Făroy at 

pâpzBa az mapâlas Gan GT HIT 959 

Bg, soy dirty 20 ovrido azi șă- 

  

1 Spune, evident, altul. 

rat, 

1128, 

957 

Scrisoarea lui Nicolae Voevoil către al 25 Ianuar. 

Lerusalimului Frisapt, de prietenie. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, închinându-ne cu evlavie către 

Fericirea 'Ta, sfinţita-Ti dreaptă o sărutăm, 

rugându-ne de prea-bunul Dumnezeu să 

apere şi să păzească pe Fericirea Ta în 

deplină sănătate şi fericire neîntreruptă, 

întru mulţi ani. 

Două sfinţite scrisori ale Fericirii Tale, 

serise la 18 şi la 23ale lunii acesteia, cu 

cea mai mare evlavie le-am primit, şi 

pentru prea-dorita-i sănătate peste mă- 

sură ne-am bucurat; pe care să o pă- 

zească Domnul şi de acum înainte ne: 

schimbată. 

Am primit ca aceiaş înaltă evlavie fiască 

şi sfintele-Ţi rugăciuni şi părinteştile bine- 

cuvântări, şi foarte. mulţămim Fericirii 

“Tale. Am cunoscut şi cele înlăuntru în- 

semnate, şi înainte de toate ne bucurăm 

din înimă că Te-ai mântuit, cu Dumnezeu,
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1728, 
l-ia Februar. 

fose cani Băawiubto: imegtutver “tiv” Emayă. 
A Tie Tprtâpale Eporurărne -Dyteiae arie" 
5: &poe. Babe” obro:.:vă - Ginoyopai 6; i vă 
abtăvâ: î. xapă Îjâv îmi 'mhtovi 

E5/aptotoduzy e: Tpecăpz, Mrxaptărart 
n +obrote, dal. âră ep zpbe Tjpăe natprxiy 

oi a depui! ăănny: adrie: Xe pâc wopitg 
sai dp - 1 *Yperăpa  Moinaipărine * Grăhov 
Gcorpor too ci ză Paspaăă "brie: păotăy- 
BOT + pe i 

„Iăauey vai ră rad Badon: Tis, zad vio 
pas. "Adetdyâpov, vai AEropev 16: cîx gr6- 
patos vrizioy xa Omhatăvroy xarnpriow at- 
voya:5i0 Aioy 6 ifsrop dâyer dă, zy Mea, 

  

"Adstavâpovy 'dru. 'îiBehe vă răy Engiyody ai. 
ră movhia nai” ră d&vâpa 'uă ră poa rove. 
“H “Tperpa Mazaprârqe, xopie vă. EX" zor- 
obrgy prgdofiay, dd „ri ânapăuehhiy ris 
Gapiav xai- răe avaptOpuitobe peris, zdpn= 
peicat napă Tăyroy:. a abră «ră, memjvă, ăy, 
î topbo» ui riy coviv, du etvat vapOoa, 

duh GEGoa pă ră mrepă robe, xai sie rby 
Tapăvra Xpdvoy, xai sie robe uthdovrac w%b- 
xNove rob “1pâvov, pă ăvetodeizrove înalvone 
mporrava al ăovy XpbEA. ră Payaţoy 
abrije î voia mai 'tăs navoănrode! 706 '&pe= 
râs, xai dây BEhovy mabo vă rd wmpbrrovy. 
“Ilapowahodpev roivov zăy. roy, Baby vă 
  

pâs Gb îv râyet vă Anohabăouey - pă: 
xai ebpogriy riy! “Tpertpav Măxaptsrrjra, 
dă vă Epeopridiowev ai --abrorpooonot răe 
iepăc adrije ebyăe mai -nrpiniie edhorias, 
aiztvec -etrjoay, îpiv' ăpoyai. 2v Bi mawrt” ră 
33. Em) ris: Yperepac Maxiptârrae  0edQev 
Tăuzokia u3 navevruyî.. 

: at Imvonpion 0, 

. "And “Piu 
"ae a petspac A crapuderjcoe dis Ey Xptorg 

00. Ohos is Tode Gptomobe.! i : 

Flo. Nenodâri- Bitasii 

„a. Ac, Romi. copiile d-lui M.  Gheăeon) 

  

  

    
  

de durerile:-obişnuitei Tale patimi şi că- 
aștepți din ceas în ceas; recâştigarea, sănă-. 
tăţii Tale prea-dorite de mai înainte; Dum- 
nezeu sfântul. așă să; potrivească, pentru. 
a creşte și mai mult plăcerea, noastră. 

Mulţămim Fericikii “Tale pentru acestea 
şi pentru. părinteasea; și călduroasa-Ți iu- 
bire către: noi; să ne ştii și pe noi Peri- 
cirea Ta cu totul  prea-gata la părinteştile-i 
porundi. -. 
Am -văzut şi ale robului Tău, fiului 

nostru Alexandru, şi zicem vorba aceia: 
„din gura. copiilor şi a pruncilor alcă- 
tuieşte-Ti lauda. Dion retorul spune despre. 
Alexapdru- cel-Mare că, voiă să-l laude şi 
puişorii şi copacii cu frunzele lor. Feri- 
cirea “Ta, fără să aibi o dragoste de slavă 
ca aceasta, pentru neasămănata-Ți înţelep=. 
ciune şi. nenumăratele .. virtuţi, eşti lăudat 
de toţi; şi chiar şi păsările, dacă nu pot 
cu glasul, fiind pearticulate, dar de sigur 
cu aripile lor, şi în vremea 'de acum, şi 
în viitoarele cercuri ale vremii, cu ne- 

7 „lipsite. laude vestese şi vor vesti preasfân- 
tu-Ți nume şi prea-veneratele- Ti virtuţi, 
şi nu vor încetă, să, le vestească.- 

Ne rugina « deci lui Dumnezeu sfântul 
să ne învrednicească îu grabă să apucăm 
sănătos şi voinic pe Fericirea Ta, ca să 
ne “împărtăşim şi de față de sfintele-Ţi 
rugăciuni și părinteştile binecuvântări, care 
să ni fie ajutătoare î în toată viaţa; iar anii 
Fericirii Tale fie de la Dumnezeu prea- 
mulți şi pe deplin fericiţi. 

1728, Ianuarie în 25. 
| Din Râmnic. 

Al Fericirii “Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la porunci: 

a „Do Nicolae Voevod. 

3 DCECEXXAI 
Grigore Ghica-Vadă, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant „Notara, despre 

incheiarea tulburărilor la Tatari şi întoarcerea sa în Scaun. | 
“ Dpăgtne” Tiimas Xpoo4v6wp Nezapa. 

” Maxvapbcare, Srebra ze: xul Oeoceftozare- 
diac - x6hewe '[s- 

Pete, i 

dtonota, Nacţăpya '$ 

isa pre, - bp 
Xpeg 

s 
sere 

- 
* 

2 Xp <
 

  

1 Râmnicul-Sărat. 

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 
_Prea-ferieite, prea-inţelepte şi prea-cuz. 

cernice stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 
Ierusalimului, părinte al. nostru prea-vene- 
rat, ne închinăm cu toată evlavia Ferieirii, 
Tale. şi 'sfinţita-Ti dreaptă. o sărutăm,, pe
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pov Xa Tajo. Kri îjXBouev stă că Duda, 
usi ămohaboniev zijy îmawmpotdtry : piayi 

umrepa pas Xa cip îjperepay Apa petă 
câ grărăto pac “orpeie xl "2 m0hhţ apă, 
sai, edpapiărngiovs adăe Gvuntp morse 78. 
mie: “eipijvije xali zâyroy 269 ady Xop&- 

Be, o5ă6tdovuev: ră: zavăquiy adr: dvo-- 
io, Ka. 4j8% 2mavyamâbăpeda. ete ij 400 
pc, van. Edvovrec - “dAbjoy Bmă-mdy: “câoav 

1610 vii: note ds îrob mpodt&ynăzvipe 

piv Îi: 'Exorpareta,. Kat: mapnahobiey id 
petpoy '0b165 ănabăznza, fum Btepvhătij cip 
enr/oprpitibeteae, aber eipiiviiy, mal îmt6pi- 

Bzbom iv Ti văd maia xây Tpat pt 
AT OTAGLY “zohwppâwov, dă râd zavarțioy. 

*1s edzăv, nai atom Tipic ăzohaboa do 
căptoy Tis vanapias Xa Dăac ui &pizNias 
TIS ai epeogifipit dpăouc | re. 2IEBt% îs 

ebhogias re, îtă' "vă iv, Evrehescări] Ev eh- 
Samovin ) xardorasie vas pă Ti anda 
st> mai 27p050idy ris Tie Manaptierizes: îs 
i avărpa za Bece:Beie ea Xaptofe etrj9av 
fjpâv îră Gia 2avde pORAATI,pUOV, E 

1728, Pebpovagiov |: : 

Tis Sie Mrapăciizos 6 pază  Bebpa 

wiăe 47 îhos ei zobs Gptapiode. 

“oi prefac Duizae Bosfidas. 
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care să 'L 6 şi păvească Domnul în sănătate 
întru mulţi ani' şi dobândind din bielşug, 

cele „ee „doreşti. 

A aseuliat Domni Savaot părinteştila-Ți 

rugăciuni, şi a îm prăștiat întunecosul nour' 
al” luptei” lăuiitrice. dintre Tatari şi al răs- 
coalelor, şi-ni-a-dat j pace adâncă ajutându-rie 
şi păzindu-ne mâi presus de: toată înitâm- - 

plaea protivnicilor, şi dăruiridu- ri întoar- 
cerea la al nostru Scaun domnesc cu să- 
nătate, voie bună și seninătate, Şi am venit 
la Jaşi, şi am aflat pe prea-luminata dum- 
neaei maica noastră şi pe Doâmua noastră 

cu prea-iubiţii noştri sănătoși şi în imăre 

bucurie şi ridicând cântări de “mulţămire 
către Cel ce dă pacea, şi toate cele bune, 
Dumnezeu, şi am slăvit împreună prea- 
sfântu-l nume. Şi acuma ne și odihnim. 
îi Curtea noastră, revenindu-ni puțin după. 
atâta” osteneală şi suferință ce ni-a dat-o 

expediţia.” Şi, rugăm "bunătatea Lui cea, 
fără de margeni, să păzească: această pae 
căre ni. sa dăruit; şi să ni dea senina 
stare a lucrurilor multă vreme, prin prea- 
sfintele-Ţi vugăciuni, şi să ne învredni- 

cească pe-ngi cât mai iute şi de fericita-Ţi 
vedere şi de societatea Ta fericită şi să ne 

împărtășească nemijlocit de părinteasea-Ți 
binecuvântare, ca să fie 'cea mai deplină în 

făricive starea noastră cu aflarea şi pre- 

zenţa, Fericirii Tale; ale cării preăsfinţite 

şi de Dumnezeu ascultate rugăciuni să ni 

se dăruiască în toată viaţă ca pază. 

1728, Fevruarie IL. 

Al Pericirii “Pale sufleteseul fiu şi cu 

totul la, poruncă: 

Io Grigore Ghica Vocvod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o: €., IV, p. 299, no 161.) 

  

e. 

DECCEXXXII. 
Patriarhul Hrisant de Ierusalim către Compania grecească din Sibiiu, pentru Bucuresti. 

eleimosina. , 

(Studii +i documente, XII. p. 32, nv nun) 

. 

  

_DCCECXXXIII Si 
"Radu. ŞI Constantin, „fiii lui Ştefan-Vodă Cantacuzino!, "către. Patriarhul 

Hrisant Notara, despre, cărţile.-trimese; boala unuia din ei şi dorinţa-i de a.i şe: 18 Febroar. 

iertă posturile şi de ai se îngădui liturghie acasă. 
  

1 Şi mai sus se dă e scrisoare de la ei. V. tabla. 

1723, 

8 Februar. 

11728,
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Owpov zarpixiiv edvotav rie 'Yueripac Ma- 
xXptâcijtos, rnpobvtec Ev rate xapălate Tiny 
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sic ri “Ypertpav Maxaprârnra, Tv Tv eă- 
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1 E] şi fratele Radu. 

  

Prea. fericitului şi prea-înțeleptului stă- 
pân şi Patriarh al sfântei cetăţi Ierusa- 
limului și a toată Palestina, iar al nostru 
părinte dela început prea-iubit, îndeplinim 
închinarea cu venerație și sărutarea dreptei 
Tale izvorâtoare de haruri. 

De şi încă nu ne-am învrednieit în deo- 

sebi de scrisoarea părintească a Fericirii 
Tale, dar am cunoscut vădit din scrisoarea 
trimeasă preasfinţitului Mitropolit al Bel- 
gradului şi arhiepiscop al Sârbilor or- 
todoeși, ce se află supt stăpânirea, chesa- 
ricească, înăscuta aplecare sufletească a 

Ta către noi, precum nici nu ne îndoim. 

Am primit încă şi ştirea pentru cărţile 

pe care părinteasca-Ți bunătate voiă să 
ni le trimeată după cererea noastră, deşi 
nu ştim ce sunt, de oare ce încă nu ni-au 
venit în mână, lăsându-le omul cu care 
sau trimes, la lazaret. Ci nădăjduim ea, 
fără zăbavă, să le avem în stare bună. 

Pentru care ne rugăm călduros să nu ne 

laşi nemângâiat, ci să ni serii o scrisoare 
de binecuvântare, şi casă avem încă şi si- 

gura explicaţie a naturii şi cantităţii zi- 

selor cărţi, pentru ca, atunci când le vom 
luă, să cunoaştem şi ce s'a păstrat. Noi 
însă am fi voit şi înainte de a le luă să 
mulţămim foarte gătitei bunăvoinţe a 

Fericirii Tale, păstrând în inimile noastre 
neştearsă amintirea binefacerii şi datoria 
neuitată ce o avem şi o vom aveă către 
sfântul şi de viaţă primitorul Mormânt şi 
către Fericirea Ta, părintele nostru prea- 
binevoitor şi prea-curat păstor, şi de ar 

da Dumnezeu ca prin rugăciunile-Ți de 
Dumnezeu ascultate să putem cândvă să 

arătăm prea-călduroasa noastră râvnă. 

După aceia, ca spre un prea-osebit al 
nostru stăpân şi părinte și ca spre un 
dascăl prea-înţelept şi prea-încereat, şi 
stâlp al Bisericii drept-eredineioase a 
Răsăritului, cutezăm şi scriem cele ce 
urmează, şi ne rugăm să nu Te împo- 
vărezi asupră-ni, ci ca un părinte iubitor 
să porţi sarcina celor neputincioşi. 

Noi, stăpâne al mieu prea-fericit, de 
feluritele patimi şi tulburări ale acestei 
întâmplătoare lumi, care neîncetat dela
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6fev nai ăvayuatopeda, nori 7iv may tarpăv 
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riv &nosroatxi Gbvauuv zis “Yperepas Ma- 
xApiâTiros vă ovyxaravedoy svuralâs xai 

zaTpinâs vă păs orelă ebhoyiay nai ădzay 

eipăpus, vă îp.zopobusy vă xaradbopev, Eoc 
05 Venim 6 Wabe vă edptoxâpfa măporxot 
ei; rabra ri up, Enetâij, xai ă5vvărus Eyo- 

pev ănhoc, Bwohoyobvres Gr. rodro tv ră 
Xăpvouev dă Tpbpiy Xa Graal, Gh £ 
ăvă'Ţxrjs, ai, dă mo aonavdădtatoy, 05! uâvat 

îv xpoatâ rd map buâv mzeumbuevov hui. 
Ilgocsri zapaxahvăuev vă Epopev napă ris 

“Tperepas Maxapiormroc xai iv ebhoţiay xai 

ădetav, Gtă vă Îiwmopubuev vă Epope» 1dies 
(ads vai foc Topa 8£ Gvăyurjs etopev, 

e»proxâpevat xai ustă rile wopize Tv biti 
rpbe 2 mai sis Beveriay vai 230, &hAi xai tălws 

juc) riv aăxohovbizv Tie ipboăitov TiOTewe 
etc ro onârt pas, puhărrovrec rbv avayuniov 

„oi 6oo0y Avvarbv TpOGTnavta TGROV Sis TOTO, 

Tă xăpvopwev Bari Gatopefia mohhăn vă 
ăiMtauey xatotziac val ronavs, made 02y 
ăpotbăNhouev vă eivat 1vworăy Ti) "Yuettpa 

Maxaptorazt, mai Ext voi tă zijv Îjuerepav 
Îjowpiav zeptoootepav xai ăvănavatv. “pes 

E-/opev zip Xăetav ănb răv zavteptorazoy Mrj- 
-pozohizry wbptov Mwboty 3, GAP ăyazâpey 
+0 zaparzhodpev XX ARD Tâv A0tyhy RATSpA 

was, zijy “Yuezepavy ooporări,y Naxamorrjza, 

sai Zo0Mă zapaxaobp=v vă pi, păs Rapa 
et zijv 85, nai ză păuara ăs pic 
vă oraBodv Gră ză ăxivâbvov uă 7 tony 
05 aie» zabmţo»utyoo buy, sis 7ă perâ/t 
+60 “Aniov Tăzo», x5p Mederio», Gtă vă 7 
dom es zby xbo Leopuoy XaGtprv Becoa- 
nova, voazăv Ton, 1ai Ti abis Manzpt6- 
art, pai. BEhouev ză Ep aozahos vai va 

ds, Mă mă Gauia Gha ebzpuet para f£- 

hope etoza Dafgpeot Eos E0pâtis dazvol;s. 
Tabra biz zapanahobpzv. A: 0E 

. 

- Ti 
2 
4 

"3
 

RA ăia! 

„ai GepzeBzis edai Dubv etoav că Zi 

ie zoha pad. 

2d Beras, Pefpomţio» ef, arti), 

    

1 Ms. zdpws?iav, 

2 Doamna Păana. 

3 De Belgrad. 

8061H5. Vol. XIV, partea a l-a. 

  

nenorocirea noastră sau urmat, ne găsim 
cu oarecâre slăbiciune trupească, pentru 
care suntem siliţi, după sfatul medicilor 
(şi din alte pricini pe cure înalta-Ti înţelep- 

ciune poate să şi le închipuie, care urmează 
la străini ea noi), să căleăm adesea pos- 
turile lăsate din părinţi, şi de aceia rugăm 
călduros puterea apostolească a Fericirii 
Tale să binevoiaseă milostiv şi părintește 
a ni trimete binecuvântare şi voie în scris 

să putem mâncă de frupt, atâta cât va 
vrea, Dumnezeu să ne aflăm pribegi în 
aceste părţi, de oare ce suntem altfel nepu- 
tincioşi, mărturisind că aceasta n'o facem 

din trufie şi risipă, ei de nevoie, şi, pentru 
a nu se face scandal, va rămâneă ascuns 

ce ni vei trimete. 

Încă ne rugăm să căpătăm dela Fericirea 

Ta şi binecuvântarea şi voia ca să putem 
aveă în deosebi (precum şi până acum 
de nevoie avurăm, aflându-ne și cu dum- 

neaei mama, poastră, şi la Veneţia, şi aici, 
dar şi noi în deosebi) slujba credinţei or- 
todoxe în casa noastră, păzind cele de 
nevoie şi cât se poate mai potrivit pen- 
tru aceasta. Aceasta o facem pentru că 

suntem adesea siliţi a schimbă casele şi 

locurile, cum nu ne îndoim că e ştiut 

Fericirii Tale, şi încă şi pentru a noastră 

mai mare linişte și odihnă. Noi avem voie 

dela preasfinţitul Mitropolit chir Moise, 

dar ni place să ne rugăm şi de obştescul 

nostru părinte, Fericirea Ta prea-înţeleaptă, 

şi mult ne rugăm să nu ni treci cu ve- 

derea rugăciunea. și scrisorile să orân- 

duieşti a se trimete pentru ferire de pri- 

mejdie cu mijlocul sfinţitului Tău cate- 
gumen, la Metohul Sfântului Mormânt, chir 

Melecie, ca să le dea dumisale Gheorghe 

Chaveris din Salonic, cunoscut încă şi Fe- 

rieirii Tale, şi le vom areă sigur şi fără 

îndoială. Pentru care binefaceri toate vom 

fi îndatoraţi până la cea din urmă suflare. 

De acestea fieşte ne rugăm. ar preasfin- 

tele şi de Dumnezeu ascultate-Ţi rugăciuni 

fie-ni în viaţa noastră de pază. 

Din Viena, Fevruarie 13, 1728. 
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13 Februar. 

Tijs “Yuertpac Maxapiârqros rametvoi mai 
ebhabtorarot wară Îlveduo, “Apoy vioi xai 
npidoubrarot brmpărar: 

Pâovhoc Kayraxovtrvs Basoapăfas, 
Kowvorasrivoc Kavraxevtijvăe Baooapifoe. 

| | 

| 
| 

| 
| 

| 
(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Ai Fericirii Tale smeriţi şi prea-evla- 
vioşi fii după Duhul Sfânt şi slugi prea- 
gata: 

Radul Cantacuzino Basarab, 
Constantin Cantacuzino Basarab. 

DCCCCXXXIV. 
Ruxandra Ghica Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre în- 

sănăloşirea acestuia şi întoarcerea în reşedinţele lor a lui Nicolae Mavrocordat şi 
Grigore Ghica. 

+ Maxapiorare, Gopbrare xoi drtbrare 
deonora, Ilorpripyo ris diac z6hewe "lepov- 
Oxhij, wbpte, mbpte Xpboavdz, ijuerepe 8 
Xprorâ nărep ceâaopubrare, viy Siy Mawa- 
piârnra  navevisfâe TDOOAWVODuey Mal. Tijy 
oeâaouiav adrijs Betrăv donatâuzda mai 26- 
uefa 705 râv Ghoy Bzod vă ziy BrapbMărrg 
bytaivovsay, peră paxpobornros, mai ebijue- 
podsay dă flo» mavroc, per” Entevylac rây 
2v 02 aoris xaradvpioy. 

- Xebaapiay adriis Sntorohiy per ebhofatac 
2hdGopey, nai, vvâvrec v adrijc dr ij Ent- 
pacay ră Xerpaytuă mai modă z407, 
xal. rijy EhEmoey d &yros Geăs ij byetav es, 
Eopquev xară TONĂ, vai napaxahobuev rijy 
adrod ăyadorara vă riy Bamvhărr sic ză 
Sens £v ăxpa pete mat mavrăe ăfovhi ro» 
ăevorov. Ebyaproriav vă Exm ră nodvbuvnrov 
abrod 8vyoua nod ziv tiwoe vă bmodeydij 
Xa ră dynhdrazov Ad&yrmy xoi zapupihra- 
7oy Tv &dehpdy, uă btetă, Evfivuov mai 

vadiivtoy EăvyoBovy eic răv îjțeuonzdy ddrod 
Opâvov, xai păc Exaponsinoe uă ri eipnyw- 
xi TV 2palvâroy xarăoraowy. "Anehabsa- 
uevy xai. Îjpeie rbv BymAdrarov Adbivemy xai 
zappihrazoy fuây viăy dc Enefouoboauev, 
weră noMijc xapăe, xai îâoOruev adbre vi 
ăonuo0odpey za vă EXEnowey ră zipaApto- 
zatoy Xa ăyrehzăv zpboozov zis “Puqh6- 
îmtos Tov, xal sâctdonuev my Zhetiuova vai 
eipmvozotby Bzdv 8 ză păa mat mhobotov 
adrod mpbe- pe theo. “IL Exhaaporăzn 
Acuva vai zauodrări, Înv Y5u'0m 2poozoysi 
ziv Liv Mazaptârira xi dozălezat i os- 
Basuiav adrie dettăv, 6 O vot Xa 7 euuteth- 

70d ăpovtos ras, eb- 
)afsoraza ăsrâtovrat Tv Ginv ms Getei, 
Tă î8 Em cije Sie Mowapormros etnoav 
Gecfev misiora re mai ebruxsotara. Ai za- 

TA Înv X6p, mată 

  

“ Prea-ferieite, prea-înţelepte şi prea- 
sfințite stăpân, Patriarh al sfintei cetăţi 
Ierusalimului, doamne, doamne Hrisant, 
al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 
nerat,, Fericirii Tale cu toată evlavia ne 
închinăm şi venerata-Ţi dreaptă o sărutăm, 
şi ne rugăm de Dumnezeul a toate să Te 
“păzească sănătos, eu viaţă îndelungată, și 
fericit în tot cursul vieţii, cu dobândirea 
celor ie întru Dumnezeu dorite. 

Venerata-i scrisoare cu evlavie am pri- 
mit-o şi, aflând prin ea că 'Ți-au trecut 
patimile de mâni şi de picioare, şi Ti-a 
dat mila lui Dumnezeu sănătatea, ne-am 
bucurat foarte, şi rugăm bunătatea Lui 
să Te păzească şi de acum înainte în de- 
plină sănătate şi fără a gustă ceră din 
cele ce nu voieşti. Aibă mulțămită numele 

"cel mult lăudatal celui care Te-a învrednicit 
să întâmpini și pe prea-înălțatul Domn 
şi prea-iubitul nostru frate, la întoareerea-i 
sănătoasă, bucuroasă şi senină în Scaunul 
său domnese, şi ne-a bucurat cu paşnica, 
stare a lucrurilor. Am căpătat şi noi pe 
prea-înălţatul Domn şi prea-iubit al nostru 
fiu cum doriam, cu multă bucurie, şi ne-am 
învrednicit iarăş a sărută şi a privi faţa 
prea-cinstită şi îngerească a Înălţimii Sale, 
şi am slăvit pe milostivul şi de pace fă- 
cătorul Dumnezeu pentru marea și bogata 
lui milă către noi. Prea-luminata Doamnă 
şi prea-iubită a noastră noră se închină 
Fericirii Tale şi-i sărută venerata dreaptă, 
de asemenea şi prea-iubita noastră fiică, 
cu boierul ei, cu cea mai mare evlavie 
sărută sfințita-Ţi dreaptă. lar anii Feri- 
cirii Tale fie de la Dumnezeu foarte mulţi 
şi foarte fericiţi. Preasfintele-Ți rugăciuni 
să ni se dăruiască spre mântuire.



  

vâpalt  adrijs 

orrpiav. 
1728, Pavpovapiov 13. 

Tis Sic Maxaptâraros 1 ară mvedpa 

Owpărnp mai is mode 6ptowobc. 

“Pot4y5pa. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

„a “papiofeirjoav îpiv zpbs 

1728, Fevruarie în 13. 

A Fericirii Tale fiică sufletească şi la 

porunci: 

Rozandra. 

DCCCCXXXV. 
„Zoe Doamna a lui Grigore Ghica-Vudă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre întoarcerea de la Hotin şi buna întâmpinare a soţului ei. 

Zoh Adyva Xpwoiv0e Norăpg. 
Seâzopiay abris Entorohiv uer ebhabeias 

npohafdyroc, vre ei Xorivtoy, zhăGonev, ai 
tă riv Bzoopobprizov Dyteiav oas Exăvmpsv' 

Zivopev mai ră îy adrij, xoi ebgaptorodpev 

ri 5 Maxapibrqr mat Bă rijy ăefovov X0- 
pryiav zâv zavaiitoy vre sbyâv nai dă răe 

onpurăzas val Enopeheorăras abrije zagn- 

mopiac wat vovdzolas ete ră Entroijoavta 

more neptorarină mpângpara ai Tăc Guise 

rapaxâs. Ms tv riv ănexpidmpev 08 rore 

ed0ds, div ăpuprfădhopev dr d3v BEde pă 
obveptotii, re Tpopopnpevm î Moxapi6ras 

co» zi ăxpav Îjâv mpbs abriy ebhăfetav, 

1 VWOOXOVGA 1ahâs iv Exeloe 70Ă »pEpry- 

voy al XaTbâdv0v xardotraaiy pac, &v 05TWG 
ăvoude Tâv 2poiuăroy popă, îjris vai 20- 

40 aizia vă pi Awroptoopey vă iv ăno- 

xpiâpsv pexpr rodâe, vai ROApaXxhODuEy Vă 

ps So7/0p190. Topa dus dzdoaap.tvov vă 

siva rb zohbuwvrjzoy Boya Tod Eiprjvozotod 

9:05, 6zod zai ză pătpara Ehafov 7EhoS 

afwoy wa ebrbyâs, vai tăy DprjhOTaTv 

Adfyzry ăzehaboapev 6 Ezinoboboapav, e5- 

9op.oy xai 
6 Kopoe 

Dpaivovra" Gyzep Xwywfley zepitzot 

cod dotnoă îv Gabeia cip Xa 

moverzi orepeset Duetepots OcozetOtay eb- 

-ais, ofatwves “papiabeiroav îjpiv tă Bio» zav- 

ăc GDhIAZI,pt6v, 

11728, Gefoovagio» 16. 

Ti pihzaza Tm, Etapizos 6 Gazrtoritos 

ms, edăafenzaza ăaziboveat zi ayiav SI 

Botev, 

Tis vază zedpa 6b- 

“ăznp uri es robs &prou0ds. 
Sîs Mavzagpt6s1j%0s 

Joi, Adus, 

(Legrand, o. c., IV, pp. 211-2, n 164.) 

      

Zoe Doamna lui Hrisant Notara. 

Venerata-Ţi scrisoare cu evlavie am 

primit-o dăunăzi, fiind la Hotin, şi pentra 

sănătatea-Ţi de Dumnezeu păzită ne-am 

buenrat; am cunoscut şi cele din năuntru, 

şi mulţămim Fericirii Tale și pentru îm- 

bielşugata dăruire a preasfinţitelor Tale ru- 

găciuni şi pentru prea-înţeleptele şi prea- 

folositoare-Ti mângâieri şi îndemnuri în 

lucrurile ce năvălese şi în tulburările tă- 

tăveşti. Ci că nu i-am răspuns atunci 

de-a dreptul, nu ne îndoim că nu Le vei 

supără pe noi, de oare ce ştii Fericirea Ta 

înalta noastră evlavie către Tine şi cunoşti 

bine starea noastră de aici, cu multe griji 

şi multe suferințe, într'o aşă de neobiznuită 

înfăţişare a lucrurilor, care a şi fost pri- 

cina ca să nu putem a-Ţi răspunde pănă 

acum, şi ne rugăm să ne ierţi. Ci acum 

să fie slăvit numele cel mult slăvit al fă- 

cătorului de pace Dumnezeu, că şi lueru- 

vile au luat un sfârşit senin şi fericit, şi 

pe prea-înălțatul Domn l-am găsit cum 

doriam, voios şi sănătos; pe care de sus 

să-l tot ţie Domnul de acum înainte în 

pace adâncă şi întărire de mulţi ani prin 

ale Tale rugăciuni de Dumnezeu ascultate, 

care să ni se hărăzească în toată viața ca 

pază. 

1723, Fevruar în 16. 

Prea-iubiţii noştri copii, şi mai ales finul 

Tău, cu cea mai mare evlavie sărută sfin- 

ţita-Ţi dreaptă. 

A Fericirii Vale duhovnicească fiică şi 

la porunci: 
Zoe Doamna. 

963 

1128, 

16 Februar.
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1798, 
16 Februar. 

1798, 

22 Februar. 

DCCCCXXXVI. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat câtre Patriarhul Hrisant Notara, despre nişte 

vorbe grele 
Vodă Ghica. 

Nixâhaoe Mabporopâăroc Xpvo3v6p No- 
Tă.pa. 

Tv îepiv Bsttăv rîic “Tperepac Moxapi6-" 
qtoc peră modic ebizfelac donatănefa. 

“O paxapiere aftvrns xai mariip pac &- 
Meyev Bru 8ăv elvar ăXho poprioy Gapbrepov 
âmb răv doxov, Kai ofiuepov, osf4opubrare 
nărep, mdrd rm EBompăoapey sic rdy "Aoy. 
"Hfe: rdy Iporioauav si îopitev 1) Manapt6- 
ris 705. Mâc dnsugi6q Br xaradwătet rby 
[pryâprov-Bodav, uzi cina mâc npene 6 
Nixohăn-Bedae vă eiva xaBoe cva, xadvoc 
moi pahazde, voi pt XXho... Mă cijy dyiav 
me ebyijv ai tv p66p Qeo Exfaufot Euet- 
vauev. Meră 6hirmy pay rv stavadaM,Ga- 
45, X7i pă pevăhov X60y răy Exaraneloa ev, 
Xa pâc Sării etc mhăroc robe xpwoobe 
Xa dyiove 7ije Aovove, tobe oielue ră Eu 
2brp abrie opwiosi xai neptvoia usi ăp- 
woGovrae Ti 2phc Îpâc (Tov Bhos sărije vai 
Tây iuv ras vebuărov 2frprru&vov) (sos 
ANăn 1% narpruii PeĂOGTOpȚig 0 Gza- 
Qeia, azi xară moMhă ebyaptorobuay ri) “Y- 
pwerEpa Maxopiorari, "lzoc 5 Bade! Tă 3: 
Em ris “Yuetâpac Mănapârmroc măunoha 
ai maveoroyi, nai ni mavăntat abrije egal 
ue” Tuây. 

1728, Gefpovupiav 16. 

Te "Tuertpac Moxaprârnroc vibe îy Xprorâ TS 3 petef ț 
* cr 3 + +? p 

x9i Doe sie robe 6prouobe, 

"lo, Niuhnos Boeâ6dag. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 210-1, no 163.) 

ale acestuia, ce i-a raportat Aga, în legătură cu purtările lui Grigore- 

Nicolae Mavrocordat către Hrisant No- 
tara. 

Sfinţita dreaptă a Ferieirii Tale cu multă 
“evlavie o sărutăm, 

Răposatul nostru domn și părinte a spus 
că nu este o povară mai grea decât cu- 
vântul. Şi astăzi, prea-venerate părinte, am 
prețuit aceasta la Agă. A venit; l-am în- 
trebat ce ai hotărât Fericirea Ta. Ni-a 
răspuns că osândești pe Grigore-Vodă şi 
spui că se cade ca Nicolae-Vodă să fie 
cum este: slab şi moale, şi nimie alta... 
Pe sfânta-Ţi rugăciune şi în frica lui Dum- 
nezeu am rămas înlemniţi. După puţine 
ceasuri ne-am luat iar de vorbă cu el, şi 
eu multă osteneală l-am încredinţat, şi ni-a 
înşirat pe larg euvintele-i de aur și sfinte, 
proprii înăscutei Tale cuminţenii şi iste- 
țimi şi potrivite cu călduroasa-Ți iubire! 
și părinteasca prietenie şi simpatie către 
noi (cari atârnăm cu totul de Tine şi de 
sfinţitele-Ţi porunci), şi foarte mulțămir 
Fericirii Tale. Domnul fie milostiv! Iar 
anii Fericirii Tale fie prea-mulţi şi pe de- 
plin fericiţi, şi prea sfintele-Ţi rugăciuni 
eu noi. | 

1728, Fevruarie în 16. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 
totul la porunei: 

Io Nicolae Voevod. 

DCCCC*XXXVII, 
Medicul Toma Testabuza către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala 

acestuia. 

"Eatotohij Buyă Tesrapobrta (sic) îatpod apă 7by “leposodpuny, Xpboavdov, ia- 
9povIjTiXii. 

, , . e , > + 7 = a , e Morapiorare, oprotare vai ybraze Stozora vai [larprăpya rîe diac n6hewe “ls- 
povsahiju, zai năsws Ilahatorivne, îv Xptor uot aizep cefaoutrare, zijv “Ypertpay Maxapt- 
dcrjra dovhuâc zpoorwvă vai râs oefaouiavs mbrije yeipac sdhafâs dozăbouat, Geduevos rod 
ărțioo Qeo5 tva Sapohâzrn ri 'Yusztpav Mazagtocrza îv Xxpa byeiq vai edâxuovia drivexei, 
WeTă năyruy 7ây varavuloy, 

LefAoptey Abrije pâupa apoorvijtoe Exafov, 2£ 05 7vohe zăe avabăs arie byeiae 
x0 uni Aizy Everăc, 2păprv Ghovoyue. "Eyvov pai ză E9' elice oruetâvueva, nai ebyaptoră 
cf) arie Seânoptbrae dă ri apte ue abrij zasprxijy ebvotav ai zvevuazinijv otopiy. Kai 
ponvo»p&we uăy Ehoni6ry, wabâv îs: Ennoyev xatpăv înavdv, vai îvdoe md z0 zâdovs



  

ri zodaias, perpahția” sroptvoe 88 eyâprp »mepfalhovrioc, Xa tăctaoa rhv Bebv ori 2hen- 
depbdm ră zâvov, mai Dyiaivet: ăpaore ai eis r &fîe 0 vrac Gebe vă iv pphâce avorăpav 
rod mădove xai bytaivoboav dă lov mavrâs, 

"Eu 55 wvapitovoa 7) XeGaoutârrs ris Bio» tăind 7nc, 1ai sis răc mposroţăs mai 
ee râs Govheboete rme Etotbraroy xi npobouorarov, Tv TapARaND vă pi, WE DOTEpIGm, Xa 

eie rd 8fijc ebwatpodoa Tăv os6aspioy rpe, es Erjhoriutv ris tverie po Dyelac rs îv 
Kbproc & ads âwacmpsim mavevâziuova nai mmveoryi: de wi oi Ozometbete ebyai etrjoav 

ue? îuâv ăpoyai. 

ax! Pefpovapiov +4. 
Tic "Yuerepac osfacutorărns Maxaptornroc zanetvhs 8oîoş, 

(Bibl, Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCCCĂXĂVIII. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre veşti 

bune de la Poartă, banii ce-i dă Mihai Racoviţă din datorie ca să iasă de la Edi- 

cule şi dorinţa sa de a se liberă fratele fostului Hatman. 

"Eatoroi, NinoMov Mavpoxopâăro» ape 
zăv XpdoavBov, zzpi zâv xwv85vov Tod Mugai- | 

Bâa “Poxobirta. - 

" Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat către 

Hrisant, despre primejdiile lui Mihai-Vodă 

Racoviţă, 

Tv “Yperăpav Maxaptbrara ai. abre ed- Pericirii Tale iarăş închinându-ne, sfin- 

Mufe mposayopebovres, ri tepăv abris 0e- :  ţita-Ţi dreaptă o sărutăm. 

Erăv gonabâpeta, 

Tă ypănpaza ânod ănb Baathebo»oav ps Scrisorile ce ni-au venit de la Țarigrad, 

TNBaot, Gz5xopuorare zârep, mă mă Eheoc 705 :  prea-venerate părinte, cu mila lui Dum- 

Qenă ua dă râv lzpav edpâv râs Ypuerâpa nezeu şi cu sfintele rugăciuni ale Fericirii 

Maxaptâcrjzoc, nepteipov noNhăe Xaponaias &i- ale, cuprindeau : multe veşti îmbucură- 

Ofjoete âvă măc mpoxeruevae boboci pac, toare pentru trebile noastre de acum, cum 

xaBăe zăc îtebper, ani ză dou îypăbapav i le ştii, şi câte le-am scris stăpânilor noştri, 

cote zodoypoviote adera ua Epiâvmoxy |! cari să trăiască întru mulţi ani, s'au arătat 

modă ăpeoră, wâhora 5 xamipec, acd îo- | foarte plăcute, mai ales caimeaua (rapor- 

meihapev Xe etvat TDhD/pDvot, 17 tă Tâ | tul) ce am trimes; trăiască ei întru mulţi 

zavaţiov ev ris 'Tpectpac Maxaptâci- ; ani şi. prin preasfintele rugăciuni ale Fe- 

z0c 6 Gto Bebe vă sivat Gonjoc pas, map | ricirii Tale Dumnezeu Sfântul să ni fie 

05 ad0wc ză Erm abzhs einozv zâunoMa xai ajutător. de la care iarăş anii Tăi fie prea- 

2AvIdToyĂ. mulţi şi pe deplin fericiţi. 

Mă ză Etoda cod cepepion Dosepoy axă " Pentru cheltuielile oştirii,: după multă 

zohby âpâva dmâp ris opzeiac pas, zodre — luptă pentru folosul nostru, a prea-înăl- 

Dr ĂOTĂTOV Kezyovdazasă, z05 abfeyza» pac, '  ţatului Chethudă-Paşa, domnul mieu, şi a 

vai z05 2yBotacăzao Xarţi- Movie păr Egee „_ prea»slăvitului Hagi-Mustafă-Efendi, prea- 

705 Bemozăro» xotvod ehepytzo), Ai idoy :  căldurosul nostru binefăcător, şi a altor 

nepiacăzovy, xap25657, îÎ ozfears ete pzipas meghistani, sa dat lucrul in mânile prea- 

05 îvântosacm TenorepBap-Bretyen, dă vă slăritului Tefterdar-Efendi, ca să-l îndrepte, 

zi &opdoog, sv Bo" vai ăpnozes vă ua- 
doro îi vagdia z09 47 vă avi Cap 

VS. 

cu Dumnezeu; şi de-ar dă Domnul să se 

înmoaie inima lui şi să se arăte mulțămit 

cu puţin! 

„0iă porz26 Xaărepapidis ua paovat 

uzis hEzouav 7d pi ui do, 0 pi, ît- | Boierii noştri capuchehaielele se bucură; 

at: n horn uni ză E3oda. noi zicem vorba ceia: „până nu văd, nu 

Mlagparzănbuzy ză magi vă eta ăvEtân- cred“; ne gândim şi la cheltuieli. 
    

1 Poate îndată dpi iaşirea din Domnie a lui Mihai Racorită (Octombre 1125). Deci 1725, pănă la 

20 Febroar 1728, data scrisorii lângă care se află în copie. 
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112%, 

pănă la 

22 Februar!.



966 

1728, 

18 Mart. 

mov, ăv wait Băv GbprBohouev Get o05rw 0âde 

etorav mâvrore, ai vă Exopev 0»y7vbp:ny. O 
Mexăh-Bodae, dă vă pi) xaBiom sie robe 'En- 

mă: Kovhdlec!, ăpyroe uai Gide nd ră ype- 
ostodpeva ri) xparată Bacrhela 6 uoho- 

vlas ron, | 

“H Maxaptorae ac, Raporahobuev, vă pe- 
otrebon && rijvy 2hevdepiav rod a6zpod rob 

Tpoovy Xarmuvov” ăv voi Ex 6 Exdoup6- 
rares Lprrâp-Bodac, 6 napapihrarâc pas vide, 

pepuăw nam abrod, Gus îwmopei vă rby 
soiyopion îÎ "Exhaprpărns 705, mai mohhă 

wadă. Dede xăug. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) : 

  

“Ne rugăm ca această scrisoare să fie 

tăinuită, deşi nu 'ne îndoim că aşă va fi 
totdeauna, şi să avem iertare. Mihai- Vodă, 

ca să nu steă la cele Şeapte Turnuri, a 
început şi dă din ce datoreşte puternicei 
Împărăţii prin sinetul lui. 

Fericirea Ta, Te 'rugăm, să mijloceşti 
pentru libertatea fratelui fostului Hatman; 

chiar de ar aveă prea-luminatul  Grigore- 
Vodă, prea-iubitul nostru fiu, firman con- 

tra lui, dar poate să-l ierte Luminăţia Sa, 
şi foarte bine 'ar face, 

DCCCCXXXIX. 
Drako Suţu, Mare-Logofăt muntean, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

Ştiri din Constantinopol, bunăvoința Domnului către el și despre mulțămirea Mi- 
tropolitului de Salonic că vorbeşte despre dânsul cu Domnul. 

"Emorodi) Apăxov Xobrlov, Meyăhow-Ao- 

obero» Biaiac, mepi ris mpbe abrăv ed- 
volac rod îebvoe. 

Maxaptorare ua c=faouiwrure 3tonora, 

iv “Ypertpav Maxaptorijta Bobi 7p06- 
xDvO oi ră tv Tâv modâv adris XOnă- 
fowat, Beduevoc rod mavaţăov Geo Oros 
Bapvhdrrg adrijv ăvosov, ebibuov, dă xai 

ăvwrEpav navrbe &vavio». 
Xefaoutov adrijs vpăpua EXaGoy, 10i dă 

iv &radiv rs bpelav Kbptov zbvy Gedv &- 
d6âaca. "lyvov mai ră Goa pă Great dă 

ri Oz66eow 6rod mpoabbvruc eipa zap- 
xatoet rijv “Yuertpav Maxaptorijra, vai, 8- 

medi) Gpiler nâc 6 bimGraros vai sbepye- 

muzbrarăs uot AdOfvrns pioev Or. xară ză 
zaphv Gâv ovpupepet, ăMo 0ăv Ejo vă sinâ, 

zapă Gri Ey& elpat Bodhoc mtarăs râs VW 

AGrijrâs Tov, Tâv abBevuxâby 709 vevuăroy 

cEpripuat Gzore elvat ră Era rod 205 

xp 6 Sptoybe ris “YUAGTIITOG Tod, Tre elvat 

vai sis rob Aoţov nov ovuptpov. 
KRarcă ză zaphy Băv Exo ăho ri vă s1j- 

uetoow Ti, Mazapioenzi ns, 2api, ue” 6ons 
mhsiocns ebhafeias rijv oefaoulav anis 8e- 

&ăv aozalâuevos, vă zapannhtow a Bodo 

rs vă pă pană, vă pă zepăzg nai vă 
WE G50T% sis zdy bbrdotarv po! Adfzycry. 

“O ăvâctbrazos "Eodâ-"Eptvrrjs cn 2po- 
oavopebsi rijy “Yperspav Maxapibryra, Exetdr, 

1 Edicule. 

Serisoarea lui Drako Suţu, Marele-Logo- 

făt al Terii-Româneşti, despre bunăvoința 
Domnului către el. 

Prea-fericite şi prea-venerate doamne, 
Fericirii Tale cu supunere mă închin şi 

urmele picioarelor Tale le sărut, rugându- 
mă de prea-bunul Dumnezeu să Te ţie fără 
boală, bneuros, sănătos şi mai presus de 

tot protivnicul. 
Scrisoarea-Ţi venerată am primit-o, şi 

pentru buna-Ți sănătate pe Domnul Dum- 

nezeu L-am slăvit. Am aflat şi câte-mi serii 

pentru treaba cu privire la care rugasem 

“mai înainte pe Fericirea 'Ta, şi, de oare: ce 

spui că prea-înălțatul şi prea-biriefăcătorul 
mieu Domn a hotărât că deocamdată nu 

e de folos, alta n'am să spun decât că eu 
sunt rob credineiosal Înălţimii Sale şi atârn 

de domneştile-l porunci; când e voia lui 
Dumnezeu şi porunca Înălţimii Sale, atunei 
e şi pentru mine folositor. 

Deocamdată n'am alta să însemn Fe- 

ricirii Tale decât, sărutând cu cea mai 

mare evlavie venerata-Ţi dreaptă, să mă 

rog, ca robul Tău, să mă iubeşti, să mă 

mângâi şi să mă recomanzi prea-înălţa- 

tului mieu Domn. 

Prea-slăvitul Eşad-Efendi cu prietenie 
se închină Fericirii Tale, căci, spune el.



  

Mer, Să EXetbiv dpabixâv oi zepotâv 
Mtewy “DoTepeirat WATĂ Td TApbv Tv XApaK- 

chpoy rns' e râoov napunadsi, Gaoy vă EX- 
00oy eic Thy uviumv ns at XSate, vă pw- 

ârr ăvetaheinrobs eic ri pori Tn< robe 

xapaxrîpas ris ăxpatpvobe Aănns. 
*0 Acurăp Govotuacl rijv Beftăv Tri do- 

alertat, 

“Oooy vă &nowaotoy î Maxaptârrs Tis 

eic mi Geăhexzoy vă “pă ri) Aoytârart 
mov, xoraăsjiyverat xat îÎ Aotârijs Tov sis mb 

vă Bepanebon xănotov Aeponvrây, âpaţo»ă- 

yov ris Ppăvrtac, 6 Gnoios sic Ti &viMabo- 

zov doBăyerav mepineoe, De rd pâte î) 

Maxapidrijs îns ănb răy ebyeveoratoy ăpyovra 

Mey&hov-K ap.apăony, nai, uă ză vă uijy XV 

ăvawopăv abrije rije hodeveiac, wi Gxohob- 

Buc zije Gepumsiac, obre “Imzoxpârne, . o5re 

Tahmy6e, năoyet vă îpebprj vesbe ârgoptopie 

î) Acoytârqe zov ai vă iarpeboţi ui Gvii- 

xovora B6hava ăvijxovatov EvBovataop.6y. 

06 8obhot ee, voveis pov, xx î) Maptopa 

ziv oeGaouiav 7qc Betrăv Bovixâs donălov- 

mat ră 6 Ec câ “Yperăpae MazaplTgros 

ethonv Be60ey măpzohha vai 7avsbrwyi za 

mi BeonerBeie abrije eyai pe” Ti. 

ax”, Maprio» tr. 

Tie “Ypertpac Maxaptârntoc dodhas: 
Apănos Sobztac, 

“0 zaveporatoc dios Beozodovixiic, Tiiy 

e6aoylav 7ms deftăv pet ebhafelas aoza- 

Câpavos, bnepebyaptoră “ij Mavaptoriri T1s 

6x55 Xarads erat aa. ăvawepvet ij Ilavte- 

pâzqră rov eie riy pară 105 bbrjhorirob Tr 

pây AdBâvzo» ovvoprhiay Tre. PAyri Extox9- 

mie &n05 Unei, papilet, X&ret, Gov 7 Eavtây 

zo» ij “Ypeztpa Moxaptbert vi nada 

vă 8ey07) ăvăftov 2opov. 

  

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCCCXL. 
Însemnare pe un manuscript din Geografia lui Meletie, dăruit de Patriarhul 

Hrisant Notara Sfântului Mormânt. 

"Eu zov ăzepofivzav ze [lzvayio Tâze 

zapă  Xpnoăfob Macpâgpob “lepooshbuav 

5 î3 zobso most ăatprioimivos E Ti; 

zasetae adtnd tocw ăpnpoutvas val avafe- 

a 
G29- 

paztouâvos zapă Bic 1Dpi0d BAIZOAPITOIS 

poi e cp vw aid, tai îv 30 pâhhovt, "Ev 

Bovmonpeszie, AYr1f-0, pitt "AȘ gti, 

  

pentru lipsa cuvintelor arabice şi persane 
e lipsit deocamdată de caracterele Tale; 
ci deocamdată se roagă ca, viindu-Ţi în 
minte locuţiunile, să păstrezi în mintea 
Ta caracterele celei mai înalte iubiri. 

Doctorul Fonseca Îţi sărută dreapta. 

Pănă Te vei hotărâ Fericirea Ta în ce 

limbă trebuie să scrii acestui om învăţat, 

i se întâmplă şi dumnealui să îngrijească 

pe un anume de Fonton, dragomanul Fran- 

ciei, care la ce neauzită slăbiciune a căzut, 

o vei află Fericirea Ta de la nobilul domn 

boierul Marele-Cămăraş şi, pentru că nu 

face raport despre această slăbiciune şi, 

prin urmare, nici de tratament, ori Ipo- 

erat, ori Galen, se sileşte se afle dumnea- 

lui nouă formule şi să curarisească cu 

neauzite mijloace neauzită aprindere. 

Robii Tăi, părinţii miei, şi Mărioara 

sărută cu supunere venerata-Ti dreaptă; 

iar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

prea-mulţi şi de deplin fericiţi, şi rugă- 

ciunile-Ți ascultate de Dumnezeu cu noi. 

1128, Martie în 18. 

Al Fericirii Tale rob: 
Drako Suţu 

Preasfinţitul de Salonic, sărutând cu 

evlavie venerata-Ţi dreaptă, mulţămeşte 

foarte Fericirii Tale că binevoieşti şi-l 

aduci înainte pe Preasfinţia Sa în con- 

vorbirea-Ti cu prea-înălțatul nostru Domn. 

În schimb pentru episcopia ce o cere, el 

dăruieşte, precum zice, toată ființa lui chiar 

Fericirii Tale şi se roagă a se primi ne- 

vrednicul dar. 

Din cele afierosite Preasfântului Mormânt 

de către Hrisant Patriarhul de lerusalim; 

iar cel ceo va luă vre-odată din stăpânirea 

Lui să fie afurisit şi anatematisit de Dum- 

nezeu Domnul atotţiitorul, şi în veacul de 

acum, şi în cel viitor. În Bucureşti, 1725, 

luna lui Aprilie. 

1 Y., între altele, Analele Academiei Române pe 1913, p. 112 şi Archira societăţii ştiinţifice şi 

literare din laşi, X, pp. 134, 192 şi arm. 

1198, 

April. 

967



968 

1728, 
April. 

1728, 
14 April. 

“0 “lepooodbpov Ilacprâpyrje XpboxvBoc. |! + Al Ierusalimului Patriarh Hrisant. 
Mereypâbauev mpd rod ronofijya dă &o- Am scris-o înainte de a se tipări pentru 

Ada mevâvra. lei cincizeci (sic). 
(Papadopulos Kerameus, “Teposodopirtei, Brhtothxm, IV, p. 205, no 241.) 

DCCCCĂLI. 
Însemnare că un manuscript miscelaneu sa dat de Patriarhul Hrisant 

Notara în Bucureşti Sfântului Mormânt. 

"Arpiepodm mă nagy nap îndv re Ila- | Sa afierosit cea de faţă de către noi 
vavip Tâpo" Este 35 ză dvăfeua 5 zobro Preasfântului Mormânt; şi să fie anate- 
notă x rc deonoretac md705 dupatprouevoc. matisit cel ce o va luă din stăpânirea Lui. 
"Ey Bowwonpssrt, 1728, "Azpihhig pi. În Bucureşti, 1728, luna lui Aprilie. , 

“+ “O 'epoochbu.ov [larprâpyric Xpboavfos. “i Al Ierusalimului Patriarh Hrisant. 

    

(Papadopuloe Kerameus, “eposehopurtri, Brâhotixg, IV, p. 307, no 335.) 

 DCCCCXLUII. 
Zoe Doamna, a lui Grigorie-Vodă Ghica, despre apropierea Paştilor, cu urări. 

  

“ Moxaptorare, oopbrare wa ăyibrate “” Prea-fericite, prea-înţelepte. şi prea- 
tonora, llarprăpya râs ăyine n6hsoc 'Ie- sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 
pobozhiu., xbpre, xbpie Xpboave, Tmerepe &y Ierusalimului, doamne, doamne Hrisant, 
Xproră nârep oefasutrare, iv Si Ma- al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 
xaptormra  navevhafâe  mpoonwvoduev vai nerat, Fericirii Tale cu toată evlavia ne în- 
riv o=6zouiay nbrie Befrăv ăonatiueda, — chinăm și venerata-TȚi dreaptă o sărută m,— 
îi dtapnhărror 6 dxtac Bebe îv ăxpa b- pe care să “Te păzească sfântul Dumnezeu 
vteig Xa cănuepia unvexsi, ueră paxpoft6- în deplină sănătate şi bună stare trainică, 
proc xoi Enirwyias rây îv Bg arie xa- întru ani îndelungaţi şi eu dobândirea 
Tafvuioy. Sefzopiav arie Entozohijy mpoha- celor întru Dumnezeu Tie dorite. Vene- 
Goyroe usră noi ebinfeiae zMaGouzv, xai rata-i scrisoare dăunăzi cu multă evlavie 
tă riîiv fzoppobprzay Dytetav ze hay pă am primit-o, şi pentru de Dumriezeu pă- 
pipev. "Eyvoney wi ră 8v ari, nai edya- zita-Ţi sănătate foarte ne-am bucurat. Am 
ptotobuey dă răc marptapyinăs ras ebyăc cunoscut și cele din lăuntru, şi foarte mul- 
»ni ebhovias. Kară ză mapbv 28 do zi vă țămim pentru părinteştile-Ți rugăciuni şi 
Gnuetoomuey adr) dy Eyovey, zapă ui) ră binecuvântări. Deocamdată n'avem alta 
vă exmoinoev ua Map.mpă 705 Ilăoa opri, să-Ţi fusemnăm decât numai că s'a apro- 
Ilaparaeâwey adry zăy Ex vexpâv ăvaorăvra piat şi strălucita serbătoare a Paştilor. Ru- 
Kbptov huâv Goe ăttocg zi iv Maxapră- |: găm pe Domnul nostru cel din morţi înviat 
cyja Eoprăom bpâs xai ebdbuoc, eră să învrednicească pe Fericirea Ta a serbă 
zâvrov rây iv Epiera &yaGâv, xai îvtroe sănătos şi bucuros, cu toate bunurile ce 
xai wafetijs, eic năuzoha Ey. Tă o:fâourx doreşti, și anul acesta, şi de acum, întru 
adr pânza ui adr vă Epoopuzv, zapaxa- prea-mulţi ani. Veneratele-Ţi. scrisori şi 
Modus, apă mnpovopiav ris verorârne de acum înainte să le avem, ne rugăm, 
Tiuiv byteime ee. "He oi “/povot etroav zeh- pentru aflarea sănătăţii Tale nouă prea- 
hoi ze nai edryeie, ai 5 movătat adrije dorite. Ai cărui ani: fie mulţi şi ferieiţi, 
cyai Japtofeircav dă Giuv navrâs. iar preasfintele-Ţi rugăciuni să ni se dă- 

1728, "Anprhiov» 14, .|  ruiască în toată viaţa. 

1728, Aprilie în 14. 
ie She Maxaprârgros îv Kopio răxvov Fiica întru Domnul a Ferieirii Tale şi 

xi eie rods Optouobs: la porunei: 
Zi A6uva. Zoe Doamna. 

(Bib. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c.. IV, pp. 211-2, no 164.)



  

DCCCCĂLIII. 
Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropierea 

Paştilor, cu urări. 

Maxaplorars, coporate ai ăytbrare d£0- 

ora, Narprăgpya râs Gyias măhene “lepov- 
Gai xbpte, xbpte Xpboavfe, futrege tv 

Xpioră nărep Gaxouubrare, riv iv Mana- 
piâzgra zaysbhaGâe. mpoxbvoduey ai ri 

oefoauiav abrîs 8etăv aomaluefia ai 
mod djiov Qzod tva Bapvhârr 

abriy îv ăxpa Dutsia wa ebwepig durjvexei, 
ueră paxpoâtbrnros. Xebospiay abrijc Enta- 
zoNăv mp Îuepov ebhobăs ZhâGopev, xai 

Beysbda 

pâpmpev mă re ri mhmpopopiav câ 0eo-: 
opovpieo» butetac cre nai Thy ăpOovov Xo0- 
pițiay mâv marprapgtxây Tri eb/âvy, 0 

bvnep na ebyaptotoduey ră pytora. "Eyvo- 
ue xat ră îv adi), nai, Exetdi, fizoy ix6- 
xptote ăXXob phumatac îuerepov, XaTă Th 

mapiv: 83v Exowev &NAort meplaodrepov vă 

“păbouav adr apă, pă ză vă mânat 1 
măvozaros ui Maui E09Th TI X504060- 

zijpto» rod Xprorod 'Avaorăozwc, Tapaxahod- 
uev adrăv mby Ex vexpây vuorivra bptoy 
ip Gros ă&tboyj ri Zi Maxaptârajra 
zavqpopisat haunpâe xi zaveopoobvas Xa 

îpEzoc ua wet eis zăpada Era Ev Xp 
înpeta oi ebivuim âwmvexei. Mapoxahuâuev 85 

moi măhw..vă Epmpev ră Gefăonta adr 
“pâpuara, Xa zpăs minpopopiay Tijs peris 

djpiiv Ditetac rs, Xa mphe XROXIDOYI TO 
zatptapyinăv ris ebpâv, aimtvec Vap:00ei- 

754 “iv Bă Giob zaurbg ObhIATi,0LOY. 
1728, "Azgpriăiso 14. 

Tic Xijs Maxaperreos î» Xpisrâ TEnvoy 

mai. sic 7056 Gptopas. 

“Potavâpa Mobponopăărri. 

  

  

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 

rusalimului, doamne, doamne Hrisant, al 

nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 
Fericirii Tale cu toată evlâvia ne închinăm 

şi venerata-Ți dreaptă o sărutăm şi ne 

rugăm de Dumnezeu sfântul să Te pă- 
zească în deplină sănătate şi fericire trai- 
nică, întru ani îndelungaţi. Venerata-Ti 

scrisoare acum câtevă zile cu evlavie am 
primit-o, şi ne-am bucurat pentru vestirea 
sănătăţii Tale păzite de Dumnezeu şi pentru 

bogata dăruire a patriarhiceştilor Tale ru- 
găciuni, pentru care-i şi mulţămim foarte. 

Am cunoscut şi cele din lăuntru, şi, de 

oare ce eră răspuns la altă scrisoare a 
noastră, deocamdată n'avem alta mai mult 

a-Ţi serie decât că, de oare ce se apropie 
prea-venerata şi strălucita, serbătoare a 
Învierii de lume mântuitoare a lui Hristos, 

rugăm pe cel din morţi înviat Domnul 

nostru să învrednicească pe Fericirea Ta 

să o serbezi strălucit şi cu toată mulţă- 

mirea, şi în acest an şi de acum înainte 

în cât de mulţi ani în deplină sănătate 
şi statornică voioşie. Ci ne rugăm iarăş 

să avem şi veneratele-Ţi serisori, şi pentru 

aflarea doritei Tale sănătăţi, şi pentru pri- 

mirea patriarhiceştilor Tale rugăciuni, care 

să ni se hărăzească în toată viaţa spre 

pază. 
1728, Aprilie 14. 

A Fericirii Tale întru Hoistos fiică şi 

la porunci: 
Rozandra Mavrocordat. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, IV, p. 212, no 165.) 

DCCCCXLIV. 
Paisie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre întrebările in glumă făcute de Chehaia-beiu cu privire la petrecerea lui 

Hrisant în Ţara-Românească. 

"Ezss5hij Maioioo W, lacprâppoo Kovs- 
zavztvona6sos, 2phs Np5onyfiov, llazpâpry 
“zpponh buy, 2hp0z050d0a Fă AVI PIPets 
afeves £36foav eis zi opriti KoZâpyr 
gy nici 2 îv Bhapia Exântore zeptosatâvy 

6 Mazpappâ "lepooohbuoy. 
Kowy- Tlata:ss, îxto Ba ăppreziotonos 

80518. Vel. XIV, partea a Il-a. 

Scrisoarea lui Paisie 2! II-lea, Patriarh 

de Constantinopol, către FHrisant, Patriarhul 

de Ierusalim, înştiințându i despre lămu- 

ririle ce s'au dat Cârmairii turceşti pentru. 

călătoriile necontenite ale Patriarhilor de 

lerusalim în 'Ţara-Româneasc x. 
Paisie, cu mila lui Dumnezeu a.hiepiscop 
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1128, 
14 April. 
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oravrivawnddeoc, Neue “Pow, za otmovwe- * 
vixăe Harprăpyiris. 

Mazaprorare, morare al copâtrare Ila- 
rprăpXa. rije Gyias mâhene “lepovonhij, xai 

năons Iladaorivije, xbpte, nbpre XpboavBe, 2v 

“Aţip Ilvebuare ăyanmră ădehqi vai ovhhet- 
Tovwpyă nepin6Onre rîjc 1jpuiv Merpiârijroc, Thy 

“Yperepav Maxaprârara ădehpixâs donati- 

peda mai ptăoppâvoe mpooaţopebouey, T05 

âvaorăvroe Xptors5 705 Dec îuây Beduevot 
bmăp byteias abdrie mohoypoviov wa dâta- 
Geioto» w.axpobiârnTroc, 

“H airia cije mapobone Îpy Entorohie 
sivat abr4, 

"Ac eivat sic: etânarv rije Maxapiârnrâc ris 

Or petă rhv ănorhtipoatv sis mode z0hvXpo- 

viode ablăvrzc 'uây rod povxapepio» (ră 
6notoy nai ănepacio0n vă nimpobi zpiv râv 
£ umvyâv Er, mai adroi dune sboza'țpyLa= 

Gsyrec uăc uăâc h&noav vai pâc Exapră- 

peoav ppt rob mapovros) Eomxhdmuev xoi 

îjeie ri tă rod vâv rpexovroc Matov uvbe 
xxl Eniyapev sie rbv Stoyorarov Kexomtan.- 

TE, 'peră rod rtutorărov w0i văotorărov 

Meyâdov-Anyobsrov rc za? îuăc rod Xpo- 
rob Meyăhne "uximoias, ai dtepunvevrod râs 

xparatăe Bacreiac, noptov "Adetăvâpov !, rod 
1otvod Xară nvedp.a ăvanmrod luv vivă xai 

mepirobiro», jăpty 2poonwvijoene xai edya- 

promac” 6 note &oyoraros Keyaytau,mene 
wăc spormjoe xai dă rijy Maxaptârară -rrjc, 

„MEvovrac nobvă e5pioreote; Tod ănexpiOpev 
ua fipete, îifebpovrec dr ue iv ă5etav rije 
abrod "Efoyârnros. meptspxeote ră adr60t p&p, 

Myovrie rob Gr. ete Bhoyiav eiode. Ilav 

wâş &porrjoe xai ri xăuvet; Tod ăzexpiOmuev, 
redevrbthiiji werepyetat. Aă rijc 6noiac ăno- 

xpioewc wa Eyshaos, 4 Ex rpizov uăs Ep 

mos năhw: xai Ext eivat ovvifeta sic adobe 
obs Ilarptâpyas ris “lepovoahiu; Tob ăne- 

upiOqwev: arol XĂNIjV Xaulav xp5s050v Băy E- 
owa, Stă z0drg xai mepinarobot sie Thy ronoy 
ris xpazatăc Bauorstac, 206 mai Exsi, dd vă 
x»fepvodvrat. Kai, XEovrâe ro» adr, Bird 

Gapav %ai 7 zodăpt ron, vai my Enapaxa- 

)eoapev vi Ey ani ziv Manaprâriră vre is ră 

oxnoc tov. Kai păs ăzerpi0a rd odă za. 
Tabora zăvra owvârpetav, tă robro rijs ră 

Gavepvoney, dtă vă ij Toy, xai ră uă0 

ămb ăAdov stivă, xai îfzhev Evvoroz nos 7 
rotadra dota ră Eee ut &priy, 4 6vnov. 

“As uă Tpăzm, zaparadodnev, ai 7 Maxa- 

N
R
 

, 

! Ghiea. 

  

de Constantinopol, Roma cea Nouă, şi Pa- 
triarh ecumenic. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 

mului şi a toată Palestina, doamne, doamne 
Hrisant, întru Duhul Sfânt frate iubit 

şi coliturghisitor prea-dorit al Smereniei 
Noastre, pe Fericirea Ta frăţeşte o îm- 

brăţişăm şi cu iubire ne închinăm Tie, 

rugându-ne de Hristos Dumnezeul nostru, 

carea înviat, pentru sănătatea-Ti întru mulţi 
ani şi netulburata îndelunpare de viaţă, 

Prieina scrisorii noastre de faţă e a- 
ceasta, | 

Să fie întru, ştiinţă Ferieirii Tale că, 
după plata către stăpânii noştri, cari să 
trăiască întru mulţi ani, a mucarerului 

(care sa şi hotărât a se plăti încă de acum 
şase luni şi ei totuș din milostivire s'au în- 

durat de noi și ne-au aşteptat până acum), 
am ieşit şi noi la 11 ale acestei luni Maiu 

şi am mers la prea-înălțatul Chehaia-beiu, 

împreună cu prea-cinstitul şi prea-slăvitul 
Marele-Logofăt al Bisericii celei Mari a 

lui Hristos care e în sama noastră şi cu 

tălmaciul puternicei Împărăţii, dumnealui 
Alexandru, al nostru comun fiu duhovnicesc 

iubit şi dorit, pentru închinare şi mulţă- 

mire; “care prea-înălțat Chehaia-beiu ne-a 
întrebat şi despre Fericirea Ta, spuină : unde 
Te afli? l-am răspuns şi noi,știind că, cu voia 
Înălţimii Sale, străbaţi părţile de acolo, și 
i-am spus că eşti în Tara-Românească. 

Iarăş ne-a întrebat: şi ce face? l-am răs- 
puns: face telengilâc (sic: negoţ vagabond?) 

Pentru care răspuns a râs, şi a treia oară 

ne-a întrebat iarăş: şi așă e obiceiul la 

Patriarhii aceia ai lerusalimului? Noi i-am 
răspuns: ei n'au alt venit, de aceia şi că- 

lătorese prin ţara puternicei Împărăţii ici 

şi colo, ca să se chivernisească. Şi, spu- 

indu-i acestea, i-am sărutat și piciorul, 
şi l-am rugat să aibă pe Fericirea Ta ca 
şi pe noi în ocrotirea Sa. Şi ni-a răspuns: 
foarte bine. 

Acestea, toate ce s'au petrecut, de aceia 

Ti le facem cunoscute, ca să nu se în- 

tâmple şi să le afli de la altcinevă, şi ai 

crede cum că astfel de cuvinte le-a spus 

cu mânie sau supărare,



  

plâns Tae ovyexâc, tă vă paipopev Eni ri 

îperorărg adris byeia* îs xai ră En 0e6- 
Bey zavsbroxi). 

aan, Matov vy. 

'0 Kovoravriyovzâhene mai 2v Xprorg ? - 

adrîe ăyazitprăc ădehp6c. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Să-mi serii, Te rugăm, şi Fericirea Ta 
necontenit, ca să ne bucurăm de prea-do- 
rita-Ţi sănătate; ai căruia ani să și fie de 
la Dumnezeu cu totul fericiţi. 

11728, Maiu în 13. 

-- Al Constantinopolei și al Tău întru 

Hristos frate iubit. 

DCCCCXLV. 
Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant Notara, despre prinderea 

hainului Dumitraşcu Racoviţă şi stăruinţile Patriarhului şi ale lui Nicolae .Mavro- 

cordat ca el să fie iertat. 

Tpnâpros [uinas Xpooâvw Norăpa. 
Maxwptbrare, ooprare Xa. artirare dEc- 

mora, Hazpiăpya râs Gjiac mâheos 'lepov- 

cap, wbpre, mbpte Xpboavde, 'juerepe Ev 

Xprorâ mârep ceânauibrare, ri Zv Maxa- 

ptârqza mavevhafâe mpooinvodev Xa ij 

ântav abrije Bsfrăy ăoratâyela: îi vai Gta- 

pohărrot 6 &yioc Bedc brtalyovoav xai. e51- 

wepoddav, peră waxpobtârnros xai ERUTV- 

jiae râv îv Be abrije xarabdopioy. 

Baouiav abrîc Entorohijy peră zoxhob z6dov 

mai ebhafetac EMfouev, Mal, Thy Eperorătijv 

fjpîv Byeiay ene âv adrijs uaBovrec, ănhETov 

Japăe îvepopridruev. "Evopev dă za ră 2y 

adr marpixâc, pa oi narptapyrne, Ev 

etăenprvei zi) apâc îmâe 8 Gpph3 1 Apănm, 97- 

petobpeva, 0 eb/aporobev Tă pEyLoTA î) 

Si Maxaprizare 0 men aoyyaiperat îipiv 

vă rhv Ex Deac dixne xarănrwotv 70b Gy- 

pro» ani ăzoozătob Anprrpionab “Paro- 

Gica, rod xbpliote dpapistias TpOROIG AAX8Y- 

pes 1 WIHOTpĂTWS APT ĂVAVTOS, Tob 

zizobho» val paapod âvfpozagiov, Gvzeg 

Se- 

Mo
 

că
 

Gzia Bizm zip Taptâwrev sic eipas ua 

zapaditos vai apă ăoav EXRII, 4 

î50pov 6y eiprăsaro 

pebacay, "ABzvArnbs 

e 
9 îpmzosîv abrbv 2ape0- 

53 Guohoţoduev Tăs pO- 

„mas Bă <ăs qprorăs abrâs bnuGijras vai 

popfonhâs, as pportaruraza, Gas za ăv 

îmiv <b Betov wa eis sd Efîis Gouuaoln, 

4. zis 709 vstvetpevoy Exrpalas dwsipods 

Bacnpetn, niv ozoriârar vai apbs sd GDu- 

zafiza vai ăuwroinanov 05 Wow o5uiovhsds, 

dă ui maporphvat 40 Raparahei Eyuava- 

sa70, pporibonoa apus Ti tiv za 

cozăherav vai aha Bpds d Îl GO4io0v 

oapatrmutit, Kai fiara îpaszmorătos £- 

1 Aceste două cuvinte lipsesc la Legrand. 

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi le- 

rusalimului, doamne, doamne Hrisant, al 

nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 

Fericirii Tale cu toată evlavia ne închinăm 

şi sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm; pe care 

să Te şi păzească Dumnezeu sfântul în să- 

nătate şi bună stare, întru ani îndelungaţi 

şi cu căpătarea celor Ție: întru Dumnezeu 

dorite. Venerata-Ți scrisoare cu multă 

poftă şi evlavie am primit-o, şi, aflând 

prin ea prea-dorita nouă a Ta sănătate, 

ne-am umplut de o nesfârşită bucurie. Am 

aflat şi cele înlănntru însemnate, părin- 

teşte şi patriarhiceşte, în iubirea-Ţi ceu- 

rată către noi încă de la început, şi mul- 

țămim foarte Fericirii Tale, pentru câte 

“Pe bucuri împreună cu mine din pricina 

căderii din osândă dumnezeiască a răscu- 

latului şi apostatului Dumitraşcu Raco- 

viţă, care s'a ridicat cu vielenie şi răutate 

în cel mai desăvârşit chip de nerecunoştinţă, 

uneltitorul şi ticălosul om de nimic, pe 

care rășbunătoarea pedeapsă a lui Dum- 

nezeu l-a dat în mânile noastre pe neaş- 

teptate şi peste toată nădejdea şi l-a pre- 

gătit să cadă în prăpastia pe care el o 

săpase. Ci aducem mulţămiri nemuritoare 

pentru bunele-Ți sfaturi şi recomandaţii, 

prin care în chip prea-creştin ni dai în- 

vățătură cum să ne ajute Dumnezeu şi de 

acum înainte şi să ne păzească mai presus 

de uneltirea protivnicilor; şi către mila 

şi iertarea relelor nu nuimai ne sfătuieşti, 

ci ne şi îmboldeşti şi Te rogi foarte stă- 

ruitor, gândindu-Te părinteşte la cinstea 

971 

1728, 
19 Maiu.
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1728, 
10 Iunie 

„Âpirisey Î pptomawnordeq abri avpfovi şi folosul nostru și la tot ce ni poate fi priel- 
sa pegureia, nai, &ua zoie îx rod bimdorăro» nic, Şi de sigur cu cel mai mare efecta lucrat 
1jrepăvos xai pthooropyotăro» iu v zarpbe | prea-ereştinescu-Ţi sfat şi mijlocirea Ta și, 

împreună cu cele mai de înainte serise cu 
foarte multă înţelepciune de la prea-înăl- 
țatul Domn și prea-iubit al nostru părinte, 
la timp ni-au cuprins inima, şi, împotriva, 
oricării legi împărăteşti şi politice (care 
legi deşi neapărat pedepsese pe unii -ca 

aceştia) avem [în minte] bunele şi auri- 

tele voastre vestiri, şi de ar da Dumnezeu 
să avem, aşă cum avem cea mai deplină 

awyxopEsnpev ! Obroc 5 ăovveiâriros, 6 mahatbe voie a-l pedepsi eu moarte după vrednicia, 
Aaivnes- 05 pâvoy na Tv, &X)ă. xi vară ticăloaselor lui fapte, şi voia de a-l iertă! 
zis Baotdeiac adrie mvi6qm ăppbvoc, xai i Acest om fără inimă, vechiul hain, nu 
18%, my xaratpExoby oi brjhâraro! vai mo- -| -numai împotriva, noastră, ci şi împotriva 
ăoăpâwot abbevzart, dă mb Enioruov ris xa- Împărăției înseși s'a ridicat nebunește, şi 

soporăteg npoyprpfetarv2 Îpiiv, matpine xa- 
Oijparo rîe xapăiac Înv, vai dy zavrde 
vâpov Gao:od xai modriaod (o'rwec ut 
6hoy Gnov ăzapatrijtoe xohătovat 1056 rot- 
obrobs) Exopev ră % Xproră xai xpoă buây 
naparrepuara, xai ăymore, vaBos Epouey mhj- 
pzorăriv ri Efovoiav vă rby matdebowuey 
Gavarmpbpwe mpos ătiav zâv utapâv adrod 
Eprovy, vă etopev iv ădetov ai vă răv 

wine ai movmpias rob, mpbe obe mai riv | acuma-l urmărese prea-înălţaţii stăpâni, 
stâmowy rabriy, Br OmAadi Beig Entxavpia :; cari să trăiască întru mulţi ani, pentru 
Tv Exopav eic xeipay? pac, 3âmdoroiomuev” mărimea răutăţii şi perversităţii lui; către 
xai 2poGptvouev Tijy 2xei0ev ăzâxptarv, cari am dat și vestea aceasta, că adecă-l 

Tă 8 oefdonta ari vpăupara vătyouev . avem în mâni eu ajutorul lui Dumnezeu; 
xai mă mai noMhâxie zapaxmhobuey, %ai şi așteptăm de acolo răspunsul. Iar vene- 
poe zhwpozopiay rîjs Beogpovpijrov bytsizc !  vatele-Ţi scrisori să le avem iarăş şi adesea 
TIS, ai mphe Gnihavav râv mavoiny vai i me rugăm, şi pentru aflarea, sănătăţii Tale 
Veozetây rijc edyâv, a!zivec aptoeioav | de Dumnezeu păzite şi pentru primirea 
Tjpâv dă Glob mavrăe pvhaxrptov. - rugăciunilor Tale preasfinte şi de Dum- 

1723, Matov 19. „ mezeu păzite, care să ni se dăruiască în 
Tie Le Maxaptoraros 6 xată avsdua vide |! toată viața spre pază. 

xai dos sis robe Gptouobe: | 1728, Maiu în 19. 
"o. Tpopros Iuimac Bosâodae*. | AL Fericirii Tale sufletesc fiu şi cu totul 

| la poruncă: 

Grigore Ghica Voevod. 
(Bibl. Ac.: Rom., copiile d-lui M. Ghedeon: Legrand, o. c., IV, pp. 213-4, no 167.) | 

DECCCXLVI. 
Nicolae Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre supărarea lui Nicolae- 

Vodă impotriva lui şi grija ce are de „căsuţa“ lui, care ar puteă fi prigonită 

  

"Entoto)i, Nixohăco “Poootrov mpbe Tv Scrisoarea lui Nicolae Ruset către al 
“lepoasăbuovy Xpboavâoy, zepi zivov tătarixâv Ierusalimului Hrisant, despre unele lucruri 
OnoBzozov $, | particulare. 

i Fericirii “Tale prea-înțelepte cu supu- p p p Ti Yperepav ooporărry Maxaptrrjra 50v- 

1 Înţelege pe Nicolae Mavrocordat, unchiul său. * 

1 Legrand: rpoţpapeiane. 

3 Ibid.: «ei, în loc de ră. 

+ Did: xeipas. 

5 V., pe lângă Cronicele Moldovei (în Letopiseţe, III) şi mai ales a lui Amiras, porestirea din 
Radu Popeseu, 1. c.. p. 164 și urm.: Fratele lui Mihai-Vodă Racoviţă fogise la 'Tatari, cu Iordachi 
Costachi, ginerele său. Firmanul îl osândi la moarte. „Ci dar an avut noroc cu Măria Sa Nicolae-Vodă“. El 
fu iertat, dar muri la țară,la Feregti, de un „cataroiu“ bine venit. 

* Bănuit că e înțeles cu Mihai Racoviţă pentru ca acesta să câştige Scaunul 'Ţerii-Româneşti. 
Rset trebui să pribegească, împreună cu alt ginere al lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, Manolachi Lam- 
brind: soţia lui, Domnița Ancuţa, muri la Braşov. de unde se aduce rămăşiţele în ctitoria părintească a 
Hurezuiui. Familia rămasa tot la Braşov, jar Nicolae Rusel însuş, deşi panegiristul lui Mavrocordat, nu 
văzi Țara-Românească decât după moartea, în 1730, a acestoia. V. lurga, Istoria hteralurii române în se



  

MG T005%5v6, ai Tijv cebaanixv abrijs 
deftăv ebhafâc ăorătouar. 

Tipov xa zatpitdy rpăuqpa tis “Yperepae 

coporărne Maxaptârqroc sbhubâs 836407, 

xoi, riv zonbriuoy abris Srpelay pzdoy, diav 

îyâpmia xi. mb Qebv tditaaa, râv Graiov 
vai ei 7d Efle 0eowa xi mpa vă 
oxErp wa vă Brapohărr] abriv sic Xpvove 
modacbe per ebroyize. “0oa Exaradsx6n vă 

pă &zoxp!03) 1) “Yuerepa Maxapirne, Exată- 

Ma peptnă, al, rbpâv mpâroy, 6rt &roi pac 
căvauev sic rârotoy pă î0ov tă 70510, 
dtonota pod uaxapibrare, Î &yâyan, Î Ozoia 
vâuov 93v Eye, Exatvn was îjpepev eie abrd 
md pă, wa x îeie, ude etvat wpavepby 

roic năsi. “Ouws, pifvovras ră napaopuăva 
doăv mepaoutya, ănd noiov XhoY "p.ropod- 
uev vă vopibonev ai vă Ehnibomev Bepr- 

meiav sic ră mim was wa Tod Xahi0d pac 

miv dâpOuaty, măpet ănd rErutov ebazhAy- 

xwxorarov îepâva ai Geiov îjpwa, Exovrac 
dompaou&vov mc, ăvăpeca eie ră Xa Tub 
dzia nporepiwara, î) edoyhavyvia mov Eau 
pev mai Xăpmet elis ră rerpantpara Tie ol- 
xobp&wrjs. Artă rd ă0M6v pov Gonirănov pă 

fefawhvet 1) “Yuertpa soporări, Maxaptârys 
dr. 9:v 1rov foc [ropa] 76cn 7) otevoyupia, 
6 xaBc rd pănpos Tod 16709 %011) Cfr), î) 
&noia ră napauatpă pevabvet. Măc ză eiyey 
edprjuijop, ăv xadă xi notă Es T600y dv 
rd Exiorenoa vă 1jzoy, itebpovrae rijy vntp 

ăvOpuzov xai peţaXozpenestâtijv Evăpetoy 

Woyiy râs abrod edozhzrXviuorătis Lari 

vârtiros. ME păzea ăxâurj î] Tpertpa o0zu- 
măr, Mosaptârns, 2âs 1 abrob sDozMAv/ut- 

xotăza Pohrvbrns EzapaxoviOm zis 6vpbv 
ăzb vănota ăia Tod ebyevaorăto» Wâyre 

"Apidaro, “Op, â59707a po) pIXAPIUBTATE 

îp& r600v 1fehpu 2 11v6va, apăra £ Eyăy- 
ztoy Wa TIS zeus mă se Tie Opzhalas zijs 

ari; eDozharrawozărns Laăgvăzrjzos div 

Eu 1vvo4. 

) 

“Ono; ăviaws za 6 ăpao» vize 

"Aptdozos, Evzas Xxo5s pios ris a)tod La- , i 
ApvdTrjzos, 44 539 mod Sova RIva îpăiua 

- . + [i . ” aa , 

zâs eta Xâo 40 [ri Oa, al 0 Esi 

sp îz0d zivat, Epovras 0âdbos azd fi, 

“Ye 

>
 

. 
Aierză 709, 47 eizev Ersivi OROD 24) 

S
 
e
 

re; zis adtb îţ ci air; Banpitoua! 

ady tă Tigy Aia nb sotoovl as E3p0- 
tevi Dzovia, Tăpa vă 99 Z0p sis 20% 

colul al XVIII-lea, |, pp. 195-î. 

  
, 

nere mă închin, și venerata-Ţi dreaptă cu 
evlavie o sărut. 

Cinstita şi părinteasca scrisoare a Feri- 
cirii “Vale prea-înțelepte cu evlavie am 
primit-o, şi, aflând de sănătatea-Ti foarte 
prețuită, mult m'am bucurat şi am slăvit 
pe Dumnez=u, de care şi de acum mă rog 
şi-i cer să Te apere şi să Te păzească 

întra mulţi ani cu fericire. Câte ai binevoit 

să-mi răspunzi Fericirea Ta, le-am înțeles 

unele, şi mai întâiu că noi înşine am ajuns 
în aşă hal; cât despre aceasta, stăpâne al 

micu prea-fericit, nevoia, care nu are legi, 

aceia ne-a adus în aşă hal, şi nu noi, cum 

e vădit tuturora. Ci, lăsând cele trecute 

ca unele ce au trecut, de la cine altul 

putem să cerem şi să nădăjduim lecuire 
la patimile noastre şi pentru îndreptarea 
halului nostru, decât de la un astfel de 
domn prea-milostiv şi dumnezeiesc erou, 
socotind că, între altele ale Tale dumne- 

zeieşti merite, milostivirea Ta a strălucit 

şi străluceşte în cele patru colţuri ale 

lumii. Pentru biata mea căsuţă mă asiguri 
Fericirea Ta prea-înţeleaptă că n'a fost 
până acum atâta strâmtoare, câtă au fă- 
cut-o depărtarea locului şi faima, care mă- 

reşte pe cele mărunte. Ni rămâne să bine- 
cuvântăm, cu toate că şi până acum n'am 

crezut să fie chiar atâta lucru, ştiind su- 

fetul mai presus de om şi prea-mărit 
în virtute al Seninătăţii Sale prea-milos- 
tive. Îmi scrii încă Fericirea Ta prea- 
înțeleaptă cum că Seninăt tea Sa prea- 
milostivă s'a pornit spre mânie din unele 
vorbe ale prea-nobilului conte Ariosto. Ci, 
stăpâne al mieu prea-fericit, eu atâta ştiu 
cum că nu m'am gândit la niciun lucru 
protivnie cinstei şi folosului Seninătăţii 
Sale prea-milostive. Dar poate că dum- 

nealui contele Ariosto, fiind foarte mare 

prieten al Seninătăţii Sale, dacă i sa părut 

că ua lucru e vrednic şi de folos şi, ca unul 

ce e liber, având curaj de la Înălţimea 

Sa, a spus ce i sa părut; la aceasta ce 

greşesc eu oare? Mă mir iarăş de neno- 

rocita mea soţie cum s'a căşunat bănuiala 

ca nu cuinră să fugă; la aceasta nu dau 

de rost, căci, după neputinţa, după greu- 

tatea şi, într'un cuvânt, după întreg halul 

Scrisori de la el din Braşov, în altă petrecere acolo (1140), în Iorga. 

Studii si documente, IV, pp. 56-î.—Contele Ariosto, de care e vorba în scrisoare, no ni e cunoscut allfel, 

1 Cum a'a spus, Domnița Ancuţa, fiica lui Vodă Brâncoveanu, moare în Braser la 12 April 1730 

(Stinghe, Istoria besearecei Şcheailor Bragotului, Braşov 1899, pp. 90-1). 
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ănopă, ri, vară ri dâwvauliay, ară tb 
Găpoc wai sic xovrodoţiay xară da ras ră 

z 2 - fi - s > AGA, 6nob ebpioxerat, nâc elvat Eohery vă 
Xăp7) rerotovy păr, vai dă motav AV RV 
xai. duri râhoc; Kai ic adră mapaxadă vă 
eivar zhmpopopru&vn mai Gefatoutvm 1 "Ypue- 
repa Maxaptârme ănăvo ic riy boyiy 109, 
xai. &măvo eic ri ctpaliv ob. Mă poet 
ax î Ysripa Maxaptârne nâs, Tply rod 
&păopob rod fm&vros Ăpyovroc, xăr vă 
ânohobânoev Exei ei bv rânoy, sic tb Gnoiov, 
2v6o0v Exarădaba, Emapanivijoev ele bnoyiay 
Anâve pod riy ADtod EdOnAGȚAviXoTăTy 
Toimvâcnra, ai dv ră htebpo xară stâoc căv 
m vă îjrov Gus todo mâwy xowâc So, 
nâ, dv tome vai Exapa Îj Enapanbvrjoa wa- 
vEva. Tpămua, uaxăpn os rpiăa, îvdvrtov 
vre ele ri rtudjv, xăv re sic zijv bothetay 
zis abrob. eborhayywxorărns Lahivăriiroc, 
ârp' 0 naredtyOm abrompoarperoe vă pă ma- 

pnropiiog pe nohbripa Xa ExAaurpa pă 
para Tmc, vă Exo riv xarăpav cae vai vă 
pi 106 moră Qeo5 npooonoy, îj dv Exapre- 
podea rd ănoâqoâuavov, 6nod îi “Yutrepa 
Maxapiârns G»ymepaivet. "Ey, Stonora Wb 

poxapttare, uiav x6X7y (sic) Îjovylay, xară 
ză Xâh ov vai wară ră rhpas uov, EnBvu.odoa 
moi Emnuă, ai 8 ăMho. Kufâs măr 
Mo” râv Beby p.ăpropa, 6nod trătet xapăiae 
xi veppobe. Kai ârdyo eie adr ră Geus- 
Aov, pă zaorptiy o»vetâmarv! xai pă etatxplvi]y 
xapâlav Î&ro dr vai Xalpowat mai obyxai- 
pouat nâc oi modoxpovnuâvor pas xai ebo- 
rharyvoratu abdevzar, Vyovv 1 xparaă 
Baarsia, Erimmoev noi &orâpemozv riy abrod 
decppobpqrav Laimvârara mă ră pobxapept. 
Kbproc 6 Bbs vă zoMoypovion vai vă Gta 
gvhdân robe ebozdaywnwrăzove pas abBey- 
rade, 6uoioe xai răv abrob Geozpobpmtov 
Laâmvârmra vă oxfzp mai vi Bamvhărrg 
cic răv Exapzpây ov. Gpowv, psypt Ex6v- 
răro» Vijpos, pă ebroxiate &âxinote, vai 

vă pâs dtbog xai fpăc (ebxodtvwvrac Thy 
p6nov) vă pthijomusv aus moBobuev ră 
Exdapzga Îxvn zije abrob eborhapywxorărme 
Toimvârnecos. Meră radra, dtonotă pov wa- 
vapibrare, cina vai mă Xiyo Gri az 
vă sipat uai vă ănoutvo âvra ranetvbe ai 
ahmBwyăc (2ăv xai ăvătos) Boboc bnâypeoe 
rotobro» weţaorăra» vai Belo» fipooc” 7od 
Ozoiov ri ueyalorărny edozăayyiav Boya 
xai mapa vă piiy dei î eborharaw- 

  

1 Ms.: aucrptutv cvvetâeig. 

  

în care se află, cum eră de crezut că ar 
puteă să facă un lucru ca acesta, şi pen- 
tru ce nevoie, şi cu ce scop? Şi întru 
aceasta, mă, rog să fii înștiințat și asigurat 
Fericirea Ta şi pe sufletul mieu și pe 
cinstea mea. Îmi mai serii Fericirea Ta 
că, înainte de sosirea acelui domn, cevă 
a urmat acolo în acest loe, în care, după 
cât am înţeles, a stârnit la bănnială asupra 
mea pe Seninătatea Sa; prea-milostivă, ei 
nu ştiu ce anume să fi fost; dar aceasta 
iarăş o spun de obște cum că, dacă am 
făcut cumvă sau am pornit vre-un lucru, 
măcar până la un fir de păr, fie împo- 
triva cinstei, fie împotriva folosului Se- 
ninătăţii Sale prea-milostive, de când a 
binevoit de la Sine să mă mângâie eu 
scumpele şi-strălucitele-l scrisori, să am 
blăstămul Tău şi să nu văd vre-odată faţa 
lui Dumnezeu, ori de am şi așteptat ce 
va ieşi, cum bănuiești Fericirea Ta. Eu, 

stăpâne al mieu prea-fericit, am dorit 
numai singură liniştea, după balul mieu 
şi după vrâsta mea, şi atâta dorese, și alta 

nimic. Precum iarăş zic: să-mi fie martur 
Dumnezeu, care cercetează inimile şi ră- 
runchii. Şi, iarăş pe acest temeiu, cu con- 
ştiinţă netedă şi eu inimă curată spun că 

mă bucur şi ieau parte la bucurie pentru 
că prea-milostivii noştri stăpâni, cari să 

trăiască întru mulţi ani, adecă puternica, 
Împărăţie, au cinstit şi au întărit pe Seni- 
nătatea Sa păzită de Dumnezeu cu mu- 

carerul (înoirea Domniei). Domnul Dum- 

nezeu să ţie în viaţă lungă şi să păzească 
pe prea-milostivii noştri domni, de aseme- 
nea şi pe Seninătatea Sa păzită de sus so 
apere şi s'o ocrotească în strălucitu-i Scaun, 
până la înaintate bătrăneţe, cu neîntre- 
rupte fericiri, şi să ne învrednicească şi pe 
noi (uşurându-ni chipul) să sărutăm, precum 
dorim, strălucitele urme ale Seninătăţii 
Sale prea-milostive. După aceia, stăpâne 
al mieu prea-fericit, iarăş și iarăş spun 

că-mi place să fiu şi să rămân cel cu totul 

smerit şi adevărat (deşi nevrednic) fiu în- 
datorit al unui astfel de prea-mare şi 

dumnezeiesc erou; de a cărui prea-mare 
mărinimie mă rog să nu lipsească prea- 

mărinimoasa “Ta cercetare - asupra bietei 
mele căsuțe, și, pe urmă, eu nu mai am 
parte la cereştineasca-l iubire şi simpatie



  

urări 705 &xtoxetie &mb rd ăfhoy: wo 

donrăatov, not țenore Ex tv Ey mhtov 
wpos sie Ti p:ortavxiv Tod ăyăznv xi 

obumăderay, xâv Xăpie Epupvroc edonhay- 
jwiac xi. peyadoboyiac abrîc, EyBopâv- 

ras rod moră Meydhob "Ahetâvâpo» ăftov 
ua mări Ematwerby Aoţoy, bnod sinev npbe 

zv zptoâvv rod Aapiov. Ilapoxadă moi dE0- 
po rijy “Yperepav sogporărrv Maxapt6rnra, 
&oăv nod £ ăpyîe ua ăvofev Exara5Ex0n 

vă pă Ex sis mb pErpov râv ranetvâv rs 
“Sodhov, xai sie mb Ste vă piv det În za- 

decât prin harul înăscut al milostivirii şi 
mărinimiei 'Tale, aducându-ni aminte şi 
de cuvântul cel vrednic şi cu totul de laudă 
al acelui de odinioară marelui Alexandru, 

pe care l-a spus către solul lui Dariu. 
Mă rog de Fericirea Ta prea-înţeleaptă 
ca, precum de la început şi de mai nainte 
ai binevoit să mă ai în rândul smeriţilor 

Tăi robi, şi de acum înainte să nu lip- 
sească părinteasca-Ţi iubire şi ajutorul şi 
în ce priveşte biata mea căsuţă, şi voiu 

rămâneă 'până la ultima-mi suflare ne- 

rpixij cas ăvărn xai 1, Golea xăvre ete ră schimbat 
ăfioy uov onirântoy, mai Bei p&vet uEypt 

redevraius po ăvazvois Guerăderos 1728, lunie în 10.       1128, ?lovviov 10. 
Tic “Yperâpac coporârns Maxaptorntos | 

rametvbraros vai brogpebraroc Gvdhos : 
Nix6huoc “Puwootros. 

P. 3. Napaxao mai SEopar vă phy dei 
moi ete mb SE Îi macpri, xai Wprortavi 
6oiea rîc “Yperipus coporărne Maxapl6- 

mijto oi îÎ peotrela mpâc răy eborhaIyvt- prea-milostivul şi prea-înseninatul mieu 

xorarov ai oAmvârazov p.ov Adevra, 6oo0v ; Domn, atât pentru mine, cât şi pentru 

ic rob A6yov uov, Boov ai sic mb ădhov ; biata mea căsuţă. 

[09 OTITĂRIOV. 

Al Fericirii Tale prea-înţelepte prea- 
smerit şi prea-îndatorit rob: 

Nicolae Ruset. 

P. S$. Mă rog să nu lipsească şi de acum 

părintescul şi- creştinescul ajutor al Feri- 

cirii 'Tale prea-înțelepte şi mijlocirea către 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCCCXLVII. 
Grigore-Vodă Ghica către Patriarhul Hrisant Notara, despre nunta lui 

Constantin Mavrocordat şi putinţa ce se deschide Patriarhului de a veni în sfârşit 

şi în Moldova. 

Tpriyâpros Dwixac Xpooâvfw Nosăpe. Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 

Sefnapiay abrhs Entozoijy per ebhofeiae Venerata-Ți serisoare cu evlavie şi bu- 

  

xai Xapăc ăzh&ro» îhâbonev nai, ră Repi TÎs curie nesfârşită am primit-o şi, aflând des- 

Beoepobptzob Dpteiac cris Evmrofjăvres, sv |! pre sănătatea-Ți păzită de Dumnezeu, am 

Kâptov E5o6ăoawev. "Eprouey ai ză Ev abrij ! lăudat pe Domnul. Am cunoscut şi cele 

10 ebyaprotodusv ză p&itora ij Li) Mar : din lăuntru şi mulțămim foarte Fericirii 

„ptâzmzt Gtă râs repavăs siâloste 11. pap: “Tale pentru mângâietoarele ştiri şi veştile 

zeada ăpgeac râv av Be reheorooutvoy , de bucurie ale nunţii slăvite, ce se va 

edu).ev yâpoy 20 Eadapzpotăzo» pzenadi! săvârşi cu voia lui Dumnezeu a prea- 

„ai mepimobijzon mporetaBEhzov pas” îv ois, | luminatului beizadeă şi prea-dorit văr- 

1 V. Radu Popescu, Î. c., p. 174: „Întracest an, la leat 1235. vara, pre la luna lui Iunie, făcut-au 

Domnul [Nicolae-Vodă] nuntă fiului Măriei Sale celui mai mare. Costandin beizadeă. Însă într'aceste zile 

s'au întâmplat de au venit Măriei Sale mucarer de la puternica Împărăţie, adecă înnoire Domniei, viind 

de la Țarigrad ca caftanul şi cu fermanul împărătesc Vel Căpitan de siimeni Pascale. Şi, cum au sosit cu 

caftanol, îndată s'au început şi nanta. Şi la Iunie 9, în ziua de Sfânta Troită, au făcut ziua cununiei, 

dându-i soţie pe fiica răposatului jupan Radul Cantacuzino biv Vel Spătar, fratele lui Ştefan-Vodă, fiul 

răposatului Costandin Cantacuzino biv Vel Stolnie. Şi i-au făcut nuntă prea-fromoasă, fiind nun mare însug 

Sfinţia Sa prea-fericitul Patriarh al Ierusalimului chir Hrisand, eununându-i în biserica domnească de jos. 

La care nuntă făcutu-s'au mari şi multe veselii”. 

Şi cronicarol adaugă că Hrisant, dorind a merge în Moldova ca să vadă pe Grigore-Vodă şi să 

cerceteze metohurile de acolo ale Sfântului Mormânt, „pentru că de multă vreme nu venise aicea în terile 

acestea“, tot în lunie,— după dorința arătată în scrisoarea noastră —,a părăsit Bucuregtii, petrecut de un 

1728, 

13 Junic.



976 

âv xadă mai (maBâs xoi 5 bpmhârazoc xai 
prootopyâzazoc jp.âv zarip îmehetodoey 1, âs 
Smpeto? îi Maxaptorje 605) nerv Epeorw 
xai mpodniav etyouev xai fete vă xotvo- 
Vioopev Tis rovabrs ebopoobvre, dxi pâvov 
dv dxoîis, &Xhă mai abroie dpunoi wat ad- 
tonpoconos, căv duc ij dxpo. Ohveoe rile 
“Tymhderjrâs ro» uă riy Sopotâzi]y abu.6ohijy 
Tis Zic Maxapiâcrjroc oăroc Exptyev s5oyov, 
âv ăonep mpobădet airiae Maaptociţe 6%, 
GEfata ră enatvodpey vai Tipic mai ânopa- 
oiGopev dr obrwc Enpene vă iv, xi Enev- 
Xâveda vă doo 5 ăytoe Geo rijv "Tymhd- 
Tată ro» wat râv Entholnoy rob GhaGrây vă 
ăonadi, 7obc ăvâdtove Grepăvowc, Kai 2poo- 
p&vopev Aotnăv ăopevo vă uămpey Tv Te- 
Asiwoty 105 Tapoyroc tip pearâru Y&u.ov, 
6nod xai nepi adrod lăta vă dy 10opev, Azy 
Egouev doc LU xapăv dyahomitânevot 
Ore dăv Ewatwve xăvăva xwhbov 6n0d vă Tapa- 
Teiyy, zh&ov rijy pc juc edhoympăviy pre 
tîjs Xiis Maxaptărijros: dbey îxarăpue rep- 
nvâraro wai marabbuzot păc etvat oi rtuad- 
ptoraro! obrot “jâpot, boăv nod xol abrei 
âvaiaiws ărairodoav ri mapovalav vai ed- 
Aoţiav abrije. "9v 457 dv Be âyiwy reheo- 
dEvruv, pawmatâueda ptpa ij îuăpa vă 
ănohabowuey âptows răe marpizăc vai ma 
Tptopătmăe rs ebxăs, mai vă tpipopr0opev 
tie paxapiac nai BEac wat Gurhiac: riv 6- 
zotay sie Gooy EntBwp.obpuev, 5v după houey 
&rt vopile 1 coporărn adrije obveate, hoăv 
Onob, ârp' ob pâc Eh&noev d [laufaotse pă 
riv AbBevriav, dv Enaboapev ămă mod vă tiv 
zapaxxhâuay, 4ai dedueba vă uăc ârjhonoviioat 
wâvoy nâre eivat Gptowic ns xai mnolav ed- 
XoyripEvny îpepav prev vă xtvijom xd760ey, 
5zod vă mpoorătopey xai vă rporOâoouey 
ră apăs bmo5oyiv ăvayxata ete rd botăw, 
al dbonprrâc vă ri meprnomjdouev e 

îpteueda" dă rd Onotov xai adie rijv zapa- 
xahodpev vă Exuouev ri mepi robTo» PhIjpo- 
popnrixiy &roxproty, xopis rivoc bmepbtoeue. 

"Erpâpmuev 88 texoproră xai dă Thy pă 
ză Xap.apă GrEpava Tây veovbutoy Tvenpua- 
mix ovyyâvetay îs Sijs Maxaprârnros zpbs 
zăv Dimh6ratov xl etAcotopyârazav Îuâv 
narepa, 6Eâao zepi pi Xapac vai starpsrov 
ebhaGeiac, 6200 zpăe adrijv Eye! 1) Yimhsens 

  

    

primare al nostru; la care, deşi (precum 
şi prea-înălțatul şi prea-iubitul nostru 
părinte se gândise, după cât spui Feri- 
cirea Ta) aveam mare dorință și aplecare 
să ne împărtăşim şi noi de o bucurie ca 
aceia, nu numai din auz, ci şi cu ochii 
noştri şi fiind faţă, ei, de oare ce supe- 
rioara înţelepciune a Fericirii Tale a ju- 
decat că aşă e bine, pentru pricinile pe 
care le scoţi înainte Fericirea Ta, de sigur 
că lăudăm şi noi aceasta şi ne rostim că 
așă şi trebuie să fie, şi ne rugăm să în- 
vrednicească Dumnezeu pe Înălţimea Sa 
să sărute şi cununile slăvite ale celorlalte 
odrasle. Şi aşteptăm apoi cu bucurie să 
aflăm săvârşirea acestei nunți prea-cinstite, 
pentru ca şi pentru aceasta în deosebi să 
ne bucurăm. Ci n'avem puţină mulțămire, 
trăgând de aici încheierea că n'a mai 
rămas nieio piedecă în stare să prelun- 
geastă mai mult binecuvântata sosire la 
noi a Fericirii Tale: pentru care în amân- 
două privinţile ni e prea-mângâietoare şi 
dorită prea-cinstita nunta aceasta, căci şi 
ea neapărat ceruse prezenta şi binecuvân- 
tarea 'Ta. Care acum cu ajutorul lui Dum- 
nezeu Sfântul fiind săvârşită, ne închipuim 
zi de zi că vom să primim nemijlocit pă- 
rinteştile şi patriarhiceştile Ţi rugăciuni 
şi să ne împărtăşim de fericita-Ţi vedere 
Şi societate; care cât de mult o dorim, 
nu ne îndoim că o ştie prea-înţeleapra-Ți 
minte, de oare ce, de când ne-a miluit 
atotputernicul Împărat cu Domnia, n'am 
încetat să Te rugăm, şi ne rugăm să ni 
arăţi numai când e porunea Ta şi ce zi 
binecuvântată ai hotărât pentra a plecă 
de acolo, ca să orânduim şi să pregătim 
cele de nevoie: pentru întâmpinarea Ta la 
Focşani și după cuviinţă să-Ţi purtăm 
grija aşă cum dorim; pentru care şi iarăş 
Te rugăm să avem pentru aceasta răspuns 
cu înştiinţare, fără vre-o zăbavă. 

Ci ne-am bucurat în deosebi şi de în- 
rudirea, sufletească, prin strălucitele cununi 
ale celor de curând căsătoriţi a Fericirii 
Tale cu prea-înălțatul şi prea-iubitul nostru 
părinte, siguri fiind de înalta şi aleasa 
evlavie ce o are față de Tine Înălţimea 

boier, „până afară din târg“, iar de Ianachi Rosat Vel Comis până la Focsani. El rămase în Moldova 
câtevă luni (îdid., pp. 174-5). 

1 Aceasta nu înseamnă că beizadeaua Matei, fiul lui Grigoraşcu Ghica, trăiă încă la această vreme. 
„Părintele“ e Nicolae Mavrocordat.



  

> Eni rod mapâvroc. Ai cefhouutat xai Deo- 
netbsie adrijc edyoi strjoav iv dă Glow 
zavrăc WvhaxripLov, 

1728, ?lovvtov 13. 
Tic “Ypertpae Maxaxptâtmros xară mvedua 

pids at Boc sic Tobe Gptowobc: 

lo. Lpiyâpros Daixas Boe665as. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 214-6, no 168.) 

Sa. Veneratele şi de Dumnezeu aseulta- 

tele-Ţi rugăciuni fie-ni spre pază în toată 
viaţa. 

1728, Lunie în 13. 

Al Fericirii Tale fiu duhovnicesc şi cu 
totul la porunci: 

lo Grigore Ghica Voevod. 

DCCCCXLVIII. 
Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant Notara, despre nunta lui Con- 

stantin Mavrocordat şi apropiata venire a Patriarhului în Moldova, ca să se tri- 
meată om întru întâmpinare. 

Cpmrâptos Laixas XpboavOw Norăpa. 
d MomAplOTATE, GOPEOTATE AA GLOTATE 

[orpiăpya Tic &ylus mâhewe “leponoahiju, 
bpte, ubpte Xpboav6e, 2v Xptare Îjutrepe zârep 
czfasunbrare, rijy St» Manapiârnza, edhafâs 
mpooxbynduev xai iv se6aopiav abrhs deţăv 
ăonatâueba, ai Bzâweda mod jiu» Band rob 

oxănetv ai nepipponpeiv abrijy ytetalvovozy 
za ebrpienodo3v, peră panpob6rmroc 17 Enttb- 

pias my Ey Qe arie xaraopiov. 

Fefaopiav abris Eztozohi xi abis er 

ebhafeiac Shăfouev, val Bă zh Beoppodprj- 

zov dyteiav re Navy Eyăpnvey. "Ervopev vai 

ză Boa waGetijs omuetâvet î) Maxaxptârne s0b, 
ai Bet Ecehsodroay oi ziptot vânat 105 Exhau— 
xporărov unentadi vai nepinobiiTod . 2pote- - 

adăhood pal, %ai Epâprpev xi Enevyirev 
TOÎG VEOVOLLOG VIAPOTITA Tpepăy ai 7ăy 

et zi &yadăv îv edtotg ad ebrenyia, pară 

“r
e 

moherode Grspehoiws 705 Dimhorătov uai 

ouostopyorâzo» Înv zatpis 2. Evpaptaroduev 
dt voi Eră md jevăzov nod eis tiv Ditelav 

Zztev 1 Maragtiras 0093, cară einetv 
a maspirăs ebpăs 17 TRATpLAAIĂS 

ămohabsop.e> zeptpâvonev, vai vă ăftofâuey 
îs uarapias BEas vai Gorotizts 8%) Gt 

diast. Kai, raBos zpoeypăzauiy, ăzende6- 

uefa Tutpa Ti mio vă wăs d ĂOROUI,5Q 
ij. edhorpripvr? Îpsoav, 426 îp ănezăotos 
vă vero, abrâfizy, 6a05 vă Rpopbâsapav eic 

=5 Voiân ză aphs Daodopi? Xvarrtia, A! 

1 Constantin Mavrocordat. 

Grigore Ghica lui Hrisant Notara. 

-- Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 
sfinţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 
mului, doamne, doamne EHrisant, întru 
Jlristos al nostru părinte prea-venerat, e- 
ricirii Tale cu evlavie ne închinăm şi 

respectata-Ți dreaptă o sărutăm, şi ne ru- 
găm de Dumnezeu Sfântul să “Te apere şi 

să Te păzească sănătos şi în bună, stare, 
înteu ani îndelungaţi şi cu căpătarea celor 
Tie întru Dumnezeu dorite. 

Venerata-Ţi scrisoare iarăş cu evlavie 
am primit-o, şi pentru cea de Dumnezeu 

păzită sănătate a Ta foarte ne-am bucu- 
rat. Am aflat şi câte pe rând ni le spui 
Fericirea Ta şi că sa săvârşit cinstita 

nuntă a prea-iubitului beizadeă şi prea- 

dorit al nostru văr-primare, şi ne-am bu- 

curat şi am cerut lui Dumnezeu pentru 

noii căsătoriţi lungime de zile şi tot binele 

întru viaţă bună şi cu binecuvântare de 

copii, împreună cu îndelungata întărire în 

Scaun a prea-înălțatului şi prea-iubitului 

nostru părinte. Ci mulţămim şi pentru pă- 
harul plin ce l-ai băut Fericirea Ta în 
sănătatea noastră, adecă pentru părinteştile 
rugăciuni şi patriarhiceştile binecuvântări 
pe care acum şi nemijlocit aşteptăm să le 
primim, şi să ne învrednicim de fericita-Ți 
vedere şi prea-înţeleapta-Ți societate. ŞI, 

cum am scris mai nainte, aşteptăm zi de 

zi să ni arăţi ziua cea binecuvântată în 

care Te-ai hotărât să Te porneşti de acolo, 

1 Nicolae Mavrocordat. V. mai sus. p. 975. nota |. 

3 La nunta pomenită. 

+ Patriarhul anunţase apropiata sa venire în Moldova. 
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1728, 
17 Lunie.



dă oeGăoutai adrîjs ebyai xapobeinoav Îuiiv 
d. Glob navrbe ovhaxriiptov. 

1728, "lovytov 17. 

ca să gătim la Focşani cele de nevoie 

pentru primire. lar veneratele-Ţi rugăciuni 
să ni se hărăzească în toată viața spre pază, 

1728, Iunie în 17. 

Al Fericirii Tale fiu sufletesc şi cu totul 
la porunci: 

] 
] 

| 
Tis Xîe Maxaptârmroc 6 xară nvebpa bis | 

ai Ghe ei robe 6ptamobe. | 
lo. [przâproc Txixoc Bosfd5as!. Io Grigore Ghica Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, p. 216, no 169.) 

DCCCXLIX. 
Gheorghe Slugerul, capuchehaie munteană, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre cercetarea, recomandată şi de Domn, a unei întrebări făcute de un dem- 
nitar turc cu privire la Patriarh, arătând că a făcut cercetare Şi el şi Dragomanul 
cel Mare al Porții, după porunca lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, fără a dobândi o 
siguranţă, aşă încât pare să fie numai un lucru fără însemnătate (v. no peceexurv): 

1728, 
17 Junie. 

"Emtozohi, Leopyiov Shovrtip:2 npde răv 
“lepsoohbp.wy Xpboavdoy, m=pi ro ăvaxot- 

vooews rob vepaytă rod Meyăhov-Bethprv3. 

Maxapubrare, Goporare ai d-porare [ly- 
prăpa rijc domine mihene lepovoahij, xai 
moare Ilodatorivne, 8 Xpror uot mărep cefua- 
utorars, riv Yusrspav Moxaptârora ebafâs 
Tp00%wă, vai Gonitouat riy oefnouiay rs 
sfrăv, Geduevoc rod io Bac înws Aopu- 

re abriv Ev dupa beta, Bemvexei ebrwyia 
xi. ueranrite edrjuepir. 

Tă năvriov wat oefGhoutov aărijv pâna 
EMafoy, nai vă ziv nepndânrov xai mofet- 
vorăryy Owtelay cme bneptodhbwos Eyăpia" 
Zivoy val mă îv abrg Tpatâu.eva, Grad âpitet 
îvă văv Onofectv Eneivny, Onob elye pie 
5 zavamobraroc Nacpăpyrje * ape ri "Tus- 
repas Maxaptârrira, et uă 2oxsumtvrv Epan- 
vav vă Eferătouev rd atrtov a6d 6 brjhd- 
razos Kecyovâăzaaav Enapynvitn vă %âu. 
Tijv rotavriv Eporijaw. Aă iv Gnoiav ăs 
eivat Gefatoutyrj za zAnpozoprutyn îi *Y- 
werepa Mazaptâriie zâc, xaâe ăxoboapev 

Scrisoarea lui Gheorghe Slugerul către 
al lerusalimului Hrisant, pentru o comu- 
nicare a Chehaielei Marelui-Vizir. 

Prea-fericite, prea-înţelepte și preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
și a toată Palestina, întru Hristos mie pă- 
rinte prea-venerat, Fericirii Tale cu evlavie 

mă închin şi sărut dreapta-Ţi venerată, 
rugându-mă de Dumnezeu Sfântul să Te 
păzească în deplină sănătate, necontenită 
fericire şi bună stare neschimbată. 

Scrisoarea-Ţi prea-einstită şi venerată 
am primit-o şi pentru prea-dorita și prea- 
poftita, sănătate a Ta peste măsură m'am 
bucurat; am aflat şi cele serise înlăuntru, 

ce spui pentru afacerea aceia ce scrisese 
preasfinţitul Patriarh către Fericirea “Fa, 
ca să cercetăm cu cea mai aleasă luare 
aminte pricina pentru care prea-înălţatul 
Chethudă-Paşa sa îndemnat a face o astfel 
de întrebare. Pentru care să fii încredinţat 
şi înștiințat Fericirea Ta că, îndată ce am 
auzit de la Preasfinţitul Patriarh o vorbă 

1 V. nl precedent şi notele. Cam în acelaş timp Grigore logodeşte pe fiul său cel mai mare, 
Scarlat, cu o Cantacuzină din Moldova, fiica lui Iordachi Spătarul din Deleni, „cucoană mică de nouă 
ani“ (Croniea lui Amiras, în Letopisiţi, III, pp. 171-2). 

Grigore Ghica-Vodă, care se plânsese că n'a fost poftit la logodnă, nu fusese de fată deci nici la 
nuntă, deşi eră obiceiul să se adune cu asemenea prilejuri Domnii înrudiţi ai celor dovă eri. 

Pentru motivele recelii dintre ei — între altele și certele de hotar, pomenite mai sus,— v. si do- 
cumentele următoare. 

2 Capuchehaie a Ţerii-Româneşti (copistul arată că ar puteă fi și Kicvrtâp, Clucer). Dar 
vezi şi scrisorile din 4 şi 10 Januar 1728 ale lui Nicolae-Vodă. Numele de familie al lui Gheorghe au 
se arată, 

3 E vorba de întrebarea făcută cu privire la desele călătorii ale Patriarhilor în Principate. Hri- 
sant se temeă să nu i se atribuie cumvă scopuri politice. 

+ Patriarhul Paisie de Constantinopol, care trimete scrisoarea de înştiinţare de la no DCOCCXLIV,
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vay 8ăv Tjumopobuev vă *ăuouey, 0bre Gbu- 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

1 Alexandra Ghica, fratele lui Grigore-Vodă. 

  

  

ca aceasta, îndată, fără nicio zăbavă, am 

voit, cu cea mai călduroasă grijă, să aflăm 
vre-o ştire, căci şi noi bănuiam nu cumvă 

să se fi amestecat iarăş vre-un dracşi vre-un 

om rău, şi cu chip potrivit am încereat 

multe, fără să dăm şi vre-o bănuială, ca 

să aflăm de la casnieii prea-înălţatului Che: 
thudă- Paşa măcar o vorbă cât de mică, ca să 

înţelegem de unde a urmat aşă cevă; de-a 
dreptul, ori din vreo pâră, şi nu s'a putut să 
aflăm cevă. Să mai cercetăm, nu face, pentru 
multe ce se pot, şi numai cu chipuri po- 
trivite aşteptăm, câte cu putinţă, când ar 

fi să se vorbească iarăş despre aceasta, 

— ceia ce nu doresc să fie —,să facem 

cuvenita întâmpinare, pentru care ni-a scris 
şi prea-înălțatul nostru Domn, care :să 
trăiască întru mulţi ani, şi îndată i-am 
răspuns Înălţimii Sale. Ci, după cât pre- 
supunem, prea-fericite stăpâne, nu urmează 
să fie cevă, şi să n'aibi până într'atâta 
grijă. Ba am vorbit destul şi cu dum- 

nealui dragomanul despre aceasta, şi n'am 
putut de loc să pricepem cu ce scop sa 
făcut o întrebare ca aceasta, şi în scurt 

aşteptăm cât se poate la orice prilej să 
lucrăm spre întâmpinarea cu urmare bună 
a tuturor celor trebuincioase. Ci mai multă 

cercetare nu putem să facem, nici se cade, 

pentru multe ce se pot întâmplă, cum şi 

mai sus spuseiu. 

Mă rog să am, dacă binevoieşti, din când 

în când veneratele-Ţi serisori, spre vădi- 

rea a mie prea-doritei Tale sănătăți. lar 
rugăciunile-Ţi venerate şi de Dumnezeu 
ascnaltate fie cu noi în viaţa mea toată. 

1728, lunie în lî. 

AL Fericirii Tale prea-gata la porunei: 

Gheorghe Slugerul.
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1728, 
18 Iunie. 

DCCCCL. 
Grigore- Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

călătoria acestuia spre ași şi boierul trimes să-l conducă, adăugind câ se va află 
şi un călăuz anume şi rugând a nu se interpretă întâmplătoarele greşeli ca lipsă 
a cuvenitei alenţii. 

[pnyâproe Ixixac Xpooăyfe Norăpa. 
Moxapiorare, copârare xi &yibrare 85a- 

nora, Ilarpăpxa ris diac nohewe “lepovoa- 
Arp. bpte, xbpte Xpboavbe, fjmerepe îv Xprarâ 

mărep oeGaaporare, tiv Ziv Maxapiârara 
ebafâe mpooxnvobuev xoi rhv dyiav rje 

dettăv donablăneda, xai Gedutda rod dyio» 

Geo rod oxtmety ai mepuppovpsiy abrijv 

Dyetaivovoxv vai ebmpepodoav, veră waxpo- 
B.ârpros. 

Tiy dorjy pxpâv 2poeevnozv îjpiv î] oefaapia 
entorohi) ris Zis Maxaprârarac, xai dă vijv 

Oeowpobpnroy byteiav ze, voi îtă bv ele 
ză Gâe ebhoymu&vov Epxow5y rne, Sncd 6q- 

uetoi 1) Maxaptârme Gov, veoinzăy eival vă 
riv meprypădonev dpxet Dume ete nhIpeoră- 

7 abrijs zAnpopogia 1 natpiai, Tis Tpie 

îjp.âs acopri ai Î a” ttaiperov Xâyov zpbe - 
abriv ebhăferă pace wat 2â apyijs ăxpa ă- 

văr wat bmepBohmnbe 1605 5nod icebper 

nâc Exouey sie rijv ăzâdavotv 105 ratobro» 
&wperod. 

Kai î505 605 pâha zpoBbuwos orEhvopev my 
Evripăraray “jp&repoy Xpyovra nporv Myay- 

Iaxăpwzov, xdp Pafprţă!, âă vă z2vvotuafţ) 

mâvra ră 106” 0ddv pe vai ăvuyaata 

rijc Xe Monaptârijros 2, 6 Onotoc, pă ră vă 
ÎRLOTATI,0 44 vă vontăo) sis ră xară zbv 

Lahazăv veoxttobtvra doniria5, tă ri ăve- 
aw rs Xis Maxapibraros, Expivanie edhoyov 

vă &zoaboy, uzi 2pâros răv XhĂwy ăpyăvzov 

was răs map adric rarpiapyixăc ebhoiae. 

Me ob Zâtwpiovpev xai ză fjperepav ăpyovra 

dsbrepov durcov tă ri opovrida ai uvry 

ris Găornopiuc îns" 6 dmotoc, te npoxtixâe 

epi robrovi, 6 ăzatrei mb Endyedua ris a 

bzrpeoias 705, Edzitouev vă ri Bovhebom. 

Kai, et pâv oxvâo! apăc zijy Endttoy bzoăv- 
vi zic Sîs Maxapiârazos travel, ză Bz 

âpis” ei 66 se zohb Tije ăfiac vai cîe Tv pt
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 mtcews arozty ănoecâioovra, 2apara- 

  

Grigore Ghica către Hrisant Notara. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 

rusalimului, doamne, doamne Hrisant, al 

nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 
ne închinăm cu evlavie către Fericirea Ta 

şi-Ti sărutăm sfinţita dreaptă, şi ne rugăm 

de Dumnezeu sfântul să Te apere şi să Te 
păzească sănătos şi în bună stare, întru 
ani îndelungaţi. 

Câtă bucurie ni-a căşunat venerata seri- 

soare a Fericirii Tale, şi pentru cea de 
Dumnezeu păzită sănătate a Ta, şi pentru 

binecuvântata-Ţi venire într'acoace, pe care 
ni-o însemni Fericirea Ta, e cu neputinţă 
să o scriem; ci ajunge pentru cea mai 

deplină ştiinţă a 'Ta părinteasca-Ți iubire 

către noi şi deosebita noastră evlavie către 

Tine şi cea de la început mare iubire şi co- 
vârşitoare poftă ce ştii că o avem peutru 

căpătarea unui lucru aşă de mult dorit. 

Şi iată că în cea mai mare grabă tri- 

metem pe prea-cinstitul nostru boier fostul 
Mare-Păharnic, dumnealui Gavril, pentru 

ca să se îngrijească de toate cele folosi- 
toare la drum şi de nevoie Fericirii Tale, 
care, pentru că s'a îngrijit şi s'a ostenit 

la casele cele din nou făcute lângă Ga- 

lata, cu voia Fericirii Tale, am crezut că 

e drept să capete şi cel d'intâiu între alţi 

boieri ai noştri binecuvântările patriar- 
hicești de la Tine. Cu care am orânduit 

şi pe dumnealui boierul nostru al doilea 
Comis pentra singura grijă a călătoriei 

Tale; care, ea unul ce e încercat în acestea, 

cum cere chemarea slujbei sale, nădăj- 
duim că Te va servi. Şi, de se vor arătă 

pentru vrednica primire a Fericirii Tale 
destoiniei, slavă Domnului; iar, de se vor 
arătă mult în urmă faţă de datorie şi de 

1 E vorba de Gavril Costachi, Mare-Păharnie, încă de la începutul acestei Domnii. 

La un an însă, el fu înlocuit printr'un Grec, cumnatul însuş al Domnului, Andronachi YVlastd 

care țineă pe Domnita Mărioara. El fusese întâiu numai Comis-Mare, Ghica-l adusese cu sine din Con- 

stantinopol (v. Cronica lui Amiras, în Kogălniceanu, Letopisete, III, p. 157). 
2 V. şi mai sus. 

3 E vorba de casele aparținând Patriarhiei de Ierusalim, căreia-i eră închinată mănăstirea. 

+ Ma: <abswjv,
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"lo. Fpqpâptos Lxixae Bos663ac. 

| 
| 
l 

dorinţa noastră, ne rugăm ca părinteasea-Ti 
iubire faţă de noi să miște şi să îndepli- 

nească cele de lipsă, mai presus de toate 
cântărind pofta, și înalta evlavie ce o avem 

față, de Tine. 
Acestea deocamdată; şi Dumnezeu fie-Ţi 

ajutător şi călăuză, iar nouă să ni dea şi 

bucuria mai desăvârşită a vederii de-a- 

dreptul şi a societăţii “Vale şi nemijlocita 
dobândire a preasfintelor Tale rugăciuni, 
care să ni se dea în viața toată ca pază. 

Al Fericirii Tale fiu sufletese şi cu totul 

la porunci: i 
1728, Lunie în 18. 

lo Grigore Ghica Voevod. 

(Bibl. Ac, Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, p. 217, no 170.) 

DCCCCLI. 

Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria 

acestuia spre Iaşi şi felurite ştiri de la Poartă: biruinţa turcească asupra Arabilor, 

moartea Sultanului tătăresc răsculat, adăugind ştiri despre fiul său Alexandru, care 

doreşte pe Patriarh. 

Nezshaos Mavpoxopăăros Xpooâvdp N5- 

Tăp1. 

"Emtorodi, Niwnhiov Manpoxopâito» Boe- 

6654 mpbs tv “lzpooohbpwy Xpboavov, zepi 

zivoY GOȚXpEVY Zohrtry stâTj020Y. 

Mazapibraze, Gotbrate 4 Ayibrate [la- 

ptăpya ris arias z6hews "leponozijp, vai 

zăsns Hadatorivris, mbpte, pe X pooavfe, 

ipărepe îv Xpisre zărep o*aoutbrate, 7ij» 

“Yuecâpav Mayapricnjza eDhAfâG Rp00740- 

pebowes, zijv îepăv abzijs dsttăv donatâpatia, 

z0â auyrodovâuod B=0d 705 G1£- 

zeprzponpeiy 2ijv 

prâcrza îv Xapu îpeta vai ebmuepin Grrjveusi, 

pEză WXApObLĂI|r0s, 

Aîv juzopoduev vă zepripătopev 7 I- 

pecipa Maraptâzist 2650 899/0pTi:0s Tu 

veri, 1, adshs, Gat, ăzohaniă- 

tepăs abrîs es vai 

zapis EDhOiaS, pETĂNI? [Apă 47. Fapa- 

wBizv efponev, uzi, dă vă ui, honiog 1) 

“Vpesăga Mazapiizns Gat să Torabsa Eat 

ztepeuinas vai voharsiats, wire €30vaz0 tb 

“Yperipay Mara- 

zEp19!s 

vovses BoruEpa Tăs 

. 

Ga 35 VĂ D52700503, pânp.aza ps 

1 Me.: php. 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat Y oe- 

vod către al lerusalimului Hrisant, despre 

unele ştiri politice contemporane, 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Eri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, îndreptându-ne cu evlavie către 

Fericirea Ta, Îţi sărutăm sfinţita dreaptă, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să ţie şi să păzească pe Fericirea Ta în 

cea mai deplină sănătate şi bună stare 

neîntreruptă, întru mulţi ani. 

Nu putem descrie Fericirii “Vale ce grea 

de purtat ni s'a înfățișat nouă lipsa Ta, 

aşă încât, primind zilnic sfintele-Ţi ru- 

găciuni şi părinteştile binecuvântări, avem 

mare bucurie şi mângâiere, şi, ca să nu 

socoţi Fericirea Ta că unele ca acestea 

sunt ceremonii şi colachii, nici nu puteă 

gura noastră să rostească slove către Fe- 

ricirea Ta, ci numai câtam întrebat dacă 

981 

1125, 
23 Iunie.
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ziiv “Tuerâpa Maxaprârnra, zapă păvov doay 
nod Eporoboanev ăv taws ră ris dâornopiae 
ddris mpofaivovat war ebaptorrjow arie. 
Topa Spos, 6nvă nd Baothevobons pâs îj)- 
ao uadapăonjdes, uă rd vă Egepav ră na- 
pâvra vpăupara mpbe riv “Ypertpav Moxo= 
ptâcpra, dăv EXeițanev mai 1jpuete vă 7pădoouev 
rd mapăy Xa vă ăroâboouev abrij răe per? 
Xxpae viizie ebhafelae | TpOoxYopebocie pas, 

„napawahobwrec vă pi wâe âuvnuavi ele nă- 
cae răc mpbe rby Kbptov ieponpotiac adrije, 
ua OEhopev edyaptorij xară modă ri) “Yue- 
repa Maxaprârnri, ebpioxâpevov nâvrore sie 
ră marpiă adrie mpostăguara Srotuoratot, 

Geha îjfebpm wat mobro 1] "Ypertpa Ma- 
xaptârijs ri dv xaviuăv 6205 Eppibauev ră 
evăotorăre Mneytxrti-"Epevem, zăv 8360 
weră moMhijc Xapăc, val eine unpiove Emot- 
vows ai Eno dă miv "Ypertpay Mama 
pLOTNTa, 

Taâra păv Emi rod mapâvroe" d 08 &yoe 
Goe âă râv zavaţiav adie edXâv vă pâs 
xataâto vă ămodabowpey vai able ri 
“Yperâpavy Maxaprârra bypLă xai ebpoTov, 
XATă -Tăv ăvsiuaorov 760oy pac, Bă vă 2u- 

popnbueda ahronpocozwe râvy îepây ebyâv 
Xa narpiiăy adri edhopây. “Ene r6cov 
dă napaxadoduev vă Ezopev ovyvă îepă ad- 
Tije păuwara, Omjorixă rîe Ecerwrărne ad- 
tije Dyieiac xai rây marpirăv arie ebxâv, 
aimwvec stay piv ăpoyai 2v 6ip navri. Tă 
dă Ecm rije “Yperepze Mamaprâcijroc 0=60ey 
năpzohda xi zaveorygî. 

1728, ”lovyio» xy 2, 

Maxaprorare dtozora, văs îBe xai ari, î 
etâmote Gr ee md Lovâsit vane vixas î) xpa- 
rată Baothsia xară râv "Apdfov, ai dor 
pen eic rijv Enxpăretay Exeivov rod păpove 
xai day puoibădhopev Gr 7ij “Yuerăpa Ma- 
xaptoryri Dede: xahovavij adr) 1) viun, oi 

wăMora 6705, Gray eivat waradaouâvot oi 
e râv "Apâfwy oxAmpabyâves, Eyovatv 1jov- 

piay xai ră negii Tijv Gyiay zohwy5, 
"EwdBouey ârt vă ăntBave uă evorndy Bă- 

vazoy vai 0 "Azr)-Fatpăi Sovhrâvos, zu 

Ozolo» xai adr ză Bona €hizov 83 us 
y ăzepuouâvoy petuăva, Oi ăzos- 1 

[oby 4x%ă TE, tva: Gvavrio(/mt0v. 

  

1 Ms.: pe? Gxpas sbhnbetuc viiza 

2 O altă versiune are data de 18 Iunie. 

  

7 7 

înaintează călătoria Ta după cum doreşti. 
Ci acuma, când de la Țarigrad ni-au venit 
călăraşi, aducând scrisorile de faţă către 
Yericirea Ta, n'am lipsit şi noi a scrie 
aceasta şi a îndreptă către Tine cuvintele 
noastre cu cea mai înaltă evlavie fiască, 
rugându-Te să nu ne uiţi în toate slujbele 
Tale către Domnul, şi vom mulţămi foarte 
Fericirii Tale, aflându-ne totdeauna prea- 
gătiţi la părinteştile-Ţi porunci. 

Vei află și aceia Fericirea Ta că acea 
caimeă, (raport) ce am scris-o către prea- 
slăvitul Beilicgi-Efendi, a primit-o cu bu- 
curie mare, și a spus mii de laude către 
Fericirea Ta. 

Acestea, deocamdată; iar Dumnezeu Sfân- 
tul prin preasfintele-Ți mulțămiri să ne 
învrednicească a întâlni din nou pe Fe- 
ricirea Ta sănătos şi zdravăn, după ne- 
închipuita noastră dorinţă, ca să ne învred- 
nicim de faţă de sfintele-Ţi rugăciuni şi 
părinteştile binecuvântări. Deocamdată ne 
rugăm să avem des sfinţitele-Ţi scrisori. 
vădind cea nouă prea-dorită sănătate a 
Ta şi părinteştile-Ţi rugăciuni, care să ni 
fie ajutătoare în toată viaţa. Iar anii Fe- 
ricirii Tale fie de la Dumnezeu foarte 
mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1728, Iunie în 23. 

Prea-fericite stăpâne, ni-a venit şi acea 
ştire că la Suveiz a câștigat biruinţa pu- 
ternica, Împărăţie împotriva Arabilor, şi 
sa întărit în stăpânirea acelei părţi; şi 
nu ne îndoim că Ferieirii Tale-l va păreă 
bine de această biruinţă, şi mai ales că, 
fiind aplecate grumazurile cele tari dintre 
Arabi, au liniște şi "Ținuturile de pe lângă 
cetatea, sfântă. 

Am aflat că a murit de moarte bună 
şi Adâl-Ghirai Sultanul, al cărui nume 
singur chiar ne înspăimântă iarna trecută. 
Că răsculații au sfârşituri rele, nu e de 
tăgăduit. 

3 Arabii din pustiu aducean dese pagube Patriarhiei.



  

ME zi Gitav: rs ebyhv oxeâv ăvatpt6m 

at Endstz0%, &xL Xopic ESuâa, 6 uzhintavăe 

rod Gharos. 
Mă napăprrua e pavepbonuey xai Todv, 

Gu 6 houbrarâs pas vic, 6 6o0bhoc 7ns, 
"Adetavăpoc, 0ăv Dede ore vă ăxoboy 7i 

ăvoua rod “Aşio» Peopyiov xai Gaptns ayzo- 

zeyăte, dă ri anoânpiay ris Maxaptâriitoc 
me" wa, dtă vă răv ebxaptorijompev, dis rhy 

pay mov ogohătoțev. 
“H orrărn Adpva pac ebhafâc npoorwei 

miv “Yuertpav Mawaptârara, peră râv za 

pedzov rexvav pas, Xa rijy Gebzouiay abrijs- 

dettăv ranetvoppâvwe ăorăbovrat. 

Tis Ypertpac Moxaptâcmros ie Ev Xptorâ 

xi. Bhwe ete mode âptauobc. 

lo. Nndhaos Bos663oc. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 218-9, no 171.) 

  

Cu sfânta-Ți rugăciune aproape sa ri- 
dicat şi s'a şters, nu fără cheltuieli, "na- 

hchianeaua (dajdea) sării. 
Ca adaus să arătăm şi aceasta, că prea- 

dulcele nostru fiu, robul Tău, Alexandru, 

nu vrea nici să audă numele Sfântului 

Gheorghe şi din greu oftează pentru ple- 
carea Fericirii Tale; şi, ca să-l mulțămim, 
de două ori pe ceas îl lăsăm să se odih- 

nească, 

Prea-iubita noastră Doamnă cu evlavie 
se închină Fericirii Tale, cu prea-iubiţii 

noştri copii, şi cu smerenie sărută mâna 

Ta venerată. 

Al Fericivii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunei: 

Io Nicolae Voevod. 

DCCCCLIL.: 
Paisie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre călătoria acestuia la laşi şi afaceri mărunte. 

"Emrozohi, llaiaiov» Bi, Ilarpăpyo> Kov- 

oravatvovzâdews, zpăs X pbozvfov, Iarprăpa? 

“lepoodbuovy, zepi rîjs ămă Bhayiac etc Moh- 

Savtay perafădene rod Xpvoăvdo». 

Ilatotoc, îhip 8205 ăpytezioxozos Koy- 

sravrivovzheos, Nias "Phuns, vai otzovpe- 

wube Iarptăpyms. 

Moxapirare, ampuozae Xa cozorare Îla- 

=ptâpya ci dios z6heos “epoca. ri 

z401s Tahatorivne, mbpte, zbite X pbsavfie, = 
m
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Bee 
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R
 ai anhetzonpă sis tiu Merpi6- 
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Zopav mapă 705 XOtvod Tyenpasta6d vicd, 

sipeveozâro) ăppnot0s Meyghov-llosreira» 

aopisti, Deopriiiti 1 bzepe/âorpey îă c78 

înpabis cas înzetas, ai Îppău Eperăs. "0 îptos 

B:ic vă Bvapohăseg Tip “Ypectpay Mara- 

poza vai sis d Es 250ou.0y, dă vai 

prapăitoy vai. tipi RAS vaita», 

weză ăperazrbtoo Gapo 35 

za30v Batpiappindv 257 Bpivr 4a Fâno 

-6y dozây nazahuioy, Eis i Oaoiay pâs 

pavepâve. 205 pehzză vă Opiov cis Liste, 

ză Gpâ= 

Scrisoarea lui Paisie al II-lea, Patriarh 

de Constantinopol, către Hrisant, Patri- 

arhul de lerusalim, despre trecerea din 

"Para-Românească în Moldova a lui Hrisant. 

Paisie, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop 

al Constantinopolei, Romei celei Nouă, şi 

Patriarh ecumenic. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 

lepte Patriarh al sfintei cetăţi Jerusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Tri- 

sant, întru Duhul Sfânt iubite frate şi 

_prea-dorite şi coliturghisitor al Smereniei 

Noastre, ne îndreptăm cu bucurie mare 

către Fericirea Ta, sărutându-te din toată 

inima. . 

Scrisoarea-Ti frăţească am primit-o bu- 

curos dela fiul nostru duhovnicesc, al amân- 

durora, dumnealui Marele-Postelnie, chirigi 

Iordachi, şi mulţă mim foarte pentru buna-Ti 

sănătate şi nouă dorită. Dumnezeu Sfântul 

să 'Te păzească pe Fericirea Ta şi de acum 

inainte bucuros, sănătos şi întru mulţi ani 

şi mai presus de toată duşmănia, cu neschim- 

bată păstrare în preasfinţitul Tău Scaun 

patriarhicese şi cu toate celelalte ce-Ţi sunt 

dorite. În care scrisoare ni spui că ai de gând 

să pofteşti la laşi, şi socotim, după cum ni 

983 

1128, 

27 lunie
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1728, 

28 Iunie. 

a MoytiGouev, vals uâc ypămpet, vă xa= 
rebnâog ăxpt rod mapăvroc eie ră ăxeioe, 
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TpSTObo4 Tipopia., 
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pai, lobyiov x€, 

+ “O Kovoravrwownohene ma 2v Xprorâ 
brie ăyamnrbs ddehpăe, 

(Bibl, Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.), 

  

serii, că ai și călătorit până acuma, într 

acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi că ai 

şi întâlnit şi pe prea-înălţatul şi de Hristos 

iubitorul Domn al Moldovei şi de o po- 
trivă prea-dorit fiu al nostru întru Duhul 

Sfânt (pentru care şi noi ne rugăm din 
toată inima, îl binecuvântăm şi cu prie- 

tenie ne îndreptăm către dânsul); pentru 

care ne şi rugăm să nu ni lipsească nici din 
acele părţi veneratele-Ţi scrisori, vădind 

prea-dorita nouă sănătate a Ta şi buna stare. 

Am primit şi elopoţelul de argint suflat 

cu aur, şi foarte mulţămim; ci să-Ţi fie 

spre ştiinţă că, în ceasul când l-am primit 
şi am cetit frățeasea-Ți serisoare, a sosit 
şi confratele nostru Preasfinţitul de He- 

racleia (care se şi închină Fericirii Tale) 

şi a luat elopojelul; ci, văzând pe urmă 

că îndemnul Fericirii Tale este să nu-l 
dăm nimănui altuia, ni l-a dat îndărăt. 

Pentru călugărul cel rău de care ni 
serii, ne vom îngriji când ni va înfăţișă 

egumenul “Tău cevă pentru care să i se 
facă pedeapsa cuvenită, . 

Anii Fericirii Tale fie dela Dumnezeu 
foarte mulţi şi cu totul fericiţi. 

1728, Iunie în 27. 

Al Constantinopolei 
și în Hristos al Tău iubit frate. 

DCCCCLIII. 
Grigore Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre zăbava 

venirii Patriarhului după Sfinţii Apostoli şi aşteptarea tuturor, şi mai ales a fi- 
nului său. 

“+ Movapubrare, ooprare vai drpuirare 066- 
moro, llarprăpya. rijs &vias n6hewoe “lepovoahiiți, 
xbpte, xbpte XpboavOe, tju&repe îv Xptorâ nărep 

ceâonoyuurare, tiv Liv Mazaptărara mnavevha- 
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naţoweda, xoi deduea rod ăio» Beod vă rijv 
rapvhărr) bytawoboav xai edOvu.0doavy, 7âv 
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hăbovoay, Xefzopiav abris Emtorohijv shha- 

fâe shăfowey, mai, Gefaottvres 5 abric, 
yopic mivoe &uprâoae, Gri î) Yuertpa Maxa- 
prârne entpaae ră tâh6ev u&pos 705 Pwânviov, 
sai dr. do0v on pâhAouev vă ăzohăvanuev 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea-sfin- 
ţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 
rusalimului, doamne, doamne Hrisant, al 
nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 
Ferieirii Tale cu toată evlavia ne închi- 
uăm şi sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm, şi 
ne rugăm de Dumnezeu Sfântul să Te ţie 
sănătos şi bucuros și să dobândești din 
bielşug cele întru Dumnezeu Tie dorite. 
Venerata-i scrisoare eu evlavie am pri- 
mit-o, şi, încredințat prin ea, fără vre-o 

îndoială, că Fericirea Ta ai trecut în 

partea de dincoace a Focşanilor, şi că din
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1128, "lovviov 28. 
Tie Le A Mamaptoentos 6 ară myedua vibe 

mai Bus elis robe ptouobs: 

1. Ppaiâproc Pwinas Bocfo5asl. 

(Bibl. Ac. Rom., 

  
copiile d-lui M. Ghedeon.) 

ceas în ceas avem să ne învrednicim de 
ferieita- [i vedere şi societate, ne-am bu- 

curat, mulţămind lui Dumnezeu. Ci ne- 
dăjduiam cu multă dorință să serbăm, după 

obiceiu, în ființa Fericirii Tale această 

serbătoare a Sfinţilor Apostoli şi să ne 

bucurăm mai mult în mănăstirea de lângă 
Cetăţuie, dar, de oare ce nu ni-am atins 

scopul, am zăbovit şi noi bucuria obişnuită 
în fiecare an la acest hram, ca să se facă 

la venirea Fericirii Tale, care, venind cu 

Dumnezeu, vei mijloci şi ne vei împăeiui 
cu Sfinţii Apostoli, de şi eră peste socotinţa 
lor această zăbavă a la față, de cinstea, 

şi slava bucuriei orânduite lor. Prea-lu- 

minata şi prea-iubita noastră mamă, îm- 

preună, cu. prea-iubita noastră Doamnă şi 

cu toţi ai noştri prea-iubiţi, cu evlavie 
sărută dreapta-TŢi venerată şi toţi cu multă 

poftă aşteaptă să Te aibă; mai ales finul 

Tău şi-a gătit de mult şi calul, şi numai 
spre partea Galatei se uită, ea să vadă şi 
să afle venirea Ta şi să iasă întru întâm- 

pinarea şi salutarea Ta. Iar veneratele-Ţi 

rugăciuni să ni se dăruiască 
viaţa spre pază. 

1728, lunie în 28. 

in toată 

Al Fericirii Tale fiu sufletesc şi eu totul 

la porunci: 

Io Grigorie Ghica Voevod. 

DCCCCLIV, 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cală- 

toria acestuia până la Focşani, cu salutări pentru Domnul Moldovei. 

Nixdhaos Ma»poxopăiroc Xpvovâw No- 

Tăpa, 

Mazapiorare, copwrare pai ampbrare Îla- 

ptăp a râv "leposohbuav, Wbpte, xbpte Xpb- 
cae, îuzzepe 2v Xprorâ zârap cefaGpitare 

1 Cf. Cronica lui Amiras (Letopisiţe, III, p. 168): 

| | | 
| 
! 

| 
i 

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant No- 

tara. 

Prea-fericite, prea-inţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al Ierusalimului, doamne, 
doamne Hrisant, al nostru întru Hristos 

„Acest Domn în zilele sale, la al doilea an 

al Dumniei sale, prin mijlocul lui Hrisant Patriarh de Ierusalim, aflându-se aice la Moldova, au aşezat 

şeoalele de învățătură pentru carte în oraş în laşi, eu cheltuiala sa: gcoală elinească, grecească şi moldo- 

venească, cu dascăli învăţaţi, la care şeoale nu numai cei săraci, ce nu aveau cu ce plăti învățătura, ce şi 

feciorii boierilor celor mari şi mici, a tutulor de obşte, au ieşit învățați, și încă şi din alte țeri veniau 

copii săraci de învățau. dintru care nu puțină pomană i-au rămas, de vreme că nici la o tară nu eră mai 

proastă învățătură decât la Moldova“. 

80618. Vol. XIV, partea a Ila. 28 
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ri Yuerepav Maxaprârara sdhatâc npooa'a- 

pebovrec, Thy iepăv abrie dettăv doratâefa. 

Beduevo 705 navrodvyăpob ssd rod o%£- 
mety vai meptepovpeiv iv “Ywerepovy Mawua- 

prârara Ey ăxpq îrtela val ebrjuepla duqvexet, 
p.eră porapobrârijroc. 

Avo tepă Ypăupara ris “Yuerepas Marxa- 
ptârnroe mb 26 vai 27 rod mapexdâvroc 

vevpaputva pe? ebhabslac mhelorns thăGopev 
wat dă rijy Eperorâriv adres byteloy May 

eyăpnpev îv Bapvhărrov 6 Kbproc xai sie 
mb 5€e. aperănroroy. "Răeyruev mai răc 
iepăc abrije ebyăe mai norpirăs ebhoţiac, uai 

xaă TONĂ ebpapiorodpev ri) “Ypertpa Ma- 
xaptârari. "Ervopev wa ră Ev adroic orpet- 

obusva xoi Gri, Qeod ovvavrtiapBăvovroc, 
xatevod00n 1 Ywerepa Maxapuârns toc Po- 

Caviov pă ăxpav bpietay vai ebpoariay, xai 
Eyâpquev mai dă rodro od werpime, noi 2â0- 
făoauey Tăy Barripobvra mai warewndbaavro, 

abrijy ăptov Gedy, obrivoc BeâpeBa va moi 
sie mb e6fje Bapvhărr riv “Ybertpav Ma- 

xaplârara, ăymrpay Tăong ăyrinetutvns ze- 

punerelac, 
„Topa neptusvonev vă uâdouev ua ră eie 

Diootov warevbătov adrîjs dă vă yapâuev 

ămurhtov' napanahodyev u.6vov ară modă rijy 
“Yperepav Mawaptârnra, bc oefsouuraTav 

Tv marepa, vă pâs Ex duqvenâe sis Tip 

natpiiv arie pvipiny ai vă p.âs b7007%- 

pitm ovveyâc âtă râv îepâv mal OeoneBâv 

abrije ebyây, vai 6shouev edxaptori) xară 

moNă ri Ypertpa Maxaprrart, ebptox6pevot 

vă mavrbe Erolwbrarot ele răc natpluăe 

adrîjs poorovăc. 
Kai, Enedi, xară 7d mapăv 83v Exopăv ri 

vă pibouey ua 1 Exdaumporăto Lpyro- 
păoxop-Boâq, rg ee vie pac nepizodire, tă 

wtoov ci “Ypertpae Maxaptoraros ăxpibâe 

Xatperoămwey nui norpinâs mepirrooodusa ri) 

adrob "Exhapunpărrra. . 
H phrărn Aduva mos, peră TG Tauzih- 

răroy uac reuywy, ebhabâs npooxbvobot ri) 

“Yperepavy Maxapiârqra xai riv oefaopiay 

obrije Befăv rozetvoopâvoc donăţovrar. "ANo 

IL VeoTepov %ară ră mopăv Găv Eyouev vă 

Snpetoonuev ri) “Vperepa Maxaptorart, ma- 
pă u6vov xi mă rijv mapoxahouev vă 

Eyopev avyvă îspă adrîs Ypăuuara,. dă. vă 

yalpoomev îni.-rij Eperorăry, byiela xol rats 

nacpruaic abil ebyaic, afewvse etroay Tpuiy 
ăpovoi &v Gip zavri, Tă â: Ec cîje “Yue- 

repac Mawapibrmros Be60ev mâumoMa xi 

TayevToy1). 

  

  

părinte prea-venerat,  îndreptându-ne cu 

evlavie către Fericirea Ta, îşi sărutăm sfiu- 

ţita dreaptă, rugându-ne de atotputernicul 
Dumnezeu să ţie şi să păzească pe Feri- 

cirea Ta în cea mai deplină sănătate şi 

bună stare neîntreruptă, întru mulţi ani. 
Două sfinţite serisori ale Fericirii Tale 

scrise la 26 şi 27 ale lunii trecute cu cea 
mai mare evlavie le-am primit şi pentru 

sănătatea-Ţi prea-dorită foarte ne-am bu” 
curat; pe care să o ţie Domnul și de acum 

înainte neschimbată. Am primit și sfin- 

tele-Ți rugăciuni şi părinteştile binecu- 

vântări, şi mulţămim foarte Ferieirii Tale. 

Am aflat şi cele înlăuntru însemnate şi 

că, ajutând Dumnezeu, ai călătorit Feri- 

cirea Ta până la Foeşani cu cea mai de- 
plină sănătate şi putere, şi ne-am bucurat 

şi de aceasta nu puţin, şi am slăvit pe cel 

ce Te păzeşte şi Te îndreaptă pe cale 
Dumnezeu Sfântul, pe care-l. rugăm ca 

şi de acum înainte să păzească pe Feri- 

cirea, Ta mai presus de toată împrejurarea 

protivnică. 
Acuma aşteptăm să aflăm şi călătoria 

Ta la laşi ca să ne bucurăm şi mai mult; 
ne rugăm numai foarte mult de Fericirea 

Ta, ca, de părintele nostru prea-venerat, să 
ne aibi totdeauna în părinteasca-Ți amin- 
tire şi să ne sprijini necontenit prin sfin- 

tele şi de Dumnezeu ascultatele-Ţi rugă- 
ciuni, şi vom mulțămi foarte Fericirii 
Tale, fiind întru toate prea-gătiţi la pă- 

rinteştile-Ti porunci. 

Şi, de oare ce acum n'avem ce serie și 

prea-luminatului Grigoraşeu-Vodă, celui 

care ni este ca un fiu prea-dorit, prin 

mijlocul Fericirii Tale cu dragoste-l sa- 
lutăm şi părinteşte îmbrăţişăm pe Lumi- 

năția Sa. 
Prea-iubita noastră Doamnă, cu prea- 

iubiții noştri copii, evlavios se închină 

Fericirii Tale și sărută cu smerenie ve- 
nerata-Ţi dreaptă. lar altcevă mai nou 

deocamdată n'avem să însemnăm Fericirii 
Tale, decât numai iarăș Te rugăm să avem 

adesea, sfinţitele-Ţi scrisori, ca să ne bu- 
„curăm de prea-dorita-Ţi sănătate şi de 

părinteştile-Ţi rugăciuni, care să ni fie 

ajutătoare în toată viaţa. lar anii Feri- 
cirii Tale fie de la Dumnezeu foarte mulţi 

şi pe deplin fericiţi.



Te “Tuertpac Mawapârqros vide 2v Xprorâ 

wa. Băoe ete mode 6ptopobc. 
1728, ”lovhto» 3. 

"lo. Nihaoe Boe6s5as. 

Al Feriecirii Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la porunci: 

1728, lulie în 3.- 

lo Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. €., IV, pp. 218-9, no 171.) 

DCCCCLV. 
Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu salutări. 

Maxzapiorare, copitare vai ăvubrare Ila- 

rpăpya ris Gyiac m6hews “lepovoxhiju. ui 

râs Iohatorivne, xbpte, xbpre Xpboavle, Ev 
Xpiorâ uo. nărep ai dtonora sebGacutbrate, 
iv “Yuerâpavy oocorărav Maxaptărijta. na- 

yevhafâc mpooxovă ai rijy cefnoulay adr)s 

defrăv rametvoppovos Gorălomat, deduevos 
rod navroâvvăuov Beod rob owEnewy mai ne- 

pepobpsiv riv “Yuertpay copwrărny Moma- 

prârqra ăvoooy, EvOou.ov, by, weră xai ris 

mowypovio» orepehoewe Eni Tăv GtbTarov 
xi &zootoby abrîs Opovoy. Mă mb vă pă 

5bvop.ar, ră ve vbv Eyny, cebacuurate pat 
mărep vai Bsonora, vă npooptpu ri) “Ype- 
repa Maxaptornn, ară ră stoc ai vară 

rd upEos uob md ănapairnrov, abTonpocbzwe 

riv perănpas viixîe ebhabelac zpooxbyoiv 
w0b, Wa vă ărodabow Tie osfoopunrărs 

Xa Epaouiorăzne wo abris exe, vai vijy 
no vă. Eupopn0 râv narpiry ebyâv vai 

Beonoriuăv abris ebhovtăvy, vayrăcârv vă 

ipăbo rd mapbv ronetwvov, GAY ebhafalae 
mhîipec pâna 5.05, ai voepiis! peră mohhe 

broxhiseme vă Tpooxwvow Ti ueyiorny ab- 

rîc Maxaprârrra, xl vă ăorasdă zijv tepăv 
noi cefacuiay 2 abria Beârây, deowevoc Depp. 

ris deomorwis obris edpevelac, vă ui Ex) 

mai xobstie eic rijv zarpraljy abrijs aăztjy 
„ai ebvotav wat pă 2pO0TăEr) ie vaupiav B0d- 
hebaty abrije, voi Bâher wă ebpet Srot.OTAToY 

vai mpodopâraroy ete măvia ră Gesnotixă 

ADTIS TpOSTĂIpATA, WATĂ rd EPtATĂY bot, 
“H zawprrărn pot oblbyoc 20! îv Xpiorâ 

adrie Boyârjp zavavhoafâs mpoouvet zijv “Y- 

verepay Mazapiorrra %ai Tijy osGasiay abrije 
detiăy razetvozpâvos dozâterat, 

Tabra uâv Eni rob Rapa, Bis Dap 
apă ax6dertv zia zpăe riji "Yuerepav Ma- 
vaptărijta ebhafizimijs bzozhioaws po" at 6ă 

1 Legrand: 025655 Wş. ţ 
2 [bid.: ov ssfaspiuvy vai tepi. 

  

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, întru Hristos mie păriate şi stăpân 
prea-venerat, cu toată evlavia mă închin 
Fericirii Tale prea-înţelepte şi venerata-Ti 

dreaptă cu smerenie o sărut, rugându-mă, 

de atotputernicul Dumnezeu să 'Le apere şi 
să 'Te păzească pe Fericirea Ta prea-înţe- 

leaptă fără boli, bucuros, sănătos, şi cu 
întărire întru mulţi ani pe preasfinţitul 
şi apostolescul Tău Scaun. Pentru că nu 
pot, deocamdată, prea-venerate al mieu 

părinte şi stăpân, să aduce Fericirii Tale, 

după obiceiu şi după datoria mea neapă- 
rată, eu însumi închinarea mea cea, cu prea- 

înaltă evlavie fiască şi să capăt prea-ve- 
nerata şi mie prea-dorita vedere a Ta, ba 
încă să mă împărtăşesc de părinteştile-Ţi 

rugăciuni şi de binecuvântările-Ţi stăpâ- 
neşti, am fost silit a serie această seri- 
soare a mea smerită, dar plină de evlavie, 
şi cu multă închinare a minţii să mă plec 
înaintea prea-marii Tale Fericiri și să-Ți 

sărut sfinţita şi venerata dreaptă, rugân- 
du-mă călduros de bunăvoinţa-Ti de stăpân 
ca să mă ai şi de acum înainte în părin- 

teasea-Ți iubire şi bunăvoință şi să mă 
pui la orice slujbă a Ta, şi mă vei află 

prea-gătit la toate stăpâneştile-Ti porunci, 

după dorinţa mea. 

Prea-iubita mea soţie şi întru Hristos 

fiică a Ta cu toată evlavia se închină Feri- 
cirii Tale şi venerata-Ţi dreaptă cu sme- 

renie o sărută. 

Acestea deocamdată, pentru prea-mica 
arătare a evlavioasei mele aplecări către 
Fericirea Ta; iar preasfintele şi de Dum- 

987 

1728, 

5 Iulie.
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novăntat mai Geonerieie abris ebxai sinod 

pot ăpoai îv 6iw zavri, 

1728, 'lovăiov 5. 
Vibe Ev Xptorâ wai sie robe Gptopobe ne 

zanetvoratoc 3obhoq 

Kwyoravrivos Mavpoxopădroc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

nezeu ascultatele-Ți rugăciuni fie-ni aju- 

tătoare în toată viața. 
1728, Iulie în 5. 

Fiu întru Hristos şi la poruncile 

prea-smeiit rob: 

Constantin Mavrocordat. 

Tale 

DCCCCLVI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea 

lui la laşi, lângă Grigore-Vodă. 

Nixchaoc Mavpoxopăroc Xpvoăv0wp No- 
Tăpa. - 

Td âmb ris 8 rob &veorâtoc Yerpapuutvov 
tepby pâna rile “Tuertpuc Maxaptrijtos 
wer ebhabzize, mheiorms thăGopev, nai dă 

riv Eperorărijy abrije byreiav Nav Eyăprey, 

îiv Ovapohărzo d Kbpros mai ete mb ătijs 

âuerărrorovy, "E5eyOrjuev mai râs îepăc ab- 
Tis ebxăs Xa marpiăe ebhoiac, mal xură 

noNă ebyapiotobpev mi) “Yuertpa Maxupt6- 
razi. "Enpvousy vai ră Ev adr omuetobpeva, 
ai dr, Bod ovvavriapGavonăvav, waTevo- 

î00m î “Yuertpa Mavaprâras bitis nai ed- 
Gvuos eie Liăoroy, ai iv 856407 6 Exhau- 

mpăraroc 'pryopăoxos-Bdac, 6 neptrâOqrâe 
wot Dids, pet ăxpae viixije ebhabelac nai 

AyăTIs ai ueră Tie &perdoutvae adr) rt- 
wie nai Cefrhoeos, al Eyăpijiuev Bă rodro 
0 perpioc, wat ebyapiorioauev Ex xapâtae 

ră Btornpodvri vai narenoducavri adriy ăi 

0eâ. Tabrrjv riv japomotăv dyyehav, Thy 
îzimpopopidmuev xai nd râv ripiov vlixây 

“panpăroy mie "Eudapinpârrrâs mov, 10 6ho- 
7 + — - a +0. a y 

Voxoc xai zatpiae Thy ebyijOnuev. "Ac Ex 

voi. 1) "Exânunpârijc rob răs tepăs ebrăc xai 

ebhoiac ua rije “Ywertpac Maxaprbraroc, 
răc Omnia mapaxahoduev vă piâjv râs ore- 

pnbueda xoi fueie, oi Wară TĂVTA XAtpăy i , . 

ja rpârov Erowbrarot ei tă deonorită ab- 
ris vebu.ara X0l RATPINĂ TPOSTĂŢPATU, AGĂV 

6nod deinore sicoxobovrat els ră ora Kopiov 

La6n66, ua fshowzv ebyoptori) Xară odă 

ri) “Vuertpa Maxaptârart. 

H prărn Adpya us, pară Tv 2anupth- 
Tătoy mas rEnvay, edĂafs TpOSXvOdsL Ti 

“Yuerâpay Maxaptârara văi rijy osfmouulav 

abris Geftăv ranswvoppovws ăazitovrat. Ila- 
pawahodpev tiv “Yperepay Manaptărra vă 

Eyowsv ai abâre owyvă tepă arie pău- 
VATA RA TOTpIRĂ RPOOTĂȚWATA, Fă vă pal- 

poney Eni ri eperorări) bytelg mai rate Ta-   

Nicolae Mavrocordat lui Hrisant Notara. 

Serisoarea sfinţită a Fericirii Tale serisă 
dela 3 ale acestei luni cu cea mai evlavie 

am primit-o, şi pentru prea-dorita-Ți să- 

nătate foarte ne-am bucurat, pe care să o 
ție Domnul şi de acum înainte neschim- 

bată. Am primit şi sfintele-Ti rugăciuni 

şi părinteştile-Ți binecuvântări, şi foarte 

mulțămim Fericirii Tale. Am aflat şi cele 
înlăuntru însemnate şi aceia că, ajutând 

Dumnezeu, ai călătorit Fericirea Ta să- 

nătos şi bucuros la laşi, şi Le-a primit 

prea-luminatul Grigoraşcu-Vodă, prea-do- 
ritul mieu fiu, cu cea mai mare evlavie 

fiască şi iubire şi cu cea cuvenită 'Ție cinste 

şi ospeţie, şi ne-am bucurat pentru aceasta 
nu puţin, şi am mulțămit din inimă celui 
ce Te păzeşte şi Te conduce Sfântul Dum- 

nezeu. Această veste bucuroasă am aflat-o 
şi din cinstitele fieşti scrisori ale Lmminăţiei 

Sale, şi din tot sufletul şi părinteşte ne-am 

rugat pentru el. Şi să aibă Luminăţia Sa, 
din parte-l, sfintele rugăciuni şi binecu- 

vântări ale Fericirii Tale, de care ne ru- 

găm a nu fi lipsiţi şi noi, cei în tot timpul 
şi chipul prea-gătiţi la stăpâneştile-Ti în- 

demnuri şi la părinteştile porunei, ea unele 
ce totdeauna se aud în urechile Domnului 

Savaot, şi vom mulțămi foarte Fericirii 
Tale. 

Prea-iubita noastră Doamnă, cu prea- 
iubiții noştri copii, evlavios se închină 
Fericirii Tale şi venerata-Ţi dreaptă cu 

smerenie o sărută. Rugăm pe Fericirea Ta 
să avem iarăş adesea sfinţitele-Ti serisori 
şi părinteştile porunci, ca să ne bucurăm 

de prea-dorita-Ţi sănătate şi de părin- 
teştile-Ți rugăciuni, care să ni fie totdeauna



cpixaic ebăis, gizivec stnoav 'uiy tă mavrăe 

apoi Ev fig navri. Tă 88 Ern rc “Yperâpoe 
Maxapiârnros fz6Bev măunoMa vai navev- 

roză), 

Tis "Ypertpac Monapi6rnroc vide îv Xptore 

xai Bhos sie mob 6ptop.obe. 

1728, 'lovhio» 8. 

210. Niu6haoc Bne665ac. 

(Legrand, o. c., 1V, pp. 222-3, no 115.) 

ajutătoare în viaţă. Iar anii Fericirii Tale 

fie dela Dumnezeu foarte mulţi şi pe de- 
plin fericiţi. 

Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cn 
totul la, porunei. 

1728, Iulie în 8. 

Io Nicolae Voevod. 

DCCCCLVII. 
loan Mavrocordat, fiul lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre călătoria prelatului spre Ţara-Românească. 

Mavapiorare, âjtbrare nai coporatre Ilu- 

rpăpya. ris âjlac mohewe 'lepovoahiu vai 

năons Ilahatorivrje, xbpre, vbpte Xpboavbe, 2 
Xptorg po. nărep mai dtonora, oebapubtare, 

miv “Yperâpav peyiorav Maxaptârara ma- 

vevaGâc mpooxwvâ xi riv cefasuiav abris 
dsftâv ranevoppâvus donăfoyat, Bedu=voc zov 
nava'ţă0ov Qsod ov oxEnetv Xa neptppobpetv 

riy Y perăpav măvoopov Moxaprârijra divorEpav 
x0i Dnepxeipâvqv R400S Ernpeiac, peră T0- 

Mo poviav orepeboewe Emi Tby dytbraray voi 
ămoorohy adrijs Opâvov. Tă zpooxbyarăy 

ati oe6ăoputov Țpău.ua rîjs “Vuertpas ueiorrjs 

Maxapibrroc abyevoxărvâe ua xepoiv br- 
miate Betâmevos, wat minpopopadeie ri re 

ămpuBeorărav poi byretay (îjy dapohârra 6 
Kibptoc mai xabefij ăuerănroTov) vai sis ră 
adrâi. Eznpqrâv pot adrî)s xarenbătoy, mă 

Gatoy xapăias bnepexăpnisy, ui răv dtol- 

TIpodvTa Ai KATEDBĂBOIVTAL 

Qedv 256taca. "Eyjvov moi ră 
pâpeva Ăvra TApAGTATINĂ TIS 

3odhov xai nyebpartrdy abTîs 

ăvănme wi deanornîs edvoias adris. Ob 

Zyexa, pily Burac îxavbe, ore dă h6yov, obre 

dă vpapidos, vă ămodoow Tijy wat dtiay 

ebyaptoriay ri “Ypertpa copwrări, Maxapt6- 

az, tovat pâvov wi abs Exrevâe zob 

io» Qeod vă nohveri) 17 vă OLaPDAdTTI] 

adrijv pEţay 
2 adr "pa 

mphe Eni, râv 
916y, Tarpixi)s 

ziy “Yyerăpay Maxapibeara £y pa briteta 
0 zohoypovie Btapvi nai eipqyxij RATAG- 

căoet, dă vă ănohapââvo Rvore râs re 

zavato»s ebyăs ai ebhoias ai rijy abrijv 

Beonorixijy adriis ebvotay, eDpiorâW2vos vă, 

Onâppewc vai 

măoas ris deono- 
war md Epturâv vot, AsizoTe 

zpobiou.draros Bobhos sie nd 
urăs Tposraăs TÎ)S 

xaptâzijz0, Ti ai Tatal ui GsozstOzis 

edyai etmoăv mo! Gporai € 
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Prea-fericite, prea-sfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne [Iri- 

sant, întru Hristos mie părinte şi stăpân 
prea-venerat, prea-marii Tale Ferieciri cu 

toată evlavia mă închin şi venerata-Ti 
dreaptă eu smerenie o sărut, rugându-mă 
de prea-bunul Dumnezeu să apere şi să 
păzească pe Fericirea Ta  prea-înţeleaptă 
mai presus de toată uneltirea, cu înde- 
lungată, întărire în prea-sfinţitul şi aposto- 

licescul Tău Scaun. Primind serisoarea-Ți 
vrednică de închinare şi venerată cu gru- 
mazul plecat şi cu mânile ridicate la cer 

şi aflând de cea mie prea-scumpă sănătate 
(pe care să o păzească Domnul şi după 
aceia nerulburată) şi călătoria-Ţi mie do- 

rită într'acoace, din adâncurile inimii foarte 

ne-am bucurat, şi am slăvit pe marele 

Dumnezeu care Te ţine şi Te îndreaptă 

pe cale. Am aflat şi cele înlăuntru serise 

întăţişări ale părinreştii Tale iubiri şi stă- 

pâneşti bunăvoinţi către mine, robul și fiul 

Tău duhovnicesc. Pentru care, nefiind în 

stare să dau, nici prin graiu, nici prin 

scris, cea după cuviință mulțămire Feri- 

cirii Tale prea-înţelepte, mă rog numai, 
iarăş, cu căldură, de Dumnezeu Sfântul 

să Te ţie întru mulţi ani șisă Te păzească 

pe Fericirea Ta în cea mai deplină sănă- 

tate şi îndelungată păstrare şi stare paş- 

nică, pentru ca să capăt totdeauna prea- 

sfinţitele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări și 

stăpâneasca-Ţi bunăvoință, aflându-mă şi 
eu, după cum doresc, totdeauna îndatorit 

şi prea-gata rob la toate stăpâneştile po- 
runci ale Fericirii Tale prea-înţelepte, ale 

cării prea-sfinte şi de Dumnezeu ascultate 

rugăciuni să-mi fie ajutătoare în toată 

989 

1128, 

14 Iulie.



1728, 
14 Iulie. 

38 En râs Tperspze ueyiorge Maxaptârqroe 
nâv.noMa xai zaventyî, 

Tis “Yperepac mavodpov Maxaptăraros îv 
Xptoră vide mai ebhaftoraroc 6obhos. 

"lodyyns Mavpoxopâăros. 
1728, "lovâtov 14. 

Kai, xară iv Tpoaraviv vic “Ypertpac 
Maxaptârnroc, sina rod Ăpyavtos "Aya 
rob ăpXovros ypoauuarinod, 6uob eră 
ăpxovri66âv adrăv, râs ţia ebyăe, mai 
doviâs mpoox»vyodv iv Maxaptăriră pe 
nai iv ceâuouiay abrijs defrăy rometvotppă- 
voc &omătovral, 

at 

TGY 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

viaţa. lar anii prea-marii Tale Fericiri fie 
prea-mulţi şi cu totul ferieiţi.. 

Al Fericirii Tale prea-înţelept fiu întru 
Hristos şi rob prea-evlavios. 

Ioan Mavrocordat. 
1728, Iulie în 14. 

Şi, după porunca Fericirii Tale, am spus 
dumisale Agăi şi dumisale grămăticului, 
precum şi jupăneselor lor, sfintele-Ți ru- 
găciuni, și cu supunere se închină Feri- 
cirii Tale și venerata-Ţi dreaptă cu sme- 
renie o sărută. 

DCCCCLVIII. 
Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant. Notara, despre cererea 

acestuia de a fi găzduit, la Constantinopol, de soacra beizadelei, 

Maxaprorare, opârare vai dyubrare Ia- 
Tprăpăa ris diac mâheos “lepovonhiu, xai 
năsns Ilohatsrivne, xbprs, xbpte Xpbonvbe, 2y 
Xproră) not nărep nai dsonora GeâzouLbrare, 
ri “Tperepay coporărry Moxaptârpra ma 
vev)aGâs npooxbv Xa riv oeâzopiav uărije 
deftăv rametvoppâvus ăorăbnuat, Beduevoc 
rod nayrboovămav Qsc5 rod oxtnew xai me- 
puppovpeiv Tijy “Tuerăpav coporăriy Maxa- 

porta, 4yooovy, Evâvuov, Stă, weră wai rije 
ToAdxpoviov orepeoeoc îmi zhy ăbraroy 

nai Amoarohenăy abrijs Opâvov, 
Xefăoutoy xai narpiby abrijs vpănup.a peră 

ueyiorns Xapăs EhaGov, at dă zi dperiy 
adrijs byietay May Exdpyy. Ebyaptoră nai, 5mep- 
eoXapioră, dsonora p.ob panaprrare, dă ri 
Ampay dănmy mai norpixiv ebvotay Smod 
Eye. mphe &us, răv Bhov BEnprnusvov viby 
76 ai Gobhoy rs. 

XeGaoprbrare pot mărep, peţăhny xapăv 
xai ebppoobvny Exo, 8yt pâvov 276, AY Bo. ; ? 

pas, eie mă vă ănohabomuev mâhv rijy lepăw 
adr 68ay, ua 6 “Toytozoc va păs arati) 
vă dex0âuev riv “Yuerâpay Mawmaptâenra pă 
ăapav bytelay xal edatoviay. 

Kară rijy mzpooraiyy rîie Maxaptâryros ras 
BEAw ăvapăpe răc navotnrowe ebyăc vai ed- 
hovias 7îj âpxovrisom mevllepă u.ov 2, 6p06 vai 
To ăpxovrt vi abrije, vai rd Ciirrpa cîje 

| 
| 

  

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, întru Hristos mie părinte și stăpân 
prea-venerat, cu toată evlavia mă înehin 
Fericirii Tale prea-înţelepte şi venerata-Ţi 
dreaptă cu smerenie o sărut, rugându-mă, 
de atotputernicul Dumnezeu să Te apere și 
să Te păzească pe Fericirea Ta prea-în- 
țeleaptă fără boli, bucuros, sănătos, îm- 
preună şi cu întărirea întru mulţi ani în 
Scaunul Tău preasfinţit şi a postolese, 

Venerata şi părinteasca-Ţi serisoare am 
primit-o cu cea mai mare bucurie, şi pen- 
tru dorita-Ţi sănătate foarte m'am bucurat. 
Mulţămesc şi foarte mulţă inese, stăpâne 
al mieu prea-ferieite, pentru înalta iubire 
şi părinteasca bunăvoință pe care o ai 
către mine, fiul Tău ce atârn întru toate 
şi robul Tău. 

Prea-venerate părinte al 'mieu, am mare 
bucurie şi mulţămire, nu numai eu, ci şi 
toţi ai noştri, să dobândim iarăş sfinţita-Ţi 
vedere, şi Dumnezeu Cel Prea-Înalt să ne 
învrednicească a primi pe Fericirea Ta în 
cea mai înaltă sănătate şi fericire. 

După porunca Fericirii Tale voiu înfă- 
țişă prea, veneratele-Ţi rugăciuni şi bine- 
cuvântări dumisale soacrei mele, de ase- 
menea şi dumisale fiului ei şi cererea de 

1 Cf. această notă pe un dicţionar grecese ce a aparţinut lui Hrisant (l-am văzut la anticvarul 
Isr. Kuppermann din Iaşi): „să se ştie de căndă s'au dus părintele Patriiarhul Ierusalimeanul din TŢara- 
Rumănescă; Iunie 20 ani, lt. 7236. 

2 V. mai sus, p. 975, nota 1.



prhoteviae pă robe Gpxerobe 65yodon6pobe. 
“Ouuwe, Ssonora won, nară ră zapăv heine x7i 

rd Xopioy. M Ghov robro îs jtebpn | Ma- 
vapiârns Tps ri &nâxptotv râs ebyevelas mms 

ărb A6Yov ov. Atorora Wwov, Biotebw Gri 

6she &roxp.Of, Egovras rerorav ebhăGetav vai 

broxhaoiy mpbs tiv Maxapirnra mc, ros 05- 
de ehpe6i mp66oum sis roabray miuijv xali 

ebvotav râs Mavaptârnros ms. “Oune Ey 
Mo tome Bethăom sis adr, Îi vă ein: ovț- 

xt063). - 
Kai md ebxaporoinev ri) Yperepa Ma- 

vaptbrart dă rijv ăxpav ebvoray voi marpl- 

iv avărrv nov Eye 1 osfăoutos abrie 
xdona'țadia zpbs fuăc, mobc Bobhovs ris. 

“H zapehrărn ot oblwyoc noi îv Xptoră 

adTî)s Ooyărmp mavevhabâc mpooxbvei riy 

“Ybertoav Mavaptârra wi Tiv 0s6uopilay 
abrijc deftăv rametvoopâvoc ăonăterat. Tadra 

ete Entdetâv ris tuîje ramele ebhaGeiae vai 

Gepworărme îpâoews zpbs tiv oeâouauiav abriis 
Maxapiârira, ai 88 tat moi lepat adrie 
edi etnoav pier” 2wo0d, rod Bobhov ri, £v 

fiw zavri. 

1128, 'lovhiob IA. 
Tije “Tuerepac GeonpoGhijrov Maxapt6rqros 

vide &y Xpiorg xal sie robe Opropobs ranet- 

vâraros 8obhoc. 

Kuvoravrivas Mavpoxopăăroc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

ospitalitate cu destui tovarăşi. Ci, stăpâne, 
deocamdată lipseşte şi locul. Totuş să aiti 

Fericirea Ta răspunsul ei din parte-mi. 
Stăpâne, am credinţă că va răspunde, având 
atâta evlavie și aplecare către Fericirea 

Ta, că se va află gata la o cinste ca aceasta 

şi bunăvoință a Fericirii Tale. Dar, aşă zie 
eu, poate se va sfii la aceasta, ori să zic: 

se va tulbură. 

Şi iarăş mulţămim Fericirii Tale pentru 
înalta bunăvoință şi părinteasea iubire ee 
o are bunătatea-Ti venerată faţă de noi, 

robii 'Tăi. Prea-iubita -mea, soţie şi întru 
Hristos fiică a Ta cu toată evlavia se în- 
chină Ferieirii Tale şi venerata-Ti dreaptă 

cu smerenie o sărută. Acestea pentru ară- 
tarea smeritei mele evlavii şi a..prea-căldu- 

roasei aplecări către venerata-Ți Fericire, 
iar sfintele Tale rugăciuni fie cu mine, ro- 

bul 'Tău, în viaţa întreagă. 

1728, Iulie în 1&. 

A] Fericirii Tale de Dumnezeu ocrotite 

fiu în Hristos şi prea-supus rob la po- 

runci: 

Constantin Mavrocordat. 

DCCCCLIX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria 

acestuia, legăturile lui Nicolae-Vodă cu Moldova şi şcoala ce se face acolo. 

Manaptorare, coporare ai aptorare Îla- 
eptăpya ris Glas mâhews lepovoxhijp, nai 

născ Iahaorivne, abpre, bpte Xphoavbe, îj- 
werepe îv Xprore zărep cefnoprorare, 7ijv 

“Yuerăpav Maxaptârrra ebhabâs zpocagopeb- 
ovres, chy fepăv abrâc Gatrăv donabiueba, 
sowevot rod mayrodbvăuod) end rod Gx£- 

metv vai nepiopovpeiv tiv “Tperăpav Maua- 
piârrra îv ăxpa beta ai ebriwepia &mvexsi, 
eră waxpofirntos. Tă ză! 9 rod Eveorâroc 
veypaumu&vov fepăv vpânna rijs “Tperâpas Ma- 

znprârrjros uefP dons zhaiarrje ebhafeiac 2 EM- 
Bopev, vai Bă zi Everorăzijy abrijs biteiav 
)iay Exăppey, Îv Gawvhărzot 6 Kbptoc vai 

ta 2 * 
eis m See awerăntotoy. "E5E/Orev 75 re 

1 Legrand: rs 9. 

2 Ibid.: &ţahhrăstzws, 

| 
| 

| 
i 
| 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Lerusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, îndreptându-ne cu evlavie către 

Fericirea Ta, sfințita-Ti dreaptă o sărutăm, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu să 
apere şi să păzească pe Fericirea Ta în 
cea, mai înaltă sănătate şi fericire stator- 

nică, întru mulţi ani. Scrisoarea sfințită a 
Fericirii Tale din 9 ale acestei luni cu cea 

mai mare evlavie am primit-o, şi pentru 
prea-dorita-Ţi sănătate ne-am bucurat, pe 

care să o păzească Domnul și de acum îna- 
inte neschimbată. Am primit şi bogatele-Ti 

991 

14 Iulie,



992 

2 mhovoiac! tepe abrie ebyăs vai narpixăe 
ebholas moi oră modă cbyaptoroduev ri 
“Tuerepa Maxaprbrnri. "Eryvowev ai ră Ev 
adr onuetobuava, sai adhe eăyxporodpev 
ri) “Yuertpy Mamaptârr:, nod Tepurpăpe 
Înv mar Exrdâny xai Eni denrod mâre ele Tă 
aride oby 02 marevdăoy adr, tai ry 
pstă rii npoonxobons viixie edhafelac xai 
tiuijs dmodoxiv abrije, mapă 105 2xhau.npo- 
răro» L'prropăoxov-B5da, rod nepinvOijrov 
wac diodă, vai, Boây vă eipeoday ovvodorndpo! 
Ti) Tuertpa Moxapăriiri, ore ănb xopâias 
EXâpnpevy, nai Xăpte râ dig Qeg, Ozod 5686- 
jo vă ăxohovbiioovy năvra ară Einar 
a Gptonetay adrije, mai vară rijv îuerepay 
Epeow. "Ac Ex răe lepăg ebxăc ris “Tus- 
r&pac Maxaptârqros moi 5 nepia6d ros was 
bide 20 abriy raba ri nphe Tijv “Yperăpav 
Maxaptârnra ănpay viixiv edhăGetav. Atv d 
prâăhhopev 6rt 1) "Erhawaporrje adrod, nad tă 
Tâv Gopurărmy mapotvâceuy xal TATPNĂY 
oou6ovhâv ris “Tpertpag Maxaptâratoc, xai 
md od vbv Ea ptperot at mpbs Îăc 
merâ mhetovoe xai fepuorâpac viixije edhofeiac, 
sade ri pete mpbe ri abrod Exhauzpâ- 
TqTa veră mâne natpixis pthooropţiae xai 
arțănne pepâueda. 05 Evexa ai ebxaptorob- 
uev cij Yperepa Maaptârnrt. "Ex âpruev xară 
zoMă ai tă rijv pederoutwy oboraatv zod 
adr cost» 8d xi rapaxahobuey riv 
“Tuerâpay Maxaprâcnra vă crabi ziuovog 
xai eic abră ră xotwopedse entyeipqpa adr, 
âtă vă ubpo0ij pă măcav dapădetay, nai set 
pwâc mahopavi, 

CH prâcârm Aduva uac ueră râv Ta pupth- 
TăTov TExvoy pac edafic mpooxbvodat 7qy . 
“Yuerăpuv Moxaptăcijta ai zi tepăv arie 
deţtăv ramerwvoppăvws ăonătovtat, "Ac Exo- 
ev roivybv, mapuxzhobuay, za xaBefije ovyvă. 
iepă adres păpmara mal marpruă Tpoo- 
răiuara, tă vă Yaipopev ri Ti) verorări 
abrijc beta mai cate marpuxaie ebyaic, at- 
zwes stnoav ijuiv ăporai îv Gip mavri. Tă 33 
Em rije “Tperepae Maxaptăcijroc mdu.noda 
xai TavevroX7). 

1728, 'lovâtov 14. 
Tijs Yperspoc Maxaprârzoc viăs 8 Xprorâ 

xal Ghe eis robe 6ptouobe. 

"lo, Niudizoc Bocfhae 

  

sfinte rugăciuni şi părinteşti binecuvântări, 
şi foarte mulțămim Fericirii Tale. Am 
aflat şi cele înlăuntru însemnate, şi iarăş 
mulțămim Fericirii Tale, care ni zugră- 
veşti pe larg și pe seurt şi călătoria-Ti 
cu Dumnezeu într'acolo a 'Ta şi primirea, 
Ta cu evlavia fiască datorită şi cu cinste, 
de către prea-luminatul Grigoraşcu- Vodă, 
prea-doritul nostru fiu, şi, pare că am fi 
fost tovarăși de cale ai Fericirii Tale, 
astfel din inimă ne-am bucurat, şi har 
sfântului Dumnezeu că a binevoit a face 
să urmeze toate după, voia şi plăcerea, Ta 
şi după a noastră dorință. Să aibă sfintele 
rugăciuni ale Fericirii Tale şi prea-doritul 
nostru fiu pentru această preă-înaltă evlavie 
fiască faţă de Fericirea Ta. Nu ne îndoim 
că Luminăţia Sa, şi prin prea-înţeleptele 
îndemnuri şi părinteştile sfaturi ale Feri- 
cirii Vale, şi de acum înainte se va purtă, 
şi față de noi cu mai mare şi mai căl- 
duroasă evlavie fiască, precum şi noi ne 
purtăm faţă de Luminăţia Sa cu toată, 
părinteasea iubire şi dragoste. Pentru care 
şi mulţămim Fericirii Tale. Ne-am bu- 
curat mult şi pentru plănuita aşezare a 
şcolii de acolo; pentru care și rugăm 
pe Fericirea Ta să stai sârguitor şi întru 
această întreprindere a Ta de folos pentru 
obşte, ca să se întărească cu toată sigu- 
ranţa, şi ni va păreă bine. 

Prea-iubita noastră Doamnă cu prea-iu- 
biții fii ai noştri cu evlavie se închină Fe- 
ricirii Tale şi sfinţita-Ţi dreaptă cu sme- 
renie o sărută. Să avem deci, ne rugăm, şi 
de acum înainte adesea sfinţitele-i scrisori 
şi părinteştile porunci, ca să ne bucurăm 
de prea-dorita-Ți sănătate şi de părinteș- 
tile rugăciuni, care să ni fie ajutătoare 
în toată viaţa. Iar anii Fericirii Tale fie 
de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe de- 
plin fericiţi. | 

1728, Iulie în 14. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi cu 
totul la porunci: 

Jo Nicolae Voevod. 
(Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e., IV, pp. 228-4, no 176.) 

   



DCCCCLX. 
_ Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre petre- 
cerea acestuia în Moldova şi boala lui obişnuită. 

Maxapiorare, sorbrare wat dpibraza [la- 

rplăpya ris aia m6hews “lepovaahiju nai 
năone Sahatorivne, wbpiz, xbpre Xpboave, 

îy Xprorâ nărap oefaouubrare, rijy “Yperepav 

Maxapwbrjra edhafâs nposaţopebovrec, riy 
tepâv abris detrăv donatâneda, Beâuevot rod 
royrodvyăuob ao5 rod oxânsiy oi nep!- 

“pponpetv rijv “Vuerâpav Maxapiârqra dv ăxpa 

Del mai ewquepia Bmvexei, peră paxpo- 
Gros. 

ME că vă Ervye vă mepăop &7 830 Evac 

Amaxăvos rod îudapmnporărov L'prropăsxav- 
Boâa, rod xepirodlirov was iod, ai îxpă- 

Vauev ri, "Exhawzporqri 70», dăv theibauev 
vă păbonev vai ri) Ywerspa Moxaptorari ră 

napby ebhabeiac ueorăv pâna pas, md uăv 
dă vă ănoâwonuev adrij răc Grethoutvac 
viixăe mpooajopebozie pac xol vă Tapaub- 

6fjowuev ri ăÂoulav rîe xapăiac pas, 6no05 

Eye dă rijv GTEpnow Tie AbTOrposbnov 55- 

Gacuias Bene adrâc vai Îăvrărris gvvouthlas 

ris “Yuezepue Muxapibrros, tb 85, al dă 
vă Eporronuev nepi ris Eperotăcne byieias 

adrîjs, ch Gnoiav vă Bapvhdrra, 6 Kbptos 
tă navrbe ămerăntoroy. Ilaparahobuev roiy»v 
rijv Ywerâpav Maxaptâznra vă uăs ânhozotioy 

ră mepi mie Eperorărns abrijs Oytelas, mai" 
avicoc foc rbpa Î ovviâne abrij zo5adyi S Ec Topa 1] jYns I Via 
â3v sîs Edoce vapiay Ev6yĂ na, —6rt edplonă- 

- a , . , 
wefa ete zoNiv Evvyotay, Xa MaATă T0hdă 
85houev ebyaptori) Tuerâpa Maxapidrajri, e5- 
ptoxâuevoL năvrote eis robe xarptxods adtiis 

Aprowobe Erowraroi, je ai mavăyiat vai 
eonebeic adris edxoi stqoay iv ăpoyai 

îv Bi navwri. Tă 88 Em rîjs “Vpertpas Maxa- 

piârrjros s6fev măunoida vai ravroroi). 

1728, ?loshisv 21. 
Tis "Yparepre Moxapiraroc vi 2v Xptoră 

vai Bhos sic obs &pLopobs. 

"lo. Nezrdhaoe Boeâ65as. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 
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Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Lerusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, întru Hristos părinte prea-venerat, 

îndreptându-ne cu evlavie către Fericirea 
Ta, „sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm, rugân- 
du-ne de atotputernicul Dumnezeu să apere 
şi să păzească pe Fericirea Ta în cea mai 

înaltă sănătate şi în bună stare neconte- 

nită, întru mulţi ani. 
De oare ce sa întâmplat să treacă de 

aici un Lipean al prea-luminatului Grigo- 

raşcu-V odă, prea-doritul nostru fiu, și L-am 

seris Luminăţiei Sale, n'am lipsit să scriem 
şi Fericirii Tale scrisoarea noastră aceasta 
plină de evlavie, pe de o parte ca să-Ti în- 

făţişă m datoritele salutări fieşti ale noastre 
şi să mângâiem jalea inimii noastre ce o 

are pentru lipsa veneratei vederi de-a- 
dreptul a "Tale şi a prea-plăcutei societăţi 

a Fericirii “Tale, iar, pe de altă parte, şi 
ca să întrebăm despre sănătatea-Ţi prea- 

dorită, pe care să o păzească Domnul în 
totdeauna neschimbată. Ne rugăm deci de 
Fericirea Ta să ni arăţi ce privește prea- 
dorita-Ţi sănătate, și poate că până acum 

obișnuita-Ti podagră nu Ţi-a căşunat vre-o 

tulburare, — căci ne aflăm în mare grijă, 
şi foarte vom mulțămi Fericirii Tale, fiind 

totdeauna la părinteştile-Ți porunei prea- 
gătiţi, ale cării preasfinte şi de Dumnezeu 

ascultate rugăciuni să ni fie ajutătoare 
în toată, viaţa. lar anii Fericirii Tale fie 

de la Dumnezeu foarte mulţi și pe deplin 

fericiţi. 
1728, Lulie în 21. 

Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la poruncă: 

Io Nicolae Voevod. 

Doamna Smaranda, a lui Nicolae Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

Notara, despre călătoria acestuia în Moldova şi sentimentele ce-i poartă Ni- 

| colae- Vodă. 

+ Mouapiorare, corâorare %ai dpubraze [|x= 

rpâpya ris ăias zkzuos “leponoahijp, ai 2 6 
sns Ilzhatorivne, vbpiz, xbpte Xoboavbz, cv 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

+ Prea-fericite, prea-ințelepte şi prea- 
sfinţite Patriarh al sfintei cetăţi Lerusali- 

maului şi a toată Palestina, doamne, doamne 
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1728, 
21 Iulie. 

1128, 

21 Iulie.
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30 Iulie. 

y - , , nene . Xptore no! nârep ofacuutorare, viiv “Yperăpay 
"Goporări)y Mazapibrqra zavevhaââs 7po6- 
1596, ăi 7ijy Gsâuopiav adie Bettăv donă- 
Cow.ar, Beouăyq rob zavayăfuv Bzod rod oxtnew 
aa meptopobpeiy rijv “Tperspav Manaptărara 
îv mp Dica xoi ebmpepia &rmjyeei, meră 
Tohoypovio» orepehozoc Eni rhy dpibratoy 
xi. &nosrohuăy abrije Opâvoy. T zpooxb- 
vaTăy wa ceâdoutoy pâna ij “Yuertpas 
coporăris Maxapbrijtos donaoautyr, zavev- 
daGâe 85640, vai day Exâpny âă riy 
Bpietay xai rd sie ră adrâd. oby Oz2q xarevo- 
dtov ris “Yuertpac Monaptăryjros. “O ăytos 
Vede vă zohveri) xai vă tnevhăre my “Y- 
perspav Maxapiârara, dă vă ămohauâăvouay 
năyrore tăs mhovolac zarptrăe eds xai 
dobcorărac adie ebhoyiac, Enei, vvopite: 
xodbtara 1) “TuerEpa soțorări Maxaptâre 
u& 7607) pay viii edidfetay, Dnânioiy ze 
xai Vepuriy ărăzny psperat ăvenadev O DyqA6- 
rarâc pot Abbsvrne npăs rijy “Yusrepay Ma- 
xoptoryta, sis mâcoy God div mepvyă ip pa. 
gefasptbrare mărep, dod vă viy 2y6vu:407) 
î adrod "Tbqhârns ră 026doutov al neptuhaâs 
ăvoțua xal rij ooporărajv uuhiay rîjc “Yua- 
tspae Maxaptârnroe. AD Boa Bă ZANA omuatoi 
Î “Yuecspa Mazaptârrs 8v ră iapă adri)s 
Tpăppuari, emetdij npotpyovrat nb uâvns tie 
Ewpbrov xahoxay abia, natpixije re ăyătns 
xai Ăxpac ebuevetuc 6mod te! 1) “Yperepa 
Maxaptorme mpbs roy bUmhăcarv pot Ad- 
d&vry, ăMo 6ăy XEyo apă noi mă: de 
eivat zohbypovoc 1 “Yperpa Moxap6rms. 

Tă zappilrară pot rExva Bovine Tp05- 
xovobaL cijy “Tpertpav Moxaptorpra, nai rijv 
sefa Gulay abrie Bstrăv ranetvâc &onătovrat. 
“He ai navăat ai BeonerBeie sd-/al. stodv 
pot ăpoyai îv Bi zavri, Tă î8 Era zic “Vug- 
tepas. Maxaprormroc 6s6bey năuzod)a xai 
Tavebroyf, 

1728, ?lovăto» 24. Ma 
Tis “Ypectpae Maxaptârnroc îv Xprotâ 

0oyârrp. 

Xuopărăa Aduva, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon 

| 

Hrisant, întru Hristos mie părinte ' prea- 
venerat, Fericirii “Pale prea-înțelepte cu 
toată evlavia mă închin şi venerata-TȚi 
dreaptă o sărut, rugându-mă de prea-bu- 
nul Dumnezeu să apere şi să păzească pe 
Fericirea Ta în cea mai înaltă sănătate 
şi în bună stare necontenită, cu întărire 
întru mulţi ani pe Scaunul Tău preasfinţit 
şi apostolesc. Scrisoarea vrednică de în- 
chinare și respectată a Fericirii "Tale prea- 
înțelepte sărutând-o, cu toată evlavia am 
primit-o, şi foarte m'am bucurat pentru 
sănătatea şi călătoria întracolo, cu Dum- 
nezeu, a Yerieirii Tale. Dumnezeu sfântul 
să-Ți dea ani mulți şi să păzească pe 
Fericirea Ta ca să dobândim ' totdeauna 
bogatele rugăciuni părintești şi prea-îm- 
bielșugatele 'Tale binecuvântări, căci ştii 
prea-bine Fericirea Ta prea-înţeleaptă câtă 
înaltă evlavie fiască, aplecare şi căldu- 
roasă iubire are de la Început prea-înăl- 
țatul mieu Domn către Fericirea Ta, întru 
atâta că nu trece zi, prea-venerate părinte, 
să nu pomenească Înălţimea Sa veneratul 
şi slăvitul nume şi prea-înţeleapta socie- 
tate a Fericirii Tale. Iar, pentru câte al- 
tele le însemni Fericirea 'Ta în sfințita-Ti 
scrisoare, de oare ce purced numai din fi- 
reasca bunătate, părinteasca iubire şi înalta 
bunăvoință ce le ai Fericirea Ta, către prea- 
înălţatul mieu Domn, alta, nu zie decât 
iarăş: să trăieşti întru mulţi ani Feri- 
cirea Ta. 

Prea-iubiţii miei copii cu supunere se 
închină Fericirii Tale şi sărută smerit ve- 
nerata dreaptă a Ta. Ale cărui preasfinte 
şi de Dumnezeu ascultate rugăciuni să ni 
fie ajutătoare în toată viaţa. lar anii Fe- 
rieirii Tale fie de la Dumnezeu prea-mulți 
şi pe deplin fericiţi. 

1728, Iulie 21. 

A Fericirii Tale întru Hristos fiică: 

Smaranda Doamna. 

  

"DCCCCLXII. 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre înte- 

meierea şcolilor din Moldova şi trimiterea dascălului Antonie din Bucureşti. 
Momaptârare, orare wat covoare Ila- 

rpâpya zii ăyias m6hewe “lepovoxhiu. nai 
nâsije Iladatatiyrje, nârep ofaomobrate, ri 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului 
şi a toată Palestina, părinte prea-venerat,



“Tpertpay Maxaprâciira aposinyă xi Thy 

drțiay abrije deârqy ebhafe ăonitowat, d26- 
pevos 705 navrodnvyăuo» Gzoi Gros Arapv- 
Aro adry byalvovaxy mai EvOou.0doay Ey 
edr durjverei, ueră uanpoâdrriroc. 

Tă tepov Ypâma  râe “Yuerepae Maxa- 

pârrtoe user ebhafelac mhalorms EMnuev 
al tă rijy eperorărijv abrie byetay May 

i 
a 24ăpqpav, îjv dapvhărrot 

mă sf auerăzroroy, "Băerdmuey vai răs 
lepăc obrije eb/âe val zarpinăe ebhoiac, 

Xa ară TONĂ ebyaptoroduev ij Yyertpa 
Maxzapirqrt. "Exvopev al ră 8v adr G- 
ustobueva, 47 îm, dtă ri narpixiis Xnde- 

Wovias %ai imupedetua ris “Vvertpas Mowa- 

ptârrjtos vai Ti Tponţobusvie psră mos 
npobbuiae xhioeus Kai GRATAR ADOSWS TO) 

mepirodijrov was viod, Exhayzporărab L'pr- 

1opăoxo»-B65a, - umegaatot „oi “ijhGe cbv 

Geg sic Eufoaw 1) oboraats rây adrâd rprây 
G4ohây a5i 1 ei rd pyoiov Anoxată- 

sraatc ai vass roy, râs EXquxiis n- 

ovăz, hofiawnle ra ai. uohabiuijs, xai dr 
rabra  bnepâadhâvros Epăpruev mai bnep- 

exatweoanav vai rijy Yuertpovy Mazapiârijra 
Bă Ti rotabriy rs narpiiiv vvăpouiijv 

Dăp rii Entâdosoc xai Xa” ăperijv 2pOxoniG 
rây abr6d. „proravây, nai rhv nepin60qr6v 
was vlby Gmob ar EvOeov Gijov Exauey Ep- 

ov fisopihăc oi noNhây sdrmutâv mp6tevov, 
xai was Eyapozolnos vai fimâc ob merpiws. 
"Qy Evena wa ebyaptorobpsy Kară ROMĂ 17 
ri) “Vuerspa Mozaproriri, wi pEvonav ătă 

mavrbs Onăppews sic ră acprnăi abTIS Tp05- 
răipara. "Ac Ea ră ebyijv ris Yperepac 
Moxapioraros aa ri ebpty was nai 6 ne- 

pun6rec pas vide. “Hyic zolywy, ară rhv 

Sproubv rijs "Yyzrâpae Manaptorrros, 05 W6vov 
ăfeLay 2â0oupey re &vrad0a Deepiâovet o= 
oră xp "Avcovie dă vă EXOm ele ră 
obr6fe dnaparijtos, Nă Ai ră Ava uaia 

ri 650 noţias ab răy Enpoparjdzbozpev *ai 
Thy Enovijoapey, wo povov 6 îi Qsds âv 

lepâv ebâv rije “Yperepae Moaprârrjros vă 
Ext Aoprii Tâ nepnodite mas Di Away 

Dptelay mai ebebpiay, tă vă uelv, r0dTo Tă 
Geowits Ewoy ele modă urmă mepl= 
î0vs ubwnoy vai oneţirpazroy. Iapyrahob- 
WEy TOlvoy AT TONĂ Ti Tp peripay Maxa- 
proc za vă Efoyav 17. sah 19 Gov ep 
“păpu.ara vai pasari ă aie 2pootâppara, 

dă vă aiponey Eni ij Eperorâătij Dipela 40 

zaic marpumis adris ebpaic, aimtves etroav 
Tpâv apoyai Ev Giw mori, Lă 6 Ec, ris 

Rhptos mai ele 

  

“Ferieirii Tale mă înehin şi sfinţita-Ți 

dreaptă cu evlavie o. sărut, rugându-mă 

de atotputernicul Dumnezeu să Te păzească 
sănătos şi bucuros în fericire neîntreruptă, 
întru mulţi ani. 

Sfinţita scrisoare a Ferieirii 'Lale cu 
cea mai mare evlavie am primit-o şi pen- 
tru prea-dorita-li sănătate foarte ne-am 

bucurat, pe care să o ţie Domnul şi de 
acum înainte netulburată. Am primit şi 
sfintele-Ți rugăciuni şi părinteştile binecu- 
vântări, și foarte mulţămim Fericirii Tale. 

Am cunoscut și cele înlăuntiu însemnate 
şi că, prin părinteasea îngrijire şi supra- 
veghere a Fericirii Tale şi prin vechea 

aplecare şi învoire cu multă grăbire a 
prea-doritului nostru fiu, prea-luminatul 
Grigorașcu-Vodă, sa hotărât şi a ajuns 

cu Dumnezeu la izbândire alcătuirea, celor 
trei şcoli de acolo şi reaşezarea după cum 

au fost în vechime și înoirea lor, adecă 

a celei elineşti, a celei slavoneşti şi a celei 

moldovenești, şi pentru aceasta peste mă- 

sură ne-am bucurat şi foarte am lăudat 

şi pe Fericirea "Ta pentru o părintească 

ajutorare a Ta ca aceasta în vederea adău- 
girii şi înaintării în virtute a creştinilor de 

acolo, şi pe prea-doritul nostru fiu, care 

după dumnezeiasca-l râvnă a făcut faptă 

iubită lui Dumnezeu şi pricină de multe 
laude, şi ne-a bucurat şi pe noi nu puţin. 
Pentru care lucruri şi mulţămim foarte şi 

Fevieirii Tale şi rămânem cu totul înda- 

toriţi la părinteştile-Ţi porunci. Să aibă 

rugăciunea Fericirii Tale şi rugăciunea 
noastră şi prea-doritul nostru fiu. Noi, deci, 
după porunea Fericirii ale, nu numai 
că am dat voie celui ce petrece aici, prea- 
învățatului chir Antonie, să vie într'acolo 

neapărat, dar i-am gătit şi cele de nevoie 
ale. călătoriei şi l-am pornit, şi numai 
Dumnezeu Sfântul prin sfinţitele rugăciuni 
ale Fericirii Tale să dăruiască prea- -dori- 

tului nostru fiu deplină sănătate şi fericire, 
ca să rămâie acest lucru de evlavie întru 

mulţi ani trainie şi nerăsturnat. Ci ne 

rugăm foarte Fericirii Tale să avem iarăş 
dese serisori sfinţite şi porunci părintești 

ale “Tale, ea să ne bucurăm de prea-dorita 
sănătate și de părinteştile-Ti rugăciuni, 

care să ni fie ajutătoare în toată viaţa. 

Iar anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

mulţi şi pe deplin fericiţi. 
1728, Iulie 30: 
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“Yuerâpae Moxapiârijros Be6fey nău.zohha nai. 

TOVevTwX1). 

11728, 'lovhiov 30. 
Tis Yperăpre Maxaprbrijroc vic îv Xprorâ 

ai Bhoe ete robe Gptamobe. 

"Im. Nixcigoc Boz665ne. 
(Bibl. Ac, Rom., copiile d-lui M. Ghedeon). 

| 
j 

| 
| 

4 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 
cu totul la porunci: 

lo Nicolae Voevod. 

DCCCCLXIII. 
| Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre o afacere 1 Aagust. între Ţara-Românească Şi Moldova. 

Moxaptbrare, Gopbrare mai durate [la- 
cptăpăa. ris Giias mâhewe 'iepovarhiu. xai 
ndone adatativne, x5pre, xbpre Xp5oavbe, 
fju&repe îv Xptor narip oeânoutorare, ij 
“Ypertpav Maxapibrura ebhafâe TpO0XŢ0- 
pebovrec, zi tepăv adrâe Betrăv dozat6ueda, 
dedpevot 165 mavtodwvău0» Besd rod ouâ- 
mew wat meptopovpeiv riv “Yerăpav Mana 
ptâcpra €v &xpă tea sai. edrpepia dnvexei, 
peră uaxpobtornroc. “H airia rad mupăvroc 
pov â8v elvar NM, mapă mpârov utv vă 
ănvâbowpev ri) “Tpertpg Momaptârint răq 
per” ăxpue ebhabelas viixăc npoaaţopeboete 
poe ai vă Eporiioouev ră mepi tije îve- 
torărae abrije byistac, îÎv Brapvhărror 6 
Kptoc ră mavrăe ăwerănrwrov, Gebrepov 83 
vă &qhorotijowpey rii “Yperepa Maxaptârnr: 
dn, Exetdi nepi pis bnodtoeoe 2 pâbauey 
1 mepirodiire uac vi Exhaprporăre 'prj- 
Yopăouw-B6âq, îmâvo sis ră “ptodpa vqevr- 
Gtovp, zapowahoâuey iv “Ynertpav Maxa- 
pornita vă ovvrbăm uă tv "Exhopnpârpra 
rob, vă npnorăty vă deinovy oi MrzoyBăvot 
âmb aie rormbrate ădiminte. Kai, tă vă ui] 
novoxegahobuev ri “Yperepav Maxaptărijra, 
iâod Onob orevopev ră lov rod 1pănuarie 
pac! vă rb oroxac0i. Kai vă Epoev rijv 
zatpriy adrîje ovvoumy &nod ri tvoy- 
Aodpev. "Ac Exowev roivoy, zaponadobuev, 

; aa 2 , , ; ai ovXvă tepă adrîc Ypăuuara moi mazpixă 
nposriipara, tă vă xoiponev Emi ri âpe- 
notăm dieta ai aie natpiaie adrije ed- 
Xaic, ateivec etmoav îuiv ăpoyai 2v Gip zavri. 
Tă 88 En rîe “Yperepas Maxaptorros 0Eo- 
dev măpunoha vai zavevzoyă. 

1728, Abyoborov |. 

Tije “Tperepas Monaptâryroc vide 2v Xprorâ 
xi doc ele zode Sptopobc. 

lo. Nxsăzoc Bosf65ac. 
(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfinţite 
Patriarh al sfintei cetăţi lerusalimului şi 
a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, către Fericirea Ta cu evlavie 
îndreptându-ne, sfinţita-Ţi dreaptă o să- 
rutăm, rugându-ne de atotputernicul Dum- 
nezeu să apere şi să păzească pe Fericirea, 
Ta în cea mai înaltă sănătate şi în bună 
stare necontenită, întru ani îndelungaţi. 
Pricina acestei scrisori a mele nu este alta 
decât întâiu să dăm Ferieirii Tale fieştile 
noastre salutări cu cea mai înaltă evlavie 
şi să întrebăm cu privire la prea-dorita-Ţi 
sănătate, pe care să o păzească Domnul 
totdeauna, neschimbată, şi, al doilea, să 
vădim Ferieirii Tale că, de oare ce într'o 
afacere am scris prea-doritului nostru fiu, 
prea-luminatului Grigoraşeo-Vodă, spriji- 
niţi pe îura gentium, rugăm pe Fericirea 
Ta să vorbeşti cu Luminăţia Sa ca să 
orânduiască a lipsi Moldovenii de la astfel 
de nedreptăţi, şi, ca să nu năcăjim pe Fe- 
ricirea Ta, iată că trimetem copia serisorii 
noastre, ca, s'o ceteşti. Şi ne rugăm să avem 
iertarea-Ți părintească pentru că te năcăjim. 
Şi să avem, deci, ne rugăm, şi dese ori sfin- 
tele Tale scrisori şi părinteştile orânduieli 
ca să ne bucurăm de prea-dorita-Ti sănă- 
tate şi de părinteștile-Ţi rugăciuni, care 
să ni fie ajutătoare în toată viaţa. lar anii 

Ferieirii Tale fie dela Dumnezeu foarte 
mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1728, Avgust |. 

Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 
totul la porunei: 

Io Nicolae Voevod. 

1 E vorba, probabil, de afacerea de hotar, cu privire la care v. mai sus no DCCCLXXX, pp. 903-4.



DCCCCLXIV. 
| Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre boala 

acestuia şi dorinţa Domnului de a şti când poate să vie la el Patriarhul. 

Moxapubrare, copbrars Xa dyubrare Ila- 

rprăpya râs dvias m6heoc 'lepovoxhi, xi 

năorns Ilahatorivne, ubpie, xbpre Xpboavde, 
Tuerepe îv Xprorg nărep cefnouurate, Tijy 

“Yuertpav Maxapiârara ebhaBăs npocaropeb- 

ovrec, riv lepăv aubrie dettâv doratoueda, 

deduevot rod mayroâbvău.o eo rod oxă- 
metv 1 mepropobpatv riv “Tuerepav Maxa- 
puârpra îv ăxpa Dyiera xi ebrwepgin Our 

vexei, peră ponpobLâruroc. 
To îepăv puma rîjs” Yp.erepac Manaptâr joc 

peră mhelorrjs ebhaBsine 2dGowev, £6 05 Ţv6vyT=6 

ri dvoyhetro năhy db ră ăpOpuriaă 26, ind 

păv rd Eva uepoc Evnirimev 0b werpiuc, 

dr 1) beta râs “Ywertpre Manapt6rqros 
stvat ăvaywaia Xa nowvopehije, uni EtalpEroc 

ete fwâc Epmouia wa mepindOrros, nd rd 

Xhho Bune, netă xai 1] EvOXAnoS 795 tat- 

o5rov mâfove eivat drapairijtos, Exopritâpii- 

Ompev 6nod îjhBev (be oquetovei) pă perpi- 

era, nai. xăpte ze Giimp Ozq. [lv zapauz- 
hoduev, âv vai ot mâvut sivat GNYOL, Vă wijv 
îmtorarii Îi bperăpa Maxapiărae eis Tăc oi- 
xoBouăe ai XA UTIAGTIXĂ, ALTI XORtĂ- 

Covrae EvBeyâuevov eva vă Tijy EvoXhI,80% 
vai mepton6repoy, "E5sxOmuzv edhafăc xai 

măc iepăc asi natpinăc ebyăe x ebhoyiac, 

oi edyapiroduay vară oNhă Ti Yuertpa 

Maxaprbrijri. "Envopev ai ră. îpsfe 8 re 
ip adrie vpiuwart ompetobueva, dr 0 

2mdaumnpâraros Lpryâp-Bidac, vai pârepoe 
ăvebibe mai be old TOupiATATOC, G»vrpejat 

xai obvepyet zpobbuws sie ră mpbe 0boraatv 

sai. Govifaav mob Ilavaviov Gwoâ6gob Tâwov, 

aa. atpoueba mai mată robro: dc Ep ai 

1) >Exhoumpârns rob răc iepăs ebăe rîis “Tue 

râpae Maxaptărijros, răs Oroias ra paX0X0d- 
pay aa ste rd fie vă dnohapfăvomev xal 
fite Sadbâe, ie zavrbe ob îuiv zofet- 

vorăpas vai Eximpootev ăyousvac. Tb ceâăa- 
uwtov abrie disfijABousv Eoxeppâvoc, %apto- 

pâvrec wa rb ntofev 705 obhho», zhijy Găv 
toawey zobGevă vă omus'bvrj 7ijv zeprz6rzov 

zphe fpăs înâvodov ris “Yperepac Maxapt6- 
rio” 6fev zapaaxhodnev dv Er6po» vă Ejov 

aponotăy rabrns etârjotv, Tpomonpâvnis Tie 
Xe, irc toriv Î) rîjs rehetae Enavahieos 
ris ătaBac xai ăverorărns buy byteiac ad- 

îi. ?EvrebGav vâov zi ăfthoŢov vă Srustboopev 
3 Eopey. "H zzârr, Apă vas mai Tă pro „

d
 

  

  

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, către Fericirea Ta îndreptându-ne 
cu evlavie, sfinţita-Ti dreaptă o sărutăm, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să apere şi să păzească pe Fericirea Ta 
în deplină sănătate și fericire neîntreruptă, 
întru mulți ani. 

Sfinţita scrisoare a Fericirii Tale cu 
cea mai mare evlavie am primit-o, din 

care cunoscând că eşti tulburat iarăş de 
dureri artritice, pe de o parte ne-am 

scârbit nu puţin, pentru că sănătatea Fe- 
ricirii Tale e de nevoie şi de folos obştese, 

şi mai ales de noi dorită şi prea-poftită, 

iar, pe de altă parte, de oare ce şi tulbu- 
rarea unei suferinți ca aceasta e neapă- 

rată, ne-am mângâiat că a venit (cum 
spui) mai măsurat, şi har lui Dumnezeu 
Sfântul. Numai ne rugăm ca, deși sufe- 
rinţele sunt puţine, să nu Te căzneşti Fe- 

ricirea Ta cu clădiri şi alte lucruri oste- 

nitoare, căci, ostenindu-Te. e de crezut că 

Te vor tulbură şi mai mult. Am primit 
cu evlavie şi sfintele şi părinteştile-ți rugă- 

ciuni şi binecuvântări, şi mulţămim foarte 

Fericirii Tale. Am cunoscut şi cele pe 

rând însemnate în sfinţita-Ţi scrisoare, că 

prea-luminatul Grigore-Vodă, şi al nostru 
nepot şi ca un fiu prea-iubit, ajută şi lu- 
crează cu grabă în ce priveşte așezarea şi 
ajutorul preasfântului de viaţă primito- 
rului Mormânt şi ne bucurăm şi de aceasta: 

să aibă încă şi Luminăţia Sa sfintele rugă- 

ciuni ale Fericirii Tale, pe care ne rugăm 
ca şi de acum înainte să le căpătăm şi 

noi din bielşug, ca unele care ni sunt mai 

dorite decât orice alta şi merg înaintea, 
tuturora. Venerata-Ţi scrisoare am străbă- 
tut-o cu de-amănuntul, cercetând şi dosul 
foii, dar n'am văzut să arăţi undevă prea- 

dorita nouă călătorie către noi a Fericirii 
Tale; pentru care ne rugăm ca prin altă 
scrisoare să avem această îmbucurătoare 

ştire, premergătoare a celeilalte, care este 
ştirea deplinei redobândiri a bunei şi prea- 
doritei Talesănătăţi pentru noi. De aici n'a- 
vem să-Ţi spunem cevă nou vrednic dearătat 
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"Prea-iubita, noastră Doamnă şi prea-iubiţii 
noştri copii cu evlavie se închină Feri- 
cirii Tale şi sărută sfinţita-Ți dreaptă; ai 
căruia ani să fie de la Dumnezeu foarte 
mulţi și pe deplin fericiţi; iar sfintele şi 
de Dumnezeu aseultatele-Ţi rugăciuni fie-ni 
ajutătoare în toată viaţa, 

1728, Avgust în 9. | 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

ia porunci: 

lo Nicolae Voevod. 

  

DCCCCLXV. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre apro- 

piata plecare spre Bucureşti a acestuia şi veşti bune de la Ierusalim. 
Moxaprorare, copbrare xai ămorare Ia. 
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zâsns lahotorivne, vbpte, nbpre - X pbouyfe, ij- 
ufrepe 5v Xptoră pot mârep oefoautrare, 
ri “Yperepav Moxaptornta ebhafâc npnsa- 
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Prea-ferieite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 
dreptându-ne, sfinţita-i dreaptă o sărutăm, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să apere și să păzească pe Fericirea “Ta 
în cea mai înaltă sănătate şi în bună stare 
necontenită, întru ani îndelungaţi. 

Sfinţita serisoare a Fericirii "Tale cu cea, 
mai mare evlavie am primit-o şi pentru prea 
dorita-Ţii sănătate foarte ne-am bucurat, pe 
care să o păzească Dumnezeu şi de acum îna- 
inte neschimbată. Am primit şi sfintele-Ți 
rugăciuni şi foarte mulţămim Fericirii Tale. 
Am aflat şi cele înlăuntru însemnate, Şi 
pentru câte erau spre răspuns al scriso- 
rilor noastre de mai înainte nu: mai îm- 
povărăm veneratu-Ti auz iarăş cu o re- 
petare. lar pentru ceia ce spui că ai de 
gând, eu ajutorul lui Dumnezeu, ca, la 
sfârşitul acestei luni, să “Te porneşti de 
de acolo Fericirea Ta, foarte ne-am bu- 
curat: căci ştii bine Fericirea Ta ce în- 
setaţi suntem pentru venirea 'Ta aici şi 
pentru prea-dorita-[i ființă. Dumnezeu 
sfântul singur prin preasfintele-Ţi rugă- 
ciuni să ne învrednicească a “Te: dobândi 
văpede în sănătate şi bucurie. Ci numai 
rugăm pe Fericirea Ta să ni dai fără ză- 
bavă ştire mai sigură despre ziua când 
ai de gând să pleci de acolo, ca să ştim 
să trimetem după obiceiu iarăş un boier 
al nostru pentru închinarea şi întâmpi- 
narea Fericirii Tale cu toată cuvenita gă-



wow xai mpobrâvrnjoty Tie “Yperepue Ma- 
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tie. Ne-am bucurat pe lângă acestea şi 

pentru îmbucurătoarele veşti ce ai luat 
de la sfânta cetate a lerusalimului, şi de ar 

da Dumnezeu sfântul ea totdeauna astfel 

de ştiri aducătoare de bucurie să-i vie! 
Ne rugăm deci să avem iarăş scrisori şi 
orânduieli părintești, ca să ne bucurăm de 

prea-dorita-Ti sănătate şi de părinteştile-Ți 
rugăciuni, care să ni fie ajutătoare în toată 

viața. lar anii Fericirii Tale fie de la Dum- 

nezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1728, Avgust în 21. 

Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la porunci: 

- | Io Nicolae Voevod. 

DCCCLĂVI. 
Joan Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre apropiata călătorie a 

acestuia. şi sarcina ce i sa dat de a-l conduce. 

"Emtorohi, "lodyvov Pocotro» mpbs răv “le- 

poooibuoy Xphoavov wrhomppovnrixi. 
Tiy: “Yuertpav ooporărny Maxaptârijra 
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dvapohărz riv “Tpertpay covorărijv Mo- 
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oms ăvovriaa mepinerelas, peră zohoApoviob 

orepeboewc ni Tv Gptoraroy 17 ATOSTOM- 

xbv adris Bpâvov. ” 
“HI airia rod napâvroc ob XX dv eivat 
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Bodhov ris, vă vă EMO ete 2ponivrnotv ua 
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Scrisoarea lui loan Ruset către al leru- 

salimului Hrisant, cu complimente. 
Fericirii 'Tale prea-înţelepte cu supu- 

nere mă închin şi venerata-ți dreaptă cu 

smerenie o sărut, rugându-mă de prea- 

bunul Dumnezeu să apere și să păzească 

pe Fericirea Ta prea-înţeleaptă mai presus 

de toată împrejurarea protivnică, cu în- 

tărire îndelungată în preasfinţitul şi apos- 

toleseul Tău Seaun. 

Pricina celei de faţă a mele nu e alta 

decât, întâiu, să dau Fericirii Tale prea- 

înțelepte închinarea mea cu cea mai înaltă 

evlavie şi, al doilea, să vădese Fericirii 

“Pale că, aflând prea-înălțatul mieu Domn 

că Fericirea Ta te gândeşti cu Dumnezeu 

ca la sfârşitul acestei luni să pleci de 

acolo şi să pofteşti iarăş într'acoace, nu 

numai foarte sa bucurat Înălțimea Sa, 

ci de-adreptul m'a orânduit iarăş pe mine, 

robul Tău, să vin întru întâmpinarea şi 

spre închinarea, Fericirii Tale la Margine, 

Ci eu, aflându-mă în aceste zile cam bolnav 

de friguri, îndată ce mi sa dat o ase- 

menea poruncă, şi de covârşitoarea bu- 

curie, mi-am recăpătat sănătatea, şi prin 

prea-sfintele-ți rugăciuni acuma sunt să- 

nătos şi bine. Numai mă rog foarte de 

Fericirea Ta să am ştire sigură din partea 
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Ta, în ce zi adecă stai să pleci de acolo, 
ca să ştiu să pornese şi eu, sluga Ta, de 

aici, ca să ajung la Margine la vremea 
potrivită, şi să nu se întâmple vre-o scă- 

pare din vedere. Acestea deocamdată; iar 

prea-sfintele-Ți rugăciuni fie-mi ajutătoare 

în toată viața. 

1728, Avgust 21. 

A Fericirii Tale prea-înţelepte slugă: 

Ioan Ruset. 

DCCCCLĂVIL 
Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre revenirea 

bolii acestuia şi măsurile ce a luat. 

Mawaptorare, opbrare moi rare Ila- 
Tplăpya. re ius n6heoe “lepovozhiu, mai 
zâome Madatazivqs, xbpte, xbpte Xpbonvde, îj- 
w&repe Ev Xptoră nârep cefaopibrare, rii 
“Tperepay Maxapârgra ebhabâe pooaropeb- 
owec, rijv iepăv obris dettăv doratânata, 
dedpevot 70d mavrodvvâuu» Bevă 105 oxs- 
met Xa neptepobpeiv riv “Yuerepav Maxa- 
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BETă WaXpobGTIroc, 

To tepby pâna vie “Tuerăpae Maxaptă- 
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dEgOrjuev vai ră lepăs arie ebyăc wat 
narpiuăe ebhoţiac, wat Nav ebyaporouey 
Ti) “Vperpa Moxaptbrart. "Eyvyouev mai ră 
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Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite „Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată, Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 

dreptându-ne, sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm, 

rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 

să apere şi să păzească pe Fericirea Ta 

în deplină sănătate și fericire neîntreruptă, 
întru mulți ani. 

Sfinţita serisoare a Fericirii Tale cu cea. 

mai mare evlavie am primit-o. Am primit 
şi sfintele-Ţi rugăciuni şi părinteștile-Ți 

binecuvântări, și foarte mulțămim Feri- 
cirii Tale. Am afiat și cele înlăuntru în- 
semnate şi că iarăş pe neaşteptate şi cu 

mai straşnică putere au căzut asupra Fe- 
rieirii Tale durerile reumatice şi Te asi, 

deocamdată, în pat; şi să ne crezi Feri- 
cirea “Pa, prea-venerate părinte, că o ase- 
menea, veste rea ni-a căşunat nespusă des- 

curajare şi întristare, şi de moarte în 

inimă ne-am rănit, căci alta aşteptam să 
auzim, adecă plecarea Ta fără zăbavă de 

acolo, după dorinţa noastră, şi alta am 

aflat acuma. Deci la unele ca, acestea ne- 
putând, la atâta depărtare, să ajutăm cu 

altcevă şi să arătăm cu faptele înalta fiască 
evlavie şi iubire ce o avem către Feri- 

cirea Ta, ne rugăm numai călduros şi ne- 

lipsit de Dumnezeu Sfântul, cel cu ade- 
vărat tămăduitor, să dăruiască Fericirii 

Tale grabnica redobândire a desăvârşitei 

şi nouă prea-doritei Tale sănătăţi şi să
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ne învrednicească şi pe noi, prin prea- 
sfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ţi ru- 
găciuni, să Te primim aici, după multa 
noastră dorinţă, foarte zdravăn şi bucuros, 

ca să ne împărtășim iarăș de-adreptul de 

sfintele-Ţi rugăciuni şi de părinteştile bine- 
cuvântări. 

Deocamdată, deși-Ţi trimetem Fericirii 
Tale oareşee cârmâz şi puţin „rod de zahăr“, 

bine şi folositor pregătite, şi am dat de 
veste şi prea-învăţatului nostru medie chir 

Dimitrie ce să-Ti recomande Fericirii Tale, 

totuş, şi cu această a noastră scrisoare, 
rugăm pe Fericirea Ta ca după putinţă 
să Te îngrijeşti mai mult de scumpa-Ţi 

sănătate şi să-Ți ţii dieta de aproape, pă- 
zindu-Te şi de frig şi de câte alte îm- 
piedecă drumul durerii de picioare către 
vârful membrelor. Şi nădăjduim nezgu- 
duit în mila marelui Dumnezeu că ră- 
pede-Ți va dărui Fericirii Tale întreaga 

prea-dorită sănătate şi ne va bucură nu 
puţin cu o astfel de ştire prea-plină de 

bucurie. 

Prea-iubita noastră Doamnă a primit, 

împreună cu prea-iubiţii noştri copii, cu 
toată evlavia părinteştile-Ţi rugăciuni şi 

stăpâneştile binecuvântări şi, cu smerenie 

închinându-se Fericirii “Tale, Îţi sărută 

sfinţita dreaptă. Să avem deci, ne rugăm, 
iarăș adesea, sfinţitele-Ți scrisori şi părin- 
teştile porunei, ca să ne bucurăm de prea- 
dorita-Ți sănătate şi de părinteştile ru- 
găciuni, care să ni fie ajutătoare în toată 
viaţa. lar anii Fericirii Tale fe de la 

Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

eu totul la porunci: 
1728, Avgust 31. 

Jo Nicolae Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. e., 1V, pp. 231-2, n9 184.) 

DCCCCLĂVIII. 
Actul Patriarhului Hrisant Notara, pentru şcolile din Moldova. 

Xposâvtiov, Ilarprăgpov "lepoo0h5paoy, orphâdee vpănspa zeți râs Ev Mohdofhayia, 

Dad Pprropăozo» [uira Boef65a, opovrtoTrnpioy ăveytpocos. 

1 Legrand: abrfs îverorăryv. 

2 Aceate două cuvinte lipsesc în manuscript. 
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| 1728, Xenreubpig. 
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Ttorăueyoc, nai mă EX 7Îj6 OXALWBODE Ap 
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para ăvadopoâuevos 6 thcet. ei DbpX6- 

raroc, Benoeftoraroc, ueahonpentoraros aj 

mepifhenroc Abbeyrqs nai pepâv nâsris Moh- 

dofhayias, 2bptoc, xbptos "loăwne Lpriyopăs- 

uoc Iuixa Bosf65ac, zpovola rii ela, 0b- 

pavimp. Ertzvola, ponij re uai veboet Ti) înettey 

ăvextepăst, 05 îjuora inci re mal ăy- 
ebrep xăhoraradia maporpovOsie ai - 65rprtj- 

Baie, Eyov re 49 zpb &p0aduây Epo/oy 
Drovpauuhv Xa CBI TV TotnbTny E1A0VA 

dy. Dpqhâraroy, sopârazov xi. Geocebtararoy 

Acestea, deci și cele cu dânsele asemenea, 
că adecă bunurile răsărite din înţelepciunea 
desăvârşită, sunt pricină de folos și mân- 

tuire, socotind-o eu stăpânire a inimii şi cu 
dreaptă judecată şi ştiind-o bine şi'ţiind samă, 

de prea-asprele răutăţi şi nesuferite nenoro- 
ciri ce vin din neînvăţătura. cea întunecată 
cel din mila lui Dumnezeu prea-înălţat, 
prea-evlavios, preâ-măreţ şi cu vază Domn 

şi stăpân a toată Moldovlabhia, domnul, donin 
o Grigoraşeo Ghiea Voevod, printr'o dum= 
nezeiască pronie, prin inspiraţie cerească, 
cu putere şi învoire de dincolo negrăită, şi 

nu mai puţin îndemnat şi călăuzit de bu- 
nătatea, sa, firească şi înăscută şi având îna- 
intea ochilo» ca o însufleţită înfăţişare şi ca 

o vie icoană a unora ca acestea pe prea- 
înălțatul, prea-înţeleptul şi prea-evlaviosul 

Addăverjv vai îmendva zăcs Obympofhaiae, i  domn,domnul lo Nicolae Alexandru Voevod, 

xbptov, ubptoi "loavyrv Ninohaov 'Adetăy- : stăpânitorul a toată Ungrovlahia, unchiul 

po» Boz66âay, răv îs ză uăhora osfăc- : supă mană prea-venerat al Înălţimii Sale, 

utoy rîjs adeed “Vumhocjros Amd viqtpăe 6sioy, celeare,nu numaia împodobitțara iubitoare 

mby pă wâvoy tiv bad ză îwoe re adrod i de Hristosa evlaviei Sale cu frumuseța şi 

Vecosfelas mhâppiozov Tpav epovmtotipiov mărimea şcolilor şi cu înălțarea altor lucruri 

xidhaze 1 pamăber, aa ăveţăpna! Ecpov . sfinte şi strălucite, ci încă n'a zăbovit să se 

iepâv ua zepoavv vaporizarea, 00 pi, | îngrijească bogat și evlavius de şcoli.şi în 

Gh)ă mai mhaioci Tis neazroaniac “[))ddos mai multe 'Ținuturi din -Grecia decăzută, 

zAinasty, a0Tijy ze ij Baorhancboy Gatit e ! şi în chiar cetatea împărătească, a cărui 

1003



1004 

ua BeooeGâc oxohâvy zpovosioda: ou bywrjoe, 
ziic obnep Oeoosfeiac 6 fmeis bynhdraroc, 
Geooeftoratoc ai ăftăţaoros fimeuw Moh- 
do6hayiae Evdepuos 6nadbe ăvapaveie al 
Tsvâpevoc, sd piâvov roie bb rijy ptĂOXpLorov 
râdpav ris abrod'Yoqh6rnros varehoboty ăp- 

Goă6tore, dă vai mavri ră xptotovbup ThI]- 

popart Goiferăy va waiptov, tă rîe râv 
ăveymreppăvov moră oyohâv napă rod frjdevros 
soporărov fsiov rije abrod “Yynhorijros xi 

Ti Tod Xpâvo» Gadoxij ăueheiac ai mapopă- 
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Ti) “Hperepag Merptârari ăvaxowbons, îv tf 

prăowpiaty abrob răpa ij râre 8v5mu.050%, 

Jăpw rob ovvijdove Ehtove rod novayio» %ai 

(woâ6y0» Tăpov, 05 pâvoy Enfyeoev âc înw- 
pedtoraroy xai Datdrazoy, &hNă nai ebyaie re 

xi ebhoia!e entăpooev. "Av0'drov rby 2orăpa 
rây poroy (E£ od măoa narpră vai Etobala 

2 obpavâ nai Eni vis, xl ob Ăvev Gyatlod 

zivos npăxropas VevsoGa ăpuiiyavov) 2v0Epuoc 

vai ard wapăiac Entmaheodpevoc, ebhoyov, 

rpooîjxoy, &viotuv noi ămwpehăc Aiay vov- 

vexâbe Expive oyoăs noxaraorivat TEooapac: 

măe păv 8b6 mpbe Ti ris Eye Bu 

Euro» ăoxnoiv re vai enixrqaw, râs 8” Er&- 

pas 8bo zpbe riv zîe ohofavxijel xai pod 

Safe. 

"Ey văv oby raie Bă rijy EXAmvida Btopto- 
Bziome 350 oyohaic mapadidooda 2v dpupo- 
repare SMmwză pariaza dm” ăpyije Tis 
TpăuuaTiviie bEypt REpATOG XA ATAprLOWOb 

a Py Cc + d 

Tây pricaopiây, dzavra Gadpndăy mai dowȚ- 
bras, ănatrobutw ebpvduiz, mapaddos re 

vai răfei mpoortoboy, 05X Îixtora vai Eniua- 
Asia 0% ri) rbx055%). 

"Ev 82 ri rpirm Ox0A napadidoodat. ră 

npâra oroveia rîe uoh6abixijs î) xp3irrov 
simeiv mic chofavxije (—Bhayrxîc) 2aEurov 
pe” ăupifziae, vai wabdefie ră honă Exim 

ataGrixă Gi6hia orpethei 8ă 6 adrbe Godonados 

doweiv robe abdrod nafnrăc xairypapiav. 
Etc 85 my rerăprmv uai rehentalay B54o- 

neodar Emiuehâe Tijy GhoGavxiv Tpappartaijv 
xi ră Motză ăvayuaia pafiara, sie xaTa- 

vânatv mai. weGepurvabotv rîc Gadoripas oho- 

Gavmwie Bahsurav, 
Ilpbc robrotg 88 vouilovoa vovvexâs 1] aă- 

1 Ms.: shabovtiuâs. 

  

  

evlavie urmând-o cu căldură — și- arătând 
aceasta — zisul prea-înălţat, prea-evlavios 
şi vrednie de admiraţie Domn ai Moldovei, 

sa gândit a aduce, nu numai acelor drept- 
eredineioşi ce petrec în ţara iubitoare de 
Hristos a Înălţimii Sale, ei şi întregii 

turme creştine un ajutor la vreme, prin 

așezarea, din nou şi înoirea şcolilor cândvă 

înălțate de zisul prea-înțelept unchiu al 
Înălţimii Sale, care în curgerea vremii 

fuseseră trecute cu vederea şi cu totul se 

nimiciseră, [din pricina] aeîngrijirii şi tre- 
cerii cu vederea a celor ce au domnit după 

aceia; care dumnezeiese scop al evlaviei 

Sale împărtășindu-ni-l şi Smereniei Noa- 
stre, care petreceam atunci în ţara Sa iu- 
bitoare de Hristos, pentru obișnuita milă 
a Preasfântului şi de viaţă primitorului 

Mormânt, nu numai l-am lăudat, ca unul 

ce este prea folositor şi prea-dumnezeiese, 
ei l-am şi întărit pe Dânsul cu ale noastre 

rugăciuni şi binecuvântări. Pentru care 
chemând cu căldură şi din inimă pe pă- 
rintele luminilor (dela care e toată părin- 
teasca învoire în cer şi pe pământ şi fără 
care nu e cu putinţă să fie cinevă făuri- 
tor vre unui bine), el a socotit foarte 

cuminte că e bine, cuviincios şi de folos 

a se aşeză patru şcoli: două din ele pen- 
tru studiul şi câştigarea, limbii elineşti, iar 
celelalte două pentru ale limbilor slavo- 

nească şi moldovenească. 
Deci în cele două şcoli orânduite pentru 

elinește să se predea în amândouă învă- 

țături elinești dela începutul gramaticei 

până la capăt şi la începerea celor filo- 
sofice, toate treptat și fără amestec, cu 

ceruta rânduială, cu predarea şi ordinea 

cuvenită, şi nu mai puţin şi cu îngrijire 
deosebită. 

lar în cea de-a treia şcoală să se predea 

cele d'intâiu elemente ale limbii moldore- 
neşti sau mai curând româneşti (greşit: 

sloveneşti), eu grijă, şi apoi celelalte cărţi 

bisericeşti; şi trebuie ca dascălul să-şi 

înveţe ucenicii şi caligrafia. 
La a patra şi cea din urmă să se înveţe 

de sârg gramatica slovenească şi celelalte 
învățături de nevoie, pentru înţelegerea şi 
tălmăcirea mai adâncă a limbii sloveneşti. 

Pe lângă acestea, socotind cu minte erla-
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zepa &pâoiuovra sp Goptofiăyzt Gâdea Ti 

ohofavri ponmaztti Xa ză Tari; S25- 

o
   

! 

via sa că şi sfântul lerusalim se cade a 
se învrednieci de către toţi cei ce se deo- 

sebese în evlavie de tot felul de ajutor şi 
îngrijire, ea unul ce este maica tuturor 

sfintelor Biserici, a judecat să se adauge 

un ajutor de milă și pentru şcolile ce se 
află acolo, elineşti şi arăpeşti. lar, pentru 
aşezarea, şi păstrarea acestora a tuturora, 

a orânduit a se da pe fiecare an şase sute 

de lei; dar en părerea şi socotinţa de obşte 

a preasfinţitului şi prea-cucernicului Mi- 

tropolit al acestei ţeri al Moldovei, chir 
Gheorghie, şi a episcopilor de Dumnezeu 
iubitori cari sunt supt el, întru Duhul 

Sfânt frați iubiţi şi coliturghisitori ai Sme- 

reniei Noastre, şi a prea-nobililor boieri; 
pe cari bani trebuie să-i dea preasfinţitul 
Mitropolit ce va fi şi cei de Dumnezeu 

prea-iubitori boieri după această orân- 

duială: 

Mai întâiu preasfinţitul Mitropolit cin- 
zeci de lei; episeopul de Roman patru- 
zeci de lei; episcopul de Rădăuţi treizeci 
de lei; episcopul de Huşi treizeci de lei; 

Marele-Logofăt treizeci de lei; Marele- 
Vornie al 'Terii-de-jos douăzeci de lei; 
Marele-Vornie al 'Terii-de-sus douăzeci de 
lei; Hatmanul treizeci de lei; Marele- 

Postelnic treizeci de lei; Marele-Spătar 

douăzeci de lei; Marele-Ban douăzeci de 

lei; Marele-Păharnic zece lei; Marele- 
Vistiernie treizeci de lei; Marele-Stolnic 

zece lei; Marele-Comis douăzeci de lei; 

Marele-Clucer douăzeci de lei; Marele- 

Sluger douăzeci de lei; Serdarul douăzeci 
de lei; Marele-Căminar zece lei; Aga două- 

zeci de lei; starostele de Cernăuţi douăzeci 

de lei; starostele de Putna zece lei; pârcă- 
labii de Galaţi cincisprezece lei; Vornicii 

de Câmpulung zece lei; Vornicii de Bo- 

toşani zece lei; logofeţii de Vistierie, cu 
diecii, douăzeci şi cinci de lei; negustorii 

din laşi treizeci de lei. Din cari două sute 
de lei să se dea celui d'intâiu dascăl al 

şcolii elineşti, o sută celui de-al doilea al 
aceleiaşi şcoli elineşti; dascălului şeolii 

moldoveneşti, celui orânduit să predea cele 
d'intâiu principii şi, ca să zicem aşă, lite- 
rele lor comune, şaizeci de lei; şi ceilalți 

optzeci celui orânduit să predea gramatica 
slovenească şi cele ce urmează; iar Prea- 
sfântului Mormânt o sută de lei; şi ce 

prisoseşte pe lângă acestea să se cheltuiască
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« în celelalte nevoi ale acelor şcoli şi ale 

ucenicilor lipsiţi. 

Și s'a aşezat începutul acestor şcoli la 
anul o mie şapte sute douăzeci şi opt de 
la Hristos, Septemvrie 1; iar plata dascăli- 

lor, jumătate la mijlocul anului şi cealaltă 
jumătate să se dea la capătul acelui an. 

lar, pentru mai bună siguranţă, creştere 
şi trăinicie a, acestora tuturora, cu rugă- 
ciunea, preasfinţitului: Mitropolit, a prea- 
iubitorilor de Dumnezeu episcopi şi a celor 
de lângă ei cinstiţi şi de bun neam boieri 
a mai orânduit prea-înălţatul şi de Dum- 
nezeu închinătorul Domn ca Smerenia 
Noastră (şi cei după noi prea-fericiţi Pa- 
triarhi ai sfintei cetăţi Ierusalimului) să 
primească supt apărarea Sa aceste zise 
şcoli, când va fi de faţă, iar, fiind lipsă, 
prin epitropii Săi; şi, pe lângă aceasta, 
preasfinţitul Mitropolit al Moldovei ce va 
fi pe vremuri şi un boier dintre cei d'in- 
tâiu, eu vrednicia şi treapta, deci Marele- 
Vistier ce va fi atunei, drept colaboratori 
şi ajutători; iar strângerea şi luarea lefii 
orânduite a dascălilor dela, şcoli să se în- 
grijească, după neapărata nevoie, a se face 
de către Înălţimea Sa şi de către Domnii 
iubitori de Hristos ce vor veni după EI şi 
să se dea în mânile zişilor efori ai acelor 
şcoli, adecă ale preasfinţitului Mitropolit 

şi ale prea-nobilului boier Marele-V istier, 
spre a se împărţi acelora cărora li s'au 

orânduit; iar cei o sută de lei orânduiţi 
pentru 'Preasfântul Mormânt să se dea 
celui după vremi prea-cucernic egumen al 

sfintei mănăstiri Galata, pentru. a, se tri- 
mete Smereniei Noastre şi celor de după 
noi prea-fericiţi Patriarhi £ ai i sfintei cetăţi 
Ierusalimului. | 

Pe lângă acestea, pentru mai buna adău- 
gire şi ajutorare a dascălilor şi ucehicilor 

şeolii elineşti, li-a orânduit doi slujitori, 

adecă un apar și un lemnar, cu totul seu- 

tiţi de dăjdi şi slobozi de: verice slujbă ori 

angarie domnească, pentru aducerea lem- 
nelor și a apei şi a celorlalte slujbe de 
nevoie ; precum şi “dascălii și ucenicii 
acestor patru şcoli să, petreacă fără dăjdi 
şi fără supărare. 

Iar dintre cei doi dascăli 'ai școlilor 

elineşti, ca, unii ce sunt străini, i sa în- 

găduit celui d'intâiu să aibă voie a seuti



(&ppopiwe eizeiv) wedicota nevriikoyra, w'rjdo- 
mody mepi ro5roy ămoirobueyoy, z 68 dev- 

răpo rpizevra. “Arwva. nâvra 1) abrod fleo- 

osfera xol pbllevrin posofobhha Enexbpwo€ 

re vai Varnozăhoe vară henrăy meră mhelo- 

mms Bone xi bsoboms apobuiae, îm peheia, 
r6y re Evyopioy ai POPE dtuy /puotiavâbv, 

Bovhoutvoy dutofii xi dăwpodoriros 2p0s- 
poirây, whose, dâov xai nmaiae Evensv 
2v rate. etprutvate Gyohaic. . 

Tabra oby %ahâs, vobvepâe re ai eooe- 

foc ederioaca ua Befatboaoa 1) ahrob 
TOn6Tas îv tip, be stpnrat, adfayrtu “ppb- 
Goâobhwp ypăpupari, Eni usitovt Gefaooat ai 

dopahsta, tei ai "păuaari zarptapyită 

auprhdtodet erwopodijvar. 
Toro» xăpw î) Merprorns Îp.y, peri râv 

mapabpelvrov îvradfa dxiov ăpytepswv, 105 

re mawepwrăro» -3qhaâij Marpozohizob %5dp 

Tewpyiov at roy feoprhearătoy Ento6zwY 
zije wtoupiorov rabrae riăpas Moâofhayias, 
râv &y "Arip Ilvebwart ăpazrây ddehpâv nai 
avhetzovpyăv rîc îp.ov Merpirnros, Ti Xă- 

pict rob zavaţiov nai meherapytnod Îlv=bp.aroc, 

păger Enifebarodoa mat Eixopodaa Ti Tâv 
tepây robrov Gyohâv obsraaiv, xai Ev adTă 
m “Agio ănopalverat [lvebpari, toc Ras 

ami Beooefâc map 'rod bpqiorăro», Geooe- 
Georăzov xoi proypiaro» Abâvrov xai 1jre- 
wâvos mdone Mokăofhaxiac, xopio», xvpio» 

"loăwyod l'pnyopăoov Luiza Bosfdâa, rob 
2y “Avi Îlvebyart vind avazAjT00 Xa nepino- 
Girov rii îwâv Merptâraroc, Ka 705 Tava- 
iov mai bwod6yov Tăpo» Zupos bneprontsT0b 
al. vmăewâvoc, 27 pedala re Xa Îvotrehela, 

&c etpnrat, navrăs rod "ApI6T0ybu.0d TIpO- 

paroc, Entâdost me wa abâroe zic MaTă - 
ii redebrijtoc xai Tis tepăs . rây pad. roy 

ăovijoeoe xi mardstas dtezig6rjoav 1, orei 
xai ră bpos mai rd p.Ovpoy ârtjvexăc E/otev 

m rod Qzod âup6ovp that eis alâva răv d- 

mayra, pEypie od 6 dravyEsratoc woorijp Ti) 

idia abrob wwioet răv boâtazdy nepirpeyat 

xbădov 20 râ navri Gbuzeptptperal. 

“Oort 56 more rpâne navobpie ai EBe- 

Xoxaaia brobhw, brd p06vov, 1) Erepov 7ivds 
oaravmod ai Batwovbâobs zddo»e Urpvyă- 
pievoe, îi vvbwns Gohepăs wa wspâove dhe- 
Apioo wwvobuevoc, AVATpORIII Tia Tv 0d p- 

voy RANG 4 VObVz/s, OA 4 chose 
Nav Bopiobivrov nai Epipazivrov 703 8% 
Muzpo adBeyzize :/p5oofo5hep Bovhuj6eij 2otij- 
santa, ăuânoc Î duo, dyazayâdi îi 

  

1 Ms.: der mpa, 

  

  

  

(după cuvântul ţerii) cincizeci de stupi, 
necerându-se nimie pentru “ei, iar celui 
de-al doil&a treizeci. Care toate le-a, întărit 
şi le-a asigurat cu de-amănuntul cu: cea 
mai mare şi aprinsă grăbire evlavia Sa 
şi că hrisov domnesc; pentru folosul local- 

nieilor şi al creştinilor veniţi de aiurea, 
cari ar voi să frecventeze fără plată şi 

daruri, pentru cunoștință, învățătură și 

creştere, zisele școli. 
Aceste lucruri deci bine, cuminte şi 

evlavios  aşezându-le şi întărindu-le Înăl- 
ţimea Sa în însuş hrisovul domnesc, cum 
Ya spus, pentru mai mare asigurare şi În- 
tărire s'a cerut a se întări şi cu scrisoare 

pecetluită. patriarhicească. 
Drept aceia Smevenia Noastră, împreună 

cu sfinţii arhierei ce s'au aflat aici, adecă, 

preasfiaţitul Mitropolit chir Gheorghie şi 

cei de Dumnezeu prea-iubitori episcopi ai 

acestei ţeri de Hristos -iubitoâre a Mol- 

dovei, cei întru Duhul Sfânt iubiţi fraţi 

şi coliturghisitori ai Smereniei Noastre, cu 

harul preasfântului și săvârşitorului Duh, 

scriem asigurând şi întărind așezământul 

acestor sfinţite şcoli, şi mărturisim tot 

întru Duhul Sfânt că aşă cum s'au aşezat 
bine şi -cucernie de către prea-înălțatul, 

prea-evlaviosul şi de Hristos prea-iubitorul 
Domn şi stăpân a toată Moldova, domnul, 

domn lo Grigoraşeu Ghica Voevod, cel 
întru Duhul Sfânt iubit şi prea-dorit fiu 

al Smereniei Noastre şi mare oerotitor şi 

îngrijitor al Preasfântului şi de viaţă pri- 

mitoralui Mormânt, pentri folosul şi aju- 
torul, cum s'a spus, a toată turma creştină, 

“pentru adausul şi creşterea desăvârșirii 

după suflet şi a studiului sfânt al ştiinţelor 

şi al creşterii, astfel să aibă încă şi pu- 

tere şi trăinicie statornică prin bogata lui 

” Dumnezeu milă întru tot veacul, cât timp 
prea-luminosul soare cu însăş a lui miş- 
care va străbate cercul zodiacului şi se va, 

învârti în jurul lumii. 
-. Tax cine, eu vre-un chip viclean şi cu a 

lui răutate şireată, de pizmă, sau din altă 
patimă satanică şi drăcească întețit, sau 

mişcat de vre-un gând rău și câştig pier- 
zător, ar vrea să facă vre:o schimbare în 

cele nu numai bine și cuminte, ci şi deo- 
sebit de evlavios orânduite şi serise în lu- 

minatul hrisov domnesc, mijlocit ori ne- 
“mijlocit, făţiş ori pe ascuns, de-a dreptul
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sau pieziş, în parte ori în tot, în orice fel 
de prilej şi orice fel de împrejurare şi 
supt orice pretext, sau ar meşteșugi orice 
altă uneltire împotriva acestor sfinte şcoli, 

sau s'ar gândi cumvă la aceasta, oricine 

ar fi el, şi de orice tagmă ori treaptă, deci 

sau dintre Domnii cari vor fi pe vremi 
după aceasta ai acestei cucernice Domnii, 
ori dintre cei ce fac parte din orânduiala, 
sfântă, ori din cârmuirea lumească, stăpâ- 

nitor sau stăpânit, mare sau: mic, unul ca 
acela, fiind ca un făcător de rău, care trece 

cu vederea sau pierde lucruri ce odată, 
sau închinat şi dat ca prinos lui Dum- 

nezeu, ca protivnie şi dușman al obştescului 
folos al tuturora în amândouă privinţele, 
ca un despoietor al celor sfinte şi urâtor . 

de oameni şi, într'un cuvânt, ca împotri- 
vitor faţă de însuş a tot-înțeleptul Dumne- 

zeu, dărnitorul şi împărţitorul înţelepciunii 

şi creşterii tuturor celor bune, şi pentru 

care (Dumnezeu) se dăruieşte şi oamenilor 
un astfel de dar şi o binefacere ca aceasta, 

să fie afurisit de sfânta şi de o fiinţă și 

nedespărțită Treime, unul în fire şi siugur 

Dumnezeu, blăstămat, neiertat şi după 

moarte nedeslegat şi umflat; pietrele, lem- 

nele şi fierul se vor desface, iar el de loc; 
gemând şi tremurând să fie pe pământ ca 
ucigașul de frate Cain, înlăturat și lepă- 
dat, străin şi îndepărtat de toată numirea 

şi adunarea creştină; să moștenească lepra 
lui Gheezi şi funia vânzătorului Iuda, şi 

partea lui să fie cu aceia cari au pus pe 
cruce pe Domnul; să se despice pământul 

şi să-l înghită ca pe Datan şi pe Aviron; 

ostenelile şi stăpânirile lui să fie' întru 
peire şi deplină nimicire, şi înaintare dela 
Dumnezeu să nu vadă la ce va lucră în 
toate zilele vieţii lui. Şi pe lângă acestea, 
să aibă încă şi blăstămurile sfinţilor trei sute 
şi optsprezece de Dumnezeu purtători pă- 

rinţi dela Nicheia și ale celorlalte sfinte 

soboare ecumenice şi ale tuturor sfinţilor 
din veac; să se stângă numele lui într'o 

singură generaţie, şi pomenirea lui să piară 
cu sunet; să fie supus veşnicei anatome şi 

focului nestâns şi feluritelor cazne veşnice. 
De aceia şi acest hrisov pecetluit patriarhi- 
cesc al nostru s'a dat sfinţitelor şcoli spre asi- - 

gurare trainică, necontenită şi nezguduită. 
In laşi, 1728, luna lui Septemvrie. 

(După ms. 605 al Metohului Sf. Mormânt din Constantinopol, copie a d-lui M. Ghedeon în Bibl. 
Ac. Rom.; Legrand, Recueil, p. 252 şi urm, no 138.)



DCCCCLXIX. 
Patriarhul Hrisant Notara către Moise, Mitropolitul de Belgrad, pentu posturi. 

(Papadopulos-Kerameus, “Jeposoopiexă, Bi6Motijxm, 1V. p. 399, no 47.) i 

DCCCCLXX.. 
Patriarhul Hrisant de Ierusalim către Compania grecească din Sibiiu, pentru 

eleimosină. 

(Studii și documente, XII, p. 32, no 14v.) 

DCCCCLXXI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre însănă- 

toşarea acestuia şi apropiata-i plecare din Moldova. 

+ Maxaprorare, ăpbrare ai comprare Îla- Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înțelepte 

rprăpya rîje vine m6hews xi mâone lada ! Patriarh al sfintei cetăţi Teruxalimului şi 

rivme, nărep osfaoyuorare, ri "Yuerpavy Ma- . a toată Palestina, părinte prea-venerat, Fe- 

xoptârra mpooxovă xoi răy ăxtav abrîjz ds- |! vieirii Tale mă închin și sfințita-Ti dreaptă, 
x 2 Pa A 7 [4 = 

&ăv sbhăoBâc Gonălopat, GedusvaL rod TAv- cu evlavie o sărut, rugându-mă de atot- 

rodvvăunb Bed Gros tapuhărroL abrijv b- „puternicul Dumnezeu să Te ţie în sănă- 

tate şi voie bună, în fericire necontenită, 

întru mulţi ani. 
Sfânţita serisoare a Ferieirii Tale cu cea 

-palvonoay xl e50nuodsav, îv erp dutj- 

veni, Weră waxpoât6ratoc, 
Tă îepâv pâna ris “Tuerepae Maxapt6- 

  

maros per ebhafeiac mheiotii; Ehăâouev vai mai mare evlavie am primit-o, şi pentru 

dă mijy Eperorâriv adrîe byteiay av Eyă- prea-dorita-Ţi sănătate foarte m'am bu- 

pry iv dvapohărrot 5 Rbp:oc zi sis zb s6îje curat; pe care să o păzească Domnul şi 

dperămrortoy. PE5EyOnuev xi răs tepăs de acum înainte nescăzută. Am primit și 

adrijs edyăs xi marpaăe ebhoyias, ai sfintele-Ți rugăciuni şi părinteștile bine- 

xază mohhă ebyaptorobpev ri “Yperăpa Ma- cuvântări, şi foarte mulțămim Fericirii 

xaptârnzi. "Exgvopev %ai Tă Ev adră omyetob- || Tale. Am aflat şi cele înlăuntru însem- 

eva, Xa 8tv Mp.ropoâuey tă X6%oy, geâas- nate, şi nu putem prin cuvinte, prea-ve- 

WLOTATE WĂTEP, VĂ TApAGTIGUNEV Ti do nerate părinte, să înfăţișăm câtă nespusă 

âubOqrov papăv ai ăpaMhiaatwy thăGouev, bucurie şi mulţămire am primit, aflând şi 

waBâvrec uni zhmpopoprdevrec ri Exavă- - fiind puşi în cunoştinţă de recăpătarea 

înv râs ăperorărre biteiac xai ri rehetav preâ-doritei sănătăţi şi de deplina-Ti în- 

ăvădfosty adric, ua Ge eivat Botaaptvoy ră zdrăvenire, şi să fie slăvit mult-lăudatul 

zohvuvnzov ăvaya rod ăia Qeob 6x05 pe nume al lui Dumnezeu Sfântul care ne-a 

Z/apozoivise Mă Ti TotadTIjv RăvTepnvov &i- bucurat cu o astfel de solie a toate mân- 

-edtay. "E+nhootăon 1 adrij ăahzotc rhs gâietoare. S'a îndoit această bucuriea inimii 

xxpâtas pac mal uă adtb God pac Gmpetoi, noastre şi cu ceia ce-mi spui, că, ajutând 

dr, 205 obvavrapufăvovroc, vetă Thy Soprijy Dumnezeu, după serbătoarea Înălţării Sfin- 

îs bboozne 705 Tipio» Srabppi, dyonepă- tei Cruci, fără altă zăbavă Te vei porni de 

ros mhtoy 0ehet vivljoat adr66ev. "00ay pai, pară acolo. Deci şi, după veşnica înaltă evlavie 

ri ăvenaBev mpbs rijv “Yperâprv M axa pt6- fască şi iubire a noastră faţă de Fericirea 

cpca ăxpavy bitzijy ebhăfetay ua îăzTv pas, Ta, ne-am hotărât şi am trimes pe boierul 

eb0be Edonioauev xi toreihauev ăp/ovră nostru, cu grăbirea cuvenită, ca să vie la 

w26, peră zîje 2p001jt5908 Etotpzoiae, vă vă închinarea, şi întâmpinarea Fericirii Tale. 

  
  

1 Acelaş ms. al Metohului Sfântului Mormânt la Constantinopol (418) cuprinde (fol. 3713—4) 

scrisoarea, din 28 Decembre 1710, a Mitropolitului Antim, „câtre preasfinţitul şi prea-învăţatul şi a toată 

lumea Patriarh domnul Atanasie“ (ro ravaţrwrâro za hoytwrârw sat Btwoopiytx 

Darp:âpyxg, xopie, xopiw 'Afiavas 44), pentru cererile călugărilor dela ferusalim „din mănăstirile 

Ungro-Vlahiei* (nepi râv 8 cois odțipobhagixhis povastmplots tepoaohtptirixây 

ătibozwv. Incipit. Aidopev simti “lperâpu Davai amot: v. Papndopulos-Kerameus, 

1. e. no 44). 

20618. Vol. XIV, partea a Il-a. 
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Braşov, 

17281, 

23 Septem- 

bre. 

EXOm ei mpooxbynow ai npoiniyrjow vie 

“Yperepas Maxapiârnros. "0 doc Bebe p6- 
voy Thy păv “Yuertpoy Mawnaptârira: vă wa 
Teb0â007, dc 28 vă dkibo vă rijv dmo- 

Xobowpev îv răyet, xară ziv noi Epearv 
pac, Epopeveorârny xat ebibu.ov, dă vă Ep 

po0p0&uev abromposonos ai abdice mâv Bso- 

metdâv ebyâv xai morptuây abrijc edhopâv, 

atzivec etnsav îpâv ăporai 2v Gto movri. Tă 

dă En rs “Yuerpac Maxaptârmros 0edBey 
năunoNa Xa Tavebroyi], 

1728, Xenrew6pio» 18. 
“H qprcăâra Adpva pas, peră Tv nanpthră- 

Toy pac TExyoy, ebhafâe npooxbvodai ri “Y- 
perspay Maxaptârnra wai Tijy cefuouiay ab- 
ris Ostâv ranstvappovus &orălovrat. 

Tijc “Ypertpas Mamaptârros vis îv Xptoră 
nai hoc sis rods 6plopobe. 

"lw. Nix6haoe Boe665ac.   
(Bibl. Ac. Rom., eopiile d-lui M. Ghedeon.) 

Dumnezeu Sfântul numai să îndrepte pe 

Fericirea Ta, iar pe noi să ne învredni- 

cească a Te întâmpină grabnic, după multa 

noastră dorință, foarte zdravăn şi bucuros, 

ca să ne împărtăşim de-a dreptul şi iarăş 

de rugăciunile-Ţi ascultate de Dumnezeu 

şi de părinteştile-Ti binecuvântări, care să 
ni fie ajutătoare în toată viaţa. lar anii 

Ferieirii “Tale fie de la Dumnezeu foarte 

mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1728, Septemvrie 18. 

Prea-iubita noastră Doamnă, împreună 

eu prea-iubiţii noştri copii, se închină Fe- 
ricirii 'Tale şi venerata-Ţi dreaptă eu sme- 
renie o sărută, | 

Al Fericirii. 'Lale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunei: 

lo Nicolae Voevod. 

DCCCCLXXII. 
Nicolae Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre însușirile lui Grigore- 

Vodă Ghica. 

"Emorodi, Niwohdo» “Pocstrov mphe rbv 
“lepoaohbpuay Xpboavlov, âxatyodoz. răc &pe- 
răs rob vsov ijreuâvos Mohafias Tpyroplov 
Txixa. 

Maovapihrare vai copbrare Ilarpiăpya., Gs- 

Gaoptrară pot mizep wai sdepysta, riy "T- 
werspay Goporăriv Mouwaprorira dovhibs 

Tpo0x5v6 xai ri dyiay abris Betty ehha- 

fc dorălopat. 
Tipuoy xai narprndy păpuua ris “Ypertpac 

ooporărns Maxapiryros ăn ris 22 rod 

zapâvros “ețpauuEvov sbhabâe Ey 0v, xai, 
riy moMbriuoy abrijs byieiay padowy, diav E- 

xăpny xai mov Oedv 2ă6taca, răv Orotov oi 
sic ră Efijc dopat mai Trapa vă GXETA 

ua vi dapuhărri, rijy “Yuerepay soputărny 

Maapârgra sie xpăvovs noiobe, per ebrv- 

jiac. 

“Yepeoyaptorâvrac [3ă zky xadiv] uviivny 
Onob Eye sis to AGŢOV pod, Tv TazeLv6v TIS 

wat ăvăgtov dodioy, ră boa uă mpoorătet î) 

“Yhertpa Maxmapibrne 8tă my mavoairaroy 
ăpăuavăpiriv x5p Lepuavoy, 6ro5, wa(d ui 

AMove 8ho narepac, etva dtă vă mepăouvv 

âmă 200 mpbe ră Mrehuipăăt, înarădafa, wat, 

Xară Tv npooraiiiv rs, 0sho Entuehrj63) vă 

| 

  

Scrisoarea lui Nicolae Ruset către al 

Ierusalimului Hrisant, lăudând . virtuțile 

noului Domn al Moldovei. 

Prea-fericite şi prea-înţelepte Patriarh, 
prea-venerate mie părinte şi binefăcător, 

Fericirii Tale prea-înţelepte cu supunere 

mă închin şi sfinţita-Ţi dreaptă cu evlavie 
o sărut, 

Cinstita şi părinteasea scrisoare a Fe- 
ricirii Tale prea-înțelepte scrisă de la 22 

ale lunii de faţă cu evlavie am primit-o 
şi, preţioasa-Ti sănătate afiând-o, foarte 
m'am bucurat și am slăvit pe Dumnezeu, 
de care şi de acum mă rog să apere şi 
să păzească pe Fericirea “Ta prea-înţe- 
leaptă întru ani îndelungaţi, cu fericire. 

Mulţămind foarte pentru buna amintire 

ce o ai față de mine, robul Tău smerit 
şi nevrednic, am aflat cele ce-mi porun- 

ceşti Fericirea Ta prin prea-cuviosul ar- 

himandrit chir Gherman, care, împreună 
cu alţi doi părinţi, este să treacă de aici 
la Bălgrad şi, după porunca Ta, mă roiu 
îngriji să meargă ei fără vre-o zăbavă, şi 

i ? 

1 "Titlul e, vădit, greşit. De mult (din Octombre 1726) Grigore Ghica eră Domnul Moldovei.



aqraivony popi avtva Epmdâtov, vai Tb 
înpAmropeTepov, Xatpâuevot mară moNNă God 

to ăpopuky vă Govhedow ri “Ypertpa Ma- 
xaptâTirt, 2ăv vai ei rEroLoy TApăuiKpăv 
mpăyua" ăunorec vă ate xai etc peyahei- 

repa, xară ră pptoc xai răv 260ov rod Eu. 
“Oua fos râpu abrod, sis tb Mrpao6f0, dv 

îpâvray, pi Tobe mpocutyo, î Gijuepov îi 
abptoy, ai sie abră âe eivat minpovopr&vi 
îi “Ypertpa Maxaptârqs dr. BEho Entpehndi 

ude pă nposrălet. - 
Xaipopat wară mohă eis iv oetpăy rile 

ebroyiac rîje xahâroăms Mnoydavias, î, Snota, 

apăra xai dpi, Abfmev rârotoy sborhaţ- 

pywraroy Xa Evăperov Înep.6ya, XEO Tăv 

dpnădrarov xai vaMijvârarov Thnâpr Boe- 

6684, rod 6noio» 7 wahby nat meploriov 
ăvopa, ăy. p.âvov is mode âvtoziowe Ezatveirat 

ai. Sotăterat (ads ptxpol re mai peyăhot 
&nod mb îxetva tă uispr Epxovrat 6406700), 

GAMĂ mai sis Gia ră verzoviuă aftonperâe 

Mâpmet mai Evxopiăterat: nai Weră Tabra 

zopa ă&bdmxev vă Xăâm ai. zăs giue ebyăs 

ris Yperăpas coporărije Maxaptârnroc, xade 

ămb mois entfvy.0doay. 

"Avanodoa vă pd m660v xp PYÎTE 

a5ro5 î) Yuertpa Mavaptrns, napanah xi 
souat my marpiriv ăvănny tije “Yperepac 

Maxaptâraros vă uv pă del ai eis ră 

stie îi Gorjdei ns, nai meptocâtepov nb tb 

redrpu&vov mai rtalamarnusvov pob 6onq- 

zâxtoy, Xa BE peve pEypt redevralas ob 
- - 
ăva voie. 

1128, Xenreufplov 23. 
Tie “Ypertpas Mawaptârntos ranetvâratos 

ua bnopebraroc Boboc. 

Nix6huoc “Poootroc, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

  

cât mai iute, bucurându-ne foarte că am 

prilej a sluji Fericirii Tale, fie şi la un 
asemenea lucru de nimic; de-ar da Dum- 

nezeu să mă învrednicese şi la mai mari, 
după nevoia şi după pofta ce am. Dar până 
acuma aici, la Braşov, nu sau arătat, 

însă-i aştept, ori azi ori mâne, și întru 
aceasta fii înştiinţat Fericirea Ta că mă 
voiu îngriji precum îmi orânduiești. 

Mă bucur foarte de şirul fericirii fe- 
ricitei Moldove, care, cea d'intâiu, sa în- 
vrednicit de un astfel de Domn prea-mi- 
lostiv şi virtuos, adecă de prea-înălţatul 
şi prea-luminatul Gligore Voevod, al cărui 

bun şi vestit nume nu numai la localnici 
se laudă şi se slăveşte (precum o mărtu- 
risese cu mie eu mare cei ce vin din păr- 

țile acelea), ei şi în toate locurile vecine 

străluceşte vrednic şi se laudă; şi pe lângă” 

acestea acum s'a învrednicit a primi şi sfin- 

tele rugăciuni ale Fericirii Tale prea-în- 

ţelepte, precum de mult dorim. 

Dorind să ştiu cât mai zăboveşti acolo 
Fericirea Ta, mă rog de părinteasca iubire 
a Fericirii Tale să nu mă lase nici de 

acum înainte ajutorul Tău, şi mai ales 

de spre căsuţa mea tulburata şi năcăjită, 
şi vom rămâneă până la cea din urmă a 

mea suflare. 
1728, Septemvrie 23. 

Al Feriecirii Tale prea-smerit şi prea- 

îndatorit rob: 

Nicolae Rusel. 

  

DCCCCLĂXIII. 
Privilegiul lui Grigorie- Vodă Ghica al Moldovei pentru Biserica din 

Ierusalim. 

lo Grigorie Ghica Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn ţării Moldovii. Facem 

stire cu această carte a Domniei Mele tuturor cui se cade a şti că, de vreme ce S. Sion 

din lerusalim, unde este şi mormăntul Domnului Hristos, este maica tuturor Bisericilor 

şi se află între neamurile cele streine şi varvare, care se luptă acum cu multă chel- 

tuială, așteptând de-a purure milă şi ajutor în aceste primejdii de la pravoslavnicii 

creştini . .., asemenea dar şi Domnia Mea am socotit din cărţi de milă ce-au avut Sf. 

Mormânt şi de la alţi Domni, ce-au fost mai înnainte de noi, dat-am şi am întărit şi 

am înnoit şi de la Domnia Mea ca să aibă milă şi venit de la Domnia Mea pre tot anul 

a luă de la vama cea mare domnească, căte... lei pe an. Însă, cănd va fi vama dată 

în credinţă, atunce să se dea aceşti bani din venitul domnesc, iar, cănd va fi vama în 

1011 

11728, 

26 Septem- 

bre.
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cumpărătură, atunci să aibă a da vameșii cei mari acești bani, după obiceiu. Şi măcar . 
ori la ce întâmplare şi la ce cumpănă ar sosi această ţară, precum vedem că și pănă 
astăzi, din zi şi vremi ce pătimeşte, tot mai spre scădere şi spre mai puţinare merge, 
din pricina vrăjmaşilor ce au încunjurat-o, iar nu spre adaos. ... 

7231, Septemvrie 26. 

(Codrescu, Uricariul, V, pp. 255-6.) 

DCCCCLXXĂIV. 
„11728,. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călă- 

7 Oetom- toria acestuia până la Focşani şi aşteptarea în Bucureşti. 

"Emtorohi, NixoMov Mabpoxopăărov Bos- 
665a mpbe mov “lepocohbuwv Xpboaydoy pt- 
Aoppovrini,. . 

Moxapirare, coporare moi ăpbrare [la- 
rplăpăa râs diac menos “lepovoahiju, ua 
năons. Ilodotarivnc, wbpre, xbpte Xpboavts, 
îutrepe &v Xptorg nărep cefnopbrare, ri 
“Ypertpovy Maxaptorara ebăafâc mposxy0- 
pebovrec, rijy lepăv abrijs dsttăv donatâueda, 
deâuevot rod mavroâvvăuob Geo 105 oxtnetv 

Xa meptepobpaiv mijv “Yperepay Maxaprărrjra 
îv apa Driel vai ebmpepia Ourpvevet, pier 
OXDOGLOTIITIC. 

Tă dând (! rod tveorâroc geypauusvov xl 
and Potaviov neurbiv înv îepby vpnpa ris 

“Tperepoe Manxaptorijros pe” dos mziore 
ebhafeias EMfouev, nai tă my Eperorăzijv 
adrije byteiavy Bmepbahhâvroc Byăpev îiv 
dapvhdrror d Kbpioc xoi sic md Stie âpe- 

răntutoy, "deyOmwev xi râs mhovotae lepăc 

abis ebyăs vai marpirăs edhoţiuc, wat Nav 

Dmepevyaptazoduev rîj 'Tpertpa Moxaptâcyrt. 
"Bovoney ai ră îv adr orjetobueva, xol 
zijy Îjutpay, xafP îv 2o0aoe, odv 0sâ, 1, Y- 

pwerepa Moxaptârme sis rd Potăvtovy, za Săv 
ijwmopobuey 76 e văv Exovy vă napaarijou- 
pev mpoc ri “Yperepav Mowaprorijza, ore 

vă h6ov, ore tă vpagtdoc, my 6oy xapăv 

xoi &veixmarov oahhiaoiw îhdGopev brd Tis 

Totabre ebxratorărus Îjuiv Gpyehiac” robro 

p.6Voy Gbyrâpws MEvouey rr, E£ abdice ri 
îpac nod uer'ăxpac edhafetac âveyetpiodrj- 
uey ră lepăv adrije pâna, 83 Gtohetzopev 
dm. rb vă uerpobpev, 0d wâvov răc Tiuepac, 
AMA xai abrăc răs pas, xaf îi uEhonev 

- sbryrOîva xai rhv tvrad0a Ecerwrărny Tuiy . VĂII i 

mapoboiay ris “Vpertpas Mawaprârijros, Xa 

05. pâvov Tiueic, &hhă mai Bhov uas ră o- 
mijzay. “Ode, ââ vă ui) mepr&xpbyouey ră 

cefaowlovs adrîs ănoăs E AO neptao6- 
Tepev, pupaxahoduev u.6vov Exrevâe Thy ytov 

Qzdy da ri uâv, Tuertpav Maxaprârrra   

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat Voe- 
vod către al Ierusalimului Hrisant, de 

complimente. 

Prea-ferieite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, al nostru întru Hristos părinte prea- 

venerat, către Fericirea Ta cu evlavie în- 

dreptându-ne, sărutăm sfinţita-Ți dreaptă, 
rugându-ne de atotputernicul Dumnezeu 
să Te apere şi să 'Te păzească pe Feriei- 
rea Ta în deplină sănătate şi în fericire 
neîntreruptă, întru mulţi ani. 

Sfinţita-Ți scrisoare de la 7 ale acestei 
luni, trimeasă nouă de la Focşani am 

primit-o cu cea mai mare evlavie, şi pen- 
tru prea-dorita-i sănătate foarte ne-am 
bucurat; pe care să o. ţie Domnul şi de 
acum înainte nescăzută. Am primit şi bo- 

gatele-Ți rugăciuni sfinte şi părinteştile 

binecuvântări, și foarte mulțămim Fe- 
ricirii Tale. Am aflat şi cele înlăantru 

însemnate şi ziua în care ai ajuns, cu aju- 
torul lui Dumnezeu, Fericirea Ta la Foe- 

şani, şi nu putem să arătăm deocamdată 
Fericirii Tale, nici prin graiu, nici prin 

scris, câtă bucurie şi neasămănată mulţă- 
mire am primit pentru o astfel de plăcută 

nouă solie; atâta numai în scurt Îţi spu- 
nem,:că din acel ceas când cu înaltă evlavie 

am primit sfinţita-Ți scrisoare, nu lipsim 
de a măsură, nu numai zilele, ci şi 'cea- 

surile, în care avem să ne bucurăm şi de 

prezenţa aici, prea-dorită nouă, a Feri- 
cirii Tale, şi nu numai noi, ci şi toată 

casa noastră. Deci, ca să nu. împovărăm 
auzul Tău venerat cu alta mai mult, ne ru- 

găm numai călduros de Dumnezeu Sfântul 

să Te conducă şi până aici foarte zdravăn 
şi bucuros, iar pe noi să ne învrednicească 
în grabă a Te primi după neasămănata, 

noastră dorinţă şi a ne împărtăşi de prea-



ri arevoiboy, Xa foc tvrabfa Eppoueves- 
râznv, %ad ebâvuov, păc 8 warattoog £ 

măpet vă Thy AnohaboGuev mată Tăy Gvel- 
xaoroy 2600y ac vai vă 2pupopmBâney Tis te 

coporărre vai jjâvrărns OutNas 20 tâv 

marpixâv abrije edhopiâv xai Geoneâv <d- 

xy, olewss etrjoav Îuiv ăporțai Ev Bi zâvri. 
Ță 88 Em ris Yuertpas Maxaptârarac zâţi- 
ToNha 15 TOvenToRÎ,. 

buri, 'Omropiov E. 
Tijs"Yectpac Maxaprârtjros bibe &v Xptoră 

ua Dhos eis robe Bptonube, 

la. Niwohân Boef65ac. 

(Bibl.. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

înţeleapta şi prea-plăcuta-Ţi societate şi 
de părinteștile-Ţi binecuvântări şi de ru- 

găciunile-Ţi de Dumnezeu ascultate, care: 
să ni fie ajutătoare în toată viaţa. lar anii 
Fericirii Tale fie prea-mulţi şi pe deplin 

fericiţi, 
1728, Octomvrie în 7. 

"Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la porunci: 

Io Nicolae Voevod. 

DCCCCLXXV. 
Zoe, Doamna lui Grigore Ghica-Vodă, către. Patriarhul Hrisant Notara, 

despre călătoria lui, cu vreme rea, până la Focşani. 

+ Mowaptorare, oxporare xp dribrare 
onora, llnrptăţrpa. râs ăptas mbheos “lspob- 

sai, xbple, xbpte Xpboave, 2v Xptore ză- 

rep oeâuGuibrare, xi tiv Moxaptărata RXY- 

evhafâc zpooxvobduev ai ri ceânouiay arie 

detrăv ăonatâyeba ai Beowea rod &-țto» 

Geo 705 oxânsw xoi mepropobpeiv XbTiv 

Opalvonoav veră panpobărqrac oi ebjie- 

podoav tă Biov mavrâc, er Emiroyize Tv 

„2 Bee nbrâs xaradoploy, Xefnopiav abrîje 

entorohiyy peră năsne ebhafstac 2hifonev, xai 

dă iv Bzoppobpnrov Bytetav rme my Kbptov 

2Botdoauev, mai î/ăpnpev tă mb xah6v ns 

xarevâărov sie mb Potăy, d6r &woralâp.eda 

oi "dă ri xanonatplav rod xohobdrice, 

ai că riy ă3ovauiav Gnod etyev î) Maxapid- 

re vene" ao ăpmore vă pâe d&bonj & K5- 

proc vă ămoboouev mâc warevodobj pef 5- 

meiae ai ănthavaa zăv 5ymhorarovy Abbevrijy 

noi de marEpa Înv PtXOGTOBIOTATOV XArĂ 

zip zip Epsow rije Maxaprijros 7qs. Lije 

zodie Înv ape abrijy dvânns 13 ăxpac 

ediofetac Gr. Est zinpozopiay îi Maxapto- 

ne vms 68v ăpretăhopev" 1650y p.0vav RA- 

paxahobuey vă Egoyev Goyvă Tă GeGăopta 

abrije păpuaca, 6z05 dv abrâv x7i Ti b- 

“petay rs vă zhmpopopobpela ui Tăs Ta- 

vasţiac 716 să vai TITpUXĂG ebhoias vă 

ăzohaufâvaţay. Tă ihzara Tv, EGatperos 

6 fanztoztade ris, war ebhafeias ăozătovraL 

zijy oefaopiav mms detuăv. At cefiopuat abis 

edyai. yaptoGeirioay îpîv îă Go» zavros, 

1728, 'Uzzoupiov 19. 

  

" Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite stăpâne, Pâtriarh al sfintei cetăţi leru- 

salimului, doamne, doamne Hrisant, întru 

Hristos părinte prea-venerat, Fericirii Tale 

cu toată evlavia ne închinăm și venerata-Ti 

dreaptă o sărutăm şi ne rugăm de Dum- 

nezeu Sfântul să 'Te' apere și să Te pă- 

zească sănătos întru ani îndelungaţi și în 

bună stare toată viaţa, cu dobândirea celor 
întru Dumnezeu ie dorite. Venerata-Ti 

scrisoare cu toată evlaviaam primit-o, şi 

pentru sănătatea-Ţi de Dumnezeu păzită 

am slăvit pe. Domnul, și ne-am bucurat 

pentru buna-Ţi călătorie la Focşani, căci 

aveam grijă şi pentru vremea rea ce a 

urmat, şi pentru slăbiciunea ce Te ţineă 

pe Fericirea 'Ta; şi de-ar da Domnul să 

ne iînvrednicească a auzi cum că ai călă- 

torit cu sănătate şi ai aflat pe prea-înăl- 

țatul Domn şi ca un părinte al nostru 

prea-iubit după multa dorinţă a Fericirii 

Tale. Nu ne îndoim că ai aflat Fericirea, 

Ta multa noastră iubire şi înalta evlavie 

către Tine; ci numai cât ne rugăm să 

avem dese şi venerate scrisori ale Tale, 

pentru ca prin ele să aflăm şi sănătatea 

Ta şi să-Ti primim şi preasfintele rugă- 

găciuni şi părinteştile binecuvântări. Cei 

prea-iubiţi ai noştri, mai ales finul 'Tăv, cu 

evlavie sărută dreapta-Ţi venerată. Vene- 

ratele-Ţi rugăciuni să ni se dăruiască în 

viaţa toată. 

1728, Octomvrie în 19. 
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1128, 

19 Octom- 

bre. 

Tie Sie Maxaptormnos zexvov îv Xpiorâ 

sie mob 6ptowobe. 

Joi, A6pvya. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

A Fericirii Tale fiică întru Hristos, la 

porunci: 
Zoe Doamna. 

DCCCCLĂXXVI. 
Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre călătoria 

acestuia la Focşani şi părerea de rău pentru plecare. 

+ Maxaptâtare, Gopirare val durate 

soxore, Marpiăpya ris arias rohews “lepob- 
Sadiu, nbpte, xbple Xpboavle, îjpârepe Ev 
Xprorâ ndrep oeGaouurare, rijv Xijv Moxa- 

“prompta mavevhafâe mposxbyobuev mal rijv 

oefuopiav abrije defiăv doralâueda mai ded- 

uefa rod inv. Geod tva Gramvhărr, ad- 
ciy bmetaivoooay xai săOvu.0boav, ueră pa 

4pob+6rnroc. 
Xeâmoulav abriis Entorohiv mavevhafâe 

hăfouev, xai G& mijy Geoppobpqrov bytetay 

re rbv KRbptov 85otâsawev. "Eyapquev val 

dă md 'marevâăt6v rc ei rd Potăvw. “O 
împoe Bsdc vă rijv marebodba 2v Ăxpa bteia 

xoi mom ebOoulg vă ămodabo ri DYphs- 
raroy Adb&vrmy noi zopplhrarăv was adehpăv 
nam Epeoty 1oi Oxonbv vai râv 000 peptv. 
H ăn ai ăxpa edhăbea, îjv £6 &pyiie 
pohărropev zpbe iv adrie Moxapibryra, dy 

udă mai brepânhrni, EhaGev due ropa 50% 
abEnaiy pă riv măvoopoy mapobolav me, Ev 

Bow pc EhEnoev 6 ăptos Bsăc vă rijv Exa- 
pev 230, 6z0d napaxadodpev vă rijv 7vopio 
ua uE Ti ovvEyetav râv os6ooulwy Tre 

Tpapp.ăroy, vă 2aprropto%j Thy ăâvuiav Grod 
păs mpoâ&vroev 1 ănovoia rne. “H othrărn 

Î.âv 1607 eră rod vapbpod pac xai Tv 

prrăroy abrâv ebhafe mpooHvodv Kai 45- 

nătovra iv ce6aoniay mms Befăy. Al 88 

navănat adris ebyai xaptofeinoay Tuiv mpbe 

swrnpiăv. 

"1128, *Oxzouâpiov 19. 

Tis Xije -Maxaprâritoc râxvoy îy Xploră 

sie Tobe GpLopobs, 

“Potâvăpa Mavpoxopdări,. 

  

  

-- Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 
Ierusalimului, doamne, doamne Hrisant, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 
nerat, Fericirii Tale cu toată evlavia ne 

închinăm şi venerata-Ţi dreaptă o sărutăm 
şi ne rugăm de Dumnezeu Sfântul să 'Le 

ţie în sănătate şi voie bună, întru ani înde- 

lungaţi. 
Venerata-Ţi scrisoare cu toată evlavia 

am primit-o, şi pentru sănătatea-[i de 
Dumnezeu păzită am slăvit pe Domnul. 
Ne-am bucurat şi pentru călătoria Ta la 

Focşani, Dumnezeu Sfântul să Te ducă 

în cea mai deplină sănătate și în toată 

mulțămirea să întâlneşti pe prea-înălțatul 
Domn şi prea-iubit frate al nostru după 

"dorinţa şi scopul şi al celor două părţi. 

Iubirea şi înalta evlavie pe care de la în- 

ceput o păzim față de Fericirea Ta, deşi 
eră şi altfel peste măsură, totuș a primit 

acuma atâta adăugire cu prezenţa-Ti prea- 
înţeleaptă, de oare ce Dumnezeu Sfântul 
ne-a miluit să Te avem aici, încât ne 

rugăm să o recunoşti şi cu statornieia ve- 
neratelor Tale scrisori, ea să mângâi tris- 

tea, ce ni-a căşunat-o plecarea Ta. Prea- 
iubita noastră fiică împreună cu ginerele 
nostru şi cu prea-iubiţii lor cu evlavie se 

închină şi sărută venerata-Ți dreaptă. lar 

preasfintele-Ţi rugăciuni să ni se dăruiască 

spre mântuire. 
1728, Octomvrie în 19. 

A Fericirii 'Fale fiică întru Hristos şi 

la porunci: 

Rozandra Mavrocordat. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 236-7, no 189.)



DCCCCLXXVII. 
Grigore Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre sosirea 

lui la hotare şi despre intrigile de la Constantinopol ale unui medic contra Pa- 

triarhului. 

Moxaprbrare voi ăwubrare Stonora, Ila- 

rptăpya rîis diac moheos “lepovoaiiii, Kbpte, 

xbpte Xpboavbs, îv Xprorâ mpărepe nărep os- 

Faopbrars, rhv Shv Maxapiornra edhofâe 

TpOOXDvOBuEVv XA TV cebaopiay abriie Gefrăv 

aozătopat, [iv za ârajevhărza 5 Kbptos 

2v Ăxpa beta mai ebnpepia. Gmvexei, peră 

vaxpoâtărijroc. Xefaoulav brie ExtGroNiv 

3ă rob fjwzrtpo» Xpyovros Meyăhow-Kâyuro0» 

îifouey, noi tă riv Eperorărrv Îjpăv byteiay 

ms ua rd %ahbv Tns XaTedbdtoy pEypL Tâv 

îperepov &piov ămb vapâlac îjodmpev xi 

rv cotovra adrivy Bzdv cdotăoauev, obriyoe 

ai. deduedn vă us JapoTotij0%) vai pi TV 

ete ză Bovxobptortoy bptetiviy 10 sbibuov 

too5ov adrie, xi vă dmodabsn tv bb 

Xâzaroy Addvrny ui piooropibraroy Tjp.âv 

marăpa măr Eveaw ze xot Gobhrjatv mbrîe. 

"Erpvouev nat ră îv abrij, nai ebyaptotodey 

zîj Maxaptârnr ras dă răe tepăc rm Tpbe 

fc ămd wapâlac ebyăc, donep Tăvrwy &vy 

mep ri dv eimoL xadâv Enizpoodev der 6- 

p.ohoȚoduev. Tăy â mapoehdsioay brodzov 

z0 fqevr ăpxowi pac, dă vă pâs eiri), 

x0d îjxoboauev, xai maprirvelhapey 1 ăpXovri 

pac "Asa vă Thy Evepră, %ată rii TpOSTAȚI)V 

mije Sie Momaprârnroc. Ilepi 88 mob vevăoia- 

pod Exsivov maxocaxării (sic), v xahă ai, 

iueie îpârouev mpohabăvros ză dtâvra ră 

mawupthzărep pot dâehpi, Evăotorăre ApxovTL 

Meyâhe-Apavonivp, 87 naprryetapev vă 

2vepion mpobbuos ră zapă rije Sic Mana 

ptâzijros xposrarrâpeva, wati dăv pup b ao 

Ey GE TPOGpEVeL pi6voy Ti)y TpOSTAȚIV TIS 

î >EvBotăcqe mov âvă vă vtvnbij az adrob, 

ijpete Guwc, otoyalâuevot Ti aa4xlay 105 

wiapod robrov ăyfpozapiov ai rijv etocăov 

5mob ZhaGev xovră ete Eva zorobrov uâyay dy- 

Bpozov, ebpioxopey ei5horov îj vă răy brozoridi 

1 Movapuzns as ui vă Tov vâyim Eârndy ce 

(pă Gov mod eic robe mohv/poviove ad- 

Bzwrac we 83v etoaxobovra oi waoi, vai 6 

nepupavtoratos Setyabh-lohdu-âpeyrne eivat 

xadâraros âvâpwzoc), Î vă rby xararpEtj 

ai. vă hai ăzb Erei, Gr rd părți Eee 

zăzovay 2p6Mpuy, mai. dvniv Bărepov var 

patos ămoizeicat vă iv: î, &rpa 33 adrije 

Ghysote de ănopasiov, 7 zotijttoy, ua ds 

pâtt, 70 zapuprâto vas adehte 
x . ş 

„mai Best 

  

Prea.-fericite şi preasfinţite stăpâne, Pa- 

triâvh al sfintei cetăţi lerusalimului, doamne, 

doamne Hrisant, întru Hristos al nostru 

părinte prea-venerat, Fericirii Tale cu evla- 

vie ne închinăm şi venerata-Ţi dreaptă o 

sărut, pe care să Te şi Ţie Domnul în de- 

plină sănătate şi fericire necontenită, întru 

mulţi ani. Venerata-Ţi scrisoare prin al 

nostru boier Marele-Comis am primit-o, şi 

pentru prea-dorita nouă sănătate a Ta şi 

buna-i călătorie până la hotarele noastre 

din inimă ne-am bucurat şi am slăvit pe 

Dumnezeu care Te-a mântuit, pentru care 

ne şi rugăm să ne bucuri şi cu venirea-Ti 

sănătoasă şi mulțămită la Bucureşti și să 

găseşti pe prea-înălţatul Domn şi prea- 

iubitul nostru părinte după dorinţa şi voinţa 

Ta. Am cunoscut şi cele din lăuntru, şi 

mulţămim Fericirii Tale pentru sfintele-Ţi 

rugăciuni din inimă în folosul nostru, pe 

care mănturisim că le punem mai presus 

de toate bunurile ce s'ar puteă spune. Iar, 

eu privire la lucrul arătat zisului nostru 

boier, ca să ni-l spuis, l-am și auzit, şi am 

şi dat de veste boierului nostru Aga să se 

străduiască pentru el, după : porunca Fe- 

ricivii Tale. Iar, cât despre acel rău doftor 

mineinos, eu toate că şi noi am scris mai 

înainte cele cuvenite prea-iubitului mieu 

frate, prea-slăvitului domn Marelui-Dra- 

goman, şi i-am vestit să se sârguiască bu- 

curos în cele orânduite de Fericirea Ta, 

şi nu ne îndoim că Slăvirea Sa aşteaptă 

numai porunca Ta ca să pornească împo- 

triva lui, ci noi, ţiind samă de răutatea 

acelui om de nimie şi păcătos şi de în- 

trarea ce a căpătat-o pe lângă un astfel 

de om mare, găsim că e bine, ori să-l 

supui Fericirea Ta şi să-l faci al Tău 

(deşi la stăpânii noștri, cari să trăiască 

întru mulţi ani, nu se ascultă cei răi şi 

prea-luminatul Şeic-ul-Islam-Efendi e om 

foarte de treabă), ori să-l urmăreşti şi să 

plece de acolo, căci lucrul cere oarecare 

prevenire, şi din două una neapărat se 

cere să fie: înalta-Ţi pricepere să hotă- 

rască ce e de făcut, şi să serii prea-iubi- 

tului nostru frate, şi-l vei găsi cu toată 

graba şi prea-gătit la acestea. . Serisorile 
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bre. 

măv edpe meră mdorc mpobvpiac mai Erotwd- 

[razov eie radra. Tă] mapovra păunar 
Nov Ex ris Baarevpbore, vai piăs paiverat 

vă Badau6âyobv roy Găvaroy 705 ăpyteniond- 
mov Îvă dpode. Nă Exonev voi Tăhw, Zapa- 

uahobuey, Tă osâdoma adris Vpău para, rpbe 

Bihoowv ris Entrofijro» iv Byieias Tric“ 1je 
mă En eiqvav Dectiev modă re vai ebrwyă, 

55 mavăia abrie ebyal yxpuofairjozy 

iuîv dă 6lob mayrbe obhaxrIjptovy. 

- 1798, "Ouropiâpio» 19. 
Tis Xis Maxaprornros tEnvov îv Xptoră 

mai Bmw sis robe Gptouobs. 
lo. Ppqrâptos Daia Bosfhdas. 

n
 

% 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  
i 

de faţă au venit din Țarigrad şi ni se pare 

că ar cuprinde moartea arhiepiscopului 

Muntelui Sinai. Ci ne rugăm să avem şi 

de acum înainte veneratele-Ţi scrisori pen- 

tru vădirea sănătăţii Tale nouă dorite; ai 

cărui ani fie de la Dumnezeu mulţi şi 

fericiţi, iar preasfintele-Ți rugăciuni să 

ni se hărăzească în toată viaţa, ca păzi- 

toare. 

1728, Octomvrie în 19. 

Al Ferieirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 
lo Grigore Ghica Voevod. 

DCCCCLXXVIIL. 
Patriarhul Hrisant Notara către blănarii ce vin la Bucureşti, pentru ve- 

nitul ce se cuvine Sfântului Mormânt din vânzarea sângeapurilor şi altor blăni. 

Xpnoâydov “leposodbu.ov ypăuna Tpbe Tobe 
sic Bobxovptoriovy merafalvovras Tpalparaw- 

răc %obvapădec. 
Tipuorarot rputrouaisropec oi mposotoi 

moi YEpovrec rod wthoyploro» pabiperio» râv 

vovvapă3ov, 10 Xpnotpzarot 2priuarebtai, 

oi pEpvovres 2vradra sie BobxonpEorrov Grwy- 

rtănta vai da vobvapină, mexva &v Koplo 
ăganmră râs înv Merptârijroc, Xăpte et 
Spiv, etpijvr, nai Eheoc mapă Qeod, ua nb 

mod mavayio» ua Loo56yob Tăpo» Gorfera, 
ârpinoube 10 Enioxevie, map înv de ebyii, 

edhoia KA SwIYpNAtE. 
Tod zapâyoc 7> atziov îphe Tv Duerepav 

ăgănqy mpâtov păv eivat xăpiv ebyhe xoi 

edhoyine xai Gr rod yiob eob brip b- 
pay mat, Bebrepov, Bat mahată obvfjdeia &c- 
râdm, Gefatonuâw vai Evepyobutvn sic Ghac 

răc moMreioc, md Tb PtĂOYpror6v Gac pon- 
peri, ai nd Tod6 Vprjdporătone Tpaypa- . 

revrăc, Gn0d pEpoal xal zwdody Givrtănta 

pai BN ȚoDvapră, vă %ăpuvody %ai pepidtov 

zod navaio» ua too86x5» Tăgov, fă ed- 
hiv, ebhoyizy xai dptaan.âv, xofâc vopuiCouev 

vă mb “tebpere ua zoMoi ăzd rijv 'Eyripd- .. 
enză. oxc, Enetâi, 27 torâ0m adr, 1) xahi 

avwiBera 17 206 zohby xatpiv' dus ănd 
vepixobe Xpâvove wa tdâev Enavoev abri) 
1) ebhovmuâvn Beoceâijs ovvijdera, mai ră ai- 

mov Săv cebponev, Enetdi) val ei Bac răc 
ăhag mohrslae puhărrerat, 

Aoinăy-râpa, dă vă ui nsoopev ati îpeic, 
6nob 0v câc ră 2vopilouev, ei âuapriy,   

Scrisoarea lui Hrisant al Ierusalimului 

către negustorii blănari ee se strămută la 

Bucureşti. 
Prea-cinstiţi protomaistori şi proestoşi 

şi bătrâni ai rufetului iubitor de Hristos 

al blănarilor şi prea-folositori negustori, 

cari aduceţi aici la Bucureşti sângeapuri 
şi alte blănuri, fii întru Domnul iubiţi ai 

Smereniei Noastre, har fie-vă vouă, pace 
şi milă de la Dumnezeu, şi de la prea- 
sfântul şi de viaţă primitorul Mormânt 
ajutor, sfințenie şi ocrotire, iar de la noi 

rugăciune, binecuvântare şi iertare. 

Pricina, celei de faţă către iubirea voastră 

este întâiu pentru rugăciune şi binecuvrân- 

tare şi ceia ce este de la Sfântul Dum- 
nezeu pentru voi; şi, al doilea, că a fost 

vechiu obiceiu întărit şi asigurat în toate 
politiile, de la iubitorul de Hristos rufet 
al vostru, şi de la prea-folositorii negus- 
tori cari aduc și vând sângeapuri şi alte 

blăni, să facă şi părticica preasfântului și 
de viaţă primitorului Mormânt, pentru ru- 
găciune, binecuvântare şi sfințire, cum 

socotim că o ştiţi şi mulţi dintre cinstiţi 
dumneavoastră, de oare ce a şi fost acest 

bun obiceiu şi aici mult timp; ci de câţivă 
ani şi de aici a încetat acest obieceiu bine- 

cuvântat şi cucernie, şi pricina n'0 ştim, 

căci la.toate celelalte politii se păzeşte. 

Dar acum, ca să nu cădem şi noi la 
reşeală, că nu v'o amintim, şi cinstiţi ? >



xai. îi "Evew.drrjs cas, Gnod hsizere mă rby 

zâtodroy od, mai ăzb rijv uahijv adry 

ÎTOPAOLV TV 109509 XI RPOȚOVOV 006, TĂ- 

ww oâc mapaxahoduev vă iv ăvaxatvlovte 

xai Vă &pyioere adr ră nabv vai fedpeorov 

xarăpopa, azi vă rd &vepyire, be ai Tp6- 
repov. Kat 7) uăv "Evrtudrqe Ga, Rpo Wars 
rai, &nob wEpere vai moheire ră owyrbtăzta, 

vă Gi5ere ua wepiâtov 705 Ilavwjtov Tipo 

etic ră ia ivrltămra ămb jure» poat" 1) 
BE "'Eveupdene os, pxtoropec 6205 ră ăyopă- 
(ere al ră Bovhebere, vă âidere bowbtuoc râ 

Iavayie Tăâpe sis ră vida Civrleănia ind 

fute» poor, nai 08y sivat mo Tpâţpa vă 

xăwere, e etmowav, uepidtov Ghiţov rimore 

ai rod Tavaylo» Tăzo», robreoriv ab10d 
rod Beonârov Xptarod, xai vă store Gâbatot 

ms Behet căe rd ăvranoâwom abrhe 6 de0- 
n6rns Xpiorhe noMarhasios, sdhoybvras vai 
DAqBbvovrac răc nparparelac oa ai ră 

Epya rây xetpâv cas pă ăhove ubpiods Tp5- 

mob. 
“Odey lâob înob anoxafhorăuev EriTrporov 

eie Tijv brmpeciav adrijv Tăv rtpiirazov xal 

pijsiubrozoy moopartiurasry xopiriny Arz- 

uavriiy, răv 2v Ai Tlyebuzzt oidy drjazmrăv 

xai mepinââmrov râs Îuâv Merp:rnroc, e 

riptov, ebhof3) ui mposorăv Tod pobperio» 
sac mal dotmăy or vă mby jivbonere d- 

mavrec, 15i tiv 6oijGerav abrijy vă Tv diere 
sic ysipac rîie "Bymtprqroc rob, jopic năpiav 

âwprBohiay, doâv vă rijv Eâidere wat ete pet- 

pac juibv, ami yu pă mimore Găpoc, Gh 
pă XaATy Gac wapălav mai Wapăv, Wa vă 

tere teyoptară ai âv” abriv rijv Goijdatav 

uwnp.5sbva mhobora eis zăv zayytov Xa (o- 

36xo0v Tăpoy ami ră hotză cefdouta npoG- 

xovfiu.ara câs Eziyeto» ăyiac 'lepovozhiju, Kat, 
mihoc, pară Babbrarov Tîpas, vă ăzohapid- 
vers uoi âOavâzove piodode Ev ri ww 'Ie- 
povoadiip, îiro ij obpavip Gaorhsig, zapă 

mod âiia» Beo05. Ooroe abfrs zapouzhobuev 

vă vxăvere, îva vai Î “păpte 70 1opiob Tigy 
lqo0ă Xptorod ua mb ănetpav obrod Eheoc, 

î. me Bolhza ao 6 dptaowic, vai 1] Enio- 

xetie 105 mavaţio» ua twoâoyo» 'Tăov, 
xai Îj ebyi, ai edhovia cîe Tiny Merptâraj- 
coc “sim weră râs "Eyrewărrizâc cas îv flo 

zori, 

„aa, Noev&riov d, ev Bowxovpzorio. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

30618. Vol. XIV, partea a îl-a. 

  

dumneavoastră, că lipsiţi de la o plată ca 

aceasta şi de la această bună hotărâre a 
părinţilor şi strămoşilor voştri, iarăş vă 

rugăm să o înoiţi şi să începeţi această, 

bună îndreptare şi plăcută lui Dumnezeu, 
şi s'o puneţi în lucrare, ca mai nainte. Şi 

cinstiți dumneavoastră negustorilor, cari 
duceţi şi vindeţi sângeapurile, să daţi şi 

părticica Preasfântului Mormânt, la o mie 
de sângeapuri o jumătate de leu; iar cins- 

tiți dumneavoastră, maistori cazi le cum- 
păraţi şi le purtaţi, să daţi tot .aşă Prea- 
Sfântului Mormânt la o mie de sângeapuri 

o jumătate de leu, şi nu e mare lucru, precum 

am spus, o părticică oarecare să-l faceţi şi 

Preasfântului Mormânt, adecă însuş stă- 

pânului Hristos, şi să fiţi siguri că vă va 
da-o înapoi însuş stăpânul Hristos de multe 
ori, binecuvântând şi înmulţind negoaţele 
voastre şi lucrurile mânilor voastre cu alte 

mii de chipuri. 

Pentru care iată că aşezăm epitrop la 
slujba aceasta pe prea-einstitul şi prea-fo- 
lositorul chiurcibaşa, dumnealui Diamandi, 

cel întru Duhul Sfânt iubit şi prea-dorit 
fiu al Smereniei Noastre, ca un cinstit, 

evlavios şi proestos al sufletului nostru: 
şi deci astfel să-l cunoaşteţi cu toţii, şi 
acel ajutor să-l daţi în mânile cinstit dumi- 

sale, fără vre-o îndoire, cum l-aţi dat şi 

în mânile noastre, şi nu cu vre-o greu- 

tate, ci cu bună inimă şi bucurie a voastră, 
şi să aveţi deosebit şi pentru acest ajutor 
pomeniri bogate la, Preasfântul şi de viaţă 

primitorul Mormânt şi la celelalte vene- 
rate locuri de închinare ale sfântului le- 
rusalim de pe pământ, iar, la sfârşit, cu 

cea mai adâncă bătrâneţă, să primiţi şi 
răsplătiri nemnritoare în Ierusalimul de 

sus, adecă în Împărăţia cerurilor, de la 

Dumnezeu Sfântul. Astfel iarăș ne rugăm 
să faceţi, pentru ca şi harul Domnului 

nostru Isus Hristos şi nemăsurata-l milă, 

şi ajutorul şi sfinţenia şi ocrotirea Prea- 

sfântului şi de Dumnezeu primitorului 

Mormânt, şi rugăciunea şi binecuvântarea 

Smereniei Noastre să fie cu cinstiţi dum- 

neavoastră în toată viaţa. 

17298, Noiemvrie l-iu, în Bucureşti. 
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1728, 
5 Novem- 

bre. 

DCCCCLXXIX. 
Paisie al II-lea, Patriarh de Constantinopol, către Patriarhul Hrisant No- 

tara, despre primirea acestuia la Bucureşti şi gândul de a veni la Constantinopol. 

"Eztoro)i, Ilaioiov B', Ilarprăpyov Koy- 
oravrivovzbdews, mpbs Xpboavlov “lepocob- 
uuwy, siSonoodvras mepi: rîjs mabocuc ris &v 

K ovoravrivorddet zavybhove Xa ovyyalpovros 
Eni ri detiboe. rob îeuâvos ris Bhaylas 

mpăe zăv Xpboavfov. 

Ilaioroc, itp 0eob ăpytemtoxonas Kwvo- 
zavrivobn6hewe, Netac Popine, xi pixobpevixde 
Ilorprăpyps. 

Mavapiorare, oponare nai. oororare Ilu- 

rprăpya ris aias nbheoe “lepovondhu. vai 

mâone Ilahotorivne, xbpte, xbpte Xpboavbe, 
v “Ami Tlvebwaz Gyazqr vai zeprr66re 

adept oi ovhdetobpiiă vie Îuy Merpr6- 

vrac, Thy “Yperăpay Manapiârijra ădehptâc 
xai Bhobbyos ăonaliuevor, hătoc vai nept- 
„apâe zpocavopebonev. 

Tijv ă8ehorwijy Entorohiv ris "Yuertpae 

Mavoptărmros %ouevot hăbopev vai dă iv 
2perorărav adrie bysizv diav &yăpnuey. 

"Rovopev vai Thy xahijy abrije sie Bhayiav 

eravănapubiy mai rijy rod Geocefeorăro» Ab- 

evrăe bytă ăz6havow, nai YVĂDLTĂTIY GYV0- 

mthiay. Ilpbc robrois BE mal riv Ănpav eb- 

votwiv mepuroinotv mob Edate vai GerxvbeL 
1) abroad eooefeorăry, “Yymdrns npâs riv 

“Yperepav Mana pi6rqra. 
“O ăytoc Bebe (edp6peda wo paie, xaă 

ua î “Yueripa Maxaprrrjs) vă Bapnăărr 

riv adreb ooporăriv TYonhârnra ăăăaetorov 
azi bv nțeviovenbv rs abrob Deooefeiac Op6- 

voy sic vîpac Gadbrarov. 
Mâs omstoi mpbs robrote În "Vperepa Mo 

xaptâric dr nad Eye oxomăv vă 6pio 

moară ră âs val 8 arbhaubalv Tâv ai 

obvoâshpâv (otrivec xat Byiaivovrec Ti TpOs- 
xovobot) xi Bv hac ăvoalac “ppetae rob 

bio» mai tood6yo» Tăpov, usi Xp.morec 6 

doc Vede vă Tijv warebodâo) sic md vă 

âptoy îv brytelq. "Opodoyobpevoy eivat Guaq 
râc pete Gehowav vai ăyanâmev mâvrore vă 

zapovstăli îi “Ywerepa Mawapiârijs 1aTă tă 
dăe, 31 vă rijv Exouev naprropinv sic ră 

2mavepyoutvac îuiv ovveyete ăvâgnac, 
Aonby rbpa, Gnod Eavoev 1) dodăveta rîjs 

zavbhme, Xa eivat naotprud, wi porta 

xară ră vân mă Edtad ue, Taponaoduev 

rivy “Vperepav Mamapiârnra vă Gpiog vă rijv 

Anodabowpey ai vă ObIXApuev,   

Scrisoarea lui Paisie al II-lea, Patriarhul 

de Constantinopol, către Hrisant al Ieru- 

salimului, înştiințându-l despre încetarea, 

ciumei în Constantinopol şi bucurându-se 
cu el pentru buna primire a Domnului 

Terii-Româneşti faţă de Hrisant. 
Paisie, cu mila lui Dumnezeu avhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenice. 

Prea-fericite, preasfinţite şi prea-înţelepte 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului şi 

a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, întru Duhul Sfânt iubite şi prea- 
dorite frate şi coliturghisitor al Smereniei 

“Noastre. Sărutând frăţeşte şi din tot su- 

fetul pe Fericirea Ta, ne îndreptăm către 
dânsa cu plăcere și mare bucurie. 

Frăţeasca scrisoare a Fericirii 'lale cu 

plăcere 0 am primit şi pentru prea-do- 
rita-Ţi sănătate foarte ne-am bucurat. 

Am cunoscut şi bunu-i întors în 'Tara- 
Românească şi sănătoasa întâlnire a prea- 

cucernicului Domn și prea-dulcea conver- 

saţie. Pe lângă acestea şi înalta binevoitoare 
îngrijire ce-a arătat-o şi o arată prea- 

cucernica-l Înălţime către Fericirea Ta. 

Dumnezeu Sfântul (ne rugăm şi noi, 
ca şi Fericirea Ta) să păzească pe Înăl- 
țimea Sa prea-înțeleaptă netulburat pe 

Scaunul domnesc al evlaviei Sale până la 
bătrâneţă  prea-adâncă. 

Pe lângă acestea ni spui Fericirea Ta 
că adecă ai de gând să vii într'acoace şi 
pentru întâlnirea sfinţilor confraţi (cari 
ie se şi închină cu sănătate) şi pentru 
alte nevoi ale sfântului şi de viaţă primi- 
torului Mormânt, şi de 'Pe-ar aduce Dum- 

nezeu Sfântul să pofteşti în sănătate. Dar 

e ştiut că noi voim şi ni place totdeauna 

să fii de față Fericirea Ta într'acoace, ca 

să Te avem mângâiere la 'necontenitele 
nevoi care ni Yin. 

Dar acuma, cânda încetat boala ciumei 

şi este curat, şi mai ales în părţile noastre, 
ne rugăm de Fericirea Ta să pofteşti să 

„Te întâlnim şi împreună să ne bucurăm.



Tă Ec rii “Lpertpae Maxapiârnzos stnoay 
GedBev zău.roMa Xa Tavebroy3). 

nr], NoepGptov «i. 
Rhdfouev nai riv xacerivav mapa Tod 

îvobutvov, 27 cbaptoroduey Tiiv “Yperăpay 
Maxaptâryra, 

+ “O Kovoravrvovn6heos xai îv Xpror 
abrije ăyanmrbe ăâehpâe. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Anii Fericirii Tale fie de la Dumnezeu 

prea-malţi şi pe deplin fericiţi. 
1728, Noiemvrie în 5. 

Am primit şi caseta de la egumen, şi 

mulțămim Fericirii Tale. 

-- Al Constantinopolei și în Hristos al 
Tău iubit frate. 

DCCCCLXXX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, , despre intenţia 

acestuia pentru împăcarea cu Grigore-Vodă Ghica. 

"Entozohi) NixoMo» Mavpoxopâăro» Boe- 

î65a mpăc răv “lepocohbuwv Xpdoavlov, nepi 
îs &psrhopâwjs Goumvoias peratb abrod xai 

rod fyeuâyos rii; Moddofize Lpny6p-b6do. 

Tia. 
Tiv “Yuertpav Maxaptorqra, vai abc 

sdhafâc mpooaţopebovrse, tiv tepăv abrije 

Betrăv ăoruloueda. 
= = Ea 2 5 Ă 

Măc 8qhonorei 6 Exhawmporaros Lpn'yo- 
păonoc-B5dac, 6 mepinOnrâc was di6c, ră 

3oa Enotvohâmqoev î) “Ywertpa Maxaptârns 

cîj adrod "Exhapnporart. Rat, 3v8oa, pă einev 

Î “Ypertpa Maxaptorae mpbe Enatwoy xai 
ebonpiay pac, oc dr rîjs Epupbro» vai po- 

was adric xadoxayabias zapaxtvijusyn, &XXO 

d3v MEyouey, napă piâvov Ori ebyaptotodpev 

ri “Ywertpa Mawaptârart dă rijy rotabryv 
zpbs Îuăc narprriy ăănny adrie 17 uelvo 

bnâypzoc, ds sivat Toy povoc. 
APdou 8 Gwijxodotwy sis NapăoTaatw Tîjs 

mpăe riy Exhaurpârnra adrod narpixiie îp.y 

ăvăzne, oi sie ovvriiprotv zijs perafd Tiuâv 

avpmvoiac ua âpovolac, obrus Eyet 1] GhIj- 

Beta, vai obrăs 6 wabBohxbe OXon6c 
pac, mai ebyaptoroduev ij “Yperipa Maxa- 

ptâcijri 6x05, âs xotwbe Gefaowbraroc Tv 

zatip, ră tfebutmas, nai, Enetâi, xai 1) "Ex- 
Mapirporije abis pc dis nigav TĂTpOpo- 
piay ze vară ri Beonorixiy abrije Dzi- 

ay B5hs ăxohovâro, ăs Em Ti tepăv ebyîy 

. 
eva! 

zije Mavapiârproc abrijs ai Tv edi pis" 

xi ode ai mavăvtat adris ebxai einoav 

pePIuây ! 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 
. 

    

Scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat Voe- 

vod către al lerusalimului Irisant, despre 
cuvenita înţelegere între dânsul şi Domnul 

Moldovei Grigore-Vodă Ghica. 

Îndreptându-ne iarăş către Fericirea 'Ta 

cu evlavie, sărutăm sfinţita-Ți dreaptă. 

Ni arată prea-luminatul Grigoraşcu- 
Vodă, prea-doritul nostru fiu, câte i-ai îm- 

părtăşit Fericirea Ta Luminăţiei Sale. Şi, 

pentru câte a spus Fericirea Ta întru 

lauda, noastră, de oare ce eşti îndemnat de 
singură bunătatea-Ți înăscută, nu spunem 
alta decât numai că mulţămim Ferieirii 
Tale pentru o astfel de părintească iubire 
a Ta şi rămân îndatorit,— să trăieşti întru 

mulţi ani. 

Jar, pentru câte se cuvin în vederea 
iubirii noastre părinteşti către Luminăţia 
Sa şi a întăririi bunei înţelegeri şi-unirii 
în gânduri între noi, aşă e cu adevărat, 

şi acesta este pe deplin seopul nostru, şi 

mulțămim Fericirii Tale că, fiind prea- 
veneratul nostru părinte, al amândurora, 

ai întărit-o, şi, de oare ce şi Luminăţia 
Sa ni dă toată ştirea cum că după stăpâ- 
neasca-Ți sfătuire va urmă, să aibă sfânta 

rugăciune a Fericirii Tale şi rugăciunea 
noastră; şi iarăş preasfintele-Ti rugăciuni 

fie cu noi. 

1-Autografă, fără dată. Azezată după locul unde se află. 
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1728, 

11 Novem- 

bre. 

DCCCCLXXXI. 
| Roxandra Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre ajungerea 
şi primirea lui la Bucureşti şi boala de care sufere ea. 

“Pofăvâpa Movpuarpâărn Xpvoăvâp No- 
Tape. 

+ Momoptârare, Gopbtare xoi dare 

Beorora, tlorptăpya. ris ăyiac nâhews “lepav- 
Shi, xbpte, wbple Xpboave, îv Xptară 
Du&repe mârep cefaspibrare, ziv Lhy Moxa- 

pârpta ehhalâs Tpooubyobuev ua vijv se- 
Gaauiav abrije deârây ăorăto,at” ya Atoupv- 

hărzot 6 Kbproc Ev ăxpa beta, val ebmuepin 
Burjvexai, neTă poxpoG6TITos. 

Sefsouiav abric moro ebhu6âc Ed- 

Gnuey ai Gtă rijv Eperorărry uiv brteiov 
ryjs: Îtav Eyăpjev, "Evpvoney noi Th wxhbv 
abrije sie ră abrâ. xarevdârov, xai Gri Grij- 
Aabos tb birjhâraroy AbOăvray at zaupih- 

zazov Îjpav ădehrby pe dpac bytelac val 
ebObuias. “Oare oi prhoopâvos 20 Xptoria- 
vX6G, peră r&ons vii as ebhabelac moi dupae 
apăs %ai mois avăzrs, îiv dvexaGev Eye 

npbc abriv, ăne5ey6n rijv Moxapiârijră rii, 
ua. Edotăsapev rbv Aptov ady, bor ami ete 

“nd 3Eîje sim nepropovpy adry îv dueran- 
zor Byteig, dă vă 2uwopobuetia râv nava 

viov zic Edy, Ebyaprorobuey 6: ri) Mo- 
vaptirari rijs dă miv rhmporpopiay rîje ăâeh- 

zuxă)s prhosrapțias pbs îuâs rob bbrjorărov 

xot mawothrăro» pac &6ehpod. Bifara nai 

îueie ho 8ăv etueda zpbe rijy abrob “Tyy- 
Xrnra napă Ghe AXYăT, xi siănptveorări] 

0Dp.TVOLa,. 
“Hpste Ghov evoyăobueda Vzd rod moperod, 

Borie mul nahhi măe Edăuace, 1oi wvov 6 

&mos Deh dă Tâv cefasulov abric sd 

vă 65 rijv byielav wc. 
Hapaaahobuey vă ui măs heibony %ai 

zăhy ră oefăoula DT "păuara Tpbs 
zhnmpozopiav ri perie 1jpiv Dytelac- ras” 

îs ză Er eimoav zăunoMa vai Tavurbyi). 
AL 68 mavăgeat adrîs ebxai yapiobeinoav 
fjuiy ră flo» mzavrbe pohaxriiptov. 

1728, Noeyfpiov 11. 
Tic Sie Mawaotârnros rExvov &v Xpror 

mai sic mode 6pounbs. 

“Poăvăpa Mavpoxopâărmi. 

(Lewrand, o. c., 1V, pp. 234-5, no 187.) 

  

  

Roxandra Mavrocordat lui Hrisant No- 

tara. 

-- Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 

Ierusalimului, doamne, doamne Hrisant, 

întru Hristos părinte al nostru prea-ve- 
nerat, Fericirii Tale cu evlavie ne în- 

chinăm şi dreapta-Ți sfinţită o sărut; pe 

“eare să Te şi ţie Domnul în deplină sănă- 
tate și fericire neîncetată, întru mulţi ani. 

Venerata-Ti scrisoare cu evlavie am 

primit-o şi pentru prea-dorita nouă sănă- 
tate a Ta foarte ne-am bucurat.. Am aflat 

şi buna-Ţi călătorie într'acolo şi că ai 

găsit pe prea-înălţatul Domn și prea-iubit 
al nostru frate în deplină sănătate şi voie 

bună. Care a şi primit pe Fericirea Ta 

prieteneşte şi creștineşte, cu toată fiasca 
evlavie şi cu înalta bucurie și multa .iu- 
bire ce o are totdeauna către Tine, şi am 

slăvit pe Dumnezeu Sfântul, care şi de 

acum să Fe păzească în nescăzută sănă- 
tate, ca să ne împărtăşim de preasfin- 

tele-Ţi rugăciuni. Ci mulțămim Fericirii 

Tale pentru vestea frăţeştii iubiri către noi 
a prea-înălţatului şi prea-iubitului nostru 
frate. De.sigur şi noi nu suntem alta faţă, 

de Înălţimea Sa decât numai iubire şi unire 

prea-adevărată în cuget. 

Numai cât noi suntem supăraţi de fri- 

guri, care ne-au îngenunchiat foarte, şi 

numai Dumnezeu Sfântul prin veneratele-Ţi 
rugăciuni să ni dea sănătate. 

Ne rugăm să nu ni lipsească iarăş ve- 

neratele-Ţi serisori pentru aflarea sănă- 
tăţii Tale dorite nonă; ai cărui ani să fie 
prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. lar prea- 
sfintele-Ti rugăciuni să ni se dăruiască în 

toată viaţa spre pază. 
1728, Noiemvrie în Il. 
A Fericirii Tale fiică întru Hristos şi 

la poruncă: 

Rozandra Mavrocordat.
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DCCCCLXXĂII: 
Drako Suţu către Patriarhul Hrisant Notara, despre complimentele ce a 1738, 

prezintat în. numele acestuia lui Eşad-Efendi şi doctorului Fonseca, despre gândul 16 Novem- 
Patriarhului. de a veni „la metoh“ în Constantinopol şi invitarea lui Suţu, la „casa bre. 
lui săracă“, împreună cu salutări de la Mărioara, Sultana şi finul lui Hrisant, 
adăugind că Sau dat nişte răspunsuri „prea- -cinstiţilor boieri capuchehaiele ale 

Înălţimii Sale“. 

Apânoc Sobrloc Xpnoâvbe ! Norâpa, 
Xefdoprov abris vpăpuua Eofoy, 28 ob rijv ati ee brpetay paBăv, 

Geby z56fzoa. "Eyvoy xl mă Ecethe vpapăpevr, 

xal sie robe 6bo Te tihowc, 

Kbprov zăv 

"Enpoorepa Tăc pihinăe abrije 2poox1opebosie 

răy văotârarov Înaâh "Ecăr-Epevriy ani Aoxrhp Povotnav, 

zov Smotov my &yaponoinoa Mvovrăs ov nâs ij “Vperepa Mamapiorije răv tâbpioe rânov elis 

ov mapădetoov. "Ac eivar mohbypovos î) Maxaptâre rne Ga6d refihp.ptvoy dvra tv naptjiopsi, 

x wâora sis ba6Beow Gnob warâxapăa răv Eymilei. Tbv îjvăyuaco. xi Ey vă etvat 

âvazavptvoc ua pă ri 2mida roy ăxmpătov dadây. vă uobpilovrat ară pEpuc ră ăhijetvă 

705 mapâvroe atâvoc. "Ac eivat Guns mai rodro pvoorby ij Yperâpa Maxaptorari, me dv 

bv ăpee râouy adr od răv âtopilet sic MMoV râzov, napă Grub ebpiouerav 6 Ildroc, 

ste mov Szotov xarahaubăvo vă Exm î) Aowtârne Tov xahijv Da6imutv xai xăzotov tegoproty 

m6vov, xi î. mepi adrăv Ajănm abverat mâe my ăvoyuăltet vă ăppiăhg u,0d pă Tod 

ăMhove ze răya edpioxezat 5 fmbsie sic răv 4âny î ete tv napidetoov' x7l mepi robrab, 

Sray ady Be ziv zpooxovijoq eic Kovoravrwvobzohv, î 0Ehet ri ebyaprorijsm, î de ri 

mpapomahto vă diarătm &hitaoc 7ă apăra. , 

"Hxovoa ăză Tăy RavoabTarov Îjobuevov nâc 2pop&vq Î Mamaptăcije je cv Beg 

eie ri Iohw, tvrmpeicar vă Eufm eis ră werăgtov dă ră pohuara nod Eytvay. "Oey abde 

cebaouio»s vs nddac dovhnâe îozatăpevoc mopoxah vă xarnăsa0ij vă xaGioq doo xatpăv 

opitev eie rd aroyix6v pob' ră Erâvo Domnita eiyat poa jâ xăveie Băv moderat, 8îv Eyovy 

70 măuplay ăvanâroaty pă ră peota' Gu dv wijre sie ră peota dây ui ee, 

ĂRpav Xapăy Xa OYKITOLNĂ pă zijv &vdotorăriv ăpyăvriocav nevflepăv wov, Gony matpbvy Opitet 

î) Moxaptârrjs ras vă xaBiop sie ră mroxixâv po. Bed zb popi xai 1 "Evânt6rne ras 

(Î Szota cip ceâxouiav rs dettăv ebhoGoc donăţera!) peyăhnv Xăpiv, Exetâr, zrpvaivovras 

27 ei cb ăpyoverrâv cj, Eye zapriopiav sis riv povofiay rs. “IL Bohr, re Mapubpa, 

Lovhrăvă ua 6 Ganmsrxde cps ză tpv Tâv zadây ne ăonătovral. 

râpac Mowaptorijtos 

pet “rpv. 
1798, Noeufpiov 16. 

"Eve-peiptoa ua ră mpbs Thy TAVAVLOTATOI DIRODWEVLĂY Ilacpeăpărv xi zphe Tv 

zavoobratov îrpobuevov csfăui ee pânza” Zăooa vai mpbe Thy 2avostbtatov ÎjjDbp.evoy 

cefbopuă cs vpipara” Ea nai ănoxptrină 7 prjdevtoy rcie 2yuporătote pod 4unt- 

xeyatăot rije “Yimh6TATr6S 705. 

Tis Ss Maxapiâcqros done ebrehije. 

zivalvo pă 

Tă 8 Er) rie "Ywe- 
VW, p . * SI Y 2 - > a > * 

etnoav Ged6av măn.nohha xai maveoro/lj, vai ot 0zonetbeie abrije =b/ai 

Apoc Xnărlos. 
(Legrand, o. c., IV, pp. 235-6, no 188.) 

  

DCCCCLĂXXIII. 
Gheorghe Ramadan Postelnicul către Patriarhul Hrisant Notara, despre — 17%, 

sosirea acestuia la Bucureşti şi sprijinul ce-i poate da pe lângă Domn. 17 Novem- 
bre. 

"Eztarohi Feopyioo “Payââvrj oarehvinov 
zpăs răv “lepocohdpuv Xpbozv0ovy, Eztzhoy- 

u&vrj iv potzetay rod llazptp/o0 

imeudvoc Bhagias Nrachătj- B687. 
Maxapibrare, copzașe ai âmtorare [la 

-prâpya îs âpias z6heme 'lepovozhijn, 73: 

apă 705 

Scrisoarea lui Gheorghe Ramadan Pos- 

telnicul către al lerusalimului Hrisant, 

cerând mijlocirea Patriarhului pe lângă 

Domnul Terii-Româneşti, Nicolae-V odă. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului
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1728, 

18 Novem- 

bre. 

mâoris Nadatorivag, 8 Ai Ilvebpart oe6xo- 
uitare nâreg xai dsomora, xhpie, ubpte Xph- 
caybe. 

Ti “Yherâpavy Manaptârara mavevhafâe 
Tposudy6 Xa Tijvy xapirâGporoy abrijs Geta 
xarasnoCouat, Beduevo: rob yiov Bec vă 

darnpij xoi vă oxânm riv “Ypertpav Maxo- 
prârpra sic Thy narptopytuăv wa &O0GT0AtRdy 

abrijc Opivov ăvocov, eăwpov, Să, panp6- 
ov xai &vorâpay zavrăc Gwapod Gwvavri- 

WATOG, SiG XATADTIGUĂY Taybe T05 pLOTU- 

vbu.ob TAmpouaros ai. Eu ebppoobyny vai 
ăadiiasty. 

“H airia, mod napâvros p.0v razstvod ypău- 

paroc mpbs rijv “Yuerâpov cefaoprorăriy Ma- 
waptârpra Xa Băv sivat zapă mpârov uăv 

vă mpoopspa abdri rijv we” dons ebăafods 

Avaecews bituiy 2y Ilvebuar “Ai npooxb- 

wnaty, %al, Bebrepov, vă ris monoton riv 

Gov xapâv mai ăyaMioatv EhoGov mavdă- 

vovrac răy wadby Epxopby râs Vperepas Ma- 
xapiâraros eis Bowxovptarr” zijv 6noiay Xapăv 

dăy pe riv mpotevei mapă rd marpikâv 26 ă- 
vadis abrîs mponiptoeoe pihrpov, 6ob 2E 

ămahây ob 6ybyov ivonw âxpiââc vă 

deravbm îÎ Yuertpa Maxapiârns nept du 6ro» 

jăprwy at pote mhovră Einidas ms iv 
Bee ris deidp 6 wadde Adyos val î bnăp 

205 obvâpoui, zpbe râv bțnhdrarov Ad0ty- 

y, £v Gow ad760. răc Garpibăe motijootey 

Î) “Ywerâpa Mawaptbrvs, Tpooutyuyras răs 

Beonozizăs adrijc npoorațăs sic nâ0e Bobhevorv 

îmod vă vvopiţer dvvarây. Kai roada ui 

mpooxoynrâc, ai 58 mavămtat mai Oaonerbeic 

abrîs edyai wat ebhoiat etnoay ue! Îuâv. 
arm, Noepwfpiov Lt. 
Tijs “Yperspae Maxaptorrros Zhăyioros 

dobhos. 

Feopytoc “Papa5ăyms Iloorthyrxoc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

  

şi a toată Palestina, întru Duhul Sfânt 

părinte prea-venerat şi stăpâne, doamne, 

doamne Hrisant. 

Fericirii Tale cu toată evlavia mă în- 

chin şi dreapta-[i izvorâtoare de baruri 

o sărut, rugându-ne de Dumnezeu Sfântul 
să păzească pe Fericirea Ia în Seaunul 
Tău patriarhicese şi apostolesc fără boli, 

bucuros, sănătos, întru mulţi ani şi mai 

presus de toată întâmplarea norocită, pen- 
tru îndreptarea întregii turme creştine şi 

pentru a mea mulțămire şi bucurie. 

Pricina acestei smerite serisori a mele 
către Fericirea Ta prea-venerată nu e alta, 
decât, întâiu, să-i aduce închinare fiască 
întru Duhul Sfânt, eu cât mai multă aple- 

care evlavioasă şi, al doilea, să-i vestese 
câtă bucurie am simţit, aflând de buna 

venire a Fericirii Tale la Bucureşti; care 
bucurie nu mi-o pricinuieşte decât iubi- 

rea-Ţi părintească din bună aplecare, pe 
care din cea mai fragedă vrâstă ştiu bine 
că o arăţi Fericirea Ta față de mine; 
pentru care hrănesc și nădejde bună cum 

că nu va lipsi cuvântul cel bun al Tău 
şi ajutorul pentru mine la prea-înălţatul 

Domn, cât vei petrece aici Fericirea Ta, 
așteptând eu stăpâneștile-Ti porunei la 

orice slujbă ce mă vei cunoaşte destoinic. 
Şi acestea cu închinare, iar preasfintele şi 
de Dumnezeu aseultatele-Ți rugăciuni şi 

binecuvântări fie cu noi. 
1728, Noiemvre 17. 

Al Fericirii Tale prea-mie rob: 

Gheorghe Ramadan Postelnic. 

DCECCLXXXIV. 
Zoe, Doamna lui Grigore Ghica-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre călătoria lui la Bucureşti şi convorbirea cu Doamna lui Nicolae-Vodă. 

+ Moxzapiorare, Gopbrare 1ai ăytbrare 
îtonora, Ilarpăpya rii âjias nbhewe “lepov- 

Badiu, mbpie, xbpte Xpboavbe, Tjusrepe Ev 
Xprorâ mărep oefaourare, riv Siy Mana- 
ptârmra ebiabâc 2pooxbvodpuey XA Thy 0s= 

Goouiav abrie 0efăv donaloueda' îjv mai 
dapvădrro 5 Kbproc Ev Ghoxipo byieia 

xoi ebmuepia dmvexsi, usră wanpobtârntros. 

Xefaouiav adrije Entorohijy peră mione ed- 

| ! “ Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 
sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 

Terusalimului, doamne, doamne Hrisant, al 

nostru întru Hristos părinte prea-venerat, 
Fericirii Tale cu evlavie ne închinăm şi 

venerata-Ți dreaptă o sărutăm; pe care să 

Te şi păzească Domnul în deplină sănătate 
şi fericire neîntreruptă, întru mulţi ani. 

Venerata-Ţi scrisoare cu toată evlavia



afetac 2afapev, ai 3: pnuev pafdâyrec dvab- 

nic riv Beoopobpntov bytetav ne. "Exrvouev 

ai ră xadby abrije ete ră adr. marevbătov, 

mai Ge ăzshavoe râv DUm6rarov AdEvrrjv 
mai e martpa Îpv erhoctopy6ratov ue: 

bpztae mai ebouiac, ai răy &ytov ady 250- 
tdoauev, obrivoc xi. deâueda vă GxSRm ai 

ete mă 86 -ciy abris Maxaptbrrra Ev apa 
Opreia, noi ehopiz. Kepi 3 riic npăc îs 

nacpris wiooropilas rîje adrod “YyqSTA- 

oc ai. mie Găehetxie ăvărns Tis Exhau- 

mporărijs Aduvns, ebyaplotodpiey Tă pEyLota 

zi) Maxaptărant me âtă ri zhupovopiav, ai 

cs stiva mohbypovoc, 6nob za Tijv îuerăpav 

ăxpav ebhăfevav wa vănny mphe rhv abrod 

“Yonadenra 2pavâpoce. Tă pihrara îjp.âv nav- 

ev)afâe donatova my oebaouiav abil 

detuay, nat Bfauperoc 6 Bamrtarinde Tis. "Ac 

Zyopey ai ză, napaxahoduev, Tă Ge6iGpua 

marpină abrije Tpănpara mpăc doo ri 

2perorăre îpuiv btetas re ai apbs ăn6- 

avar râvy îepâv me dx, atrivec Xapto- 

Ostmoav Îpiv dă Giov navros. 
1728, Nosupiov 18. 

Tis Sic Maxapiârqros râxvoy îv Xptor 

wat sie robe 6ptouobe. 
doi Adp.va. 

" (Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

am primit-o. şi ne-am bucurat aflând prin 

ea de sănătatea-Ţi de Dumnezeu păzită. 
Am eunoseut şi buna-ţi călătorie într'acolo 

şi că ai găsit pe prea-înălțatul Domn şi 
ca un părinte al nostru prea-iubit cu să- 
nătate şi voie bună, şi am lăudat pe Dum- 

nezen Sfântul, de care ne şi rugăm să ţie 
şi de acum înainte pe Fericirea Ta în 

deplină sănătate şi mulţămire. lar pentru 

părinteasea iubire a Înălţimii Tale către 

noi şi pentru frăţeasea iubire a prea- 

luminatei Doamne, mulţămim foarte Fe- 
vicirii Tale care ni-ai făcut-o cunoscută, 

şi să trăieşti întru mulţi ani, pentru că 

ai vădit şi înalta noastră evlavie şi iu- 

bire către Înălţimea Sa. Prea-iubiţii noștri 

cu toată evlavia sărută venerata-Ti dreaptă, 

şi mai ales finul Tău. Să avem şi iarăş, 

ne rugăm, veneratele-Ți scrisori părintești 

pentru vădirea celei prea-dorite nouă să- 

nătăţi a Tale şi pentru primirea sfintelor 

Tale rugăciuni, care să ni se dea în toată 

viaţa. 

1728, Noiemvre în 18. 

A Ferieirii Tale fiică întru Hristos şi 

la porunci: 
Zoe Doamna. 

DCCCCLXXXV. 
"Grigore Filipescu, Mare-Pitar, către Patriarhul Hrisant Notara, despre pâra 

falşă că ar aveă de gând să se hainească şi să fugă din ţară. 

"Enorohi) LprvopiooPiurrâano», Meyohov- 

Ilicâpq, npoe cv “lepocohbuwy XpboavyBov, ă- 

modOYODuEVOL pb6 TObE OGVXOPIVTIIOXVTAC 

adrăy mapă 1 Tprewâw Eni GnooTaoid. 

Moxaptorare, coprare vai. ârpubrate d60- 

nora, Macprippa mie atac z6heos 'lepob- 

cai, noi zăons Hodatorivac, Tăv “Tpert- 

pav Maxaptârmra Bovămâe Tpooxbvâ vai ey- 

hate ăonătoua Thy diay abrije Gsv. 

Ță oe&iowov păpua rc “Tuerspac Ma- 

maptâcnzoc zpooxbyntăe Ehaâoy, Xa ră Ypa- 

e zâueva Exarădala. Kai 2pTov TAPARINĂ 

“E
 

niv “Ypertpay Maxagtârijza vă pă awp /OpE0%) 

îvă zb apăhua Baob Eva vai dv îhda vă 

ăomaobo ri ayiav ris Geâtăy, EpyOwevos 

and ri rtăpav md Gmoiov xohobfbricev pă 

mb vă torâbr, modă oreybe 6 watpic, Exetăi] 

ai, ed6ds nod î6a ad ri clipa, e50bs 

uă ăBioptoev 6 bimhârato; Abhzyzne eis ză 

-rovtusz nod edpioawat 47% aepi TObTob 

| 
| 

| 

| 

Scrisoarea lui Grigore Filipescu Marele- 

Pitar către al lerusalimului Hrisant, apă- 

rându-se contra celor ce-l pârâseră către 

Domn pentru hainie. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi leru- 

salimului și a toată Palestina, Fericirii 

Tale cu supunere mă închin şi ca evlavie 

sărut sfinţita-Ti dreaptă. 

Venerata, scrisoare a Fericirii Tale cu 

închinare am primit-o, şi cele scrise le-am 

înţeles. Şi întâiu rog pe Fericirea Ta să 

mă îerţi pentru greşeala ce am făcut de 

mam venit să sărut sfinţita-Ți dreaptă, 

venind dela ţară, ceia ce a urmat pentru 

că a fost foarte îngust timpul, de vreme 

ce, îndată ce am venit dela ţară, de-a 

dreptul m'a orânduit prea-înălțatul Dom- 

nul la huzmetul (slujba) în care mă aflu; 
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1728, 
26 Novem- 

bre.
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So
 

aoc Tâbs BEhet ue ovppurts, 1) Y- 
pertpa Moxaptărns. 

„Ad 8& ră ho 6nob uă pret 1, "Ype- 

repa Maxaptorne eis mb osGhowtoy arie 

TPăwa, Or răxa Abrârar dtă hâro» uov, 
&mod tovvâfrj ei my ănepuoutvov xaLpby xai 
îjnodo6% uia iun ris evric, nai dr zopa 

zâhv Ebvpiofrjoav ră Guota, Bă 6yov ov, 

wai Th zpăârpa Erie val So sic ră Exhau- 
mpa ra zod binhorăro» Abdevrâc, nepi 7ob- 

Tab pai E7â siuot nepivzoc foc Vavăro», dt 
dvari Eaha xapiay tpopăy sie Tăv vody p.0b 
rotodroy OX0m6y, GĂMă Gtă mijv xaniay mal 

doâGetav Exeivoy rod uă ovxopavroby pă 

rotabrac avopavriac, Gă vă Yăoo rijy Bn6- 
Aqpiy ani mb Eheoe 6robd Eye mă măv pr 

Adrarovy Abbsvrny: îe 8oaovy âyov sic Tv 
Qscv. 

“HI “Ypertpa Maxaprârns, vopitlovras ui zos 

vai Ep Ea rotabrnv xălotv wait vă Bovha- 

io Xawioy Copy vă &rosrarijsw nb 
zăy bimădraroy AbBăyrpv xai vă âpanerebso, 

Bă ETLThITTEL WE TĂG TATpLIĂG XA TATPLOp- 

„uxăs adrije pă. “Ouwe 6 Kapâoyvborns 
-vopitev rii aboârijra Tie xapălac wow vai 

zijy xaBapornra Tîe ovvetăfoewe wow xoi. tă 

rodro Mâyo ns, avions xai eiya îj Exo ox0- 
mby vă &nooratioo nd zby birjbraroy Ad- 

GEvrny mai. vă pbyo dând riv zarpia uov, 
vă Exo dumhăc xai rpirhâs râs ăpăc Exeivag 
5mod pă îypăpe î) "Yperipa Manapi6rms eie 
mb ceGăoutay adrîs Ypăupa. “Ovrac dt 6x 

rod &vayriov Tayrehâs pEroxoc TGV ToLobTuoy 
o»zopavriây ai Shus 3 ov miorăs Boboc 

mob bpyhorărob ov Andevrbe wai wadapbs 
ai ăBohoc nai 2poOwp.oc ic cijvy Bobhetiv rîjs 

abrob "Yppidrnros, xopic Xhovy mia Evayrtoy 
Gvhhoiou6y, wi ropa vai sic ră fe ai 
măâvrore, nad Bshe: pavij ănd rijy zpo0v- 

uiav 6rnod Geiyvu sis rd xowtutri Orod e- 

plOXOMaL. . 

Ilapazad6 riy "Ywertpay Maxaptârrjra, Ard 
mov Ga6y, vă pă ovorio be rotodtoy Tpbs 

măy bpqhbrarăy mov Ab6&yray, ăvonsiBovrace 

riy adrob "Tyqhbrara vă piy uă Em sie xa- 

xy B6hmpiy, a vă by did ăxpoaatv sis 
răc mat &uo0b Wevâsie ovxopavriac r0v ax 
za Bovepây ăvbponwy. PANĂ vă pă Ext, 

mas eiwat râ duri, niorârarac Bobhoc rile 

adrod “Yynhdrnros nai ut ăxpav zpodouiay 

sic Gas râs abOsyrinâs abrod Tpooraţăe. 
"1805 &zod nază Tiv 2posraijy rpe Epata 

mp riv abrod “Ypnăornra mă napăy ixetinây 

pov pâna, ră Gnotov mapaxahă vă 7ă Et- 

  

şi pentru aceasta sunt sigur că mă va 

iertă Fericirea 'Ta. 
Iar pentru altele ce serii Fericirea Ta 

în venerata-Ţi scrisoare, că adecă eşti în- 

tristat pentru mine, cum că sa întâmplat 
în vremea trecută de sa auzit un zvon de 

fugă, şi că acuma iarăş s'au şoptit asemenea, 
lucruri pe sama mea, şi afacerea a ajuns 

şi până la luminatele urechi ale prea-înăl- 
ţatului Domn, pentru aceasta şi eu sunt 

întristat până la moarte, nu pentru că mi-aş 
fi pus vre-odată în minte un astfel de scop, 

ci pentru răutatea, şi necucernieia acelora 

cari mă pârese cu astfel de pâri, ca să pierd 
trecerea, de care mă bucur şi mila ce o am 
dela prea-înălţatul Domn: să dea samă la 

Du mnezeu! 

Fericirea "La, socotind ca nu cumvă și 
eu să am o astfel de aplecare şi să mă 

cuget vre-odată a mă haini faţă de prea- 
înălțatul Doma şi a pribegi, mă lovești cu 
părinteştile şi patriarhiceştile-Ți blăstăme. 
Dar Cel ce cunoaşte inimile ştie dreptatea 
inimii mele şi curăţia cugetului mieu; şi 
de aceia spun că, dacă poate am avutori 

am de gând să mă hainesc faţă de prea- 
înălțatul Domn și să fug din ţara mea, 
să am îndoite şi întreite acele blăstăme 
ce le-ai seris Fericirea Ta în venerata-Ti 
scrisoare, Ci sunt, din potrivă, cu totul 

fără împărtăşire la asemenea pâri şi cu 
totul lui tot rob credincios al prea-înăl- 

ţatului meu Domn şi curat şi nemineinos 
şi gata la slujba Inălţimii Sale, fără vre-un 

alt gând protivnie, şi acum şi de acuma, 

înainte şi totdeauna, cum se va vedeă din 

graba ce o arăt la huzmetul în care 

mă aflu. 

Rog pe Fericirea Ta, în numele lui Dum- 
nezeu, să mă sprijini ca atare la prea- 

înălțatul mieu Domn, îneredinţând pe 
Înălţimea Sa să nu mă mai aibă în rea 
socotință şi să nu dea ascultare la pârile 

mincinoase împotriva mea ale oamenilor 
răi şi pizmătăreţi. Ci să mă socoată, cum 
şi sunt cu adevărat, prea-credineios rob 

al Înălţimii Sale şi cu cea mai mare grăbire 
cu totul la poruneile-Ţi domnești. lată că 
după porunca “Ta am seris Înălțimii Sale 

această scrisoare a mea de rugăminte, care 

mă rog să o dai în mâna Înălţimii Sale



w
 etpiom 7îj abrod “Yorârart, ali vă pă %ept- 

ris Maxapibratoc ens, alrives simdxy pet 

îu.0d Ev ftp mavri. "Auiiy. 
1728, Noewpiav 26. 
Tie “Yuerepac Maxapirnroc ebhoftaratoc 

tăs ai 8obd)oc, 
Vpriâpros Pirnntoxos 

Meyac-Ieră ns. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 
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şi să mă ajuţi cu părinteştile şi de Dum- 

-mezeu ascultate rugăciuni ale Fericirii Tale, 

care să fie cu mine în toată viaţa. Amin. 

_1728, Noiemvre în 26. 

Al Ferieirii Tale prea-evlavios fiu şi rob: 
Grigore Filipescu, 

Mare- Pitar. 

DCCCCLXX XVI. 
Însemnare a lui Zmeul (?), privitoare la rosturile moşiei Călieni. 

+ Aă ri r66eatv ob Xcopiob rob âvopala- 

p&voo Kit zotoărae hoyijs eivat: “Evae 

aplâpâs wav (5 âzntos dăv eiye weprixb ră 

adră mă poplov) rd Enobhnoe xpbpiue sic mby 

Tevr, rbv Xavriunovă dă Exarw “ppbata,, pijv 

jjtebpovras mavredâs îj pirjtepa ob, wa, Ep- 

-âpevoc 6 waubpâs po» ie ri Kovoravu- 

vobzoMy, râre by 2ovvefr, Bâvaroc rod Leva 

rod Xavriunovhob, Xa abTăc Tag Tp00- 

xoynu&voc sis riv “lepovoxhijp, ră Enîjp=v 

Sha 1 Manapârns zav, tai, novră eie Sxsiva 

îmipe xai. ri uohoyiay rob Xopio» 705 kr 

dew, xai, îv re ăvaperat> mepyâvras zohbe 

xatpăc, Eve eie măv watphv tob Kavrevip Bos- 

6654, roze Îi wmrepa ov Eoceţhe Tpraxdota 

poata pă rbv ăpyovta tby Xmafiăprjy A6âov- 

Mov (5 Gnotoc fizov vapfpde rne), xai, EpX5- 

pevoc 6 ăpxov Enadăpqs ec iv Il6hw, g- 

îwozy Zneîva ră rptaxdora vpbota eis eipac 

ris Monapibrqrs 15, xai Ertm Eoyopăca- 

uey Exstvy[0] zh pm02y Xoplov, wa ză etxa- 

wev eis ri ăfovolay pac, îjsebouvrac râs 

etvau sâmâv pas. “Due ropa njaivavrac 1 

Moxapirms ro» ei iv Mzoâaviay, Exîjpe 

măuv daloo îmeivo ră yeplov, novhâvras Tode 

polone pă pâvov GXOxmpov Thijy abră ză 

Smosrantudy dăv îjrov rod Xpyovros Sradăprj 

As3ovhov, ăuâ, îjrov 2âtnâv mob, and robe 

oveie uov, e was oavepovobv mai tă 

Tpăpara ră &vopxlbOeva. odpina. 

Răvaşă pentru Călieni. 

(Bibl. Ac. Rom., acte grecești necatalogate.) 

i 

“+ Pentru afacerea satului ce se chiamă 

Călieni, aşă este. Un ginere al mieu (care 

maveă mertie din acel sat) l-a vândut pe 

ascuns lui leni Hadâmbul pentru o sută 

de lei. neştiind nimic mama mea, și, viind 

ginerele mieu din Constantinopol,atunei i sa 

întâmplat moarte lui Leni Hadâmbul, şi, el 

fiind închinat la Lerusalim, le-a luat pe toate 

Fericirea Sa (Hrisant?), şi pe lângă acelea 

a luat şi zapisul satului Călieni, şi, între 

acestea trecând multă vreme, în zilele lui 

Cantemir-Vodă, atunci mama mea a trimes 

trei sute de lei cu boierul Spătar Dedul 

(care eră ginere al ei), şi, viind dumnealui 

Spătarul la 'Țarigrad, a dat acei trei sute 

de lei în mânile Fericirii Sale, şi astfel 

am cumpărat acel loc zis mai sus, şi l-am 

ţinut în stăpânirea noastră, ştiind cum că 

e al nostru. Dar acum, mergând Fericirea 

Sa în Moldova, a luat iarăş îndărăt acel 

sat, vânzând morile pe un an întreg; decât 

acea stăpânire nu eră a dumisale Spăta- 

ului Dedului, ci eră a mea, de la pă- 

vinţii miei, precum vădesc şi actele zise 

urice. 

  

DCCCCLĂXĂ VII. 
Însemnare despre cheltuieli făcute de un episcop la moartea lui Zmeul. 

“Aonpa mob Eâwoev 6 condens tă 20) 

uaxagizov Sptovhov, ui ănofsitere, 

80618. Vol. XIV, partea a l-a. 

Banii ce i-a dat stăpânul de la răpo- 

satul Zmeul, cu zapise. 

33 
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1798-9. 

După 

1398-9,
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180 &6). ete 18 movâiz, ră oapavrah- 
“Xeizabpța Tod Bovxovpsario, Tpâe 10 

 &GhĂ, 

75 do. ete 10 xovâtăra, Ert rod Tiaotov, 
mpbe 10 Ghcrare, 

33 do. sis 12 pă. Cepva, ele 35 dptepeic, 
- «6rovy mhy Edobay, 

50 &o). rd oapavroN)eirovpyav rod Asa- 
Târo, 

250 ao). rod Lahară, st6os ră 250 rod 

zhabev dnb răvy Tapfipăv, pă am6dertrv 

rob, 25 and ră ăo. 6ncd EhuGey, ză 

100 &o)A., zapă 105 Geonârov. 

50 &o)d. 105 Kovocayrivoo, io 705, 

„zEâxoc &nd ră 250 &oh),, 5riod rode 
„Edwoey 6 Tapfipâe. 

30 &aM. 705 fjro»ptvav dmd ră Kâpaiva. 

50 o. 6 Xravpondhsoc, Btă mb oapav- 
po cahdeltobpyo, 

50 40). rob dyiov *Ohpvăc (sic) Er. 
100 &oăA. mob Aehdvo», tă ră 6orijnta rs 

Mrponohews. 

50.d0)). Ec. ompavrăpi rod Niane Neo- 

broad, | 
50 ăi. “Potoc Aapovriis, tă cv 2 
-mâmolay râd Montâvhio, 

50 ăoN. Toi Sqpiriepiov Norapă larpod, 
" 6iă male Bebiraie râv. - 

200 &o)i. rod Tponvovpăvob tây Hipo, 
o 6tă ră 90 oapavrdhetrnvpya. sic ră 

“Amoy * 'Opoc. 

500 oh). dă rod „26do 205 ) Bownovpea- 

mio, 

34 0. rod Baoihq MeXdovrietiăgn, Eheoc 
eig ză povaaript rod Năubov. 

- 40. 6). rod Mqrpozohizav "Ayroyio», vă 
- Ey oapavrahheirobpioy panapizav. 

"180 do). rob Pedeoy, Entoxân6o “Popuyov, 

âă mă Exxmolav, 

1.972 o). ooâpa. 

3.126 &o))., 88 ăc. ră edpebâyra văr ete 
ră gevrobut, 6 Acordrue. 

1.200 doi. Er Ehafev ănd cbv Ianăţoyhov, 

6voy Tă wetpăĂator. 

- 4.216 ao. 88 ăo. ooăua. 
i Zdwoey. 

1.972 ăo0., and ră nota sbyilwva mă 
Tây 0odpay Tv ebpedivoy: păvovat 

ănăvo Tov, 

1.021. 5: 60, sis zăv yaumnpbv E5woey. 
2.993 doi). ac5pa păvev 6 1223. 

Ti EXaBev 6 yaubpbc ad răv Aso- 

nt:     

= 180 

15 

din banii ce i-a luat, cei 

100 

50 

50 

50 

200: 

500 

180 

1972 
3.126 

1.200 

1021 
2.993 

lei la. 18 condeie, sărindarele Bucu- 

reştilor, câte 10 lei. 

lei la 10 condeie, încă la Iaşi, câte 

10 zloți. 

lei la 12 galbeni zer[nacopi], la 3 ar- 
hierei, când l-au îngropat. 
lei sărindarul stăpânului. 

lei ai [egumenului] de la Galata, 

afară de cei 250 pe cari i-a luat 
de la ginere, cu zapisul său, iarăş 

100 lei, 
de la stăpân. 

lei ai lui Constantin, nepotul lui, 
afară de 250 lei, pe câri i-a dat 

„ginerele. 

lei ai egumenului dela Comana. 
lei al Stavropolei, pentru sărindar. 
lei ai preasfinţitului de la Ocna (?) 
încă. 

lei Deleanului, pentru casele Mitro- 
poliei. 

lei, încă un sărindar al lui Neofit 

de Nisa. 

lei Razu Diamandi, pentru biserica 
lui „Muzulio“. 

lei, ai lui Dimitrie Notara, doftorul, 

pentru vizitele lui. 

lei proegumenului de Ivir » pentr u cele 
20 de sărindare la Muntele Sfânt. 

lei pentru podurile Bucureştilor, 

lei lui Vasile Medelnicerul, milă la 

mănăstirea Neamţului. 

) lei, ai Mitropolitului Antonie, pen- 

tru un sărindar al răposatului. 

lei lui Ghedegn, episcopul de Roman, 
“pentru biseri ică, 

lei: suma. 

lei, 88 bani ce sau găsit naht în 
euitie;; Stăpânul: 

lei încă a luat de la Papazoglu, 
numai capetele. 
lei, 88 bani suma. 

Ce a dat. 

lei, din cari se scot dintre suma celor 
aflaţi; rămân asupra lui. 

lei, 60, i-a dat ginerelui." 

lei, suma rămâne 1.223. 

“Ce a luat; ginerele de la Stă- 
pân.



102, 1 &oh., 60 &o. | 102, 1 lei, 60 bani. | 

315 &o., 5 do. Et Ehafev mă mb apagi 315 lei, 5 bani, încă a luat de la vinul 

______705 paxapirob. răposatului. 

1.336 â53A., 65 coâpa. i „1.836 lei, 65 bani suma. 

-- Ti Edowoey. + Ce a dat. 

1.735 &oh., 100 ăo., ră 6noia eâtovrat 
and rhy Avafev zepvi,, doou$ya napăvyo 2upă 

1.135 lei, 100 bani, cari se scot din suma 

i de mai sus, daţi pe de-asupra de ginere, 

rod vaw.mpod, 399 NA. Et ănd ră 300 dohă. 399 lei, afară de 300 lei, ai copilelor. 

rây xopiriiav. i 

| 

(Bibl. Ac. Rom., acte greceşti necalalogate.) 

DCCCCLXXĂVIII. 
Gramată a Patriarhului Hrisant Notara pentru suma ce datoriă Patriarhiei 

răposatul Vornic Anastasie, însărcinat cu facerea chiliilor de la Sf. Sava din laşi. 

Hrisant, cu mila lui Dumnezeu Patriarhu sfintei cetăţi Ierusalimului: şi a toată, 

Palestina. 

Facem ştire cu această carte de mărturie a Patriarşiei Noastre la măna, dumilor- 

sale chir Costantin şi Lupul vtori Comis ca să le fie de credinţă precum să se ştie că, 

viind Patriiarşiia Noastră aicea, în țara Moldovei, pentru cercetarea sfintelor mănăstiri 

carele sintu supt ascultarea Sfântului Mormânt, şi fiind mai în trecuta vreame cu pofta 

noastră orănduit răpăosatul Anastasie Vornicul, părintile du milorsale, ca€să facă casăle 

de la Sfântul Sava, pentru treaba Patriiarşiei Noastre, ce, după datoriia creştinească, 

tămplăndu-i-se moarte, n'au apucat a le săvărşi, şi, rămăind casăle nesăvărşite, au chel- 

tuit fiii dumisale, anume chir Constantin şi Lupul, cătăvă somă de bani, şi, viind Pa- 

triiarşiia Noastră aice a doua oară, şi stând la, socotială, şi rămăind cătăvă somă de bani 

să ia de la noi, au lăsat la Svântul Mormânt o somă de bani pentru sufletul părinţilor 

dumilorsale. Iară, pentru o somă de bani ce au rămas să mai iea, socotit-am Patriiarşiia 

Noastrâ cum că, să plătim eu bani, nu ni-au dat măna, fiind și Svântul Mormânt în 

multe valuri şi datorii, şi întru aceaia am poroncit egumenilor de pe la mănăstiri carele 

sint supt ascultarea Sfântului Mormânt aicea, în Moldova, ca să caute vro moşie, de 

care nici mănăstirile nu prea, au folos și agiutori de la dănsăle, ca să se dea dumilorsale 

pentru aceşti bani, şi tot va fi pomana deplin acelor răpăosaţi ctitori carii au dat acea 

moşie ce iaste a svintei mănăstiri Hlineii, danie de la răpăosatul Vasilie-Vodă. Şi așă 

egumenii toţi înpreună au aflat o moșie, anume Frăsuleanii, aicea, în Ţinutul Iașilor, 

pe apa Prutului, de ciasta parte, sat întreg, şi eu vad de pod, şi eu a patra parte de 

sat de Miclăuşani, ce iaste iarăş în Ținutul Iaşilor, înpotriva aceștii- moşii, de ciaia 

parte de Prut, la cămpu, care iaste iarăşi a ceştii sfinte mănăstiri, danie de la, Antimiia 

fata lui Mătii şi de la Dochiţa fata lui Mihăilă. Deci acest sat anume Frăsuleanii şi cu 

a patra parte de Miclăuşiani, de la Ținutul Iaşilor, cu tot vinitul, din cămpu, şi din 

pădure, şi din apa Prutului, şi cu locu de fănaţă, am socotit și l-am dat dumilorsale 

chir Costantin şi dumisale Lupului vtori Comis, fiii dumisale răpăosatului Anastasie 

Vornicul, pentru acei bani ce avia să ia de la Patriiarşiia Noastră pentru casele ce 

Sau făcut la Sfăntul Sava, drept optu sute lei, şi mai multu am ertat și am dăruit şi 

noi pentru slujba şi osteneala care au făcut-o şi o face asupra mănăstirilor ce sânt supt 

ascultarea Sfântului Mormânt. Drept aceaia, ca să-i fie driaptă ocină şi moşie în veaci 

dumilorsale şi fiilor dumilorsale şi nepoților, şi să aibă a-ş face şi ispisoe de întăritură 

de pe aciastă carte a Patriiarşiei Noastre. Iară cine sar ispiti a lipsi dintr” aciastă 

moșie, puind pricină că nu sint răzăși, ori din răzăşi ori din niamuri, unii ca aciia să 

fie treaeleţi şi anathema şi blăstămaţi de Domnul Dumnezea, şi de Maica Preacista, și 

de 12 Apostoli vărhovnici, şi să fie legaţi şi afurisiţi de 318 părinţi din cetatea Nichei 

şi de 7 săboară a toată lumea, şi de Patriiarşiia Noastră; parte să aibă cu luda şi cu 
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1729, 

14 Mart.
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treacletul Arie, şi în viaţa Jor să dobăndiască cutremurul lui Cain şi zugrumarea ludei. 
Piiatra, hevul, leamnele, toate să se răsipească, iară, trupurile lor să stea afurisite şi legate 
în veaci, pentru că Patriiarşiia Noastră, mai mult at dăruit decăt am dat. Aciasta, scriem. 

1729, 

25 Maiu, 

% tacu, atat 1729 (7237), Mart. 14. 
(Iseălitura.) 

(Uricariul, XI, pp. 361-3). 

(L. $.) 

DCCCCLXXXIX. 
Antonie dascălul din Bucureşti către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

nişte schimbări la şcoală care supăraseră pe Patriarh. 

"Entarohi, "Avroviov, ddooxdhov ris &v 

Bovxobpeotie oy6hâ6, mepi mohhoy yaepa- 
p&vwy ele adrijy. 

Maxaptrare, soporare xol dybrate nărep 
ai. Ilzrprâpya, rîjs ăyiag nâheoe “lepovoadiy, 

xai măons ladariyne, xbpre, xbme Xpb- 

oavfs, ceGaopubrart not adfâvra val dtonora, 
ri “Yperepav zâvoopov Maxaptbrqra Orvh- 
ABS Tpooxwă, vai ebhafâc ăonătopua ră 

tv] Tov cebaauiwy xai navttpov abrîs nod. 

And Eva mai 809 m2poGnovjră Țpăppara 
ris “Yperepas Maxaprârqroc Onod 1jkdov is 
măv ăpxov Kâuroov, paiverat me vă etvat 

SoYytousym xi zapopytauâvi, aie xar” 

pod 1) ăyia adrâs Maxapiorns dă Thy pme- 

raGohijv 6mod jxohobOrjozv ie mă oxyohetoy 
ăvav rije eidfoene es riv Gnoiav ză vă ui) 
doo -E70, umodiotgxa and Ti xadohijy 

npoorayiy 6nod pă Eorethev ebpionouây Ext 

sic riv Baaxiav, Gtă vă uij vpăpo tva ic 
avva pâpos, nai, mă ză vă ui, ăvâuula 265 
Geha ev Ectn raxeia 1) peraGohi) jopis vă 

Aââm stănow 1 Maxapiârrjs "Twâv, 3 mb răy 

ăpxov Koptoov, 6mob rod vb Exposiza 6bo uii)- 
vas Tpwtijrepu, î âmb răv eboeGtoratoy ai 

bbmădrarov A5d0zyrqy, sis tob Grotuv ră 6soc- 
ciipiazovy “Iqos Erpaţa pară E pijvas, napa- 

xadâvrac vă mpoorătm vă pod 8004 nai 6 

exihotmos wtodăs rod x6xov bob, îvâeiac 05 

wixpâs Gatobome e (Xy maă moi Exerbyov), 
soi z&s ele mb edroxăc filexby ij VUnAc- 

rnrbs rob Eovvây0psay ăpreroi panrai, &- 

mapuâvrăc robe %aT' voua, u0d wat ră 

paOijpară move, sis robe Groiove dă vă yi- 

verat Î| mpsmoboa npoxazi, xahby îjtov vă 

zâwpilero mal 'mivăs am” abrods Gowăc ele 

iv Entoxebw râv pixpâv zatâioy. Ilapaxt- 

vqBsie es rm vă xăpo rârotov lira rd 

rd Ypăupa Gnod ui Eorethevy sis rijy Bhayiay 
dă vă pp wa Gebrepoy Brădoxaloy, xai 

ămă rd xpwodfovhov 6nod dradaubăvet Guoi- 

os meţi abrod nai, mă mepisodtepuy,- bă ră 

| 

  

  

Serisoarea lui Antonie dascălul şeolii din 

Bucureşti despre mai multe lucruri pri- 
vitoare la dânsa. 

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfin- 
ţite părinte şi Patriarh al sfintei cetăţi 

Terusalimului şi a toată Palestina, doamne, 
doamne Hrisant, prea-venerate al mieu 

Domn și stăpân, Fericirii Tale prea-înţe- 
lepte cu supunere mă închin, şi cu evlavie 

sărut paşii veneratelor şi prea-sfintelor Tale 
picioare. , 

Dintruna şi din două serisori vrednice 

de închinare ale Fericirii Tale care au 

venit la dumnealui Comisul, se pare că eşti 
supărat şi mâniat pe dreptate asupră-mi 

sfinţita Ta Fericire pentru schimbarea ce 
a uvmat la şcoală fără ştiinţa Ta, care 
ştiinţă ca să n'o dau eu, am fost împiedecat 

de porunca de obşte ce mi-ai trimes-o 
aflându-Te încă'n 'Tara-Româneasecă, ca să 

nu scriu cevă în vre-o parte, şi pentru că 

n'am socotit că se va face iute schimbarea 
fără să iei cunoştinţă Fericirea Ta, ori 
dela dumnealui Comisul, căci i-am fost 

spus-o cu două luni înainte, ori dela prea- 
cucernicul şi prea-înălțţatul Domn, către 
a cărui Înălţime de Dumnezeu sprijinită 
am scris după şase luni, rugând să porun- 

cească a mi se da şi restul lefii ostenelilor 

mele, căci mă sileşte o lipsă nu slabă (deşi 

am căpătat-o) şi că după fericita orân- 
duială a Înălţimii Sale sau adunat destui 

ucenici, numărându-i pe nume, şi învăţă- 

turile lor, la cari ca să se facă procop- 
seala cuvenită, eră bine să se fi orânduit 

şi cinevă din ei ajutător la privegherea 

copiilor mici. Îndemnat a face o astfel de 
cerere prin scrisoarea ce mi-ai trimes în 
Tara-Românească pentru ca să aduc şi al 

doilea dascăl şi prin hrisovul eare cuprinde 
tot așă cu privire la el și, pe lângă aceasta, 

pentru că am fost pus de “Prea-Înălţatul 

să copiez o carte de istorie de curând
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i 

vă Sxpooră:/0rjxe and rdv "Vunăbrarov vă ăy- 

rupă 2va veowstațimrriouEvov I5topLRăy 
sic Baxbotate x6hats Xa mep!O00Tepov, vai 

55 etya xatpăy vă mporpiaoo ua 0576, %ai 

vă &mipehjdă vai robe unânrăc îs Expene: 

dă rodro Efrăobrru vă năuw mb rEzotov ij- 
rrua Bă xaNurepav varăotaatv oi XbGEp- 
vqatv rod SĂămurzo5 oyohetov, Bafipâvrac nâs 

Bzet seva xi pă ci von Tie Maxa- 
pârijrăs Gas, Xa pt td, Wavâva. Teptocbre- 

pov xEpBos Bâtx6v wov, Gr. odâty Expoor66q 

mhfoy mi sis rod X6yob pob, După wâvov 

îpri vie Moxoptârarâe sas, fre si Eni ri 

xewpahiiv p.0w” ăvione wa Eneraxivnoa Tă TpAY- 

para vă Gxonby al EXzida Edrnod Wab 7e- 

pyoonrăpov xtpăobe, xafbe Erpuvav ol waxoi 

ăvOpozo rii “Tuertpa Maxaptârari, tă vă 

oâs zapotbvowy. Rai ară mai Ma nepto- 

cânepa, să nota 6a ms elvat hota bebăi) 

„oi ăvăpuoora sie mod A6yov pb, ăc Epurijo 

pia en Maxaptârns Thy moMreiay u05 ee 

6505 rănove 60 torădma, xat abtob, ete 

ză edayăe perâytov, ne 2nohrebtra, Gpoloc 

de oroxaabij ua ră 167 ov xoi riy 1Vă- 

umy pod, 6nod pă hfebper Xy Exo pborv vă 

perauivă npăpyuara, na T6Te e zapoprilerar, 

Aiperorepov ră Eye, aviorară pot dE0- 

Tora, vă Jă6w piptac reroleg xnBăpvrjoete mapă 

vă [espiloxouar dă riy priv %ai Yatăpav 

cae, A ro5zo mapaxadă vă [eiode] eăuevijs 

oi Theme ele îutva, ovyyopodoa pe xai [ui 

5orepodoa ue] cs marpixîje Te diănne X7i 

avorăasoe, îje wâvns ueră Bebv [xeeenuat. 

>Hxovoa ne torerde nai XXMov Bă40XI- 

ov, Ge mpaiverzat, tă [vă] pă zatâebon 1] 

“Yperipa Mazaptâraje” xi Xa vă &ptoy, 

e E0p pă buiate ua papuc TOD, Vă 19- 

feprmBij ai abrâc, ua vă mhobrio 5 xi 

fete. "Exo ch ebyhv at edhoyiay vie Ma- 

maptârmree oac uivov Osho, vai, ăy dv ăyo 

miv xofepynaiy po» ăxb oyodstov, show ij 

edpe mâhw movră ei ri Maxagârră 046, 

ete zijv 6noiay ufo Vă Waravbv, 605 

sivar fefmorăpa xai &xrăe mwâbvov 7ai 0660b. 

Tara, ai 5 dpuau vai Geomelbeie gbrije 

edyai. etnozv pe? îy.0. 

aYa, Matoo x. 

Tâs “Tpertpas oopwTărijs XX RpO0KWTÎIS 

ot Masapbrmzos do5hos Tapautapâc. 

"Avrovyos BIĂGOXANOS. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

tălmăcită, la două sute de coli şi mai 
mult, n'am avut vreme să înaintez nici 

întru aceasta, şi nici să mă îngrijesc de 
ucenici cum se cădeă; de aceia am fost 

silit a face o astfel de cerere pentru mai 

buna. stare şi chivernisire a şcolii elineşti, 

crezând că va fi şi cu socotinţa Ferieirii 

Tale, şi nu pentru vre-un mai mare câştig 

al mieun, căci nimie nu sa adăugit mai 

mult la mine decât numai mânia Fericirii 
Tale,— care să fie pe capul mieu, dacă 
poate am schimbat lucrurile cu scop şi 
nădejde a unui mai mare câştig al mieu, 

precum au scris-o oamenii cei răi .Feri- 
cirii Tale, ca să Te aţâţe. Și aceasta şi 

altele mai multe cum că sunt toate vorbe 
mincinoase și nepotrivite cu firea mea, să 
întrebi Fericirea Ta sfântă cum a fost 
cârmuirea mea În atâtea locuri unde am 
fost, şi acolo, la sfinţitul metoh, cum am 

ocârmuit; de asemenea să cercetezi şi mo- 

ravurile mele şi faima mea, ca să ştii 

dacă am fire să schimb lucruri, şi atunci 

să Te mânii. 

Mai bucuros primesc, prea-sfinţite al 

mieu stăpân, să. pierd de mii de ori astfel 

de ocârmuiri decât să mă aflu supt mânia 
Ta şi blăstămul Tău. De aceia mă rog să 
fii binevoitor şi îndurător faţă de mine, 
iertându-mă şi [nelipsindu-mă] de părin- 
teasca-Ţi iubire şi sprijinire, pe care sin- 

gură după Dumnezeu am dobândit-o. 

Am auzit că ai trimes şi alt dascăl, 

precum se pare, ca să mă pedepsești Fe- 

ricirea Ta; şi să poftească, să vie cu să- 

nătate şi cu bucurie, să ocârmuiască şi el 

şi să se îmbogăţească aşă ca mine. Eu nu 

voiese decât rugăciunea şi binecuvântarea 

Fericirii “Tale, şi, de nu voiu aveă chiver- 

piseala mea dela şeoală, o voiu află iarăş 

lângă Fericirea Ta, la care am de gând 

să cant adăpost, ca una care e mai sigură 

şi afară de primejdie şi frică. 

Acestea, iar sfintele şi de Dumnezeu 

ascultatele-Ți rugăciuni fie cu noi. 

1129, Maiu în 25. | 

Al Fericirii Tale prea-înțelepte şi în- 

chinate mie rob prea-nic: 

. Antonie dascălul. 

1029



1030 

11728, 

[i
 

Iaiu. 

"sie iv Bobhevoty re 

DCCCCXC. 
__ Procopie arhimandritul către Patriarhul Hrisant Notara, despre trimeterea 

unui bucătar, lucrul unor sfeşnice de argint şi sporul, datorit ocrotirii domneşti, 
la Sf. Gheorghe şi la Văcăreşti. 

"Emtotodi) llpoxoniov ăpyrpuavâpizov npbe 
Tăv “lepooodbuwy Xpboav6ov meţi ris 5nb 

Tod îjrep.6voc Joprptobusvrs npooraoiac Ei 

roy ueroyiov rod “Ayiov Lewpyiov za Ba- 
Xa peoriov, 

„Asâuevoc rod navayiav Oeod vă 8apv- 

Măr] Tijv “Yperspavy ueyioriv Maxaprbrara 

bytatvoboay pară woxpofiârmros moi ebăat- 

W0VOdOAV eră TONbXpoviov Otepeboswe Eni 

răv ămobrarov xai &noorohtudv adric Op6vov. 
Tă npoonvvnzby ai oefăoutov Ypăupa Te 

“Yusrtpas soporăras Mowoptârmtoc usră 5- 
zoxhineoe Bovzie 2380, nai dotav nb 
xapăiac. avenspuba ră ootovri al Bopvhăr- 

rovrt-adrăy di Beg, obrvoc Stoa: îva vai 

sic ră stie Bapohdrr adrijv ăvorâpay nă- 
0% ăvrmerutvne nepimerelag, ebBatuâvwos xai 
Tohverâc. 

"Exvov mai 

Ypăwpuaroc pă 

deonorixdv abris 6ptoubv ortverat 5 arli= 
Gehoe pămerpoc pă mbv Evrinârarov Ăpyovra 

rpm EXovrlăpny xarti ndp Tăvwymy 8 si- 
ijoewe rob Ev5oforârov Xpyovroc Meyăhoy- 

cz + - 7 2 = 

007, dă rob cebaauiov adrîs 

rposrăler, vai, 1505 noră Tby 

Kapapdon, pă ri npenovoav &rotwaoiav rob, 

îprovv ai pă Eva Xhoţoy zei peră Etoâa ris 

ddotnopiac Tov, wa Ăwmorec vă povij ăpeorăc 

“Yuerepac Manapi6- 
*nroc. 

ME rv prjdevra ăpyovra parti xdp Liây- 
vmy m&uno ri) “Yperăpa Mawaptârmu ră dt 
xlptov vai rd rprxiiptov, tă Grota, 600 vă 

ră ebyăho nb râv potop, 50 nai Enada' 
rptavramevre vpâota răv Edwca wi6vov âtă 3ov- 

Meoziză, noi Erră ehopia, Geverixa Bă ră u- 
Aavpăziap” Euervay mai ete Tod Adab Tov 

îwdexa Spăţina dot, ui 5ăv sivor tie 
vă zap03, 

"AM)ho xată rd mapăv dv Ey vă crean 
zi, “Ypezepy Moxaptorrizt mapă pâvov ri, 

dv ebp6v navațioy rîc “Yperepac Mavaptd- 
rqroc val ei rd ebroyis flixăv rod dW- 
Morăro» xai coporăta» AdOâyro» pas, Î) b- 

fepvmoe rob “Aşio» Pewpyiav doo noi Tod . 
Baxagecriov rpsyet sie aânary, Emetâi) usi 

dv pie ein Xa exdorry Î] Înreuovixij ooy- 
Spouij ai enioretie 705 Beoorânzoo Îpepu6- 
vos ue" 6 Bijtoe Bebe pâvov, Stă râvy nava- 
jioy ebyâv ac, vă Brazuhărror zi adr0d   

Serisoarea lui Procopie arhimandritul 
către al Ierusalimului Hrisant pentru oero- 
tirea acordată de Domn metohurilor Sfân- 

tului Gheorghe şi Văcăreştilor. 

Rugându-mă de prea-bunul Dumnezeu 

să păzească pe prea-marea 'Ta Fericire să- 
nătoasă întru mulţi ani şi fericită cu în- 

delungată întărire în preasfinţitul şi apos- 
tolescul Tău Scaun. 

Scrisoarea vrednică de închinare şi ve- 
nerată a Fericirii Tale prea-înţelepte am 

primit-o cu supunere de rob, şi am înălțat 

slavă din inimă celui ce Te mântuie și Te 
păzeşte Dumnezeu Sfântul, de care mă 

rog ca şi de acum înainte să Te ţie mai 
presus de toată întâmplarea protivnică, 
ferieit şi întru mulţi ani. 

Am cunoscut şi câte mi le orânduieşti 
prin venerata-Ți serisoare, şi iată că după, 
stăpâneasca-Ți poruncă se trimete Tiganul 

bucătar cu prea-ecinstitul boier fostul Mare- 
Sluger, Hagi chir ani, cu ştiinţa prea- 
slăvitului boier Marele-Cămăraş, împreună, 
cu cea cuvenită gătire a Sa, cu un cal 
adecă şi cu cheltuielile călătoriei Sale, -şi 
dorim să pară potrivit pentru slujba Fe- 
ricirii 'Tale. 

Cu zisul boier Hagi chir Iani trimet 
Fericirii Tale sfeşnicul de două şi de trei 
lumânări, care, până să le scot de la meşter, 

am văzut și am păţit-o; treizeci şi cinci 
de lei i-am dat numai pentru lucru, şi 

şepte galbeni venetici pentru aurit; au 

rămas şi la el donăsprezece dramuri de ar- 
gint, dar nu mai e nădejde să se poată luă. 

Alta deocamdată n'am de arătat Feri- 
eirii Tale decât numai că, prin rugăciu- 
nile preasfinte ale Fericirii Tale şi după 
fericita poruncă a prea-înălţatului și prea- 
înţeleptului nostru Domn, ocârmuirea Sfân- 

tului Gheorghe ca şi a Văcăreștilor spo- 
reşte, căci nu ni lipseşte în fiecare zi nici 
domnescul ajutor şi supravegherea Dom- 
nului nostru de Dumnezeu încoronat; Dum- 

nezeu sfântul numai, prin rugăciunile-Ţi 

preasfinte, să păzească pe Înălţimea Sa



> 

Yoirădrara: eie ărn năwmodda, Stă vă ăn0- 
dap.Găvopev x vabetije, oi razetvoi ebyetat 

ai Bodhot ri abrod “Yuijsrriroc, mb abdey- 

mix6v mov Eheos, 

Todra wăv Eni rod zapovTos Bovhmâe, at 

38 mavărpat oi BeonerBeic adrîe ebpni etn- 

dă uot poat 2y 6 -navri, 

"And Bowxeoptori, pr, Mato» x. 
Tis “Yuerâpac peţisrie Maxaprâratoc r4- 

mewyăe Gobhoc. 

"Apyipavăpirne llpoxântos. 

(Bibl. Ac, Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 
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întru ani prea-maulţi, ca; să primim şi de 
acum înainte, noi, supuşii rugători şi robi 
ai Înălţimii Sale, domneasea-l milă. - 

Acestea deocamdată cu supunere, iar 
preasfintele şi de:Dumnezeu ascultatele-Ti 

rugăciuni fie-mi ajutătoare în toată viața. 
Din Bucureşti, 1729, Maiu. în 27. 

AL Fericirii Tale prea-mari. smerit rob: 

Arhimandritul Procopie. 

Neofit arhimandritul către Patriarhul Hrisant Notara, deșpre. un scriitor ce-i 

trimete şi despre căpătarea pentru Sfântul Gheorghe a moşiei. Jugurenii. - 

"Ezrorohij Neogbro» ăpywavăpizov Tpbs 

my “lepooohbuny Xpboavdov, mepi 1 ăvo- 

pasdzione vas wovoias rod Ilavayio» Tâpo» 

Powropew nai Tis sie adry 2p097joeue 

sido6mudrov, 

Tiy “Yperepav coporăriy Mavapt6rra 
3ovimâe mpoorbyă noi rhv cefacpiay adrijs 

dettăy ranetvoppivoc . ionăloyat, deduavoe 

rod doiov Beod yă meprepovpi) %ai vă. Bra 

„ore ri “Yyerepay ueyioray Maxaprorajta, 

ăvosoy, e50wp.ov, Dită, ură xoi rijs TOhw- 

“povio» orepeoawe Eni by Gporatov %Ui 

moorohnby abrije 0pâvovy. 
To zpooxovimv 17. ge6ăoptoy Ypăuua Tijs 

“Yuerăpac ooporăriis Maxapiârijtos pistă mâ- 

ns Snoxhozoe 886/0y, nai, 2mpopopreie 

ri ăxpifeorăzny pot adrije îvtetav, Boboc 

îyâprv nai răv Qeby Să6taca, obrtvos dopat 

fa mai ete md Stie Grapbhărri] zi “Tuers- 

pay Sogotăry Mamapi de rca îv Xxpa b'yteta 

moi ebpootia, 

*Erpuwoy. mai boa. ui mponrălei îv ră cebao- 

vip adr 1pănpatoc (sic), noi tdob nară Tv 

âprap.by adric râu, âv”etâtjoewe rob brpe- 

veorăto» ăpyovos Meyăhov-Kapapiorj Tăv 

zh uzhitepoy ode 216 mjbpa, ode 6. ap- 

“pu pps 705 “Arţto» Leopriov” day dy 

te5puo îv pavi ăpearăs vai 9 UvaTabo4| pă 

ziv Bobhavoiv mov tiv Mazaptbria brie, 

za. ymorec vă tavi GpeoTâs! 

Kază ză zapdy ho. stzores dăv Ep vă 

Srpeto3o Ti 1 Vpezăpa  Monaptâtrtt, apă 

pm Î6 ză REVTARGBtA EAEiva p03a OTOb 

b Pepopze oii a Lepozat iw 45 

9 ca
 

O
.
 

* “S
 15 bas Lepa cetati 40   

Serisoarea lui Neofit arhimandritul către 

al levusalimului Hrisant, pentru noua moşie 

ce sa cumpărat "Sfântului Mormânt, Ju- 

gurenii, şi darul: de venituri către dânsa. 

Fericirii “Tale prea-înţelepte cu supu- 

nere- mă închin şi venerata-Ţi dreaptă cu 

smerenie o sărut, rugându-mă de Dum- 

nezeun: sfântul să păzească şi să apere -pe 

Fericirea Ta, prea-mare fără boli, bucuros; 

sănătos, eu. îndelungată întărire în prea- 

sfinţitul şi apostoleseul 'Tău Scaun. 

Scrisoarea vrednică de închinare şi ve- 

nerată a Fericirii Tale prea-înţelepte cu 

toată supunerea am primit-o, şi, aflând de 

prea-scumpa mie sănătate a Ta, din tot 

sufetul m'am bucurat şi am slăvit pe 

Dumnezeu, de care mă rog ca şi de acum 

înainte să păzească pe Fericirea Ta prea- 

înțeleaptă în deplină sănătate şi putere. 

Ani cunoscut şi câte-mi orânduieşti în 

venerata-Ți serisoare, şi iată că după po- 

runea “Ta trimet, cu ştirea prea-nobilului 

boier Marele-Cămăraş; pe unul mai bun 

nici eu nu l-am găsit, nici arhimandritul 

de la Sfântul-Gheorghe; pentru care nu 

ştiu de se va păreă potrivit şi dacă va 

odihni eu slujba lui pe Fericirea Ta; şi 

de sar păreă potrivit! 
Deocamdată alteevă n'am să însemn Fe- 

vieivii Tale decât numai pentru cele cinci 

sute de lei ce datoriă bătrânul Rafail bă- 

trânului Paisie şi le-a dăruit bătrânul 

Paisie mănăstirii noastre (care bătrân Ra- 

fail a încetat din viaţă şi a lăsat ani mulţi 

1631 

1729, 

27 Maiu.
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epmoe Xpăvave paxpube ri “Yperăpa Maxa= 

piâriirt), nai, uiv Exovras 6 Lepopawaijă dona 

Bă vă mMpă-o ră Xpâoc ron, Bhoyaptăobrj 
rd dtăeopoy rây mevroxooiov “postav, nai 
Eve rptaxiata păsa, Gore Gnobd xcăhatov 

xai dpopov &ptvay 1poota Exrax6ota, xi pc 

Edoxev &a ob Zovyobpevt dvouotpevov, 
d 6roiov sivat dbo pihddec vai Braxborate 

rprănovra Opbitc, nai ai mâv pia Efaui- 
atat dpyviai 8360079 Bă ză &rpethâpeva. d 

raxâsta poor, Aoyapătovres Ti 6pyv:ăv nphe 

utod ypâot. Aă 85 răc rerpanbarte dpyoizis, 

Ăă apoorays rad biprjhorăro» îuâv A:Băv- 
700, ERAnphOAuev Îvax6oa Vp60ta, răs 65 

cvanohmpleioae âaxooine rptăvra dpyvtaie 
ră Gptîpwoev sie rd lephv p.Ovaariiptov p.ac 

dă uymu6ovvov ris Wwyîs abrod: ră Gnotov 
wodhut etvat modă wav, ai înito vă Eyq 

îmavby GvupEpov rd lepby uovaorijptov uni 6 
“Apoc Taâpos. 

[lpăc robrore Ehafov zai ră yiha mevra- 

x601a pâoa rd rai ăxvate, xol ăn mb 
Gwapirte, mb Awptouâvov Eeoc rob îtpqho- 

răâro» îjpiâv Anb&vrob” pă ră Goia Honpa 
nădtv dă mpooraiis mie adtob “Yphornroc 

ijopăoâ'qsav mp66ara pă ză ăpvia robe pita, 
xai Exatăv mevijvra ueoata, val sixost co 

pâdec, nai Benoa Cewyăpra 665ua îră riv toţov 
ră Grota ha abră tritu eic zăy dptov Gecv, 

v edyâv rije Yuertpac Mawaprârijroc, sic răe 

ebrwyeie “jpâpae rod Dpmhorăro» nai wptho- 
xpiozov înv Advrov, 3tă rob abfevruob 

Ehsove mai mie o»vâpophe mie adrod 'Yom- 
Adrmroc, vă EX6ovw 6ha sie abtrow. 'H yăpre 

705 dijio» Qeo5 uâvov vă zeptppovpij val vă 
dapvhărry md Becoriptutov boc rîe adrod 

“Yomăârnroe xai rijv “Yperepay pegioriv Ma- 

xaptârnra, %ai E, 0 EXăxtotoc adrîs Godhoc, 
xară rijy Ghiyjy pod 3bvapuv, 83v BE ein 

ănă ză vă ăyovitonat pă xăfe mpobvuiay ic 
rijy &obhebar rod îepob wovaGrr,plov, ară 7i)y 

deozorijy darariv ris "Ypertpac Maxapi6- 
rijroc* Tis ai navăyiat eăyai stqsav pot ăpoyoi 
2p 6ip mavri, 

Aa, Matov ut! 

Tie “Vuertpae coewrărns Mavaptârijtos 
dobhsc. 

Ţ "Apxuavâpirs Nesevroc. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

Ferieirii Tale), şi, neavând bătrânul Rafail 

bani ca să plătească datoria lui, a socotit 
dobânda celor einci sute de lei, şi a fost 

trei sute de lei, așă încât, capete şi do- 

bândă, sau făcut lei opt sute, şi ni-a dat 

o moşie anume Jugurenii, care e de două 
mii şi două sute de pogoane, și cele o mie 

şase sute de pogoane s'au dat pentru cei 

opt sute de lei datoriţi, socotind pogonul 

jumătate de leu. lar pentru cele patru 
sute de. pogoane, după orân'luiala prea- 
înălţatului nostru Domn, am plătit două 

sute de lei, iar celelalte două sute treizeci 

de pogoane, le-a dăruit sfintei noastre mă- 
năstiri pentru pomenirea sufletului său; 

care moşie e foarte bună, şi nădăjduiese 

să aibă destul folos sfânta mănăstire şi 

Sfântul Mormânt. 

Pe lângă acestea am luat şi cei o mie 
cinei sute de lei de la ocne, şi de la vi- 
năriciu, mila orânduită a prea-înălțatului 
nostri Domn; cu cari bani iarăş după 

porunca Înălțimii Sale sau cumpărat oi 
cu mieii lor o mie, şi o sută cinzeci de 

stupi, şi douăzeci de iepe, şi zece părechi 

de boi de jug; care lucruri toate nă- 

dăjduiesc întru Dumnezeu sfântul, cu ru- 

găciunile Fericirii Tale, în fericitele zile 
ale prea-înălțatului şi de Hristos iubito- 
rului nostru Domn, ca prin domneasea-l 

milă şi cu ajutorul Înălţimii Sale să vie 
toate la adăugire. Iar harul lui Dumnezeu 

sfântul numai să apere și să păzească Înăl- 

țimea de Dumnezeu sprijinită a Înălţimii 

Sale şi pe Ferieirea Ta prea-mare, și eu, 
prea-micul “Tău rob, după puţina mea pu- 

tere, nu voiu lipsi de a luptă cu toată 
graba pentru slujba sfintei mănăstiri, după 
stăpâneasea. poruncă a Fericirii Tale; ale 

cărui preasfinte rugăciuni să ni fie aju- 
tătoare în viața toată. 

1729, Maiu în 27. 

Al Ferieirii Tale prea-înţelepte rob: 

-* Arhimandritul Neo fil.



  

DCCCCXCII. 
Constantin, al doilea dascăl din Bucureşti, către Patriarhul Hrisant Notara, 

despre aşezarea lui în Moldova ca al doilea dascăl pe lângă Antonie. 

"Eztorohi, Kovoravrivov, î] dtdzoxăho» Tijs 

îv Bovxobpeorip abbevriais oyohic, deh 

hoytoc răv Btoptouby abrob. 
Maxaptirare, G0rETATe XA G-lOTATE T7- 

rep ua Narptăpya, %bpte, pie Xpboavbe, 

ri “Ypertpav Maxaprârara dobhbe 7p03- 

x5v, nat riy oefaopiav abrijs derăy 70vb- 

xrâs  ăonălopat, 

Azcuat rod movayădo» Becb rus ărapy- 

Nâcr ri “Yuerepay Mazaptrara 4v000y, e5- 

Boy, Dtă, ăvotepay RĂONS TLYEpÂE Repine- 

retac, weră panpobrârqroc. Obrtvos Gorjieia x7i 

dă râv navonţiav xai Beoreây sdyâ re "Tue 

r&pac Maxaptărnro îjNOov xai Ey ei Mohâo- 

EXayiay, mai dă Emoraaiac ai Entpehatac Tod 

2votorărov ăpxovos Ilnorevixo» Enappmată- 

a0xv sic zăv bprdbrazo» Addevrny pă ză 1 păp.a 

zije “Tuertpac MaxaptOrnroe, Xară Tijy Tp09- 

zorpiiv ris, wa pă Ed5y6m îi “Yonhsrns rob 

ebpevâc uni atâpă Tâ TLOSOTW, vai WE 

ămexartorroe debrepov dtădoxah, Xa poi 

zîbproe vai măv puofidv nai. Dha ră ueprixta, 

ară ri mpootariiv rijc “Yuerepace M axa pL6- 

rmzoc xai ră abBevriziv -/pbo5âovhhoy. 

Kai maponahă rbv âiitov ed, rporov 

uy, eb'/aptoT&y Ti) “Yperăpă Momapr67yri, dă 

miv mph îuă edepveoiav, vă em6pa6ebon 

abrij Boa. xuraBbyra wi Eperă, kai ătă bv 

îpiov adrâe cdyâv vă uă gorion xi vă pă 

Bvvaubom sis ri îmoraciay rabrny Tod dt- 

înonnucd dttbuoroc” mai, ds5repov, vă AL) 

re bporăze Abbăvry, orepewotv drăpa 40, 

ăoetorov, mohoypâvov, îv yet duryexei nai 

etprwui) Xaraatăcet. 

Kai 5 doporazec xp "Avrowoe pă 838790 

mrhoppâvoc, nai uă ezeptzovi 6 ră vară îb- 

vapav, wa modă mb Eyâpii” Ti abrijy 08 ne- 

puzoinotw Edertey sie 70» hO1ob po» x7i 

dptoc waBmrobyevoc xbp'Alaheiac (sic), ai 

îpos oinavâpus Xp "lomwixtoc, At 85 ebxai 

D
o
 

O
n
 

ic “Tuertpae Manapârijroc strjoay per Eu.0b 
TI) | perepae piâTitos St164y per €.0b. , 

mb, Abyoborob 1. 

Tie “Tperipac Mawxapibritos 6 mpobuud- 

raroc vai îMytoros â0dhos. 

K wyorayrivoc, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

80618. Vol. XIV, partea a la. 

    

Serisoarea lui Constantin, al doilea dascăl 

al şcolii domneşti din Bueureşti, vestind 

despre orânduirea lui... 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite părinte și Patriarh, doamne, doamne 

Hrisant, Fericirii “Tale cu supunere mă 

închin, şi venerata-Ți dreaptă în genunchi 

o sărut. 

Mă rog de prea-bunul Dumnezeu să Te 

păzească pe Fericirea Ta. fără boli, bucuros, 

sănătos, mai presus de toată întâmplarea 

sorții, întru ani îndelungaţi. Prin al cărui 

ajutor și prin preasfintele şi de Dumnezeu 

ascultatele rugăciuni ale Fericirii 'Tale 

am venit şi eu în Moldova şi prin ocâz- 

muirea şi îngrijirea prea-slăvitului dumi- 

sale Postelnicului m'am înfățișat prea-lu- 

minatului Domn cu scrisoarea Fericirii 

Tale, după porunca Ta, şi ma primit 

Înălţimea Sa binevoitor şi cu faţă voioasă, 

şi ma pus al doilea dascăl, și mi-a orân- 

duit şi leafa şi toate merticele, după po- 

runca Fericirii Tale şi hrisovul domnesc. 

Şi mă rog de Dumnezeu sfântul, mai 

întâiu, mulțămind Fericirii Tale, pentru 

binefacerea către mine, să-Ți întărească 

toate cele dorite, şi prin sfintele-Ţi rugă- 

ciuni să mă lumineze şi să mă împuter- 

nicească în ocârmuirea aceasta a vredniciei 

de dascăl, şi, al doilea, să deie prea-înăl- 

țatului Domn întărire netulburată, nezgu- 

duită, întru mulţi ani, în sănătate neîn- 

treruptă şi paşnică stare. 

Şi prea-învăţatul chir Antonie m'a primit 

cu dragoste şi m'a îngrijit după putere, şi 

mult i-a părut bine; aceiaș îngrijire a 

arătat-o pentru mine şi sfinţitul categu men, 

al Azaleii (sic), şi sfinţitul iconom chir 

Ioanichie. Iar rugăciunile Fericirii “Tale 

fie cu mine. 

1729, Avgust în 25. 

Al Fericirii Tale prea-gătitul şi prea- 

micul rob: 

Constantin. 
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1729, 

25 August,
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1129, 

15, Septem- 

bre. 

DECCCXCIIL. 
| Ioan (Cupariul 2?) către Patriarhul Hrisant Notara, despre nişte scrisori ale 

acestuia şi nevoia de a se trimete un arhiereu ca egumen la Văcăreşti. 

"Enorohij 'lo&wov (Kovzâpn;) zpâc răv 
“lepoaodbuwy Xp5oavbov, zepi &noorohijc &p- 

peptos eis mă uetâytov Bowapeoriov, 

Tijy “Ywerâpav coporâriv Monaptorrjta, 

Bovine zpocubvă noi riy osâaopiăv abrijc 
Be&ăv ranewoppăvus ăsrdtoiar, Beâuevoc rod 
ravațădo» Bs05 rod ozEnewv noi nepuppabpeiv 

riy “Yuerspay măvoopovy Moxapirijra  ăvu- 

repav val. Brepretpâvrv năone Gâbwnpăs' te- 
ptorăcene, peră moMoypoviov dtauovis xai 

orepeâgsos Eni răy GiOTarov XA ATO0TON- 

văy adric Opovov. 
Tgia- apooubyqră vai:.os6ăouua vpăpara 

rije “Yperepas ueyicrne * MaxaptOrijrac,. tă, 

păv axă wa [noi] x6' rod napehBovroe, ră dă 
amd e" rob Eveorâras veypounâva, brriate yepsl, 
wat us dos nhetorac -ebhafelae 86670, 

xai, Ex [zâvrov] mhmpopopndeie riv bnep ri 
Mo afteţiaorâv vot abrijs bytetay [oi] po, 
î6£av ăvezeuba. md Babioy mapălac 10. G- 

Covzi vai aznpodvr adriy &ie ea, o5rivoc 

Btobot îva măv -roic fe Sawbhărra) riy 

“Tuerepay soporărrjy Mano plrnra. TayTrăs d 

vta pod zau Svny. 
“lvov Xa tăc îv abroic sonora Eat= 

ravăe ris Yperepas MavapiOrrjros, %ai, NATĂ 

mpârov pâv AOT0v, VIvhovete vontptiro 7 

“Yuertpa Mawapiorac ri măv nphs Thy 2ay- 

tepărazov. jtoy Katcapelac 2niypaguevov 

zhizov Tây Ypap.păzwy s5054 zăv tveysiptoa, 
7îj abrob Ilavieporari, wa Bihar Xăf za ră 

zapă vhs Navepărijroc abrud ănoxploeoc (sic). 
Ilspi 55 râv dwapăv onufeGnuâtov rijrec, 

Ev Exo ho Tepioo6repov vă sin, rapă 

u.6vov 1) ebonhayvia rod ueyăkob Bzob dă râv 

zavoțioy abric edxy vi 250%, Thy va 
wGy -adrod ăyavăxrijnv vai vă peroâdIj 

răs Eveoroae oiae sis papây no bot 
xy Tepbiv ai orțadhiaaty, Ti dă "YuerEpa 
veiori, Maxaptâriiri vă Entxoprră ebuevâc 

ăywBev ăxpav Dpieiav xi năvrov TV MaTa- 

Gvpiwy adric Enirevâry. 
„Ilegi 53 râs bmobeczwe mod îv Baxapeoriw 

ab=vrixo5 povasripiob îpyovmevetob, &y Axă 

mai Băher xaradăd Tis bpertpas oapurăric 
xoporpiis 1) ărgivova, rharbrepov mb păiupatos 
7ob zaveporăto» ăio» Katoapsiac, 6pwe 

zodro mpoobtro ară 6 Zobhoc abrhe îr 
sivat “pata. vă “păi ete “lepovoniy,, dă vă 

20 Iazivoc do edpij ebhovov 1) “Vuerepa 

  

Scrisoarea, lui loan (Cupariul?) către al 

Ierusalimului Hrisant, pentru trimeterea 

unui arhiereu la metohul Văcăreștilor. 

Fericirii Tale prea-înţelepte cu supu- 
aere mă închin şi ven-rata-Ţi dreaptă cu 
supunere o 'sărut, rugându-mă de prea- 
bunul Dumnezeu să apere şi să păzească 

pe Fericirea 'Ta prea-înţeleaptă mai presus 

de toată jalnica împrejurare, cu îndelun- 

gată păstrare şi întărire în preasfinţitul 
şi apostolescul Tău Scaun. 

Trei; scrisori vrednice de închinare şi 

„venerate ale Fericirii 'Lale -prea-mari, unele 
din 21 [şi] 29 ale trecutei luni, iar alta 

din 5 ale celei de faţă, cu mânile ridicate 

şi- cu cea mai mare evlavie le-am primit, 
şi, din toate aflând sănătatea-i mai presus 

de orice alta mie dorită şi puterea, am 

înălţat slavă din adâncul inimii lui Dum- 

nezeu sfântul care "Te apără şi Te păzeşte, 

de care mă rog ca şi de acum înainte să 
păzească pe Fericirea “la prea-înţeleaptă 

scutită de toată nenorocirea. 

Am cunoscut şi cele din lăuntru orân- 

duiri stăpâneşti ale Ferieirii Tale, şi, cât 

despre vorba d'intâiu, afle cu siguranţă 
Fericirea “La că plicul cu adresa către 
Preasfinţitul de Cesareia de-a dreptul l-am 

dat în mâna Preasfinţiei Sale, şi vei primi 

răspunsul de la Preasfinţia Sa. 

Iar, pentru nenorocirile ce s'au întâmplat 

acolo, n'am mai mult de spus decât numai 

că mila marelui Dumnezeu prin preasfin- 

tele-Ti rugăciuni să facă a încetă mânia 
Sa asupra noastră şi să schimbe tristeța 
de azi în bucurie şi mângâiere sufletească 

ŞI mulțămire, iar Ferieirii 'Tale prea-mari 

să-l dăruiască binevoitor de sus deplină 
sănătate şi dobândirea tuturor celor dorite. 

lar pentru afacerea egumeniei mănăs- 
tirii domneşti a Văcăreștilor, deşi va înțe- 

lege priceperea culmii “Tale prea-înţelepte 

mai pe larg din scrisoarea preasfinţitului 
de Cesareia, dar aceasta o adaug şi eu, 
robul Tău, că este de nevoie să serii la 
Ierusalim, ea să vie acela pe care-l vei 

găsi cu cale Fericirea 'Ta, dar să fie o



Maxapi6rnc, vă eivat Gus Tb Rp6OWR0v Tpo- 
Gfaouăvov sie răv ăpytepartuby Baby, Ori 
obroe tsriv 5 oxoze wat 1] vb] Ko rod 

îpndorărov pac Abdbsvro», mai Ertu ăe sivat 

ete etâmotv ri “Yperepac Maxaptârijroc. 
Oi Exhaunpbrarot uneyitadtdec mavevhabc 

mpoox»vobo! riv “Ypsrâpav Maxaptârara ai 

răy osfoopiav abrij; deftăv rametvoppâvue 

ăsrâtovrar, “Opotoc xai Î ăpyâvrtoaa xopla 
MÂTIID p.0D, USTă TV otRy GbYyevyV, TATE 

vâs mpoaxovobot iv “Yperspav Maxxprornra 
xali ră xphomeda.râv tepv arie Evăbpătov 
ăomătoyrar, Roproxpevas” rolvov 8 Boboc 

adie Bă mavrbe Erotuotaroc sis ră deono- 
mă adrîje mpoorâuara, dtowat mie deono- 

cuxije adric Emetzelac vă Ego vai Xa e6îic 

iv ruiv răv ceGacuioy adrije Ypanuăruav' 
at dă zavămtău mai Bsonemeis abrije ebyai stmj- 

Să vot ăpoyai îv Bi zavri. 
„ax, cenreupiov re. 
Ie “Yperepac mavodeov Maxaprârijros 

Subioc. 

Todyvijs. 

(Bibi. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

faţă înaintată la treapta arhieriei, căci 
acesta e scopul și socotinţa şi a prea-înăl- 
țatului nostru Domn, şi aşă să fie în ştiinţa 

Fericirii Tale. 

Prea-luminatele beizadele cu toată evla- 

via se închină Fericirii Tale şi venerata-Ti 

dreaptă cu smerenie o sărută. De asemenea 
şi jupăneasa dumneaei mamă-meă, îm- 

preună cu celelalte rude, cu smerenie se 
închină Fericirii Tale și sărută margenile 

sfintelor Tale veşminte. Găsindu-mă deci 
rob al Tău întru toate gata la porun- 
cile-Ți stăpâneşti, mă rog de stăpâneasea-Ţi 
bunătate să am şi de acum înainte cinstea 
veneratelor Tale scrisori; iar preasfintele 

şi de Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni 

fie-mi ajutătoare în toată viaţa. 

1729, Septemvrie în 15. 

Al Fericirii Tale prea- înțelepte rob: 

Ioan. 

DCCCCXĂXCIV. 
Zoe, Doamna lui Grigore Ghica-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

cu felicitări pentru serbătorile apropiate. 

+ Maxapibrare, Gopotare wi dyubrare 

zonora, llarpiăpăa ri diac nâheoc 'Ie- 

povovhijp,, xbpre, xbpre Xpboavbe, jp&repe £v 

Xprorâ mârep oe6aoprotare, Tijv Sijy Maxa- 

ptâcmra mavevhabâe Tpoonbvodpey xai Tiv 

cefaapiăv obrijc âsââv ăonatoueba, nai ded- 

ueda șob drţio» Beod îva dapohârrm zbrip 

Bpuaivoooay ai ebmpepoboay, Snepiretuâvijy 

nayrăc dfovhijrob, peză wanpoborriros, Sa- 

Baopiay adr Eatorohijy zavevhabâe Ehă- 

Bopey, ai dă rijy Geozpobpijtov bpieiav ras 

Nav &/âpypev, ao rby otovra ai arii 

podvra adi Girov Bebv Edotăcapav. "Eyvo- 

ev mai zi, îv adr vaBetije revpaupâva, 17i 

20-/aprorodpev *îj “Yyerâpz zavoite Moa- 

mârrpei Bă zăc mpăc îjăe ebperwăc abrijs 

zpooapapeboete Zyzwev Tis îvearijatac ăn 

zeooapatovnpepo» vnorelas, lie 050 ou 

avu zhpopevrs, 13, TNaaGawGâY Tây Ray- 

oizrov Eopry Tis 705 Xptorob Lewijozoe vai 

-v Beoravelov, Bz6ucf)z zi, Tppeis 1570 105) 

24 TapBeyov» reyfivros Kopiov mp. Gzws 

ăteosj zi “Ypertoay Maraptzrsa Zaprăoa 

  
| 

+ Prea-fericite, prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite stăpâne, Patriarh al sfintei cetăţi 
Terusalimului, doamne, doamne Hrisant, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 

nerat, Fericirii Tale cu toată evlavia ne 

închinăm şi venerata-Ţi dreaptă o sărutăm, 

şi ne rugăm de Dumnezeu sfântul să Le 

păzească în sănătate şi bună stare, mai 

presus de toate cele ce nu voieşti, întru 

mulţi ani. Venerata-Ţi scrisoare cu toată 

evlavia am primit-o, şi pentru cea de Dum- 

nezeu păzită sănătate a Ta ne-am bucurat, 

şi pe Dumnezeu sfântul care Te mântuie 

şi “Te păzeşte l-am slăvit. Am aflat şi 

cele înlăuntru serise pe rând, şi mulţămim 

Fericirii Tale prea-înţelepte pentru salu- 

tările-Ți cu rugăciuni către noi, pentru 

postul de patruzeei de zile care este acum 

şi fiind aproape să se mântuie, şi apro- 
piindu-se prea-veneratele serbători ale Naş- 
teri Domnului şi ale Bobotezei, ne rugăm 
şi noi de cel din Fecioară născut Domnul 

nostru ca să învrednicească pe Fericirea 

1129, 

13 Decem- 

bre. 
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1729, 

20 Decem- 

bre. 

TahTac TAWGVOpOBbVos XA Tavabroye Ev 
Xp Delia voi ns ebBatpovia, mi Erăroe 

vai vaste, sic Erm TONĂ, peră Riyray Tv. 

ecerây, Tă naăuta uac mavevhafhs Aond- 

Covrat rijv cefacpimv ubrihc Defrăv, mot £Ent- 
proc 6 Ganriorine rijs, Borie uri dvebyâv 
Da. A 7 * a 7 PLă A pd abrije bpetalva Xa popahalog Eger, "Ac E- 

popa Xa măi Tă ce5donia abrie pău- 

ara, robe zhnpocopia” rijs Beoppobpiizov D- 

meiac ns" je ră Errj eimoav feoev nâp.noia 
xi mavedtoyi, ai 88 mavămtat obrie ebyal 

„aptodsirsau îjiv Să bio» navrâc. 

1729, AexewGpto» 13. 

Tic Sâc Maxapiâraros rExvov &v Xptarâ 

rods 6ptauobs. 

= 

Zoij Ayo. 

  
i 

(Bibl., Ac. Rom,., copiile «d-lui M. Ghedeon.) 

“Pa a serbă aceste zile cu toată mulţămirea, 

şi cu toată fericirea în cea mai deplină 

sănătate şi în toata buna stare, și în acest 
an, şi pe urmă, întru mulţi ani, cu toate 

cele dorite. Copilaşii noştri cu toată evlavia, 

sărută venerata-Ți dreaptă, şi mai ales 

finul Tău, care prin rugăciunile Tale e 

sănătos şi zdravăn. Să avem iarăş vene- 

ratele 'Tale serisori, pentru aflarea sănătăţii 

Tale de Dumnezeu păzite; ai cărui ani 

să fie de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe 

deplin fericiţi; iar preasfintele-Ți rugă- 

ciuni să ni se hărăzească în toată viaţa. 

1729, Dechemvrie în 13. 

Al Fericirii Tale întru Hristos şi la 

porunci: 

- Zoe Doamna, 

DCCCCĂCV. 
Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu urări pentru 

serbătorile apropiate. 

"Ezisrahi Rovoravrivob Mazvpuxopăărab 

mpbc Tv “leposohbuov Xpbo4vtov. 
+ Maxapiorare, Gopbrare ai ajutate llo- 

rpiăpya. ris ojias nâhewe 'lepovoghiu, xai 
zăos Nahatorivae, 2bpte, xbpte Xphoavs, sv 
Xptor& no! nâzep Xa Btonota Ge64ouLWTI1E, 

iv “Yuertpay cotorătny Manaplârijta dob- 
Axe Tp00xwy6, Tonetvâc re xai navevhobe 

ziv cz5mopiav abrâe Bsflăv varaonilav, 

Bs6w.evoc Tod navrolwvăuov bsod 1ad oxnety 

ani neuuppovpeiv Ti “Vwerâpav zâvoopoy Ma 

vapârTa AvoTEpay 17 Drepemtvijy T%01jS 

2mmpeiac, veră zoMApovio» Greproc:oc Ex! 

zrăy &uraroy xai ănoorolnbyv adres Opovov. 
ME ră vă Enhmjoiaoz mai abbie 1) năvoen- 

ros uviiW) TI XaTă GăpWa Yewifjozos Tod 

Kwpio» ani Bend ai Sorhpoe Tpiv "mood 
Npio7o5, fre xouAtxi) rob vb Eruue nepiodoc, 

xai ai Antmai oeâăoutat abrod Eoprai, dv &- 

dea mă, & Bobhoe abdris, ră rob napâv- 

zoc pod vă ăzodwatb rij Yuertpy 74V06?w 
Maxeptârart riiv per ăxpae ebhafeiac Govit- 

xijy ob npoox5ynaw, Beâuevos Gappâc abrob 

mod Kopiov îpâv "mood Xprorod vă 
atom tiv “Ypertpav Maxaprărara vă Soprâoq 
patâpâc ua vă mavijiopiom, Bevphos x7i 

rabrae nai Xhhac mabetis îv ăxporăra, byteia 

mai ebetia, peră epic ai ădaoetorov 
vaw.ovie Eni Thy AMOTATOV Xa ATOGTONIKĂY 

abrie Epovovy. 

VATA=   

Constantin Mavrocordat 

către al Ierusalimului Hrisant. 

-- Prea-ferieite, prea-înţelepte şi prea- 
sfințite Patriarh al sfintei cetăţi lerusali- 
mului şi a toată Palestina, doamne, doamne 

Scrisoarea, lui 

Hrisant, întru Hristos mie părinte şi stăpân 
prea. venerat, Fericirii Tale prea-înţelepte 
cu supunere mă închin, şi. smerit şi cu 

toată evlavia sărut venerata-|i dreaptă, 

vugându-mă de atotputernicul Dumnezeu 

să apere şi să păzească pe Fericirea Ta 
prea-înţeleaptă mai presus de toată unelti- 

rea, întărindu-Te întru mulţi ani în Scaunul 

Tău preasfinţit şi apostolesc. 
Pentru că s'a apropiat iarăş prea-vene- 

rata pomenire a naşterii întru carne a 

Domnului şi Dumnezeului şi Mântuito- 
rului nostru Isus Hristos şi întoarcerea zilei 
Anului Nou şi celelalte venerate-ale lui 

serbători, n'am lipsit nici eu, robul Tău, 

prin această serisoare a mea să dau Fe- 
rieirii “Tale prea-înţelepte închinarea mea 

supusă cu cea mai înaltă evlavie, rugân- 

du-mă călduros de acelaș Domn al nostru 
Isus Hristos să învrednicească pe Fericirea, 
Ta a serbă bucuros şi en iubire de Dum- 

nezeu şi acestea şi altele pe urmă în cea 
mai înaltă sănătate şi bună stare, cu păs- 

trare pașnică și netulburată în preasfin- 

țitul şi apostolescul Tău Scaun.



5 , A a Aa . E zolvov, d Bobhos: abris, ebploniuevos 
îă novrăs Srotubtaris DzobpiiG Tâwy Be3a0- 

ay ADTI)E vebpiătov 173 Enitoyudrv, d50- 

riv rupilv zâv ceGaopiov Wat Tpo0H0vI Tv 

adr3s Ypanuăray, 6qhorâv Tije Tipa hpes- 
rărns wa mohzobijrov vo! biiteiac noi TV 
zavorţiov adtiz edxâv, alatvec etnoây pot apw- 

vai îv Bi mawri. Tă 82 Ec ris “Yuerspae 
Maxaprârrroe Bedey zhsiora. wait. mavevâai- 

NOVA. e 

AV, AexeuGplov w. 
Tie “Ypertpac soporăriie Mawapi6raroe 

bibe îv XptoTe 19 ranevâratoc ele 2poora- 

“jăs ris Boboc. 

_ a , j | 
pat rîje Geonotvijs ehyevatae abrhe vă Ea | 

| 
| 
| 

Koyoravrivoc Mavpoxopăăros. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 
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Ci eu, robul Tău, afiându-mă totdeauna 

prea-gata îndeplinitor al stăpâneştilor Tale 

îndemnuri şi porunci, mă rog de stăpâ- 

neasca-Ţi bunăvoință să am cinstea vene- 

ratelor şi vrednicelor de închinare serisori 

ale Tale, vădind sănătatea-Ti îmbielşugată 

şi mult dorită şi cu preasfintele-Ţi rugă- 

ciuni, care să-mi fie ajutătoare în toată 

viaţa. Jar anii Ferieirii Tale fie de la 

Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1129, Dechemvrie în 20. 

Al Fericirii Tale prea-înţelepte fiu întru 

Hristos şi prea-smerit la poruncile Tale 

rob: 
Constantin Mavrocordat. 

DCCCCĂCVI 
Inscripţie pusă de Constantin Caragea (?) pe palatul domnesc din laşi, re- 

      

Înainte 

a . Na de 1136. 
făcut după foc de Mihai Racoviţă. o 

Nby Noe 701, zoiwt ăppeiov 165, i Acum s'a văzut alt Phoenix, această veche 

[elădire, 

mbp dvoxibzatoy Îvăhwxe Vp RAHTAV, Căci focul nestăpânit a cuprins-o toată, 

“pas 5 Emera rob Betvod anaNdEas* Apoi bătrâneța urmă nenorocirii; 

zhsisto Eport xat Cip. Bepporăte Cu cel mai dor şi râvnă prea-ferbinte 

Maumnpâe me rodra ad ăvlpgetpev vă, A ridicat-o iarăş cu strălucire 
i p ÎY p i ) $ , 

2y vatvâripet aha al SEnmetac, Din nou dându-i vechea fruimuseţă, 

Mepaijă ăpu6e, tenace Îmeuâwov, Mihail-Vodă, alesul între Domni, 

aim. cenzăv xotpăvov afise, Glorie venerată a bunilor stăpânitori 

îs P eboefeiuc îaprmtararay aha, Şi a cucerniciei prea-luminoasă rază, 

rpirde ră hapapă ApY5 AATEHOY GAATPI, Având a treia oară ca Domn schiptrul 

| (luminii, 

imave mEhovros, î 167 givirrer Enos: Iar anul fu acela ascuns în aste vorbe: 

„oxtm ăvat doge Mugaij Paxofirta“. „Priveşte doamne Mihail Racoviţă“. 

(Bibl. Ae. Rom., căpii moderne de documente greceşti.) - 

Nicolae Mavrocordat dă pe an 300 de lei şcolii greceşti din Seres. Până la 
1730. 

(Bibl. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

Rânduiala slujbei în Joia Mare şi alte serbători din săptămâna Patimilor, pe 
. a .. . .; 

is, 

de Paşti, etc., la Curtea domnească a Ţării-Româneşti *. 

1 Nu înţelegem cum e enprins anul în aceste cavinte. 

2 E vorba înluntru numai de partea bisericească a ceremoniilor, pomenindu-se abia rolul Dom- 

nului. De aceia dăm numai originalul fără traducere, pentru specialiştii pe cari-i pot interesă vechile da- 

line ale slujbei bisericeşti.



1038 

Tate “pwvopăvn. ră dia xoi peţăm Iun &v 70 rîc Obywpofhaxiac adGevrxg na- 

Marie, îjrot rod tepob vntîjpos. i 
To5 ra:/0&vros Ev 7îj rederii robrp &pyleptws Eweioz mapaţevouEvo», mporpenerat ri 

EXXAȚot&p Tv pay Eporioat, Xa îv 5 Tvewv ăpteoda ri ăxohovbizv mpoarărret Tod 
dă aăppteptoc mpb robrov &v elâfoet yeţovâroc, ănâpyetat mp pac uioewe îv 7 Va, XA, 

rây Bwdexa ebhoyiav map” adrod Mabovrov, mă iepă Evăbovrat wupra” eira ăyiotrarat 5 pytepede 

xai ănEpyeral ueră vavădob uol Bexayiov Eunpoo0av râvy dpioy 0opăv eră rây Branovv, ari 

motei ebhoyrrv, habăyoy xatpiy, e Edoc, mpos Eropaoiav rije Dsime derrobpyeiac* duuploga- 

wâvov d: &rooay riv ăppteparixijv Grnhiv 2v re utow 70 va05, mâre Tv jyeâva Ev rîj abhţ) 
waregeoda rnpqrtov, xui roze xi abrbc' md rod vaod Efspyerai ueTă dv Tâv Btandvuy. 

"Amepxouâvov 35 rob: ze Îmendvos 19 rod ăpytepăws 2v tot: Srotumoletor Bpivore, Aafowv 6 

aputepede ră mprătptov, edhoyei zby jpemâva' st0 obroc wâdrjvzat duwpdrepot. Tre îi) (r6re) 
ăpperai mpoogăgerwv 6 ExxAnoăpxne robe raybevrac Bbăena. îv rate Erotuaofetat onăuvote, p- 

tâwevoc mă rod 'lob5a, wat wobstis avă 8do dă râv Zoyărov, îs mai abrod 705 2pto, 
105 rdy râzov hai rod llerpo» ronobyroc. Tobrov 58 vevouâvov, ăviorarat 5 ăpytegebe nai 
ămepyerat vastă râv Graxâvoy Eva 6 virip îroluaodar, xai, Aa60y Ooptazăy, Bou 2bxAp râv 

wunripa, x moi edhoyrâv. "Apxousvuov 38 râv Văhzuv bădewv ră rapdevra, 6 ăptepebe 
ATEpyeta %ai Ooută răy Îrewdva wi Gmavra Thy Xa" sira mă Oua Tv vrrpa Xai Tây 

paudva, ai, 1 Svanvp Thy Bowtarby 8obc, mpooxbvei Tpic, nai Mawbăve mapă Tod Anoo 

fndyros Gtaxdyov rd rprxfprov, mai ebhoyei rhy re jyewova nai rby day. lira ăntpyeta ete 
măv Srowaobevra adrob îpâvay, ami torarat Ec od zimpulâci ră rpozăpra" si o5roc naiv 

ăntpyera Eva 5 vnrip, eră rob toxivo». "Apyoutvov 38 robrov dăyatv ră elprixă, 5 ăp- 
ptepebs y&e ămb rob băuroc dhiyovy sie mhy venetipa” Grav 88 5 Grăxnvoc Eye Dnâp rob ei- 

hownBijva uni ăwaodivat zdv vatipa robrov, ebhoyei 6 ăpytepebe md Bop pie. Meră 3 
a»urNipoov Tâv sipiwxây, Expovai 5 dpyrepebe: Bre ob 1 xădapoe rây Woyâv. 

"Emiyoy vai rijv ebyhy mevaopbvoc Xa rijy Srepav uvorixâe, eira nădwv Euvuvei 
T6: Ore Sheriuaov” vai, eră iv Empovijow, orpeperat mpbe mhv l9tov fpovov: mob e" îeptwc ăp- 

zousvo» Măjetv: ai br&p rod xxratiadijvat ijuăs, torazat 6 ăpytepebe ua oi Bodea plot 
metă BE 76: np6oyouev, xăOmvrat edoc. “ 

A 

“Oray 68 Mâye 6 tepebe: Eyelpere Ex, rod Belnvov, râre ăviorarat abrăc u6voc vai An0- 

ziOmo. râv Găxnov ai 76 wopâptoy' 6re 88 deva ră: wa dafov. Mâvrtov, roâre aa adrbe boby- 
voaw Savrâv, al ănâpyerat 65 6 viatip veră mov Graxâvov dEyovros E rob lepâmc: etica, Ghe 

B5op sic rdv wrrăpa,. Găhhe ua brd bâwp sic rmăv vinrijpa xat atpovat robrov oi GLăxovot 

voi ăztpywvrat 6wod Eu.npooey rob 'lobăa, wai ăpyerat vizzeiy robe n6ac râv Bodea, Gpp6- 
evos &nd 'râv 2oydroy, Ec rob [lârpov, zotây uer” abrod răc noranoxplioete, xară by Ex- 

dajowaorixăy. raw pară 82 d vivuobat vai abrbv zăv Ilsrpov, ănEpyerat 2v 7â piwp adrod, 
nai MauBaver năhw ănep ăntdero ăia, rod leptoc mă ebayyehtoutvov 16: âre oby 6 "lq- 

o0ds Ewe robe mddze râv wafnrâv mat Ehafe ră lwrta aro, Eme rod âvâvfivat rabra” 

weră 88 mă &yâbonodar, 6 p&v îepebe Never: ăvuneoby măhw eimev mbroic, 6 08 dpytepebs xă- 

Ora râre, MEpov 76: nenoinna Îuiv xai. ră Effie. Meră 6: rijv râv edovieAxây MTV Gvu- 

hipo, rod dvaxâvov ebâhe MEţovzos: rod -Kupiov -denBâwev, Meyer & ăpytepzbe Tijv sbxiiv' 
ueră iv rabrps redelootwy, ănEpyerat 6 &pytepebe: mpoounvâv Xa yplâwevoc &mh rob băaros, 

xoi ueră .robrov 6 jeny xai. mac 6 Made ăvev râbv dea, i 8 VăhraL păhhoborv ră 

rporăpia, rd: vpbsvrac m6dac mai ră doză. “Orav 68 măvrze ypiodibor, her d răxos, rhnoiov 
05 Bpâvov rcb ăpyreptne lorăuevoc, 76: EXEn00y îăc: 6 03 ăpytepebe: Ore 2hetyuy, xoi motel 
amânat: 5 3 bnepâăhhovoav ăyaBârnra, vai ră ssie. lira eiotpyovrat 2v râ vag, ai ebâbe p 

ăpyovrat ris lepăs hercobpelac, ai 

">Amohovbia rod dyio» vai ueyădon SoâGăro», 
"Amepyouăvob Tod dpytepăwe sie zăv vaby îv 7 dptodvrt wmtpă rob ăppov, WăXhova 

ziv ămohobbiav obrue: eră răv Sebahuov 76: Bebe ubptoc vai ră cporăpia, kai ebdbe mă vi, 
„o .ăpgovrat. mod Xavâvos: wbiart aaoons” eră dt rijy e! mâl, Aaufdvovarv oi tepeie sb- 

Moyiay . napă 705 ăpyteptns, nai, sinepyâwevo € 
orohăs. Meri, 83 robro eiotpyerat 77 6 dppiepebe eră râv zopentyrov Srepovy ăpplepwy îv 

y 1 Guart, 2vâhovrat râs teparinăe abTây



ză Giwar, nai Ev 
v6v0c, stâp 

Bbovrat ul aro ÎTa34V Ti? XpytepaTiziiv GToNijY. “Ted tou&vab BE T0b wa- 

Ep Ș 
2 
sze[ 

-pstăt 5 EAI oÂp XII 70 vehebe, &tehOsiv robe dauiuobs Ei sie ij MDAfiy, XA eră 

Eppovrat ot tepzis, wa uer mbrobe o! ăpatep ste. ”Vorepoy 88 rohtooy- val 6 Tpozotoi 

râv &pyieptov” si o5rus 5 Îrpewaby, vai toravrat îv 7ois 8rowmofetoty mbraie Bpovote 6 3 
ăpptepede edhoyei ueră cpirnpioy zăv Îjeu.6va. Rira xâqyvrat. wporepol, Eos 0 1j kqpodoaia, 
n.otpad8ij. Bica, Mafov 6 ăpytepebe Boaarăy, ol îv ră roz oh 6 Entrăptos tGratat Sppânavoc, 
Bvura xx sira Torarat Vâhhov 76: Î Do &v răzo, zpis” sira pt Tv Trewiâva azi chy 

ady, vai xy rdv Enirâeov ai căv npendva. Ei” obrwe zbhoyei dzavras vai Ep/etat &v 76 

zobTa% < 

Apo abdrod' vu! 38 xai-0i doina dpptepste vară Tip Tăâty adr u&/pL TIS SDTĂNpO- 

oswc râv 2ptivy orăozwvy 705 dubyob. Meră 35 zbv ăuwbov ed WăMhovor ră ebhoyijtâprz, ui, 

uetă m himhobia, xenos, nai 76: toc Rbptac 5 Bsbe Îjuâv 3 rpirov” eiza wWoĂou&vo» rob: 

mâoa voi, ăaspyerat 6 dpytepeds ai donăberat by Emirârpiuy ua Td EDAIENoV, val. usră 

modroy 5 Îreuby. Ebhoysi 8€ zobroy 6 dp prepabe Aneppăuevov Ey 10 abT0d. Bpâw, sit? odrwc 

Îmavrec, Timpovvâvrs 8 ciis Botohoţias Ev ri, cptoz io, m ponopebovrat ună ot ra Agizoi, 40 

per abrobe oi îepeic, sira 6 preţ epsbe usră Tod Îrrepâvos e oi 85 hozoi ăpytepeie, aipovtes 

răy Eairămtov Eni râg xepaie adry, Zopebovrat Xa abro net abrobc, Epyovrat BE xihg 

od vaob. „ Biozpyâpevot B5 &v adr, XEţer 6 apytepebs Eympoobe» 705 io» Glwatos: 000 

apt ai siotpetat Ev m va eră râv Aamoy dppteptoy mai teptov, tWăhhovree Tă cponâpa: 

5 ebo/fiuov "osi? xi că Xowmâ' ua mbaot my Entr cproy înv ris dias cpanebiis” va 

pivoozerat 83 Etofiey î) mpooqreia nai 6 'Amdorohoc, eiza 6 ăpptepehe 7d ebaryshov 6 dă Ard 

xovoc riv Exrevh Etofev, xoi rhy Gop.mhijpworv, %ai 5 ăpptepibe Tăe Excovlioats mol Ti da6- 

oa: 5 d» îjuăe zade âvOponon ai dă iv îperepav owrnpizy, wi ri st). 

Ti din aai veyăd Koprazi rod Ilsoya. 

Tod peoovowrinod pakhovăvov, hawfăvoatv i îepeic ebhoyiav apă Tod ăpyteptoc, 

ai, zioapApevol 2v 2 Gyr, îvăboveat răe feparinăs abrâv orohăc, Mleră dă zobrpbe etosp- 

erat vai 6 pptepeds weră râv hotnây ăpylepiov, xi Evâbovrat at abroi răe ppteparizăs 

adrâv orohăs. Meră 0 riv G&r6hvdatw etepyovrat rod vxo0b o! re haiupi xoi ot tepeic mai oi 

Apiprepeie pară Tâkw, be vai Tijy (se! sira 6 nposarbs Tâv ăpyteptoy Xni - Înreyb», ua AnEp- 

poe îv moic rânoic adrây. "0 dă âpytepebe edhoyet peră rprăwploy căy 1yepudva' circa uidipear 

âpmârepo Xypre ăv wowpaohâat ză xppia” eră 38 ro5ro, wotăwevos 6 dgtepebe, Epyetat ete 

măy Goi rânov, xai, haGovy mapă Tod axdvob Thy Bvputozây, Obuuă xbuăp rod rerpanodinv- 

sica, nod Gtanâvo» 16: Kbpre e3X671j00v sinovroc, 6 ăpptepede haunpă Tîj puvij Neyet: d0âa ri) 

Gota, wa dunovoto, Wădhov 6: Xprore ăvtori, rpis” eira pi popol, xi abrot robe ori:/one' 

Borepov 38 md 6 ăp-ptepede 76: Xptorbe ăvtarm: 5 âvdxovos tă eiprivixdi. "O ăpptepebe Expovei 

76: Gr npănet corela ăpyovra rob xavâvoc, xi mopeboyrat îy ră vad Bourâat ât oi ăp- 

-mtepeie, MErovrec nai răc Expovijoeie vară ri rătiwv qbrây. lira zh &epyovar Et, văi 

păMhovot rade olvobe, notobvres zăv konaopuâv, xabelou&vo» râte rod ăpyteptoe îv 7 def 

ppet Tod întepuâvre, ai cats Xepoi rd ebomyehov. narâyovroc. Kară dări Exrevi wa Tv 0Du- 
. rMipooty, ăyathoxst 6 îp/tepabs 16: etete eboefije pai mbheoe“, if obrwe drâhbo!s. 

Riăqne rob Esneprvod, 
Meră 5: mb dyepOiivar râs rpunetis, ănspyerat 6 ăpptepede £v ri) Exo xai Ey- j Esta, Ai 

7 [ 7 A . LI 2 e 7 z - - [i e 

5bzrat zâhv Anacav Tijv teparixiv Grohiv, Mombroc Xal siveş Tv lepsov %al dLoxGyv eta, i i [d p 
2, ay , . ; a : - 

Na5ây Bourariy, torarai Evnpoofzy zile drac pante nai Oouaă heavy: ebhorijtoe 6 Qzdc, 76: 

Xprorbe ăvsarr, <pis, nai Etwtev oi -pogoi, Eaeoy xai robe oripows: ei% obrwc Tă eiprnă 

ami 76: e mpener eica ătăpyezat uri. Bopuă dnavras. Meră 28 rd fvpudoat ebhoyei ueră rut- 

priv Thu Îpeudya vai răv Xa6w, vai totarat to sie Tmăv z6n0v abrob, Etep/opâvny Toy ! 
i i > . (op 

peov ua Btaxâvov eis zi eioiov. RiosBebet ai 6 ăpptepide ve arty pată 6 Tă 2pUrsiue- 

g- 

a 
vo, Xpperat: 4ai Dnăp 705 nato îns, „7 ebwpieite ueră vai Erâpany, Vară Tijy Gb- 

orar sti ' 
v .p - 

. , 

vi stay.  Meră 35 zi ovuzhipoot, Stepera 705 fiara ai Bpooavei Ti dvi 
ocara 39 1 Ton Abrod, Et 7 Grptâin) i », pază ză evo sbapţihi, ai Das Tby 0G2AG- 

dy pară 760 ÎpTeu6v0s, eră 7d 2p05HVi)oa! răv Tigan Ti "Avăgruaty, Et os avp- 

era îy se otasâip pai motei zby ăsmnopby uată ziwtoy. Mer î sp
 

.
 

D
i
 

7 : 

za 2: Xpioze eset Epyeta funpontiev roy die Bopov, ai zotzi da oa 
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TA Tlepanra îs Graxarvyoiu.ov. 
. = 7 , = = = - 3 23 7 2 

Ilgă căc derovpyive Epyovrai ndhv Em rod tepud va0b, ete Tijy abhIjv, Xa, Mafovroc 

rod ăpyteptos buwpâptov vai Enirpaxijihtoy, Etepyerat Ex rob oruatălov ai Topebstat ăvda 6 

cepuaoude jroiuzodat vai, Bouy xp, met ebhoymizăv ră: Xptorăe dv6orm] peră tv stikov' 

cica zâ: "Avăoraaty Xptotod (isaoănevor, ai edfbe oi băhrat Thy avva: "Avaorăceo “juspa” 5 
A A a *, e x A a a * a 2 > - . x Hi 

38 ăpytepede Bnură mbv hady. Meră 58 ză Gowâout zâv ăpytegta, ebhoyei vară iv ovvijdetav 

ai mEpyerat îvr oraotăip redetobuăvov 88 rod xavovoc, 76: doot sis Xptorăv Efanriodyjre, 
> 7 * 7 oz e. 4 > a . > LE 7 + 2 

xi 6'Andorohoc, cita mâhv ănăpyezat 6 pytepeds sis rby rozov Evo, 6 orytosu6s, ua XEYet 

7d ebawishoy, 6 88 Brăxovoc ră eiprwnă, 5 pytepebs tiv Expowow xai. râs ebyăc rob drjtac- 
“wob, mară ră obvijfec. “Amiaţouevor S'ăimavres matei rijv ăndhvow, xai, ărozidsuzvoc Td Guo- 

1130, 

l-iu Ianuar. 

pâptov ai Enirpoyijhtoy, elotpyerat peri năvroy îv 7â va, xal para. 6 tepebc rijs Beiac 

Netrodp'țelas, 

"Amohovbia xai rătts râv âiwy Geopavelwvy. 
"Ev re 6probâvri matp, ănepxerai 6 ăpytepede sie riv Exxnotav, o Gă tepete hau- 

Găvovow ebhoţiay map” adrod ai Evâbovrat râc orohăc abrâv. Eid ore EfEpyovrat' ol âtd- 

xovot EX nod Bruaroc ueră rob cprimplo» wat orobpod, 6 GE ăpptepebe amepyera! Eunpuodev 
zâv drpioy Bop za, apfăvov xatphv eră wavădo» nai dawwio», ăomălerat răc djias et- 

xâvac, sira ebhoei, ee obvrjbec, zăy Aa nai, ămepy6uevos Ev re Erotuaofjtvri ron, îy utow 
rob vaod tvâbera! ămasayv ri &pyteparizijv stoMijv ei 58 râv lepEwv motsi Tijy TPOGXOHLOT,v. 
Krepyopiăvov GE 705 îeudvoc ăvwlev, tfepyerar mal d ăpptepeds ueră râvy iepsov ua Blox6yoy, 

ai, iorautvov 705 jpewâvoc xai rod ăpytepâns &v role Erowuxofletotv obroie ronote, ebhoyei O 
ăpyepebe mb jrewâva. Eira xaOnyrat âwiporepot Eos 05 dapotpacbij 1) *mpodooia' eră ât 
rodro ăviotazat 6 ăpytepede xat Epyezat &v re roze îv 9 6 dptaspbe Îroluzorat, ai, Ourăv 
xp my duaou6v, ebhoei mâv Bec ot 08 vopoi ăpyovrat sblibs „5: covij Kopiov uzi ră 
oră rponăpta” & 83 ăpytapede Bouuă rbv Tyeudva xară rd obwnfisc mai tbv Aa6y, sira, tararat 

2v m rânp abdrod. Ilnpobptvov 36 râv ăvagvoopsvov noi 705 "Anvor6ho», 2âhv ROpsdErAL Ev 

ră râno 6 dytacuâe, mai ăvaivionst rd &ptov ebayyehtov, Meră 88 riv robro» ăvăvost, 
obrăe piăv ebhoyei rby ady, 6 58 Biăavoc mă eipnvaă' 6 08 dpxtepebe dEvet Try ebyijv uda- 
ze, vai axohnbOwe Expuvsi 76: Tpiăc bnepobore, noi ră horă. lira cppayilei rd bâop pie 

eră 705 ttpulov Xrabpd, jădov r6: 2v 'lopââw] adrâc re xai oi yopoi, Ex rpirov 13 favrilet 
rdy T6n0v oravpostăăc, sira Gnăpyetat eră rây don eis rhy norau6y, vai Ganritet 2y abrâ 
măv ziutov Yrabp6y. Meră, 3: mb 5moarpevat, torarat weratd mod daaund vai Tod îjrep.6voc, 

Zpyerat 88 5 îjrepâv aa zpooxbvei tâv riwov Sranpbv, ăoratâuevoc abrâv, 6 dă pytepede pav- 
mite. robtov mal ebhoei îv 1 Opâvp îpxâwevoc. Fira Epyovrat pară râttv mai oi Xotnoi, Xa 

&puătovrat map” adrod torautvob r6re (peră ră ăonaoijva bv Îjeudva) TAMBIOV Tod dytz04:05. 
Meră 6 să -aptaobivav nâvras, Epyerat 6 ăpyepede €v ră ron abdrob, xai, Gaorăluv robe 

Baounode mhăooc roic yepoi, âyuăte: ră ăhoya Îv ma Ev, xară ri răâw. Iimpobsvrov 8E 
robroy, Meet 6 ămovos: 2h6750y us, vai yiverat ămâhvare. Kai ed0bc, eioepyoutvov răvrov 

2v 1 vad, ăpxovrar cijs lepăs hetrovpyelae. 

(Bibl, Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

DCCCCĂXCIĂX. 
Constantin Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, cu urările sale de serbători. 

"EntoroMi, Kovoravrivov Mavpoxopdărov | Serisoarea lui Constantin Mavrocordat 

zpâs zăv “lepooohbuwy Xp5oavdov. către al Ierusalimului Hrisant. 
Maxapirare, copbrute wat purtare Ila- Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

rptăpza ris Giias n6hewe 'lepovoxhău vai ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

măome Ilahatorivas, xbpie, wbpte Xpboavbz, şi a toată Palestina, doamne, doamne 
îv Xprorg mot ndărep %7i dsonora Gs54oţuli= Hrisant, întru Hristos mie părinte şi stă- 

mare, riy “Yuertpav ooporăray Maxaptd- pâne prea-venerate, Fericirii Tale prea- 
rmroc Bowie 2p00X5V5, Tanevâe te mai înțelepte cu supunere mă închin şi cu 

zavevhafâc rijv osfaouiav abrijs Bzftăy 1a- smerenie şi toată evlavia sărutăm venerata
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"Ypertpa ooporări, Maxaprârne  8tă răe 

map:h0oboac navoenravc moi oefaopiae Eoprăc 
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mdBie înrevoc adrod rod Kopiov îju&v 'Insod 

Xpvarod vă meptepovpij xai vă Braebhărri) 

ră '“Yuertpav Maxaptărnra âvorăpay zawrbs 

ăwapod wi vă rhy narativa Xa ete ă- 

hac xoxĂxăs meptâdobe vă €oprălm 2oas 

răe oefaopiac abrod Soprâăe aviwnhee, Xa. 

vă răe mavqrbpiig pape ps d2TBT0» 

Ditetae vai nohberode dvap.ovîe vai orepehoeoe 

îmi măv Gyubratov mal ATOSTONRby ati 

Opâvov,- vă vă ămohanfâvo ui ab? sf 

xoi &pBavsorepas xi daihe TÂpas Tăs RA- 

vamiove wa Baozetzie adr 

wâuevoc dă zayTbs 

eb/ăs, ebpto- 

ele ră deonortixă vorîjs 

Emerâguara broypzwc Godhoc voi ETolWOTI- 

mos: îje ai zavărat săpat stpoây pat ăpoiti 
5 [244 p 5 A y = îv Giwp zawri, Tă 62 Ern rîjs 
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“Yuerepas Ma- 

xapidrnros Bedfev măpzoha ui aavendal- 

OV 
HO, 'lavobagpiov al. 

Tije “Yperâpus copurărije  MawopLorrjtos 

vide rs îv Xmore vai ele răc naTpirăe 

ms mpoorayăs ranetvâraroc d0dho€. 

Kovyorayrivos Mavpoxopiăros 

  
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

mână a Pa. Serisoarea vrednică de închinare 
şi venerată a Ferieirii Tale prea-înţelepte 

cu mânile întinse şi cu toată evlavioasa 
închinare am primit-o, şi, aflând de scumpa 
şi dorită-Ţi sănătate şi putere, peste măsură 

m'am bucurat, şiam slăvit pe Dumnezeu 

care Te păzeşte. Am cunoscut şi cele 
înlăuntru scrise, prin care ne heretiseşti și 

Te rogi părinteşte pentru noi Fericirea 
Ta prea-înţeleaptă eu prilejul trecutelor 
serbători prea-venerate ale Domnului și 

Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus 

Hristos, şi foarte mulţămese Fericirii 

Tale prea-înțelepte pentru  părinteasea 

iubire către mine, robul Tău, şi pentru 

stăpâneasea bunăvoință, pentru care mă 

rog. şi eu, iarăş, călduros de însuş Donu- 

nul nostru Isus Hristos să Te ţie şi să 

Te păzească pe Fericirea Ta mai presus 

de toată nenorocirea şi să Te învrednicească 

şi în alt curs deania serbă toate venera- 

tele-l serbări cu toată slava, şi a le pc- 

trece strălucit cu nescăzută sănătate şi în- 

delungată dăinvire şi întărire în prea- 

Sfinţitul şi Apostolescul Tău Seaun, ca 

să primesc şi pe urmă şi mai bogate și 

îmbielşugate rugăciunile-Ți preasfinte şi 

de Dumnezeu ascultate, aftându-mă tot- 

deauna la stăpâneştile-Ţi porunci rob în- 

datorit şi prea-grăbit; ale cărui preasfinte 

rugăciuni să-mi fie ajutătoare 

viaţa. Iar anii Fericirii “Pale fie de la Dum- 

în toată 

nezeu foarte mulţi şi pe deplin fericiţi: 

1730, Ianuarie |. 

Al Fericirii Tale prea-înţelepte fiu în 

Hristos şi la poruneile-Ţi părinteşti prea- 

smerit rob: 

Constantin Mavrocordat. 

  

M. 
Doamna Smaranda, a lui Nicolae Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

Notara, cu urări de serbători. 

Swapăzăa Ava Xpooâvfe Norâp 

T> sefănptov pâna TIS "Tpe con ms G- 

zorăzre Moxagibrarie AGTAGApEYI) Ta 

Male £ BEBE, nai cpăprio dtă ij i 

„ai ebrb-ptay ziie “Yperâpas Mazapirre 

“Evoy dai ră îv 078 Gruztodpeva, îr î, 

op /ipirat 4ai ni A mot aarpits 8 

ză zagehhoboxs cefaspizs 2esnottuăs Soprăe 

30518. Vol. XIV, partea a Il-a. 

Smaranda Doamna, lui Hrisant Notara. 

Venerata scrisoare aFericirii Pale prea-în- 

ţelepte sărutând-o cu toată evlavia o am pri- 

mit, şi m "am bucurat pentru sănătatea şi buna 

stare a Fericirii Pale. A m cunoscut şi cele în- 

lăuntru însemnate, prin care-mi urezi părin- 

teşte— şi te rogi — pentru trecutele venerate 

serbători domneşti ale Domnului şi Dumne- 

39 

1041 

1730, 

4 Tanuar.
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1730, 

10 Januar. 

rod Knpiov xoi Becd zoi Xorîpoc pay "Îqocv 

Xprorod, Xa ară modă ebyaptoră ci) “I- 
uertpa oooorăr Maxaptoriirt. "O adrbe K5- 
proc vă mohveri) oi vă âoupohărrg Tiv "Y- 

perepay Maxoprorijra, ai vă rijv XaTattbGt, 
vă răc €oprăop patăpe ai vă râs 7ravn- 
nbpiGn Beoprâc vai naste, sie z0hhây Tv 

nepâdovc, £v ăxpa bmteta wa 7rohoxpovip ai 
irapăxp Bapovi ini zby &ibturov mai &- 

moorohxby adrijs Opăvov, tă vă -ăzohapfă- 
VE TăvToTe tăs narpruăs abrîs ebyăe vai 
edhoyiac. Tă manpidrară was rexva Bodr- 

xâ&s zpoubvobot riv "Ywerspay Mazapi6rra 

a iv Gebmoulay arie 5efrăy ranetvo- 
cpâvos ăonălovrat; je ai mavăntay 10 beo- 

eeie ebyot etmoăy no ăpoyai 2v 5ip mavri: 

ră 93 &rn râs “Huerepac Maxaprârgjros fec- 

dev zâpmoha voi zavebrvy3) 

1730, "lavovapio» 4. 

Tis “Tpertpae coporâre Maxaptorqros 
2y Xprorâ Boyărnp. 

Xwopăăa Auya. 

(Legrand, o. c., 1V, p. 240, no 198.) 

  

zeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, 
şi foarte mulțămese Fericirii Tale prea- 

înțelepte. Domnul însuș să-Ţi dea mulţi 
ani şi să Te păzească pe Fericirea Ta, şi 

să Te învrednicească a le serbă bucuros şi 

cu iubire de Dumnezeu şi de acun înainte, 

în curs de mulţi ani, cu înaltă sănătate 

şi îndelungată și netulburată petrecere în 
preasfinţitul și apostoleseu-Ți Seaun, ca 
să căpătăm totdeauna părinteştile Tale 

rugăciuni şi binecuvântări. Prea-iubiţii miei 

copii cu supunere se închină Fericirii Tale 

şi venerata-Ți dreaptă cu supunere o să- 
rută; ale căruia preasfinte şi de Dumnezeu 

ascultate rugăciuni să-mi fie ajutătoare în 
toată viața; iar anii Fericirii Tale fie de 
la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul fericiţi. 

1730, Ianuarie în 4. 

A  Ferieirii 

întru Hristos: 

Tale  prea-înţelepte fiică, 

Smaranda Doamna. 

MI. 
Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre 

salutările de la acesta şi legăturile cu fratele său, dragomanul Alexandru. 

Fenmyâpios Lizac Xpwoâvip Norăpa. 

"Ay madă mai 6 ebyevtrarne iperepoc 
ăprov Xăruavoc &ă (bors adrob povije, boy 
ăn zharmrărns %oi axpibeorătns Emotie, 

0she n)mpopopion riv Moxapiârară vre 146: 
xarăorastv uas, oi wăhora tie bijtetac nov, 

ob% ămddov Expivauav, pivovrec ră ăhhaL 
măyra vă ud vă ris ebyevelac rob, ve: 

5rMonofioousv vi îwete ăutowe rijy brjteiz” 

pac, Thy 6noiay, jăpirt Gaia uai Ov ebyâv 

adr Oeozaillâv, Exouev redetorepav zar 7 
mapiv, wa vă Bowie ăpopuijy ri Maxa- 
prâciri rs vă uâc pom ovveyeorepov, 17 

nphe zhipopopiay rîe Beopponpiizov vai Ex:- 

modiro» îjuiv tetac rijs, xai npăc dada 
iv Tv norprapyimây abrie ebyây vai si 
Xopâvy, afzvec yaptoBeinoay Tuiv 6ă fion 

TAVTOG PONAATT,DIOY. 

1730, 'lavobagpioo 10. 

Edya ptorobpev 

Maxzaprâryrt: dă 

Szob Bevmvbet sie 

ră uitata ij "YperEpu 

ziv Gov Tatpiriy Sări 
dus, voi Exopaxwi dn vă 

ps pă narpens 6lă my zaprihraro» 

ac &5ehpoy, Kat aămâryă modă us Exaho- 
păvi, nai, xară Tijy zarprriv Te G5ufovhiy, 

  

Grigore Ghica, lui Hrisant Notara. 

Cu toate că şi prea-nobilul nostru boier 
Hatmanul prin graiu viu, ca dintr'o seri- 

soare mai largă şi mai lămurită, Le va 
înştiință pe Fericirea Ta de orice împre- 

jurare a noastră, şi mai ales de sănătatea 
mea, n'am socotit fără rost ca, lăsând al- 
tele toate să le afli prin dumnealui, să-Ți 

arătăm şi noi nemijlocit sănătatea noastră, 
pe care, cu harul lui Dumnezeu și prin 
rugăciunile-Ţi de Dumnezeu ascultate, o 

avem mai desăvârşită acuma, şi să dăm 

prilej Fericirii Tale a ni serie mai des, 
şi pentru aflarea sănătăţii Tale de Dum- 

nezeu păzite şi prea-poftite nouă, şi pentru 
primirea patriarhiceştilor Tale rugăciuni 
şi binecuvântări, care să ni se hărăzească 

în toată viaţa, spre pază. 
1730, lanuarie în 10. 

Mulţămim foarte Fericirii Tale pentru 

iubirea, părintească pe care o arată față 

de noi, şi Te-ai îndemnât să ni serii pă- 
rinteşte prin prea-iubitul nostru frate. Şi 
cu adevărat multe ni-au plăcut şi, după 

sfatu-Ti părintese, deocamdată i-am făcut



  

xară ră mapby Exwauev riy dovariv owy- 

pouiy mpâe riv "Ewotorijră ro», nai eis rd 
Etije 53v Geha hei, Eyovr:s zapă Beod dv 

ebyây rms aiiov Loiv xai oreptwatv. 
Tis Ss Maxanirqros râxvov îv Xpror 

ai Bhoc ei mode 6ptouobc. 

"lo. Ppqy6ptos Tuixas -Bosf6âac. 

(Legrand, o. c., IV, pp. 200-1, no 191.) 

ajutorul eu putinţă Slăvirii Sale, şi de 
acum înainte nu va lipsi, având de la Dum- 
nezeu prin rugăciunile Tale sfinte viaţă şi 

întărire. 
Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

cu totul la porunci: 

Io Grigore (Ghica Voevod. 

MII. 
Doamna Smaragda, a lui Nicolae- Vodă Mavrocordat, către Patriarhul Hrisant 

trimeterii unui dar. Notara, cu urări de Paşti şi menţiunea 

Swapănăa Acuva Xpbsâvdw Noripa. 
"Ay mă, oz64o0WTară por mătep, 0b% 
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plom novevxhes 1ai Tv XapTpOtOpOv 4 

vexpây 'Avacraotv abrod per ănpas bipteire 

4 TOMbXpovio» GTepehoeoe ele by ăp- 

zaroy xai ămoorohudv abrij Opovov. Tă nau 

pihrară, pov rexva, Bo) Tp00X%0d0! Tij 

“Yperăpav coporăriv Maxaptărnara xi Tijy 

cefaoulav mdrije dettăy ramewoppâvns dan- 

Covrat. Bic omusinv 82 ris mpăe tiv Ipe- 

cepay Maxaprbrita. pas ebhabeiae w05, pă 

ză vă ntumo abri) Ev wnoXrtaNatoy, TApa- 

za vă ză 8ey03j eduevos Xa vă Eye Ti 

zarpirv adr 0bIvOpIv TG ai Baruta 

„oi Beomebeic ed/ni etmoâv po ăpoyai Ev 

fi navei mă 08 Ec râs Vpertpac Maa- 
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1730, Magrio» 10. 

Tic “Yyeripas ooporâris Maxaptociitos 

îv Xprorg Owypărip eis zobe bptouobs. 

Spapăţăa Adpyă, 

i 
| 

| 

Smaragda Doamna, lui Hrisant Notara. 
Deşi, prea-venerate al mieu părinte, nu 

m'am învrednicit în deosebi de venerata 
scrisoare a Fericirii Tale prea-înţelepte, 
dar din cea către prea-nobila jupăneasă 
dumneaei Smaragda şi a noastră prea- 
iubită ..., primind eu toată evlavia sfin- 

tele-Ţi rugăciuni şi părinteştile binecu- 

vântări, m'am lipsit prin această scrisoare 

a mea să mă închin cu cea mai mare 
evlavie Fericirii Tale prea-înţelepte şi, cum 
se cuvine, să-[i mulţămese, rugându-mă 

de prea-bunul Dumnezeu să ţie întru mulți 

ani şi să păzească pe Fericirea Ta şi să 
Te învrednicească şi pe tine a ajunge s0- 
rocul acestui post de patruzeci de zile bu- 

curos şi cu evlavie, şi apoi să 'serbezi bu- 

curos şi cu toată slava și aducătoarea de 

lumină Înviere din morţi a Lui cu cea mai 

deplină sănătate şi îndelungată întărire 

în Scaunu-Ti preasfinţit şi apostolese. Prea- 

iubiții miei copii cu supunere se închină 

Fericirii Tale prea-înţelepte şi venerata-Ti 

mână eu supunere o sărută. 

al înaltei mele evlavii către Tine, trime- 

ţându-TȚi un bohcealâe, mă rog să-l pri- 

meşti binevoitor şi să am părinteasea-Ti 

iertare; ale cărui părintești şi de Dum- 

nezeu ascultate rugăciuni să-mi fie aju- 

tătoave în toată viaţa; iar anii Fericirii 

Iar, ca semn 

Tale fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi pe - 

deplin fericiţi. 
1730, Martie în 10. 

A Fericirii Tale prea-înţelepte fiică întru 

Hristos la porunci: 

Smaragda Doamna. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, p. 242. n 196.) 

  

1043. 

1730, 
10 Marti



1730, 
12 Mart. 

1730, 

30 Mart, 

1730, 

28 Iunie. 

Doamna Zoe, a lui Grigore 
cu urări de Paşti. 
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Ta gihrara Îâv, wi EEopsroe 6 Ban- 
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1739, Mapriov 12. 
Tîs Sijc Moxaprârmroc 15avov îv Xpioră 

xi sic robe 6piouobe, 

Zi, Aduva, 

(Legrand, o. e. IV, p. 244, no 197.) 

  

MIU. 
Ghica-Vodă către Patriarhul Hrisant” Notara, 

Zoe Doamna, lui Hrisant Notara. 

Venerata-Ți scrisoare cu toată evlavia 

primit-o, şi pentru sănătatea-Ti de 
Dumnezeu păzită foarte ne-am bucurat; 
am cunoscut şi cele din lăuntru, şi mul- 
țămim Fericirii Tale pentru rugăciunile- 
i părintești şi patriarhiceşti către noi, 

pe care nu ne îndoim că ştii prea-bine Feri- 
cirea Ta cât de mult dorim a le primi 

oricât de des, ca unul care cunoşti vechea 
noastră bunăvoință şi iubire către Tine. 

Pentru care şi rugăm să nu ne lipseşti 
iarăş și adesea de o bucurie nesfârşită ea 

aceasta a, veneratelor Tale scrisori. Iar, 

de oare ce acum se apropie şi prea-venerata 
serbătoa-e a celui din morţi Înviat, (ne 

rugăm] să Te învrednicească pe Fericirea 
Ta să o serbezi în deplină sănătate şi în 
toată fericirea, cu strălucire şi cu toată slava, 

acum şi întru mulţi ani, cu dobândirea 
tuturor celor bune. 

Prea-iubiţii noştri şi mai ales finul 

Tău cu toată evlavia sărută dreapta Ta, 
prea-venerată. lar veneratele-[i serisori 

să ni se dea în toată viaţa. 
1730, Martie în 12. 

am 

A Fericirii “ale fiică întru Hristos şi 

la porunci: 

Zoe Doamna. 

MIV. 
Grigore Matei-Vodă Ghica, al Moldovei, dă 500 de lei pe an din venitul 

vămii Galaţilor bisericii Sf. Voevozi de pe Marele-Canal din Constantinopol. 

(Bibl., Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MV. 
Constantin Mavrocordat către. Patriarhul Hrisant Notara, despre primirea 

de el a Vlădicăi de Betleem. 

Kwovoravrivoc  Mabpoxopăăroc 
Norâpa. 

Xp0546o 
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Constantin Mavrocordat, lui Hrisant No- 
tara. 

Scrisoarea. vrednică de închinare şi ve- 

nerată a Fericirii Tale, trimeasă mie prin 
preasfinţitul Mitropolit de Betleem, am 
primit-o cu mânile înălțate şi cu toată 

aplecarea evlavioasă şi supusă şi, aflând 
sănătatea Ta prea-dorită mie, din inimă



voririjy ai Zperorăriy wo abrijs bytelav, 
ămh wapăias S50Emoze Thy zen ?pabpobvea ai 
Saoohă - 2 PA . 

VA DDAITTO VIA AVT(  AXŢLOY 026 0DTLy04 

A d z „o * a a. 

îmmavâz BEoma tva i. sie Th Stijc dap 

Mer Ti "Yuerăpay Ara prăe e îv GAg- 

hip Spteta [no] waxpoârărriat, vă vă ano- 

Manfăyo 2, 6 edhzfis mbrijs dodhos, 2â)- 

zore răs narptiăs adris ebyăe ai sonotixăs 

2Dhoţias. "Envov mai ră 2ostz ouetobusva Ţ A TA Stp=$t)s [E 0DI5Vă. 

Kai, zepi uăv rîje Tpbs Su TOGIDTIS PATpL- 

xi arie dvănae x deonoririje ebvolas 
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zp5âvu.os 2âvrore sis 

wepârijtoc adr05, pă Boy Gr AntjAanoz pi 

05 drprorăro un) Abfăvro» wa pLhoSTap- 

jorăzov po» marpbs Tăoav rii 7 deflo- 

ot, vară To Tis 

zis adrod “Ybrjhăraroc. 

Atopa 83 rijs Geonorixije abrijs Enteyelae 

ebuevelac 17 evolis 
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pour ai. Beonottiy Aris Entraypă- 
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raroc abrîjs 0obhos, He a! zavăguar wat Beo- 
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Tis “Yuerăpac ooporărie Mawaptorriros 
j p is Î 

wie tv Xptorâ nai sie răe narptăăe arii 

mpoorajăs ranetwâraroc dobhoc. 

Rovsravrivoc Movpovopăitoc. 

(Legrand, o. e. IV, p. 245, n 198.) 

  

am slăvit pe Dumnezeu sfântul care Te 

apără şi Te păzeşte, de care mă rog fier- 
binte ca şi de acum înainte să Te pă- 

zească pe Fericirea Ta în deplină sănătate 

întru mulţi ani, ca să mă împărtășesc şi 

eu, evlaviosul “Tău rob, totdeauna de pă- 
rinteştile Tale rugăciuni şi stăpâneştile bine- 
cuvântări. Am cunoscut şi cele pe rând în- 

semnate. Şi, pentru atâta iubire a Ta părin- 
tească și stăpânească bunăvoință (decât care 

nimie nu-mi e mai cinstit şi mai dorit), Îţi 

mulţămese foarte. Iar, pentru Preasfinţitul 

de Betleem, să nu Te îndoiuşti Fericirea Ta 

că după neapărata mea nevoie l-am primit 

cu înaltă evlavie și iubire, şi voin fi gata 

totdeauna la orice cerere a Preasfinţiei 

Sale, cu toate că a primit de la prea- 

înălţatul mieu Domn şi prea-iubit părinte 

toată cinstea şi buna întâmpinare, cu multă 

bunăvoință şi priinţă a Înălţimii Sale. 

Şi mă rog de stăpâneasca-li aplecare 

să nu mă lipseşti nici de acum înainte de 

veneratele-Ţi scrisori şi stăpâneştile po- 

runci, şi voiu fi totdeauna prea-grăbit al 

Tău rob. Ale cărui preasfinte şi de Dum- 

nezeu ascultate rugăciuni să-mi fie aju- 

tătoare în toată viaţa. 

1730, Iunie 28. 

Al Fericirii Tale prea-înţelepte fiu în 

Hristos şi la părinteştile-Ţi porunci prea- 

smerit rob: 
Constantin Mavrocordat. 

  

MVI. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre Vlădica 

de Betleem şi alţi egumeni ai Sfântului Mormânt. 

Nixâhaos Maopoxop5ăroz Xpwsăydp No- 

Tip. 

Tb vară zod maweporăzo» Gio» Mrjrpo- 

zoMiro» Bret, zenp6iy Tpiy vpăuua Tis 

"Yuarâpas Maexpiâzijros pet edhxbatas Tsio- 

es mb hăfopey, Xa dă Thy Srerorări 

brie byietav Nav Eăpnvey, îv BezehârroL 

ș e ui ete mb Etfe 5 = y, >E5s e ai ete mb Eta urs saoToy, "l58/- 

Ş,
 

5 
Bay 85 aa ms fepăs als ed/ăs Wa 

A 

mazpinăs edhoyias, 47 ED /ADLOTODWEI XITA 

zoă ră “Ypertomg Marapiberiet, Ervoney 

zi ză Ev adr Grpstobuaya, Kai, Zepi uâv         

Nicolae Mavrocordat, lui Hrisant No- 

tara. 

Scrisoarea Fericirii Tale trimeasă nouă 

cu Preasfinţitul de Betleem cu cea mai 

mare evlavie am primit-o, şi pentru prea- 

dorita-Ți sănătate foarte ne-am bucurat, pe 

care să o ţie Domnul şi de acum înainte 

nescăzută. Am primit şi sfintele-ți rugă- 

ciuni şi părinteştile binecuvântări, şi mul- 

țămim foarte Fericirii Tale. Am cunoscut 

şi cele înlăuntru însemnate. Şi, pentru Prea- 

“sfinţital de Betleem, dăm ştire Fericirii 

1130, 

28 Iunie.



1046 

mob navteporăre» Brfhety, 8iSowev etânow 

Ti) “Yperepa Maxaprârrjri Or. nai roy 286/- 

Omuev peră rije mpoonxobyne"prhoppoobvije xai, 

XATă tăy dtoptou dy adrjc, rdv XATeGTT,0Iey Xa. 
Tjp.ete oby Qeq jrobuevov 705 iepo u.ovaorrpiov 
Bawapesriov, mai răy Enapanetinuev ră G£- 
0vra Xa Gbyreivovra sic Tijv Exopehi) ai 

smatveriv xâtpynov rîjs Evmiotrevdatorje ad- 
ro emoraoiac, uă Bhov 6nod îjtebpouev ri 
âpmerai stay al oophrarat raparyehat wi 

maparveoete râs “Tuerepac Moxapibrijroc npăe 
rijv adrod Ilavreporijza: &d ai ypmstăs E- 

midac Exyovey Ori, os 8£ Gnahâv vb ă- 

varpaxeis sie iv Bobhevow rîc “Ypertpae 
Maxaprârnroc, ai zâvrus eo5 ovvatponut- 

va, Ko. Bă râv tepăv abris sbyâv, Dede: 
păvi wa ăfloc oiwovâpos wi ntotbe Gepă- 

mov rod re [lavyytov Tâpov nai rije “ue- 

repus Moxaptâciiroc, Exovrac 1oi E uEpove 

was Tăoay Eniovetiy mai ebvotay. Măc Exa- 
Mopăvyn 68 vară -mohă 0mob ăroxarearătiq 

xp adie sic rodro rd Gefăoutoy vovasti- 

puov ăptepebe, vale îjiro xi E6 ăpyiic, ai 

edxaptotoduev ij "Fuerspa Mavaptbrijrt, eb- 
proxâuevor wa Îjeic dă novrăe ele ră ma- 
rpixă abrie vebuara nai. TpOBTĂNWArA ETot- 

WOTATOL, 

Ilepi 88 rod dotwrărob nporio»utvob rob 

adrob povaoryplov, xaboc pile mai 1) Y- 
erepa Maxaptoric, obro noi fueic răv Era 
pamyeihaey Vă Râu, xoi Erte 0Shet "tva, 

meri, ai oi rotobrat eivat brd tijy deono- 
retayv rîjs “Yuerepae Mavaptârros. Tă 0- 

wotoy Bee ăxodoviijo uni mepi rod datu-. 
rârov ăpyiuavăpirov ua XaOrrousvov rob 

ipod wovaorijpiob rod “Ayiod Lewpyiov” Gu 
she Eebon î “Ywerepa Mavaptârrs dr Î] 

Navoatbrris rob Topa 8ăv etva ofevie, xa- 
Boc zwes ris rd EnapădeGav, OA, ut Tv 

GolGerav mod Bec za 3 iepây abrie e5- 
pâv, Emavehafe ri biptetay rod xai sivat 

va, nai The ai sis ri unbprijv eis Qy- 
Tăuoiy ae” vai, pă Ghov Oro ua “ro vai 

ăoB=vije, mădv Ervn ăos wobepririie xi 

nixovâwos epoviwos' dev wăe paiverat eb- 

hoioy, za Thy napanzhoduey, tv etvat Opro- 
us arie, Vă ni Bhhap0ă, Ori ai owpyzi 

dama mây Îjţovuăvwy 85v xâuvovoty Xa 

ie mă wovaoriipta apă mâvovy 6h36riv îi Cr 
ay, ME Ghoy mobro măi dEţoney: vada 

cv
 

O
S
 

px pa , pita, Erle wat Beher num. 

+ pă 7 = af 

oby Oe& ămorehstootv ris rob lepob abrîe. 

weroyiov ginodovs' 6 dytoc Bebe vă drapw- 

| 

  

i 

Tale că l-am şi primit cu prietenia cu- 
venită, şi, după hotărârea Ta, l-am aşezat 

şi noi eu Dumnezeu egumen al sfintei mă- 

năstiri Văcăreştii, şi i-am făcut cunoscute 
cele cuvenite şi tinzând la folositoarea şi 

vrednica de laudă ocârmuire a adminis- 

traţiei încredințate lui, deşi ştim că sunt 

destule prea-înţeleptele înştiinţări şi în- 

demnuri ale Fericirii Tale către Preasfinţia 

Sa; pentru care avem și bune nădejdi că, 
fiind adus din frageda copilărie la slujba 
Fericirii Tale, şi ajutând întru toate Dum-, 

nezeu, şi prin sfintele-Ți rugăciuni, se va 

arătă şi vrednic cârmuitor și slujitor ere- 
dineios al Preasfântului Mormânt şi al 

Fericirii Tale, având şi din partea, noastră 

toată îngrijirea şi bunăvoința. Şi ni-a părut 
foarte bine că a fost aşezat încă odată la 

această venerată mănăstire ca arhiereu, 

precum eră şi dintru început, şi mulţămim 
Fericirii Tale, fiind şi noi întru toate 
prea-gata la părinteştile-Ți îndemnuri şi 
orânduieli, 

lar eu privire la prea-veneratul proe- 
gumen a] acestei mănăstiri, precum po- 
runcești și Fericirea Ta, astfel şi noi l-am 

înștiințat să facă, şi aşă va fi, căci şi unii 

ca aceştia sunt supt stăpânirea Fericirii 
Tale. Ceia ce va urmă şi cu privire la 

prea-cuviosul arhimandrit şi categumen al 
sfintei mănăstiri a Sfââtului Gheorghe; 
însă vei şti Fericirea Ta că Preacuvioşia 
Sa, acum nu e bolnav, precum Ti-au spus-o 
unii, ci eu ajutorul lui Dumnezeu şi cu 

sfintele-Ti rugăciuni, şi-a recăpătat sănă- 
nătatea şi e bine, şi a venit şi la Curte 
întru întâmpinarea noastră; şi, cu toate 

că eră şi bolnav, iarăş s'a arătat vrednice 

cârmuitor şi gospodar cuminte; pentru care 
mi se pare că e bine, şi Te rugăm, dacă 
e voia Ta, să nu fie schimbată, căci desele 

schimbări ale egumenilor nu aduc alta la 
mănăstiri - decât numai vătămare sau pa- 

gubă. Cu toate acestea iarăș zicem: cum 

pofteşti, aşă se va şi face. 

Prea-mare bucurie am avut şi pentru 
săvârşirea cu ajutorul lui Dumnezeu a 

clădirii sfântului Tău metoh; Dumnezeu
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adrije ebyâv vă 8ey0f) robe Rn Tov ui 

vi adtâvn 13 DRApXOVTĂ To. 
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zod Baxapeorio narpiapyirbv anu ec 
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Tie “Tuerepus Maxaptorritoc vibe îv Xproră 

ad Ghe ete Tod6 6ptop3h. 

“lu. Nushaos Bosf55ac. 

(Bibl. Ac, Rom., copiile d-lui M. Ghedeon 
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Sfântul să Te păzească pe Fericirea 'Ta 
ca să Te bucuri de atâtea osteneli ale 

Tale şi de atâta mnncă. lată deci şi noi, 

prea-venerate părinte, trimetem din ale 

noastre la această sfinţită, clădire două mii 

de lei întru pomenirea răposaţilor noştri 

părinţi şi a noastră, şi rugăm pe Feri- 

cirea Ta să-i primeşti, căci ştii câte chel- 

tuieli au mers şi la noi, atât la zidirea casei 

noastre, cât şi la alte părţi; iar Dumnezeu 

Sfântul să dea Fericirii Tale uşurarea de 

săvârşit şi a acelei sarcini. Am văzut ce 

râvnă dumnezeiască şi grabă au arătat şi 

toţi cei de aici prea-cucernici creştini la 

zidirile tutulor sfintelor biserici, şi-i fe- 

vicim şi-i lăudăm şi ca sfinţi îi socotim. 

Dumnezeu Sfântul prin cele de dânsul 

ascultate rugăciuni ale Tale să primească 

ostenelile lor şi să crească averile lor. 

Gramata-Ţi patriarhicească pecetluită 

pentru scutirea sfintei mănăstiri a Văcă- 

veştilor după porunca Ta se va pune în 

lucrare. Ci numai ne rugăm de Fericirea 

Ta să avem şi de acum înainte adesea 

sfinţitele-Ți scrisori, ea să ne bucurăm de 

prea-dorita-Ți sănătate şi de părinţeştile-Ti 

rugăciuni, care să ni fie ajutătoare în toată, 

viaţa; iar anii Fericirii Tale fie de la 

Dumnezeu prea-mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1730, Lunie 28. 

Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la porunci: 
Io Nicolae Voevod. 

  

MVII. 

loan (Cupariul?) către Patriarhul Hrisant Notara, despre venirea Vlădicăi 

de Betleem ca egumen la Văcăreşti şi despre trimeterea operei lui*Nicolae-Vodă, 

„Răgazurile lui Filoteiu“, precum şi despre alte cărţi şi despre isprăvirea metohului 

Sfântului Mormânt la Constantinopol, precum şi despre dascălul 

“Emeorodi, “loiwwov (Rovzăpij;) 7păe Xgph- 

gavfov. 2mhobsa my Xmet&rw zod Mjzpozohira» 
, i i i 

Brbhsiu, 2% zh AROSTONI? Etpoip4000 Ti 
i | [7 Five 

ybs Gopipăuparos 70 NrzohineBo5a mai zepi 
XA pps 

zoo ov Briioy. 

Ti “Yueripzy oozwzătiv Matt ta 

BodhRâs 2007406, 47 Ti, nsfacuia adr7js 

Betrăv zazervor pus ASTAgat, D269e0$ 335 
Â 

zmyr05ovâp0d Beod 705 GHEnaty 17 Bepippi 

pentru Văcăreşti. 

Scrisoarea lui loan (Cupariul?) către 

Hrisant, arătând plecarea Mitropolitului 

de Betleem şi trimeterea manuseriptului 

unei scrieri a lui Nicolae-Vodă. şi pen- 

tru alte cărţi. 

Fericirii Tale prea-înţelepte cu supunere 

mă închin, şi venerata-Ţi dreaptă cu sme- 

renie o sărut, rugându-mă de atotputernicul 

Dumnezeu să apere şi să păzească pe Fe- 

1047 

173. 

25 lunie,
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a 
ricirea Ta prea-înţeleaptă în cea mai 

înaltă sănătate şi neschimbată fericire, cu 

întărire întru mulţi ani în Scaunul Tău 
preasfinţit şi apostolese. 

Serisoarea vrednică de închinare a Fe- 

ricirii Tale prea-întelepte trimeasă mie prin 
preasfinţitul Mitropolit de Betleem am pri- 

mit-o cu cea mai înaltă aplecare supusă 
şi, aflând prea-îmbelșugata şi mie prea- 
dorita sănătate şi putere a Ta, peste mă- 

sură m'am bucurat și mult am slăvit pe 

Dumnezeu Sfântul, care Te mântuie şi Te 

păzeşte. Am cunoscut şi cele înlăuntru 

serise, şi, în ce priveşte pe Preasfinţitul de 

Betleem, să afii Fericirea Ta prea-învăţată 
că prea-înălţatul mieu Domn a primit pe 
Preasfinţia Sa cu cinstea şi ospitalitatea 

cuvenită, şi, după porunea Lui, l-a pus 

egumen al sfintei mănăstiri a Văcăreștilor, 
şi-l are întru multă bunăvoință, şi nădăj- 
duim, cu mila celei mai sus de fiinţă şi 

prea-sfinte Treimi şi prin rugăciunile Tale 
primite de Dumnezeu, să mulțămească Prea- 
sfinţia Sa şi pe Fericirea Ta prea-învăţată 

şi pe prea-înălţatul mieu Domn, căci şi e 
cuminte şi vrednic. Nu voiu lipsi nici eu, 

robul Tău, după neapărata mea datorie, 

să mă port totdeauna faţă de Preasfiuţia, 
Sa cu căzuta evlavie şi după stăpâneasea-Ti 
poruncă să fiu ajutător şi sfătuitor, cât 

am roșt, la orice nevoie şi afacere a Prea- 
sfinției Tale. Şi despre aceasta să nu Te 
îndoieşti Fericirea 'Ta. 

lar pentru prea-cuviosul arhimandrit şi 
-catigumen al sfintei mănăstiri a Sfântului 

Gheorghe, pentru că serie Fericirii Tale 
prea-înțelepte mai pe larg prea-înălţatul 
mieu Domn şi Preasfinţitul de Betlecm, 

m'am îndrăznit să împovărez şi eu auzul 
Tău venerat cu o repetiţie. 

Mare şi neasămănată bucurie am simţit, 

preafericite stăpâne, cunoscând, din vene- 
rata-Ţi. serisoare şi din viul graiu al Prea- 

sfinţitului de Betleem, îndeplinirea cu 

Dumnezeu a sfintei clădiri a veneratului 
Tău metoh. Dumnezeu sfântul să-Ţi dă- 
vuiască mulţi ani Fericirii Tale ca să Te 

bucuri îndelung de astfel de clădiri sfinte de 
mult preţ. Pentru care iată că trimete şi 
prea-înălțţatul Domn ea ajutor două mii 

de lei, şi nu mă îndoiesc că-i vei primi



dr Behet ră 8ey67) 1) "Vueripa zâvoozos Ma- 
xaptrije peră nuzpiniie Stoprîis, 17. wâvoy 

6 Gmoc Bebe dă zâv navonioy dbris ed» 

vă Xapiim wat zi ebosfeorăr Ybmhorart ad- 

mob Brawoviy Gxh6ynTroy ai Greptwaty 70- 
)w/pâwov, dă vă Emâptoat xai ete mb 6Elie 
at mpbc năvrac ebroia mîje abrod “Tyrjh6- 

raros, 
"60 mâne ri “Yuerepa coporăry, Ma- 

xapiărirt Ex wâpove uov xai ră rod (Prho- 

6£0v Ilâpepya, xoi 8towa Tie Geonortxi)s 

adrîs ebpevetac, 05 wâvov vă ră 8eydij be 
mapă Bobhov abrîe, ăhă moi vă mvhayd&- 

aw vâxâora, jopie vă peroyerevfow sic 

ăNo 2pownoy, ads za zpohafovros six 
vpărer mepi robrov Ti) “Vperâpa 7avo6tpwp 

Maxap6rqrt. “Orav 88 uerahorrtadi) ai rd 

&repov fu6tov nai avriypapbi), râre dEAw oretmj 

vi Exeivo. "EhaGa moi ră wară Aarivuav 
Sena Bia zo5 ăotBiuo» uawaprorărov Nex- 
rapinv, vai BEho ză Banorpăoq is mode riv 

hazul Grăhexroy Entorautvo, AT Tăv 

Gptouby adrîs. 
"Eerăi) aai 6 mpi rob Baxxpeario» rpo- 

wzMerqdeie drâdonahoc, dă răe miriac On0b 
oqpetoi î “Vperepa Maxaptbris, Epetvey ab- 

561, âs oretm îi Maxaptornis adrâe %hhoy 
Ono vă avi adr îxmvbe nai fos tă 
abriv riv Emoraoiav” nai 6 bbrjddrarâe pot 

AdBăvrns ră orâpyet. Maxapile rby Eawrbv 

-ns 'î “Ywertpa ooporăr, Maxaptâric, cv 
Behey Enirbym Totobrov vpapâns, ubrivoe 
od răc Ginxhipobe meptbGovs vă 6optovwy, 
XMNă pi6vov rods râvave Xa Tis npoowâiac, 

Todr» 6uwc, mb vă dtopdvy, ivăg răe 6)o- 
xhTpovs neptbdove, Tapafiaâuevoy ai G5Y- 

xpwyâuevov pă 7d tdlovg, Tivov Tây Evrodda 

“pagtwy, râv 6roloy 05 p6voy a! nepioăot, 
&Na xai. oi Bhâxhqpot Exiorozi Ivofzy îwe 
„ăro ypitova Gopfooene. Th ris “Vpers- 

pac Monaprârijtoc eiva zhEoy avent. Kai 
zabra păv oqustobodwoay be Ev utpet /apt- 

zvztay,55. Tijv 85 “Yuerâpav zăvouzov Mona 

poe qza Nzaps anhxezebo vă pi vă Dacepi 

biz | 
a , 

sis rd Es râv osGaGuiov YpauăTov 
a 

= 2 

„ai dzozoraây abrijs apostațudrav, roi dEhet 

d
 

pă sper Bă muvrbs petă rije mbrijc Gobituijs 
mpoOnpiac vai Erotârazoy, "He a! zavătat 
„oi BzomaBsic 200 etmodv pot Apo Ev 

fi navri, 
4), "Lodyiob %B!, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

! Autografă. 

  

Fericirea Ta prea-înţeleaptă cu părintească 
dragoste, şi numai Dumnezeu sfântul prin 

preasfintele-Ţi rugăciuni să hărăzească şi 
prea-cucernicei Tale Înălţimi durată nezgu- 
duită şi întărire întru mulţi ani, pentru 

ca să se reverse şi de acum înainte bine- 

facerile Înălţimii Sale către toţi. 

Iată trimet Fericirii Tale prea-inţelepte 

din partea mea şi „Răgazurile lui Filo- 
teiu“ şi mă rog de stăpâneasea-Ti bună- 

voință ca nu numai să o primeşti ca dela, 

un rob al Tău, ci să se păstreze ca inedit, 

fără a se împărtăşi altei feţe, precum şi 
mai înainte scrisesem în această privință 
Fericirii Tale prea-înţelepte. Şi, când se 
va tălmăci şi cealaltă carte, şi se va, prescrie, 

atunci îţi voiu trimete-o şi pe aceia. Am 
primit şi cele zece. cărţi împotriva Lati- 
nilor ale răposatului prea-fericit Nectarie, 
şi le voiu împărți la cei ce știu limba 

latină, după porunea Ta. 

De oare ce şi dascălul menit pentru Vă- 
căreşti, pentru pricinile arătate de Fericirea 
Ta, a rămas acolo, să trimeţi Fericirea a, 

pe un altul care să Ţi se pară destoinie 
şi vrednie pentru această ocârmuire; şi 
prea-înălţatul mieu Domn voieşte aşă. Te-ar 

bate fericea pe Fericirea la prea-înţe- 
leaptă dacă ai căpătă un scriitor ca acela, 
ale cărui periode nu sunt să le îndrept, 

ci numai tonurile şi accentele. Ci aceasta, 

să îndrepte cineva periodele întregi, com- 
parat şi asămănat cu limba unora din 

scriitorii de aici, la cari nu numai perioa- 

dele, ci și toate scrisorile au nevoie de 
îndreptare de sus până jos. Al Fericirii 
Paie e mai nesuferit (sic). Și acestea fie 

spuse pentru plăcere. ar pe Fericirea Ta 

prea-înţeleaptă o rog frumos să nu mă 

părăsească şi de acum înainte cu venera- 

tele-Ţi serisori şi stăpâneştile-Ţi porunci, 

şi mă vei află totdeauna cu aceiaș supusă 

grabă, foarte pregătit. Ale cărui rugăciuni 

preasfinte şi de Duinnezeu ascultate fie-mi 

ajutătoare în toată viața. 
1730, Iunie în 29. 

80613. Vol. XIV, partea a II-a. 
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1719, 
(pusă din 

greşeală 

la 1730) 

3 Iulie. 

1730, 

e. 8 Iulie. 

MVIII. 
Partenie, Mitropolit de Larisa, către Patriarhul Hrisant Notara, despre „0 

câsă a prea-slăvitului dumisale Theodorachi, la Stavrodromi“, pe care nu voiește s'o 

iea alţii decât orfanii, arătând că i-a scris odată cu scrisorile Domnului şi că „de 

la prea-înălţatul Domn a primit răspuns“. 

Tpâpp.a TIapfeviov, Mnrporohirov Anpioo1s, mepi mivog broficenc ldwruie, Xertto- 

vâvne Tp6e riva Înrepuva. 

Moxaporare, dpibrare Xa GozuTATe dtonora, mătep xai Ilarpiăpya ri wine n6- 

hewe “lepooahip, nai măone ahmorivne, xbpre, xbpte Xpboavbe, miv “Ywerâpoy Xefzoptorijra 

ue” Bone edhafsias TpGOKWĂ. 

“Ozay Euehev “îi Moxaptărije buy vă ănodqy.jog &vrebbev eie ră aro, sia rs dva- 

măpei îxertâc dă winotoy Sonintov 105 îvăoforătov ăpyavros xupirlrj Qeodopăxn, ârod sbpio- 

zerat sie tb Sravpodpâpu, Eumpoofiev rod Gonmrio» rod wawopirob &tudEhpo» pie, vă Ndâr Tijy 

2muptheav rabegv dnod vă zăv zopaziviisij vă pijv ră Boom eis hhoy cva 6Evov, mopet etc ră 

. 

dppavă” meţi rod 5noio» eiye voi vpădetÎ Moxaptorac ou nâc Eovvriyere rod ăpXovtoc, vai 

amenpt0q vă xăpaj ri tâcijotwy, mhiv 05he Bre vă etvat xai uă vijv Yvpijy rob &dehpod 705, 

enetăi] mai adrhe ăweaireve dă ăhdove. Kai, ăv rod pă 6 ădehpbe rob, ore fise rd âbon 

z& înop daca Ţă howmăv styaney Xăf rotodrov Ypăpuua ai mb măy dăehpâv Tov mpbe Ti 

abrod "Evăotorara, voi petă ai ăhhov Entotohâv râv "AnBevrây 7b 2Edhawev ete mhixov zic 

Moxaptâraris rns, xoi ră 28oxamev vă oradăoi. Kai mapă pâv rod Dbqhorăto» - Ab6$vrob 

îMfouav ănâxptotwy ris EztoroNis 5nnd îvpăpapay mpbe riy abrod "Exhapnpârata” zapă dă rije 

Maxapârrâe ne dv îhâfouev, voi bnontebouzda păjnoc xoi Eywe vapia Andra, val Expă- 

moav ră pă nod Eăfouev mpbe roy vbp Qeoâmpârny, moi mb robrov o5u,6() vă norb- 

-zopzy, xi vă zpozoplisoby No vă md năpovy, nai vivrj perăhm 6haâm sis ză Somijrtoy rob 

ztaăthpov pac. Bis robro vai nâhw naprnahă rii Moxoptârară. me Thy ppovriăa rabtny Vă 

cip Xă6m ăndvo ns vă răni pas, vă Thy Exrehton, vals vi mporepoy Tij Ema pană. heoa, 

vă vă mpoyopiisni wavăva îumâăroy, ai mpotevnbij 6hăân oby 1 rbxodoa ele rd Gonijttov po» 

cod îtadehpov pac, e simouev. Kai mepi robrob u& Bădjoc meptutvopey dăm abrijc nov Th 

redoe* ua cefaculay 4drâs m ăptoty Eu omor ri Zeprapode Spetae crje păpuari. “He 

oi ai dipun mai Beomeete ebyoi stmoav înot puya £y nave râ im. | 

ad, "lovhtov %!, 2v rîj Kovoravrivovnd)et. 

'0 sic robe 6piouobe ris Yuerspac Maxaptriros, 
Aapisons Ilapbevoc. 

(Bibl. Ac. Rom., eopiile d-lui M. Ghedeon.) 

MIX. 
Un necunoscut către Patriarhul Hrisant Notara, despre afacerea unor sina- 

goge evreieşti şi pretenţiile de preseanţă ale Mitropolitului de Teba faţă. de cel 

de Betleem. 

"Entoroi, ho» mpbs rhv "lepooohbuwy | Scrisoarea a unui necunoscut către al 

Xpboavfov, ăppvonpăvn Brarhmrztouode  us- | Lerusalimului Hrisant, înșirând certele între 

zatd rây Mnrpozonrâv Bp0heău, vai Ono. | Mitropoliţii de Betleem şi de Teba. 

Tv “Yperspav coporărny Moxapiâznra nai! Fericirii 'lale prea-înțelepte iarăş cu 

ubBia Bovhxâe mpoonovâ vai ri ceâxopiay supunere mă închin și venerata-Ţi dreaptă 

cu toată evlavia o sărut. 
Pentru câte ştiri le-ai arătat Fericirea 

udzăs dettăv zavevhabc donătouat. 

Mă răe Boms etătioste 2onustmoev î] Yuerepa 

ooporătn Maxaptâzne xoi 70 binhorăre vot Ta prea-înţeleaptă, şi prea-înălțatului mieu 

A5d6âvry, xăvre râs Eveorboas, RoN)Ă Exa- Domn, şi în cele de faţă, mult i-a părut 

Aopâvr ră adrod “Tumhornr, nai Navy e- | bine Înălţimii Sale, şi foarte a mulțămit 

-aptornoz ri “Vuenipa Maxapiârirt, wăhtora !  Fericirii “Pale, mai ales pentru cele din 
Adi 1 WET po io 3 

mă mă ămă Băponne, xados Băhet zinpo- Europa, cum vei afla şi din strălucita seri- 

w0pn63 wa ămb Exhăuzpov “păunaras Tis . soare a Înălţimii Sale. 

adrob “Yuqorpros.



[i 58 6ră râv Sfpainâv obyaţoiwy 80- 

Gzioav ădetay, ănexpiân î adrob “Ybnă6rqs 
cr i s p cv z Z 

Or, nad ră mepripăpet 1) “Tuerepa măvoopos 

Mavaptârne, ore Eye Î hiBsta, mal or26- 
âpa &onr0n mep: robrov, wai ho Băv wat 
AA = + S , o. 2 

vă simobwev, ei pi p.6voy: Koproc y&vorzo theme! 

[lepi 5 rob novteporăro» neo 05, 
mi pi mai XEyew; "Ada ăvafăosic cavbv 
i Bov &v ri xapâia 'Abrob" 6 yăp byqh5- 

rozâc pot Abftvrne, dă riv mpăc râv “ Aytoy 

Tâgov ăxpay yptotavixijy ebhăbetay abrod, 

topioac rby naveporazoy ytov BOhetn, vă 

orăzerar îv ri, adOevrinij înxhnata ăvbrepos 
rod io» 0fây, obros 08 pbvov ăoyăhe 
uoi &âmuovei,. AP Ert mai ăvâiorarat Eviore 

role Îpewoyimote Emirăuaat, iai mnepi fad- 

p6y Enapytây Voi Wuăroy pthooopsi, mai 

jemuerpiavy e eimeiy merepyetat, ut Gov 

9mod 6 proc BrjOhesu, dvibrepos măvrore ta-, 
rarat” moi wâvov 6 toc Bebe dtă rây na- 

voțioy adrîe ebyâvy vă Bahbog rode XaTvobs 
risc oiljozoc adrod, xi vă răy mapaubdijom, 

dă vă mov Eyoouey măvrore Tyjhtrobrov, otoc 

ai Zori, moi tarot. Koi abis ai mavăytar 
abrijs ebyai etnozy ueT ây0d. | 

(Bibl. Ac. Rom., eopiile d-lui M. Ghedeon.) 

lar, dacă Înălțimea Sa a răspuns pentru 
voia dată cu privire la sinagogele evreieşti, 
e că, precum spui Fericirea Ta prea- 
înțeleaptă, aşă este adevărul, şi foarte s'a 
scârbit de aceasta, şi alta nu mai rămâne 

să spunem decât numai: Domnul fie mi- 
lostiv! 

Iar, cu privire la Preasfinţitul proin de 

Teba, ce trebuie să spunem? Alte înălţări 

au străbătut acum inima lui; căci prea- 

înălțatul mieu Domn, pentru înalta-l evla- 
vie creştinească față de Sfântul Mormânt, 
orânduind pe Preasfinţitul de Betleem să 
stea, în biserica domnească mai sus, decât 
Preasfinţitul de Teba, acesta nu numai că 

se mânie şi se indignează, dar se şi împo- 

trivește 

sofează 

une ori poruncilor domneşti şi filo- 
asupra treptelor eparhiilor şi 

regiunilor, şi face, ca să zice aşă, 

geometrie, cu toate că Preasfinţitul de 
Betleem stă totdeauna mai sus; şi numai 
Dumnezeu Sfântul prin preasfintele-Ţi ru- 
găciuni să împrăştie fumurile prezumpţiei 
lui, şi să-l mângâie, ca să-l avem tot- 

deauna atâta, de mare cât şi este şi va fi. Şi 
iarăş preasfintele-Ţi rugăciuni fie cu mine. 

asupra, 

MX. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre cetirea 

cronicelor ȚŢerii-Româneşti, în timpul ce-l lasă liber războiul turco-persan, şi mul- 

tele cereri ce a avut să îndeplinească ţara. 

"Entorohi, Nwmohăob Mavpoxopăro» zpăe 

zby “lepocohbuwy Xp5boavov, zepi rivay Gvy- 

Xp6vwov zodtrixâv sitjoewy. 
Tv “Yperepay Mawagrârara vai adie e- 

)o6ăs zpooapopebovres, ri tepăv abrie deâtăv 

donătâue07, 

Edyaptorodyev ri “Yperepa Moxapibratt 

mai Bă ră tduoyeipoe îrpapuyldevra Anat 
ai fie, xi warerthiioauev my lepbv arii 

japuariipa, TAmpocopobuzvat 47 E T05Tob 

Grei ăvâhafec, ady ză, rijv Ererozăray înrtetav 

abris. 

A2y jmogobuev vă vij Bavudoouey vai 

zi aprrnorăriy adTiis 
BVYETOTĂTOLE EUAAGUVDS, 

GpOVI,GLV WAL TObS 

[legi 35 sije fjerepae masaoriozos ban- 

uategada 7 păwouey; Ric zăs tozopine cîjs 

Baia BhSzoyey, Gri, vrac Enorpatelas ste 

sv Vlspoiay, =tpev Avea ads 6 zâzos" ele 

| 
' 
i 

Serisoarea Ini Nicolae Mavrocordat către 

al Ierusalimului Hrisant, despre unele ştiri 

politice ale vremii. 

Către Fericirea la iarăş cu evlavie în- 

dreptându-ne, sfinţita-Ţi dreaptă o sărutăm. 

Mulţămim Fericirii Vale şi pentru cele 

scrise cu însăş mâna Ta odată şi de două 

ori, şi am sărutat slova Ta, aflând şi din 

aceasta că ai recăpătat cu ajutorul lui 

Dumnezeu prea-dorita-Ţi sănătate. 

Nu putem să nu ne minunăm şi de 

prea-pătrunzătoarea-Ţi minte şi de prea- 

cuminţile 'Tale socotinţi. 

Jar cu privire la starea noastră ne mirăm 

ce să seriem. Cercetăm în istoriile 'Ţerii-Ro- 

mâneşti, căci, fiind expediţii în Persia, a a- 

vut uşurare această țară; nouă necontenitele 
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1130, 

8 Iulie. 

fiăe at &hdezănhat azi dowwrdorat zpoc- 

rara EnpoGăvn51y peyahorâtijv vă, dr 
E q Â A ? a a, 7 îi Moxaptârris abris "popite! mhv d5ovouiay 

Tod 76n0b, Enetâi rd rpiroy utpos Ehatev. 
e a A a 2 7 A 

O6sy zapaxahoduev vă nâs bmosrnpieg ue 
răe ovine ris edyăs, atuvec xl add 

stjoay we0' 1uây. 

(Bibl. Ac, Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

şi neîndătinatele porunci ni-au' cășunat 

cea mai mare iievoie, căci Fericirea “la 
ştii neputinţa ţerii, de oare cea treia pârte 

(din locuitori) e lipsă. Deci ne rugăm să 
ne sprijini cu preasfintele-Ti rugăciuni, 

care să fie şi de acum înainte cu noi. 

MI. 
Mihail Ruset către Patriarhul Hrisant Notara, despre ocârmuirea Mitropo- 

litului de Betleem la Văcăreşti, a altuia la Sfântul-Gheorghe şi despre petrecerea 
Patriarhului în casa Ruseteştilor din Constantinopol. 

"Entorohh Mai “Posotrov npbe ză “ls- 

pasohbuoy Xpbozvydov, 3qAoâvroe Br B5st owy- 

rehsoe Onip tâv bzofzoeoy mod Ayiob Tăwoy. 
Moxanbrars, snpirare mal Gvbrara Îla- 

1păpxa Tis âyias z6hews 'lepovoahip,, xbpre, 

xbple Xpboavbe, îv XpirQ mot nărep 17 d£5- 
nora gz6aoytbrare, mijv “Yueripav Goporăriv 

Moxapt6rijra, Bovhxâc mpoon»vă, 33 Thy oe- 
Gnoniayv abrijs dettăv ronewvâs donălouat, ds6- 

mevos rob mavotxtipu,ovos eod rod Grenew nai 
nepuppnopety ri “Yperăpay soporăryv Maxa- 
pLOTATA AvoTEpav al Brepreutvrv 2ăGns En7- 

peias, eboapâvws xai eră nohypoviav Grs- 

pEnOsOE ET TV OȚLOTATOV XA ATOOTONRdV 
arie Opovov. 

To pâv mod mavieporăro» Mnrponohiro» 

&iov Bn9hezp, mawp0&v vo mpooxovarăv xi 

oeGăoutoy Ypâuba Tie "Ywertpas sopwrărne 
Maxaptbrnros Bovhimâe mal mavevhafâe to: 

zooânevos, bnriate xepoiy 2050, xai, zhI,- 

popobaie, roov 2£ abro5, doov uni ânb lo- 
sms povije zo5 ăia» Bqhesu,, ri d&rtpasrov 

vai 2ohor6Onrây not byelav adrijs nai ebetiav, 

ăvernăotav Yapâs Erhijory, xi ănd xapăiac 

ză6înoa Tv Bapvhdrzovra abriy ăytov Pedv, 
obrivos îxrevâc 8fonai tva nai ete mb Eta 
daoohârrg ri “Yuerepav soporărijv Maxa- 

ptârra îv oxporăr tei wa Ghoxhiiprp ed- 
Voia, Bă vă gnoMabow, 6 Bodhos adrije, ua 

sic robnatby răc navaviac ubrije ebyăc xai 

zorpiapatzăs edhoiiias. 

"Exrvov al ră Ev adr Beonoriuie 2po0o- 
rartâuavă. unt, wai, 6o0y păv mepi 'T05 Tawe- 

porărov lov Bet, ri 05her Eye vai Ex 
uSpobe ov rijy :âvvarijv Sobheboty Xa 0y- 

Spowijv ste măoae ră îvradda ovuniztoboxs 
„paine ui bzobsose zav, vai show zăy Eye 

fă zavrde ie Xxpav ebhăstay ai âăzry,   

Serisoarea lui Mihail Ruset către al Ie- 

vusalimului Hrisant, arătând că va ajută, 
la trebile Sfântului Mormânt. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului, 
doamne: doamne Hrisant, în - Hristos mie 

părinte şi stăpân prea-venerat, Fericirii 
Tale prea-înţelepte cu supunere mă închin, 

şi venerata-Ti dreaptă cu smerenie o sărut, 
rugându-mă de atotmilostivul Dumnezeu 

să apere şi să păzească pe Fericirea Ta mai 
presus de toată uneltirea, cu fericire şi cu 

îndelungată întărire în preasfinţitul şi a pos- 
tolescul Tău Seaun. 

Serisoarea vrednică de închinare şi ve- 

nerată a Fericirii Tale prea-înţelepte tri- 

measă mie prin preasfinţitul Mitropolit de 
Betleem, sărutând-o smerit şi cu toată, 

evlavia, cu mânile ridicate la cer am pri- 
mit-o, şi, aflând, şi de acolo, şi din viul 

graiu al Preasfinţitului de Betleem, cea 
vrednică de dorire şi prea-poftită sănătate 
şi bună stare a Ta, m'am umplut de nea- 

sămănată bucurie şi din inimă am slăvit 

pe Dumnezeu Sfântul care “Le ţine, de 
care călduros mă rog ea şi de acum înainte 

să Te ţie pe Fericirea Ta prea-înţeleaptă în 
cea mai înaltă sănătate şi în deplină mul- 
țămire, ca să primese eu, robul Tău, şi 

în viitor preasfintele-Ti rugăciuni şi pa- 

triarhiceştile binecuvântări. 
Am cunoscut şi cele înlăunteu, stăpâ- 

neşte, poruncite mie, şi, cât despre Prea- 

sfinţitul de Betleem, că va aveă şi din 

parte-mi ajutorul şi sprijinul ce se poate 

la toate nevoile ce i sar întâmplă aicea 
şi la toate trebile lui, şi că-l voiu aveă 
întru toate în înaltă evlavie şi iubire, să



de vi duuptf Am meheloe 7) “Yuertpa 60- 
puorăra Moaptâcyjs, îmetâh val rodro etvat 

xptos ucv ămapairijroy vai drperhâwevov Tij 

“Yuerâpa, Geonorixi) Meyodetăryjere d Gtos 
Qzdc uâvov vă Bamuhărru, Es vaxpaiovac 
riiv “Yperepav coporăryv Maxaptârara, Xa. 
ehnito, tă zâv navanţiey adrie ebyâv, Or! 

she eb5oxnf,0q î) Tlawegârne abdrob sic ci 
Antoraciay radzijv, Xa îs ppâviuas, ai e 

Xtros, vai B5het ebapearijon 1 ri, “Yuerepa 
Maxaprârnr, %ai râ bbrorăt ot Ad0âvry, 

vai măot mois Aotnoie. 

Iepi 85 rod xawwotwrăzov Gyiov ăpyl- 
vavăpizov xai xaqovuevov rod t2pod wo- 

vasrnpie» “Ariav Leopyiav, Ene: zposypadkav 
ri “Yuerepu Maxapibrmrt ză zâvra, 6re bbn- 

Mâzarâc vot Abbevrne ai 6 mtoc Brjdhesu, 

mepirrăv etyat vă Gapbyw ai Ev, 6 Bodhos 

adrîje, tă râv abrâv răe oefmouiove ăxoăe 
îs “Yuertpac Maxaprâryroc, xai, Om eivat 

Gpiopâe adrije, ai Erlt 0Eder yEvet. 
Meyohordzijy Xapăv Exo, cebaapibrare ot 

dtonora, 6nod îbOqy vă Ey sie rd Bow 

dy adris GOnTa6v ue OWXITOpAY Thy 
“Yueztpay pevioray Maxaptâcpra, uni, Exetâi 
pete nâvrec âvenzdev 2ouâv tEnprrutvot râv 

Beonozixây vevud roy val 2pooraȚudroy brie, 

ua broxtwsie 2odho ris “Yuertpas Moxa- 
prârroc, Xxdixerebo xai dtoupt rije Geono- 
zixâje adrăs ebuevelac vă vi pă barepTiom 
ai dă mod vdv rîjg rooxbrme ai TĂtRAb- 

ae muâje, AN Bonv eîvat 6 5ptoude abrijs 
ăs mabtom Ăwmorec povov vă sie Thy 70- 

Gobpăvny ăvănavat 10 fjobyiav abrîc, xi 

vă Ehorpvero ua ris dmepăvro» dâoheoyias 
rod ăoorohouiuijro», î50y WaTă TOdTO Th 
wâpoc verbvo» abrije, xai mâre febma 1] 

papă wo» îjBeev eiorat pară ndvra reheia. 
“O ăpyov marepae vo» Bavhâe mpa 

iv “Tuertpay Maxaplrrjra vai Try 2avr 

viav abrie Gatiăy razewvozpâvos dorilerat, 

Suoiog 17 oi Motzol ebyevEorato! Gpyovtes, 
ueră TV 0Dyfevy adTOv, 

Tabra vâv &ni 75 
. 

apnee Govărue, a! 

dz mavămiat vai Geonefisie abr pi 2byai cfr 

căy po ăpuţai Ev fi may 
UN, PLovhiov vi. 
Pie "Yperspas cozorătiis Maraporrjzos ste 

zis XpOGTagăc Eroubraras emails Bodoc. 

Mai “Puooiros. 

(Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

nu “Te îndoieşti câtuş de puţin Fericirea 

Ta prea-înțeleaptă, căci şi aceasta este 
datoria mea neapărată şi cuvenită Măriei 
Tale stăpâneşti; numai Sfântul Dumnezeu 

să păzească întru mulţi ani pe Fericirea 

Ta prea-înţeleaptă, şi nădăjduiese, prin 

preasfintele-Ţi rugăciuni, că va izbuti Fe- 
ricirea Sa la această ocârmuire, şi ca unul 
ce este vrednic, şi ea unul ce este cuminte, 

şi-i va plăceă şi Fericirii Tale, şi prea- 
înălţatului mieu Domn, şi celorlalți. 

ar cu privire la prea-cucernicul sfinţit 

arhimandrit şi categumen al sfintei mă- 
năstiri a Sfântului Gheorghe, de oare ce 
au scris mai nainte Fericirii Tale toate, 

şi prea-înălțatul mieu Domn, şi Preasfin- 
ţitul de Betleem, e de prisos să împovărez 
şi eu, robul Tău, pentru aceste lucruri 

veneratul auz al Fericirii Tale, şi, cum 

va fi porunca Ta, aşă se va face. 
Am cea mai mare mulţămire, prea-ve- 

nerate stăpân al mieu, că m'am învred- 
nicit să am la locuința mea de slujbă ca 
locuitor pe prea-marea Ta Fericire, şi, 

de oare ce noi toţi totdeauna atârnăm de 

stăpâneştile Tale semne şi porunei şi suntem 

robi supuşi ai Fericirii Tale, mă închin 

şi mă rog de bunăvoința Ta stăpânească 

_să nu ne lipseşti nici de acum înainte de 

o astfel şi aşă de mare cinste, ci câte 

voia Ta să stai; numai de-ai aveă dorita 

odihnă şi linişte a Ta, şi să fii liberat şi 

de nesfârşită vorbărie a imitatorului A pos- 

tolului, care, în această privinţă, Îţi este 

"vecin, şi atunci de sigur că bucuria mea 

ar fi întru toate deplină. 

Dumnealui tatăl mieu cu supunere se 

închină Fericirii Tale şi preasfinţita-Ti 

dreaptă cu smerenie o sărută, de asemenea 

şi ceilalţi prea-nobili boieri, cu ale lor 

rude. 

Acestea, deocamdată cu supunere, iar 

sfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ți ru- 

găciuni să ni fie ajutătoare în toată viaţa. 

1730, Lulie 8. 

A! Ferieirii Tale prea-înţelepte prea- 

gata la porunci ascultător rob: 

Mihail Ruset.
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1730, 
e. 8 Iulie. 

MăĂII. 
loan Cupariul (?) către Patriarhul Hrisant Notara, despre laudele ce i-a 

făcut Nicolae-Vodă Mavrocordat şi gramata de scutire pentru Văcăreşti. 

"Ertorohij (lowe 'lowwvov KRovnâpn) mpbe 
“lepocohbuwy XpoxyBov negi rod Ex5otvroc 

ovjtiMov d mijy dovBooiav rob veroylov 

Baxapeoriov ua mepi roy Snoypatâvroy adr 
ăpyteptoy. 

Kai ads vi “Yperâpav coporărry Ma- 

uxptârijra dovhâe npoonby xl ri oe5uo- 

wiay abrie Geftăv ranewoppâvos donătouat. 
"Avepepa 7 bmorăre mot Abbtvr xai 

ză doa sie mhăros Entonuziot not 1) “Vuerăpa 

Maxapibrqs mepi rod zavoowrătov pori 

Yobuvo» rob iepod uovasraplo» Baxapeoriov, 

xai vă eivat mhnpopopriutvn Br rby Eâwozv 
î) Yonhdrns adrod opodpăv mpooravij nâc, 

dp od doom rEdetov răy oţaptoauby 705 

wovasTnpio5, Etăzavros Xa xwpis mivoc 7p0- 

păoewe vă oruodi ai vă EX) sic mpooxb- 

vnow abrijs, xară rby Beonorimăv adrijs 6pto- 

p6V, ol. Erlt she mew. Elie 38 mă lepbv 
wovasrijptoy rod “Ayiov Lăffa Brotoy rpoow- 
mov &piGe î) Yuerepa Manapiâras, dc Ext, 
oi. d răv otel) 886, ua 1) “Ypqhârqs adrod 

d£he. râv 0ey63). 
Ilepi 58 rod nazptapximob optădb6ove adrâe 

“păpuaros Ono îâs5oxevy 1) Tueripa Maxa- 
piârns mepi Tie âavilac rod lepob p.ovaott,- 

plov Baxapecriw», £orw ei elănoty adrijs 
Gri ară moMNă Epâvn apeorăy râ btprho- 

măr pot Adfăvrn, sic râcovy nod 88 îu.nop& 
vă mepwypăpo Ti Yperepy Maxaprbrqrt Eni 

Mezzo robe Boove 2nalvow, răc Goac sb- 

pmpiac eize zappnoia î “Ybqhorae adrod dă 

md 6ă0oc rije copias abris, tă rijy noMduă- 
Beray, Bă iiv Euzepiay, Îtă ri dyiwovoră- 

my 10 obyerorăriv ppâvnow adris, Exetâi) 

xoi Vară miyra Ti &nedertev 1) abrod Tyr 
A6rrs ărapăpthov” 0 dios Bebs novov vă 
xapitm Ti “Vuertpa oopordra Mawaprări,rt 
ieiay ăperănroroy vai Gov paxpoâtoy, tă 

vă mhv 2 Băov zb gâvoc râv dpfioâstoy, 

eăwdetay. 

“O0ey uni xară roy Beozotindv abrijc 6p'6- 

uăy bzeypăpn mapă. rob xavepwrărov dyiov 
Oâyyxpofhaylas vai zapă răvrov râv 8ytad0x 
ebptonouâvoy zaveporăroy io ăpylepăov, 
moi 0Eher 2vepym0ij) xară rijv nposrorțijv %ai 

răy Goptoubv rîjs “Ywerepas Maxaptâruros: 

mod 68 Gnăţpave 19 6 maveporaros toc 
zpory 0j6&y, cs îsebp Gr p6hs ua peră 

Gius, exaraneiod7) vă Bnoypâb ueră, răy Tavyte- 

  

Scrisoare (poate a lui loan Cupariul) 
către al Ierusalimului Hrisant şi cu pri- 

vire la gramata ce sa dat în vederea scu- 
tirii metohului Văcăreștilor şi la arhiereii 
ce o au iscălit. - 

Şi iarăş mă închin cu supunere Fericirii 

Tale prea-înțelepte şi venerata-Ți mână 

cu smerenie o sărut. 

Am arătat prea-înălțatului mieu Domn 

şi câte pe larg mi le-ai însemnat Fericirea 
Ta cu privire la prea-cucernicul proe- 
gumen al sfintei mănăstiri Văcărești, şi 

să fii înştiințat că i-a dat Înălţimea Sa 

strașnică poruncă cum că, îndată ce va da 

socoteala de săvârşit a mănăstirii, eu totul 
şi fără vre-un pretext să se ridice şi să 

vie la închinarea Ta după stăpâneasea-Ti 

poruncă, şi așă se va face. lar la sfânta 
mănăstire a Sfântului Sava ce față o vei 

orândui Fericirea Ta, alege-o, şi trimete-o 

aici, şi Înălţimea Sa o va primi. 

Iar, cu privire la scrisoarea-Ţi patriar- 
hicească pecetluită ce ai dat-o Fericirea 

Ta pentru scutirea sfintei mănăstiri Vă- 
căreştii, fie-Li ştiut că sa părut foarte 
plăcută prea-înălţatului mieu Domn, într 

atâta încât nu pot să deseriu Ferieirii Tale 

cu de-amănuntul câte laude, câte vorbe 

bune le-a spus de față Înălţimea Sa pen- 
tru adâncimea, înțelepciunii Tale, pentru 
multa-Ţi învăţătură, pentru încerearea "Ta, 

pentru mintea-Ţi prea-înţelegătoare şi prea- 
cuminte, de oare ce şi în toate Te-a arătat 

Înălţimea Sa că eşti fără asămănare; numai 

Dumnezeu Sfântul să dăruiască Ferieirii 

Tale prea-înţelepte sănătate neschimbată 
şi viaţă îndelungată, ca să Te aibă mân- 

drie a sa tot neamul celor drept-eredincioşi. 

Deci şi după stăpâneasea-Ti poruncă 

[gramata] s'a iscălit de Preasfinţitul al 
Ungrovlahiei şi de toţi cei ce se află aici 

preasfinţiți arhierei, şi se va lucră după 

porunca şi orânduiala Fericirii Tale: iar 
unde s'a iscălit preasfinţitul proin al Tebei, 
să ştii că abia, şi cu de-a sila, s'a Îndu- 
plecat a iscăli în urma Preasfinţitului proin 

de Adrianopol, căci şi din locul unde l-ai



poraroy 2pony "Adpiavovnâdewc, Exelăi, wa 
md ri orăaiw 6mob măv ăprjoev Î) Ypertpa 

Maxapiârqe, EpOaoe rbpa mpocărt vai sie 
A - x 5 2 ZX . âMhove rpeic Bowobe ăvorâpove, nai, dv tv 

ăvagauritero, 1jBehey bnoypăer xai 2pb rob 

zaweporăro» Bhadixa. Kai abc ai zaviepat 

adrij; soxai etnoav per 8.05. 
“H ăpxâvriooa xbpia pijtiip p.ob mayenha- 

6âc mpoorbvei ri “Ywerâpav Maxaptirijră, 
xai riv oeGaoviay abrije deftăy ranetvozpd- 

voce domăterar, wa. Gerot Wară nohă Tie 

eozorixîjs arie ebuevelac vă rii Oy 4 
pion 605 8v pinâpioe vă ămoxptdi sic ră 

oeâăoutoy adrîă Ypăţiua, pă mă vă îîjroy xară 

7 mapbv dodevis' pă Ghov rodro dv bv 

raweporarov &ytov BrOheău, Ghe awoho505% 

ară măv eonorinbv adris 0ptou6Y. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  
| 

lăsat Fericirea Ta, a ajuns acum cu încă 
trei trepte mai sus, şi, dacă n'ar fi fost 

oprit, ar fi iscălit şi înaintea, preasfinţitului 

Vlădiea. Şi iarăş preasfintele-Ţi rugăciuni 

fie cu mine. 

Dumneaei jupăneasa mama mea cu toată, 

evlavia se închină Fericirii Tale, şi vene- 

„vata-Ți dreaptă cu smerenie o sărută, şi 
se roagă mult de bunăvoinţa-Ti stăpâ- 
nească s'o ierţi că n'a putut să răspundă, 
veneratei Tale scrisori, de oare ce eră în 

acea, clipă bolnavă; totuș pentru Preasfin- 

ţitul de Betleem va urmă după stăpâ- 

neasea-Ţi poruncă. 

MXIIL. 
loan Mavrocordat, fiul lui Nicolae-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, 

cu mulţămiri pentru scrisoarea trimeasă prin Mitropolitul de Betleem. 

"Entarodi erhoppovnrtxij 'loyyo» Mabpo- 

xopâ&rov mpbe zăv “lepooohhpy xbptoy Xpb- 

Gxvdov. 

Maxapurare, copârare xai ptorate Îl7- 

rptăpya ris diac mohewe “lepovozhin. 27: 

mâone Iladatarivne, abpte, xbple Xpboavbz, 

2v Xpror po nărep xx Btonora 0efaGyt)- 

ere, rijy “Ywerâpav coporărijy Moxapi6ryjra 

edafic  Tpooabv& ri  cebaouiav 

ori Setrăy ranetwvoppăvus ăonătouat, ded- 

uevoc rob novayădov and mod oxEnew ai 

mepiopobpetv rijy “Yperepay TâvGopav Moxa 

piârmra ăvooov, e56vp.ov, Dită, peră uri tije 

modopoviov arepeboawe Eni Tdy dyttatov 

ai ănosrohxby abrije 0povoy. 

10 

Tb uară rob zaveporătab Niqrponohiro» 

- dsiav BpOheây, nowplăv po: zpoorovirby 17. 

osfăoutoy păun Tîjs 

Mazapiârrjaoc Daria jepol ai per ebhalsias 

ămhtoro» 206/0ry, ai, 2Dpopopnbzie, r- 

“Yuerepac G0rOTĂTIIE 

o0y î£ adro5, 6o0v vai ză Co9Ts puvijs Ti 

zaweporăro» BrjBhetp, rii ăxprfeorărij 
3 

ai atpahresrăriy adrijs bytetae 40 ebefiav, 

9, 

“e
 

+ . a 

ărb BuBiwy xopiiac Epăpiiy, Bat T0? Gat 

podvra xot obtoyra adrijy to sv să6Enaă, 

obrwos Gânpa: turevtie fa al ei 7 Es 

daca tii “Yperăpav ootorări? Maya- 

pornea îv ămporăz piei wa hose 

da p.ovi. 

“Evo zi ză în adr Grpetcbueva, 7al 

| 
4 

Scrisoare de complimente a lui Ioan 

Mavrocordat către al Ierusalimului chir 

Hrisant. 
Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

țite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, în Hristos mie părinte şi domn prea- 

venerat, cu evlavie mă închin Fericirii 

Tale prea-înţelepte şi venerata-Ti dreaptă 

cu smerenie o sărut, rugându-mă de prea- 

bunul Dumnezeu să apere și să păzească 

pe Fericirea 'Ta atoateştiutoare fără boli, 

bucuros, sănătos, împreună şi cu îndelun- 

gată întărire pe Scaunul Tău preasfinţit 

şi apostolese. 

Scrisoarea vrednică de închinare şi ve- 

nerată a Fericirii Tale prea-înjelepte tri- 

measă mie cu preasfinţitul Mitropolit de 

Betleem am primit-o cu mânile înălțate 

spre cer şi cu evlavie nesfârşită, şi, aflând 

atât din ea, cât şi din viul graiu al Prea- 

sfinţitului de Betleem cea mie prea-seumpă 

şi preţuită sănătate şi bună stare a Ta, 

din adâncul inimii m'am bucurat şi am 

slăvit pe Dumnezeu Sfântul care Te apără 

şi Te păzeşte, de care mă rog călduros ca 

şi de acum înainte să Te ţie pe Fericirea 

Ta prea-înțeleaptă în cea mai înaltă să- 

nătate şi păstrare nezguduită. 

Am cunoscut şi cele înlăuntru însem- 
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1130, 

8 Iulie.



1730, 

20 Iulie. 

aBavărove 5uohoyâ răc ebyaptorine ri “Ywe- 
repu mavodewp Moxapiârmri, râcov v 661 xai 

abc ezebyeral por zarpize, doov nai boa 

pă mapotwvei ao uă ovufovsha Beonorâc, 
ânobhenovou sis ri rod Bobhov abris mpo- 

xoTiv ai EniSoaw. 
"O poe Qebe vă modveri) xai vă dtapu- 

Maze ră Evfeov adrie byoc, tă vă dmohau- 

Gay vai sie rhv robnidv răc rowxbrac 00- 

porărae ai natpixăc vobfeatac 

atwâcete adris, râs noise vol răs 888y6ny 
Val TAG 

abyevoxhrâc, ai răe Evejăpota ete rijv 

Thănay tije xapăiac vio, nai ueivw Bă mzayrhe 

5nâxpeos Bodoc ris Yuertpac Mazapt6rnros. 
js ai mavămat 1 Deomeieic ebyai etnoăv 

not poa 2v Bip mayri. 
pă, "lobhiov 8. 
Tie “Yuerâpac mavodpov Maxaptâraroc 

dodhos Ai sis Tă RATpixă TPOBTĂȚIATA Ero!- 

W.OTAT0S. 

"loăyyms Mabpoxopâdros. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

nate şi mulțămesc nemuritor Fericirii Vale 
atotştiutoare, atât pentru toate cele ce mi 

le cei iarăş prin rugăciune, părinteşte, cât 

şi pentru toate la care mă îndemni şi mă 
sfătuieşti ea un stăpân, cu privire la înain- 
tarea şi sporirea robului Tău. 

Dumnezeu Sfântul să ţie întru mulţi 

ani şi să păzească pe Înălţimea Ta dum- 

nezeiască, ca să primese şi în viitor astfel 

de îndreptări prea-înţelepte şi părintești 
şi sfaturi ale Tale, pe care şi pe acestea 

le-am primit cu smerenie şi le-am săpat 

pe plaea (sic) inimii mele, și rămân întru 
toate îndatorit rob al Fericirii Tale; ale 

căruia rugăciuni preasfinte și de Dum- 
nezeu ascultate să-mi fie ajutătoare în 
toată viaţa. 

130, lulie 8. 

Al Ferieirii tale atoateştiutoare rob şi 

la poruneile Tale părinteşti prea-gătit: 

Joan Mavrocordat. 

MXIV. 
Doamna Smaragda, a lui Nicolae Mavrocordat, către Patriarhul - Hrisant 

Notara, despre buna primire ce a întâmpinat-o Vlădica de Betleem. 

"Eatorohi, Ewapăyâac Aduvac mphs răy 
“spocohbuoy Xpboivfov, Safefatodoa riv 
rpbe sd Mrrpozohirijy BnOheiu evotay 705 

ijreudvoc ris Bhaylac. 
Masapwrare, copbrare ua dpbrare |la- 

rupa ris ânias moheoe “lepovoahip, xai 
mdons Ilahatorivne, xbpre, xbpte Xpboavbe, v 

N por mot zărep oe6ooubrare, rijv “Ypertpay 
soporăriiv Moxapibrijra mavevhabâe mpoo- 

xovâ moi my ce6uouiay adrijz Bsttăv ăorăto- 

wat, Beopâvn, rob navaătiov Beod roi oxenetv 
na mspepobpetvy iv “Ywertpav copwrăriiv 

Mazaprorara ăvodoy, ebvp.ov, pă, meră nai 

ris modvypoviov Bamovije mai Grepeboeune 

mi my &pbraroy ai anooroxdy Opâvov. 

Tb neră rob mavegorărov Mijrporohirav 

rpiav Brfhesu. zenoBtv por cefăoutov 7 păttua 
zic “Yperepac cvporărie Manaptăriroc da- 
zaGusvI, zaviohabăc EdEgOry, ai Exăpirjv 

că miv dyestav wa edr) xatăoraatv rije 
“Yperspas zavopov Maxaptârrroc. “O za: 

văyaBos Qsde vă zijv nohveri, za vă rijy 
dampohărro! sic waxpatbvac, tă vă Azomtu- 

Găvouev ua etc robniby răs natpirăs ebxăe 

xai deonorixăc abrijc ebhoiac.   

Serisoarea' Doamnei Smaragda către al . 

Ierusalimului Hrisant, asigurând despre 
bunăvoința faţă de Mitropolitul de Bet- 

leem a Domnului 'Perii-Româneşti. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, întru Hristos mie părinte prea-vene- 
rate. Ferieirii Tale prea-înţelepte cu toată, 
evlavia. mă înehin şi venerata-Ţi dreaptă 

o sărut, rugându-mă de prea-bunul Dum- 
nezeu să apere şi să păzească pe Fericirea 

Ta prea-înţeleaptă fără boli, bucuros, să- 
nătos, împreună cu îndelungata păstrare 
şi întărire în Seaunul 'Tău preasfinţit şi 

apostolese. 
Scrisoarea venerată a Fericirii Tale 

prea-înţelepte trimeasă mie cu preasfinţitul 
Mitropolit de Betleem, sărutând-o, am 

primit-o cu toată evlavia, şi m'am bucurat 
pentru sănătatea și fericita stare a Fericirii 

Tale prea-înţelepte. Prea-bunul Dumnezeu 
să te ţie întru mulţi ani, şi să Te păzească-— 
îndelung, ca să primim şi de acum înainte 

părinteştile-Ți rugăciuni şi stăpâneştile 

binecuvântări. 

e



"Evo uai ră Ev adr Grjustobpeva, xai 

m. wâv 6 Dibrildratoc not Addsyrne, Bă rily 

poe iv “Yuerâpav cororărijv Mazaptâcijra 
ăzpav diiniy ebhăferav mai &ăzry, £86/01 

Weră Tis 2p007nobotjc pthoppoobyre i eh- 

votas rdy zaweporatoy &ytoy Bre robro 

dy pupă) Gr md Enimpopopidn Sos 
rupa "1 "Yuertpo Mowxptârme ăn6 re râv 

Exhâu,mprov * pan. dry rijs adrod “Vrjhoraroc 

x dd tepăv vpaupărov rîe adrod Ilavie- 

porijros” 5 poe Mebs pvov vă mepioxEny 
ua vă Gawvhdrrg riiv me “Yperâpay G0tpu- 
răciv Maxapurriza ai riv abrod "Yprh6- 

rita, 40 dăv Băhe heiger amd viy Ilavrepd- 
“ră rob Îi ebvora wat Exiovetie tije abrob 

“Tojădrijroc. 
Tă mawpthrară vot rExva BovtRâG TPO6- 

x5yodat riv "Ypuerspăv Mavaptârara Xa Tv 
psfaouiay adrije Bettăv rametvorpâvoe Mon%- 

Covrar, "He ai mavăgrat moi Beonerdeic ebyai 
etrpoav uo ăpoioi îv Bip mavri. Tă de Errj 
ris “Yusrăpue Mamaptâraroc. 0edev mp- 

zoa moi navevdai nova. 
„aVă!, 'lobăiob x. 
Tic “Yuertpue coporăriic Moxaptoraros 

2 Xptorg Boyărqp eie robe Gplouobe. 

Spapăgăa Apa. 

(Bibl. Ac. Rom. 

  
copiile D-lui M. Ghedeon). 
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Am cunoscut şi cele înlăuutru însemuate 

şi că prea-înălțatul mieu Domn, pentru 

înalta evlavie şi iubire fiească a Sa către 
Fericirea “Ta  prea-înţeleaptă, a primit 

cu prietenie şi bunăvoința cuvenită pe 
Preasfinţitul de Betleem: aceasta nu ne 

îndoim că ai aflat-o pănă acum Fericirea, 
Ta şi din luminatele serisori ale Înălțimii 
Sale şi din sfinţitele serisori ale Preasfinţiei 

Sale; sfântul Dumnezeu numai să oero- 

tească şi să păzească pe Fericirea “Ta prea- 
îoţeleaptă şi pe Înălţimea Sa, şi nu va 
lipsi de la Preasfinţia Sa bunăvoința şi 

îngrijirea înălţimii Sale. 

Prea-iubiţii miei copii cu supunere se 

închină Fericirii Pale şi venerata-Pi dreaptă 
cu smerenie o sărută. Ale cărui preasfinte 
şi de Dumnezeu ascultate rugăciuni să-mi 
fie ajutătoare în toată viaţa. lar anii Feri- 
cirii Tale fie de la Dumnezeu pre ea- mulţi 
şi pe deplin fericiţi. 

1730, Lulie în 20. 

A Ferieivii Tale prea-înţelepte întru 
Hristos fiică la porunci. 

Smavagda Doamna. 

MXV. 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Patriarhul Hrisant Notara, despre înde- 

plinirea hotărârilor acestuia cu privire la cgumenii din ţara sa ai Sfântului Mormânt. 

Nexâhazoe Mavponopăăroe Xpvoăvwy No- 

TăpO. 

Tă îepă Tpâpuara nic “Yuerăpac Mowa- 

ptdemroa wet Sons mhetorae ebhafeiac thă- 

fouev vai td. cv dperorârijy abrije byteiay 

May &yăpuev, îv Buxeohărrot 6 Khptos xi 

ie mă SEhe ăverănroroy, "E56/0nuey vai 

ie Bawieorăras abTîs eye 17 Tutptris 

zbhovțiae, za ebyapiarobuev zi "Tuerâpa Ma- 

pApiĂTI Et. 

m
 

"Ervopev voi ră Ev adroie Grjpet- 

obp.eva, 49i, eetăi) pepruă î.929 etc Oa64ptaty 
Tpoye'pavutyny ijperep», 52 Eapbvauav wi. 
mbâc zăc ceâxouiac abrîs Anoăe vă Tavto- 
hoţiay, zapă uâvov eb/apiorobuey ri) “Ype- 

zepă Mavaporre sară ROMĂ Btă Ti 7ot- 

abrty zpăe fue narprziv Asi, 
va. utvopev va ec robativ Etot, 

ete Târca ză Batpiuă aDTs vebuaza vai 

Ratus. 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

Nicolae Mavrocordat lui [risant Notara. 
Sfinţitele serisor; ale Fericirii Tale cu 

cea mai mare evlavie le-am primit şi pen- 

tru prea-dorita-Ţi sănătate foarte ne-am 
bucurat, pe care sto păstreze Domnul și 
de acum înainte neschimbată. Am primit 

prea-îmbielşugatele-Ți rugăciuni şi pă- 
rinteștile binecuvântări, şi mulțămim Feri- 

cirii Tale. Am aflat şi cele înlăuntru în- 

semnate, şi, de oare ce unele erau răspuns 

la ale noastre de mai înainte, nu împo- 
vărăm iarăş veneratu-li auz cu o repetare, 
ci numai mulțămim foarte Ferieirii Tale 
pentru o astfel de iubire părintească față 

de noi, şi rămânem şi în viitor prea-gata 

şi la toate părinteştile-Ți orânduieli şi 

porunci. 

1037 

1730. 

30 lulie.
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1730, 

31 Iulie. 

Iepi 88 rd 6otorăro» ăpyipavâpizos vai 4 
Orovpâvov rod tepod uovaorijplov 705 “Ayiov 

Lewpyiav, rodro vai mă MEyouev Gri ei- 

ueofjey Erorpuot pete vă xăuwpey Oră. rbv 
Beonoztaby abriy Spiowow GAY îmetâi 1 “Y- 
werepu Maxzapiirns, rinpopoprideisa rijv bit- 

stvijv abrod xardoruaty ai. Tijy WaXiV TOD 

woPepyjaty, ămepăoroe vă riv pay xbris 
opovnsw vă netv wa măhv sie rijv ETtota- 

oiay mo» mai by Empborafe vă Îpovpaveby, 

i50b Eyre mară rijv mpoorotijv abrije, xol 
8ăy Behe 765 hei moi Ex pâpone pas ni 

more Î ebvora val î Eniswevie uos. 

d adrb MEovev at mepi rod zporijtov- 

m&yow mod lepob uovasryjpiov Bowapeorin», 

Gri she ysvp zară rbv &piopby abrîe” duc, 
E rd vă: niv efeoptj04 ăudun 6 hovaptaau.6e 

7av, nd râc &veoroouc ăhhezahhijhobs 0pov- 
miâac 6nod Exnpev sie TOn0v, God vă ayy- 
myâvowuey 82v Tumopobuey, obre eic, ore 
oi ăpyovrec was, obre oi Erirponat, vă moro 

epecohăfroe vai fi sn ăpronopia rod 8y- 
med0ey vwvijuarăc Tov, 

"EdâGopev nai ză xăpry dxi nevpbtvra 

Îi WOGXOGănObYa, vai EDYapiotoduev Ti 

“Ywerepa, Manaprorart mi €netpăy6n; “Hueic, 
oefoouobtare mărep, dă Tijv &apay iixiiv 

wac ebhăbeay vai oyănny mad venndev 
npbe riv “Yuerepay Mamuptorqra, rodro Tijv 

mapanadoduev Vepuc Gr vă Eyopev mai sie 
rodztdy riy ripiy râv lepv aDT3c pab- 

Toy, ră vă jaipooney xi 1îj Eperorări) dyreia, 

wi Traic monpinaie abis edymie, ainvee 
etroav iv ăpoyoi £v 6ip mayri. Tă 85 Er 
a E 4 / . . y - ris “Yuerâpas Mawapiornroc 0edfev etpoay 

TĂVTONA Kai, TavenToyi), 

1730, "Iovhiov 30. 
Tis "Tuertpac Moxapi5razoc vic îv Xprorâ 

vai Ghe ete robe Bprou0d. 

"lo. Nimâiaoe Bosf6dac, 

(Legrand, o. e. IV, pp. 246-7, no 200.) 

  

lar pentru prea-cucernicul arhimandrit 

şi categumen al sfintei mănăstiri a Sfân- 

tului Gheorghe, spunem iarăş că suntem 

gata noi să facem după stăpâneasea-Ţi po- 
vuncă,; dar, de oare ce Fericirea Ta, aflând 

de starea-i sănătoasă şi de buna-i ocâr- 
muire, ai hotărât eu înalta-Ţi înţelepciune 
să. rămâie şi de acum în sama lui şi l-ai 

orânduit să iai fie egumen, iată că sa 

făcut după orânduirea Ta, şi nu-i va lipsi 
nici din partea noastră totdeauna bună- 
voinţa şi îngrijirea noastră. 

Acelaş lucru îl spunem şi despre pro- 
egumenul sfintei mănăstiri Văcăreştii, că 

se va face după porunea Ta; dar, de oare 
ce nu sa cercetat încă socoteala lui, -din 

pricina grijilor ce-ni cad una după alta, 

cu privire la ţară, de nu putem răsufiă, 

nici noi, nici boierii noştri, 
de aceia a fost la mijloe. și 

pentru plecarea lui de aici. 

nici epitropii, - 

atâta zăbavă 

Am primit şi săpunurile de mosc. tri- 

mese nonă în chip de rugăciune, şi-Ti 

mulțămim  Fericirii Tale; de ce Te-ai 
ostenit? Noi, prea-venerate părinte, pentru 
înaita-Ţi evlavie fiască şi iubirea necon- 
tenită către Fericirea Ta, ne rugăm de 
Tine călduros să avem şi în viitor einstea 

sfinţitelor Tale scrisori, ca să ne bucurăm 
de prea-dorita-Ţi sănătate şi de rugă- 
ciunile-Ţi părintești, care să ni fie aju- 

tătoare în toată viața. lar anii Fericirii 
Tale fie de la Dumnezeu prea-mulţi și 

pe deplin fericiţi. 
1730, Iulie în 30. | 

Al Ferieirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la porunci: 

Io Nicolae Voevod. 

MXVI | 
Zoe, Doamna lui Grigore-Vodă, către Patriarhul Hrisant Notara, cu compli- 

mente, împreună cu un Postscript al soţului ei, care cere să se rezerve Doamne 

o strană la metohul din Constantinopol al Sfântului Mormânt. 

Za Aduva Xpwoăvw Norăpr. 
Sefăoutov păupa ris Sie mavobpov Mo 

xaptârgros mavevhafs Ehdbopey, 19 7 a 
Coyat mai Barqpodvri adry dyiw 0zâ buvone 
sd-/aprornpiove ăveztutbauev Evopey oi ră 
2y adr vabetis veypaupeva. Kai âtă uăv 

Zoe Doamna, lui Hrisant Notara. . 

Venerata scrisoare a Fericirii Tale prea- 
înțelepte cu toată evlavia am primit-o şi 
am înălţat cântări de mulțămire lui Dum- 

nezeu Sfântul care te mântuie şi te păzeşte; 
am aflat pe rând şi cele scrise înlăuntru



by mpbs Tpuăc dwpârarov Gabuiy râs aa- 

rpixije rs &yăzme ebyaptorobuev ză usoara, 
udhora, dă riv ăodovov xopriiav râv za- 

rpopăixâv ms ănă 6adtov xapăiac edyâv: 
4onep Gri dvr nohhod xai rtuuev %al Ent- 

mododuev, 5ăy ăuwprâădhouev Ori yvopile 1 
Maxaprbrne Te, re nenhmpovopnvăvii Thy 

Xxpoy ebhăferav mat ăyănmv nod ăyswadev 
wepouev mape adriv. A 8 

rây zpbe abriv "panuăroy 

rijv Bpaâbrijra 

pac, do div 
zivau md airtoy zapă Br. ebhaânduetia xopie 

zvos aâtohăţo» Bine vă. Bopbymuey răc ma- 

Tpiapyixăe abrije ăxodc, 
Tă thrara Î&v ebhaftorara donălovrat 

iv oeGmouiav abrije detrăy, 7 tmpăroe 

re. "Ac Eyouev Xa TăN, 
zapomahoduey, tă cefăouta Tarprapyră. ad- 
îs Ypăuuara zpbc Sijosw rijs Geowpo»pijro» 

betae rs" je oi ypâvor Qedfev zâymo)ho! 
„oi mavenăatmovtorarot, at 6 mavyigtat mb- 

ris ebyai xaptofetijoay iv ii Biov maytbs 

DDĂANTIDLOV, 

11730, 'loviiov 31. 

Tic Ss Mozapiârqros rEnvov &v Xprorâ 

6 Gonriorn6s 

uni ete robe 6plouobs, 

o Apa. 

Koi “fusic edhabc noi viinbe donalâueta 
ci Gpiay ms Geâtăv val zapowzhoduev vă 

wc o»yopiom 6nod vară ră zapby dăvjâv- 
vijdmpey vă cij ămoxpiBâuev sie ză cebăopia 
“pânuată TnS, Wa MarOniy 0EXouey ui) Th 

iâx6v pac xptoc. Tavby 8 rijv napyxahoduev 
Bă mod mapâvroc Stă va orală vă ExdE&yi 

îă rhy primării pac Aduvav ele mă ved- 
XELGTOV XA VEOPOTIGTOV pETOXL6 Tric” 1 Gnoia 

Aduvu pac ue px ăpeoey vă WeoiTebonnev . 

îjueie eie zodro, wa made âpite' m Maza- 

pene Tric, de um. 
prprâpros Laixae. 

(Legrand, o. e., IV, p. 248, n0 201.) 

  

  

Şi pentru piea-înalta treaptă a părinteştii 

Tale iubiri către noi mulțămim foarte, 

mai ales pentru bogatul dar al rugă- 
ciunilor Tale patriarhiceşti din adâncul 

inimii; eare rugăciuni că le preţuim mult 
şi le dorim, n'avem îndoială că o ştii 

Fericirea Ta, ea una care cunoşti înalta 

evlavie şi iubire ce necontenit o avem către 
Tine. Iar pentru zăbava, serisorilor noastie 
către Tine, nu e alta pricina decât că ne 

sfiim ca fâră vre-un subiect vrednic de 
pomenire să împovărăm patriarhiceseu-Ti 
auz, | 

Prea-iubiţii noștri cu .cea mai mare 
evlavie sărută venerata-Ti dreaptă, şi mai 
ales finul Tău. Să avem şi de acum înainte, 
ne rugăm, veneratele-Ţi scrisori patriarhi- 

cești pentru vădirea sănătăţii Tale de Duwm- 

nezeu păzite; ai cărui ani fie de la Duin- 

nezeu foarte mulţi şi cu totul fericiţi, iar 

preasfinţitele-Ti rugăciuni să ni se hără- 
zească în toată viaţa spre pază. 

1730, Iulie 31. 

A Ferieirii “Tale fiică în Hristos şi la 

porunci: 
Ă Zoe Doamna. 

Şi noi cu evlavie şi fieşte sărutăm sfin- 
ţita-Ti dreaptă şi rugăm să ne ierţi că 
deocamdată n'am putut să-Ti răspundem 

la veneratele scrisori, și pe urmă ni vom 

face osebita datorie. lar acum Te rugăm 
prin aceasta pentru 0 strană, pe care să 

o alegi pentru prea-iubita noastră Doamnă 
la metohul ce ai făcut şi ai luminat din 

nou; care Doamnă a noastră ne-a silit să 
mijlocim noi întru aceasta, şi, cum vei 

socoti Fericirea Ta, să faci. 

Grigore Ghica. 

MXVII. 
Grigore Ghica, al Moldovei, către Patriarhul Hrisant Notara, despre greu- 

tăţile aduse de expediţia Sultanului, bucuria pentru clădirile bisericeşti ale Patri- 
arhului, egumenii din Moldova ai Sfântului Mormânt, gândul său de a se face 
ctitor la Sfântul Sava şi prezenţa în Moldova a lui Ioniţă Cantemir. 

Cpnptos Lainae Xpwoăvyfw Norăpa. 

„1 Ad gat rpia cefăcuta Tis “Vuertous 
lazapiizitos ut Gore zhelozis —

 z0)9fsias 

p
o
 

hăBouzy, vai, ră sis Bsonap6/0d wpatas sis 

1 După formulele de salutare. 

Grigore Ghica, lui Hrisant Notara. 
„.. Două şi trei venerate scrisori ale Fe- 

ricirii Tale cu cea mai mare evlavie le-am 

primit, şi, aflând prin ele despre sănăta- 

1059: 

1530, 

8 August.
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e abrâv Svoriobsyrec, hiay Exăprvev, îv 
Bompvhărrot O Kbproc vai sie ră Efîje dye- 

răntoroy. "Eyvopev za ră Ev abrote Yeypau- 
Eva, &XĂd, 7pă rod vă OnonpiOâin.ey ră Gtovra, 
rapaxalobuv vă nij păs overa nai vă p.âs 
ovppopijsm âă rijv ăpinra râv mpe abrij 

Pap. ĂT0V 546, Eretdij Xa, RETATjpOPOONU.EVT) 

Î Maxapiâras ov riy ămpav ebhăberav vai 

vital uob ăyăztjy dro0d npăe ară pEpouev, 

33 ăvuptâăhhouey Ori GEe dnopaoiog) râ 
vă aponev cdi 3 Bhins airiac, vi "1ă- 

vo!zo, napă wâvov ănb Try OMV dyhoy ră” 
zepi Îj.âs opovridoy xai meptorăoewy, ai 

wăMora vară rby mapâvra tije Gori 

înorparetac woupvl, 6rod Enepopriatimuev pă 
ahhenadtfănue 2posTravăe 4 &nuTijoete ste 

ză vă o»vetortponev ai jeie Tiv Ex Ti: 
5vomyode ravrroi rtăpue Ex6ahavoay Goi; 
Betav, xi. 6 Bebs 6 mos 8 rây mavarjiov 
rmc ebxâv vă wăs 800 Efaprodony dbvontv 

Vă răc Tavi 0WWeV. 
“Ynepânhhovros Exăpnpev &tă riy nedeiw- 

oi nîje oino3ouijs racây rây avprointetoâv 

Gpioy Ex st6v, mai piăora Tod weroyiob 
ris Sie Maxapibrijros' abrivos 6 Gaioc vaâc, 

me vevovos, e omuaci 1 1 Mowaprârrjs 
rs ai uâs einov wa ol adrăd EXBovrec 

âpyowts pas, bnepueedre xai bnepdabua- 
oroc Tr ze xăhhe ai ră cori, 0sher mei 

voyră sie ră Xa GVOROTIWATO TV XTI- 

_wâăray rob Lovâoy6» Tăpov God Exzpev 
Î Maxapiârns ns, ete drmvexi pyriu60%voy 

„oi Badua Tv perayeveoripoy: X0l (LOvoy 

5 poe ac vă xapiom adrţj ănpav biytsi- 
my wa BOXpOGLOTATA, Dă Vă Tăv Xalperal, 

za Vă Engopnrfj5% EX rad mhobotonap60b 

zAsove abrod ăyeoty wo Bhămppoatvy Tod fă- 
poe %ai râs Emmerusvre abri) Evoyijs âtă 

zijv %erowiay otodouiy. 
Toic &oiwrârole TpONȚOSvots, 7 Te and, 

"Atapig mai mo mană ndp Lepaolup, nară 
măv 6prouby ris Sie Mazaptornrac, să5tin 
ap modho daia vai zpoorari, vă Gov 

2yredzy uai vă EXOootv sic npoorbyqotw abrij-, 

made 8ăv âmapbăhhopey marbrepoy 2poha- 

f6vroe vă Empatooe rii Maxapiorari Tre 6 

iu&repos ăpyov Meyac-A pudons. 
Toy 62 zavoatbrarav rază 1dp Logrâwuy 

DmodeyO&vzec ebusvâe, TeXaTAoTIIGANEY, %7- 

e xai 1) Maaptorms ras zby Eâbptoev, Îjr0b- 
wevoy zo5 uovastnplov rod “Ayiod Să55a, ai 
zpbe 6 si zep 8 Xp Tîe Thy owrthi-   

tea-Ti de Dumnezeu dăruită, foarte ne-am 

bucurat, pe care să o ţie Domnul şi de 

acum neschimbată. Am aflat şi cele serise 

înlăuntru, dar, înainte de a răspunde cele 

cuvenite, ne rugăm să nu Te superi pe 

noi şi să ne ierţi pentru zăbava scrisorilor 

ncastre către ine, de oare ce, cunoscând 

Fericirea Ta înalta evlavie şi fiasca iubire 

ce v avem faţă de Tine, nu ne îndoim că 
va hotărâ că n'a venit din altă pricină, 

ferească Dumnezeu, ci numai din multa 

îngrămădire a grijilor şi împrejurărilor 

asupra noastră, şi mai ales în acest prilej 

al expediției împărăteşti, când am fost 
împovăraţi cu porunci și cereri una după 

alta ca să ajutăm şi noi cu ajutorul căzut 

" asupra acestei ţeri nenorocite, şi Dumnezeu 

Sfântul prin preasfintele-Ți rugăciuni să 

ni dea destulă putere ca să le întâmpinăm. 

Peste măsură ne-am bucurat pentru îs- 

prăvirea zidirii tuturor bisericilor sfinte 

ce an ars, şi mai ales a metohului Feri- 

cirii Tale; a cării sfântă biserică, fiind, 

cum spui Fericirea Ta şi cum mi-au arătat 
şi boierii noștri veniţi de acolo, foarte mare 

şi foarte minunată prin frumuseţă şi lu- 

mină, va rămânea lângă alte înălțări ale. 
posesiunilor primitorului de viață Mormânt 

pe care le-ai făcut Fericirea Ta, spre trai- 

nică pomenire şi minune a urmaşilor; şi 

numai Dumnezeu Sfântul să-Ți dea înaltă 

sănătate şi „viaţă îndelungată, ca să Le 

bucuri, şi să-Ţi dăruiască din bogata-l milă 
alinare și uşurare a sarcinii şi a greutăţii 

pentru zidirea ce s'a făcut. 

Prea-cucernicilor proegumeni, părintele 
Azaria şi părintele chir Gherasim, după 
porunca Fericirii Tale, li sa dat de malt 

voie şi orân'luială să treacă de aici şi să 

meargă la închinarea Ta, precum nu ne 
îndoim că mai înainte Ţi-a arătat-o pe 
larg Ferieirii Tale boierul nostru Marele- 

Armaş. | 

lar pe prea-cucernieul părinte chir So- 

fronie primindu-l cu bunăvoință, l-am aşe- 

zat, precum şi Fericirea Ta l-ai orânduit, 

egumen al mănăstirii Sfântului Sava, şi 
l-am îndemnat la orice ar cere ajutorul 

1 În Persia. V. Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, IV, pp 401-8.



Vews pis apsirrova Warioraotv Tod tepnb 

TODTOb p.OVASTIpi0v, Tăy nad vauei. zeii, 
2 

xadâc 8ăv MayBăve rijv “Tuertpay Maxapt- 
rjza 1, Gxomhy Evdeov Eye i) agăia Wa ets 

ză vă oavâpev vot urirogec abtob, vai du- 

more dv edyy abrie 
xÎ9% 6 Kbpioc £v xatpă Tpooiitovrt. 

Toby pinevatadăv Ploawirtay, rob pokapitod 
Ayriyob Boe665a.?, wat dă vă wăuousy ri; 
zposrayijy ris “Ypsrspae Mavaptârnros, Xa 

5ă mă vâuuuoy val dixatoy, 

TArpinâ vă ră edâo- 

moi. ui Gzethăe 

xi. DzooyEoeiG, tăv ExATARELOGuEY Vă XVIOY| 

vai vă Brâ sis mă ApyoVrikây Tab, Vai TOpA 
ebploneraut șie rhy &rotuaolav râv mpăc 6ă0n0- 

plav ăvaaloy mod. 
"Ehăfonev ua ră sie omueioy ebps wa S Gili Ş 

narprais ebhoitac oravra îjpiv, 7 eda- 
piotobuev. "Ac Exouev ai Tă, TApUPA- 

Mobwey, ză cefăoua adrijs Tpăupara, be 
9 ti Li 

ăpăoos Omhorxă Tic sperie bytstas rs" 1 

ză Ev etnoav Bedfev năunoMa x7 2xyev- 

oyforara” ai 85 odaia brîj ebxai Xa- 

piobeinoav “îuiv dă Giov novrăc DĂXATI)pLOV. 

1730, Abyoborov 8. 

Tis “Yyerăpae Mavaptârqroc TExyoy îv X pus 

zâ mai Bhac ete robe Gptowobs. 

lo. Ppqâptos xixas Bosâ55ac.   

nostru pentru mai buna aşezare a acestei 

sfinte mănăstiri, căci, precum ştii bine Fe- 

ricirea Ta, inima noastră are dumnezeiese 
scop ca să ne arătăm ctitori noi ai mă- 
năstirii, şi de ar îngădui-o Domnul prin 

rugăciunile-Ţi părinteşti la vreme potrivită. 
Pe beizadeă Ioniţă, al răposatului An- 

tioh Voevod, şi ca să facem după porunea 

Fericirii “Tale, şi pentru că e legitim şi 
drept, şi prin ameninţări şi prin făgăduieli, 

l-am înduplecat să plece şi să meargă la 
moşia lui, și acuma se pregăteşte de cele 

trebuitoare pentru călătorie. 

Am primit şi cele trimese nouă în semn 

de rugăciune şi părintească binecuvântare, 

şi mulțămim. Să avem iarăş, ne rugăm, 

veneratele-Ți scrisori, care vădese nemij- 
locit dorita-Ţi sănătate; ai cărui ani fie 
de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe deplin 

fericiţi; iar veneratele-Ţi rugăciuni să ni 

se dăruiască în toată viaţa, spre pază. 

1730, Avgust 8. 
Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

totul la porunci: 

lo Grigore Ghica Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; Legrand, o. c., IV, pp. 249-50, no 202.) 

MXVIIL. 
Partenie, Mitropolit de Larisa, către Patriarhul Hrisant Notara, despre afacerea 

casei dela Stavrodrom, cu pomenirea scrisorilor „grămaticului“ domnesc care- i arată 

ce preţ oferă alţii. 

Tpâpua rod adrob Ilopbeviov Aapicaris, 

zporrovpâm tatoroNi. 

Suaporitoy riv adry îmâdeaiy, meţi îs 7 

Te paxaporăre, ritorăre ua ooporărip 0297071) RaTpi ali Nocprâp/ri rîs oras 26- 

Xeos “lepovoaMiu, za zăoqs Ilahatorivne, xopie, pie 4 Xpooâfg, 7 

Tp00%by 9. 

Kai 2pd 7ptâv jvepâv, ponapirare dEozora, ZipaVa, Aavri,oas eis 

po. 0z5%6y 

js vă păs ră Bom, ră vă ră AnG6rsthopiey HăTo j 
nijy Egowrec T4TĂRAS E.d15 sep 

» - Î.C , 

n
 3 a că EZ
 

=
 

N 

O
 

a o =
 că -
 Th 

para. EyBăjetat vă E0TAh a Tora pă Ti 

pa răooxpas păvze acd EvcebBev evivricey, 17 G45u.Y] sie 
. 

Bapav, zopebânevos tă xX4031g, Vă 230!) ti 
"0 us £ 

Zyeîyoy 2acahutva ză "pâna, Ep, Cd 

  

? Ms: Mamnapioe ti rs. 

2 Cantemir. V. asupra lui, care se aşeză în 

Tâv Totnd7TwY, 
- 

1 A . a 

= Szotov vpăwua rod jrobutvav rijs Th Sorzihausy €y ij 

2 ppâtaue sie aknpozopiay. Îi ex doptăto, deonfin, Ereiva Ti, pă 

ădehzbv zob vauâpad was Lewprănn, 

ij pier cbhaf: tac az 

mA - > TA AD 
2 
ab 

DL UT, 43 706T0Y zepi T&y 1 ppt» 6105 Ey pape păola rorjne 7& prova 

etc 7 2 Ftoroobie is ns, 2âs Grjhoyrt 

păr Wauey 70 ÎVOvpEwp, Ai ude îmenpidn î Gă 

x [A 

5 îmotoc pe 

Adptooxy 3 Szîpţey, AX Ep- ( j 
ami zobro eva Gsfatoy. Kai, âv Tisa vă 

spătapav juste văto sis 7ăy 2p00T00 Dj pe)0v 

Moldova, Genealogia Cuntacuzinilor, p. 418. 

1061 

173, 

19 August.
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1130, 

xai robe &hhobs &vOponobs pas neg Tod 2poTovyyEhAg» Tîje Morzaptocijeds. Gos, 49 268 
xat6niy otEhdovtat mă păuuara, uoi iv rod jiverat mavâva âum6ătoy.: Kai, âv ppovricere, ăv 

705 oraddâaw Za vpăuuora, 8v aivat, hoyeătomev, xdipia Bvoxoa dă robro xal udvoy ră 
2vâex6uevoy. 

Fpăgpa rod Ypamparixod rod biprjhorăro» AbOsyrov wâs AGE, Stonora, oiuepry, xn 

wâ6 dideL iv etânorw re wăntoc Advâpias 'lvăritoc Eorerev ăvâpondy rob sis mhv ăpyovra 

xopirti Beodupărmy, pjVd0vĂc Toy ne 705 dida Jida, rpranbata zevijyra, poaa dă mb 6onij- 

mov abrb 6ro5 Cmroby ev vă dMăbopev încete, al, dv ră dtdopev i jueic, vă niv ră 800%) Eaelvov. 

Ries rodro uăpyonev ânorptaty, x0 mpâs Tv pâțav Tpanmarixdy Ypăponev, mai poe riy Ma- 

xaptâcijră, ou, ăyxahă ol. sie md mpohaGbv Ypâupua mei ic bnobtococ rob Gonyriov sic nhăroc 
Tie &ipăbauev, zhiy iv stânaiv ris rosabrns mpoc6iinqe 88v styapev. Kai. ropa păc tras 

ToNă 1) toader meploraatg, Ezetăi) nat Î) rii) rod 5onmriov adrod p6e vă eivat Revrax6oLa "pbota 

poe ri Exouev vă Xâuopey, sie iv ăvăraiji Eulâuela za 5măp mb mpootinov, tă vă pi) 1Ew 
ră meyâhov âu,ndâtoy 6nod uâs pofei, âv naravrijom brd ttovolav Erâpov, adoe nai hore mb 
&rpătauey, 

Todroc 6rod mâpye riv mpoodijny, deonârn, îxavde Bv elvat -vă dom ră. rad, 
&XMă mhniov rob Gommriov abroad eîvat wavaoriptov harivoy marEpoy, mai mb Emrody vă Evb- 

30 pă Tă piovaorijptoy' xai bnonredâuea dt uovayă ră râa iod, &hAă ăx6usn obedvovy ij 
zupefv, dy netyg vă pe 7 matăpi drav EX0] 6 dp Bendopăxne 256 xai naravrâuav.ele Exetvo 
nod dăy âvvăueba: xai, mâpvovrăs mo oi nurâpec, ni riv veav oixodoulv B5Xow mb bboost, God 
vă ăypetobij, mavrăzaci rod &Eadthpov was rd dontitoy. Bic zodro rijv zapaxahoduev vă ui] 

rapajosijo xar odâsvo cpânoy îi Mawapiărrs cms rhv bn6Osorw" GMNă xai dv vân 6 xp 
Qeoâwpănns bnepbeow Soc 05 vă EXO 36 vă zh vagon woi vă rby zapaniviom, be 17vo- 
pile. Î) soporărn rme abysoie, Grab vă ănoxonii abrod mb matăpi, î eis mă xiha pâota, î 
naponăvo, îl, rehoc, âv tv orâptm, dc Am, th râhoe xai ete ră ytha rpromâata, nevijyra, rob 
xi hot didoby, Kai âv rpânov zspatodij, zânay ri edeprsolav rivy vopitopev ănb ri bns- 
păoniaty ris os6aoutorărns duâv Maxapiârnros: îje xai ai Atat ai Beonertieie egal. etnoăy voi 
apoai îv 6 zavri. 

aid, Abroboro» 07. 

“O aie robe âprouobe rijs “Twerspas Mamaptârnrac nai Sodhoc rr. 

Aapioore IlagO&wos. 
(Dorepoypatpov:) 

"Aonorneions râs tipe rod 6ozprio», dă tă donpa, îi Maxapârqe sac, nato eyvopitere, 
3 2 vă a . AI ȘI e = 7 2 

îs Vivo, 1, dy sbpefi, vavvac zparpuamavrie, 2ai ză hâfere, tăy d zoxpivâueda :56, WE mă Brăpogay. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile D-lui M. Ghedeon.) 

MXIX. 
Călugării dela Procov, dela «<Întrarea Maicei Domnului», dela «Naşterea 

I-iu Septen- Maicei Domnului», dela «Adormirea Maicei Domnului» şi câţivă schivnici, toţi 
bre. 

trăind în Polonia, ca următori ai «legii greceşti» şi dușmani ai Unirii şi lezuiţilor, 

lipsiţi fiind de arhierei, către <prea-sfinţitul aihiereu al Bisericii Răsăritului, care 
păstoreşte cucernica turmă a toată Moldovlahia şi altor părţi, prea-cinstitul Mitro- 

polit, domnul domn Antonie», rugându-l călduros, cu o lungă expunere a.prigonirii 

lor, să li sfințească de episcop pe un anume lov, dându-i şi carte arhierească de 
hirotonisire (traducere din româneşte, după originalul slavon). 

To nuwepwrărod ăpptegtoc Tic "Avarohinâe eânoiac, 705 noiutvoyroc ră eboefie 

Toiuvyotov Ano Tis Modâofhz las voi BĂROY HEpy, 705 Tur > AN eponohica o zbpio, 
zbpiov "Avroviov, ppt, Dytstav vai XnOXanai ebăauu0veotărIj e a mod deomotsiae &y râ 
Sporâre abrod Ops. 

Tis xptotawniis ahr0ode miorens Gnaâoi xi 805ho, oi Gzoxăroliev yploriavoi păscut, 

ozivee râouev wat mohoteiuea ete iv vevăhmv rlăpav rob Kpsdq) ris Aeyiac, otarăvyre 

v + wovij rob Ilpondâov, rod ranewvod fyonu&vov Bhaaiv, weră mavrbe 705 uxdoţeptxod
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zpeotvregiov za! hotzy Xa zazhoripoy, ueră za ho» zohvapiin.o Aa65 2 zioreos Lpanbv, 
mpbs Ti ăpytepariziv Beozorelay rije “Yerepae Ilavepărrros neră xhavuiijpuy Banpboy ua 

ATĂ GDyTerpiuu vre napâtas ranevs 2po0ninrouey pă Th 20600%0y ec Ti VÎV, Pavepyovrec 
Zu.npoodev ris Sie Mawepsrijroc rijv aimiav 45. DrdOeaw rijs deijoewe ju sis md zapdy pa- 
datov. "e tunpvodev rod uâvo» ec ai rije pofspăs adrob wpioene, uară piâob val Tpâu0» 
orexăuevot, rotzbris doyi xi Eumpoodev îs “Yueztpac Ilawepornros, E md văz xoa- 
xetay ai Onovproty zovijpăv Tric &Am005s Îp.ay zisrene, wapropoduev ri. zâc Îjusie etyousv drd 

u6voy rby Bhadij.qpov xwstrv ris Meyăhre “Poostac pala |niorwv) mapxBeBouvny ei doy4- 
ptaGu6y, aa mais ovvndetate râv dyiay "Ranqotâv ris "Avarohzie Meyohue "Exxroiae dua- 

răBerov nai duerăfinroy, xafihe zpb zodhod and ză Bia sâv [pumn rij» Enapahsfaney, xxds 
us ZBidatay Exstvor oi nada vounlisra vai opOodotiraroi motmăvec, sis Exeivny ri misTiv 
Bvăţonev vai zohrevâpeda: rotabrns hoyhs uri Exsiva ră peyzhijrepa ăpdpu rs nadohiie 
"Bamimolas vai XMAa Bâpsara ră Gaorabuey wai ră E/au.sv oworă at dvepata, vai. râv Zâoe 

Gac ăiotăroy poe zarspoy Tăy v6uov Tv Lpatav evhărrouzy, 
Koară răv obrbv rpânoy xai etc mb poworipiâv wac ai Beta. eirovpyiat rehobyrat, ai 

2ueiwm Îi ăvoipionzos 6vota rod oowaros vai atmaros 705 Kopio» îjibv "'lnscd Xptorob eic Goe 

răc fuepas rhc tote Îp.âv poopăperat, Xa 6 atare habe, XATă Thy ovvijfeiay my Xptoriavâv, 
sic Boc răs dios resoopanoorăc vai vrioraias vârahaubăvobal, xai ee rd zâhoc rije Cutie 

O
 

abrây, Buoioc ua 146e yprortavâc, nphe rehsioatv 49 ăvanhijpoaiy rs adry peravoluc, T ut phy 

Spîwa rd xodormpiădy nai Tă wetțăhov dpovitovrar nipedâe vă mb &vâvdoby, 0pund eră TV 

div unormpiov nai Et redebvovat zijv Coty zowv. Totobrorponoe za răv Gri vâpov ai 

zi miorw pavepvouey rijc dyinobyrs 00» Xye» mivos mpoodiixne % browpicenc, sie rh Gno!0y 

pyov Să vorăntiv was rv pi6voy Baby mporiVeuav. 
Aă ri 6zotav air Înv, xadăe eivar dh de spal vai ăn ri d6tav rây I'parnây, 

weră moMhie Sferăcewe ua Boxipaotae râv Vetovfiroy pă p.aprwpioy ohrjdesrârny, xade eic 

ză povaoriipiâv pac ară rby vâuov mai sie hac "Exxhnjotae wapiv atemors div ebpt0q dă 

=obro ua vpăuuara 28 '8366qoay sie md wovaorijpdv pre, oi eie Ma doxntapia Xa erOyL7, 

„ni sie răe Euxhmolac uac ăză ri pevăhyy Kpatay 3tovoia wat Bhevepin mă zobe Letonficas 

„oi mb robe frâvtrac, diro ămb ode abrâv tepe, ete vi ctâpav rije Asylos Thy vâuoy Tv 

255v pas vă zăv xparobuev. 

Koi ste mb wovaoriipt6y pas îpete, oi axdâpnpot oi u.0op6for, topa dand ONiY0vs '/p6- 

vove &mepvâvrec, rhv &p0ssotov Înv niortiv xoaroduey, "ANA p.6v0v, dou sic rijv râfiy râ 

dpi pbaznpioy ris "Exxonolae, tă rijy redeiostv adry dpp:epE a 0ăv Egowav, mai dă rodro 

2Xq06e, vai Să zi EXhewbiv robro», mpenet vă gpovribiouey Tiueie, o stăptozat ăpâ6ăoto, ete 

papă Ep, aa dv wave zb “Ep pac tă mhy stoptouăv 4ai dmottwolv pe. "Enea &ă ră 

amedetorov zodro ămb robe Dietovfirac mai md Mov vâuoy, tă ză vă pihy EXopev Ex 70 

Xâţob uoc xewpaiv, „havatinevot 7ai EumeGonevot. 

Aă zodro xăuvoyrag Eheoc eie 7od Aoyov pas, bs nariip ai deonârns î.âv, Xoderris 

Lrâpoara perţiu (sic) |, pohărrovres riv ebosfieriy pac Tpalaiji 17 îvyofavrov &nb Tiv zioriv 

xx. iv Evoowy zâv Aarivwv, Bu vă pi eimeoev Gralâpevot 17. orevoyopobuevot vă zi bor6- 

prow mai Ea 6n55 Eowmey dv Entoxâzob, 19 vă vi, Dnocarrăysta brd silvy Etoboiay T6y 

îmoxnoy To», xi. zotobriis hovije vă barepobuala zijv atat us, îu05 ai Ti boplv GXGWEY 

my &5ehrv rad vwvasripiov was xai 5hobyod rob xotyod Îaob tije Repti îp.ob “fă z6hsoc, 

Bizasfnoo, sie ri rtâpa eîje Aepins, Exhttmuzv zară zi oowidetay Ti zarprrijy vai Aha 

Taotip 2adY Towpăya, Tăv Epovra t2p pape ov Plof, vai vă Todro Tă 'papti Tv Sorelhatuey 

ste zi Ilaweporrjză 605, Tunrars 44. Gsozpd je Mu epozohiza râs MohGohairs 

vă zi aotnavatzly bvautv Tis “Apoobyre 605, î, Dania Gâs 33664, mb zdy uevâhoy aotnva 44 

apprenta Plaoobv Xprazhy ai Bsâv, dă vă rhy Jetporaviorte Eniouzoy, Yi po eis ză 
- = „ue PER Ax 

p&repov opera 9,073, ptoy se TODTI TA 9.200, 9 ziiy edoi DI TIS mo 605, 6 , 

. A - - . - 

pă cproGâovhe 47 pă ATi TIj? BNS Vvb) Vă Ev, es Tăv av, VĂ TV GTENaWIIs 

eziszonoy, ai, vararabitovăs zo0 sis vii 3mesrziy Dn, BEhats oi poz ai. Ehevfjepozet 

zdv Aptortawabraroy În. 296251, hay 24 A iis (gol), na vs Băhets 4 azocrabior ări 

  

1 Voevodul lvsif Halicki. de Chiev.
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STI PEG T6Y ExxMIjotaGTiny uvorijpiy, Bari sis ră VOvaGTijpiă, was, and Tiv Dior Tây 

pay, eie riy ră&v rijy axhormptadv, ârb mă 350 u&pn nod Cow, ssploxovratituoc 350 ytddee 

popas" &ui am! mov xowby daăv moMaic ym voi. vie adGeyreiac rod xparatorătob 

deondro» fjpâv mob ăpyovroe Xohăctu mb rijv bprdorărmy Baotheiav Ildrpov, &ndore Possias, 
mwos whîjpos stueoBev xapiou&vot. 

A ro5ro, u2 Ghoy md mhndes azi mhv aptuibv ro5 Aaod, pi eboefete mai âp06dotor 

x prortavoi, peră mylie &meipwy noro Baxpbov, rpoonintovev Xa deueda dă riy yetporoviay 

a. 0d)Y oreptoow rod 0pdvo» re Entoxoniis ris &yturărns 00» ânooromije Gooxis, pă rd 

dvou.a rod Gsc5 zapaxahobpev sdozhațyyioo» vol 'fpăe robe îv ăvăuare, oi Goto sic dĂoy 

vâuov mai miar uă peyăATy vân ov va oniwvpa riv xptoriavahy edos6stay Eyouev 17 

xparobuev. "limioxeboy pb typâc robe Eheetvode vai tă rhv îvv oorppiayv pe” îuâv xaroni- 
6q5ovy: Gonep 5 motiv 5 xahâe îjuiâv 'lnoode Xptorbe rh navântov abrod aiwo Et&ytev bnăp îp.âv, 

zotobene hovijs xai 1 Si, Ilaweporne xue ete mob Aoyov was Eheos, zpăe Bâpdwow mai îps- 

heavy mod Aaob tobrov' yăpios abroic dpytepia X9i nomEva ăybptoroy, eie mb vă elvat ppovrioriie 

râv lepâv povasrnpioy xai mavrbe rob sbozfobe Xu05, otrives Omeyouav mai pohorzâueda dnb 

Bas măs ouvpdelas mai răgers ris Borixije "lwxamotac. Ad rabra mal Aha reErota îmrobusev 

etporoviav îpytepene xi orepâwoty. ăpyteparizod Opâvov ând ri “Tusrepav Ilavrepârara, weră 
emineheiae wa eră Gepuiy daxpbov ui ră Eupbonua rob dyiov zapaxhiro», bwoov, GEonora, 

TV Tvebuarikiy 600 AȚĂTIV, XE. ui Anotbyouev Tie airioewe Îuv' ăvazaiwoov pă atv 

ăpuopiart be Exetyny, dori febpouev me xopie dpytepsoc ră pa wvoripia rije "Exxhmoias 
2v etvat Svvarăy vă EXGoby ele redeiwaty. 

Ko: Ec(m pă ră ăytâv Gov pbonia mb râv Gsby eivat vejwpâyn Gitobvn) râs varo= 
)uxijs "Eaxhmoiac, ai Ex mod A6vţov wac we rzhobs givos vă Ovvyauvy) mal vă zehetbym, Ai 88 

niptoete Ohat xai ră oyiouara râv Agrivov, ră awvă Xa warala, ră mpeofetăv râs dyiwobvas 
sus mai rây div marspov eie atâvac vă râs Eapitoo vă Empabedv. Kai o5roe 6 Bz 5 îv 

Tprăâi buvobwevoc vă Bogălerar dă rije edoseize Tv pata, vai map'luăiy vă derai vai vă 
Onepuţodrar ele aitâvas albvyoy. | 

"Ev vi oenreufpio îutpa mpory. "Any. „ob. 

Am 886 nai măro eivat ai broypapai râv Îjvovusyov ai XXhovy mOXGY XoŢiăy fovpe- 
zioy, oi Gnoin lorahioârjoav ar obvoua tâoyeipoe. 

T Bis zabrav zi mpeofeiav rod povuarijpioo rob Ilpoxsfov 1jrobwevoc iepou.âvayos 
Băsoos toxoiotry. 

+ Plepowbvaxoe "Erppaiu, idoxeipne toxzhiodjv. 

+ ?lepouâvayoc Măpuoc idoyeipos toxzhio6yy. 

+ "lespede Adfapos istoxeipos ioxahistry. 
"lepebe Koowâc tâtoxysipos taxahiotnv, 

"lepebe "I5ây iSroxeipoc iouodiodry. 

Sepoirehos vovagbe Niwovr tăoyeipue isxodiotiry. 
Movaybs Ilsbhoe xaţvărtrii tBtoyetpos toxaăiotqy. 

"Exuxnoăpyne wavaxbe Zocinăs iopsipue loxadiodry. 

AdBevrixăy p.ovaorijptov rob Ilpox66on veyazhsogtiuv Piâperos io zetpos t6xxhi061,y. 

"Amd ză novasrijptov râvy Eiocâtov ris Ilavayiac peyahdoyjwoc Aovpăvrios tâtoyei- 
pie toxaio0y. 

e
 

e 
e
 

te
 

te 

Tod uovaori piov viijs Lewyijozoe rije Navziize peyzh6spqpas Tbyov idoxelpoe isxaNo6ry. 
To5 wovasrmpiov rije Kotuijosoc ris Iavayiae Sepaniov toyeipos . toraicdmy. 
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(După ms. 27 al Bibl. Metohului Sf, Mormânt în C 
Bibl, Ac. Rom.) 
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Scrisoarea lui Meletie, Patriarhul de 

Ierusalim, către al Constantinopolei, Paisie, 

pentru podoabele de mult răpite ale vă- 
duvei lui Nicolae-Vodă Mavrocordat (sic). 

Preasfinţite şi 'prea-venerate stăpâne, 

arhiepiscop de Constantinopol, Roma cea 
Nouă, şi Patriarh a toată lumea, doamne, 

doamne Paisie, întru Duhul Sfânt iubit 

şi prea-dorit al nostry frate şi coliturghi- 
sitor, pe Preasfinţia Ta frăţeşte sărutând-o, 
ne îndreptăm către Tine bucuros şi vesel. 
Ne rugăm de Dumnezeu Sfântul să Te ţie 
în sănătate şi fericire, cu îndelungată în- 
tărire în Scaunul Tău preasfinţit, mai 
presus de toată întâmplarea protivnică, în 

curs de mulţi ani. Cu altă serisoare a 
noastră am scris Preasfinţiei Tale călă- 
toria noastră într'acolo. Prin cea de faţă 
răspundem scrisorii venerate a Preasfinţiei 

Tale pe care am primit-o, dela 8 ale acestei 
luni, în care aducându-ni înainte afuri- 

senia, rostită de noi în biserică împotriva, 
dumisale Dimitraşco Vlastd, cei să-Ţi ară- 

tăm felul rostirii, şi deci, supuindu-ne ce- 

rerii Tale și lăsând la o parte celelalte, 
ca unele ce sunt cunoscute Preasfinţiei 
“Tale, arătăm numai felul cerut. 

Cinstit dumnealui, precum din chiar gura 

lui ai auzit Preasfinţia Ta, în sinod (cum 
a spus), pe de o parte nu cere dela noi 
alt nimic decât o călăuzire şi un ajutor 

ca să nu păgubească, căei nici el nu ştiă 
ce rost are cererea; iar, pe de altă parte, 

ne-a împins (sinodiceşte) ca pe nişte pâ- 
râţi, ne-a înfricoşat tiraniceşte ca să ne 

împiedece dela drumul nostru, şi aceasta 

într'o vreme când aveam greutăţile noastre 
afară, şi în fiecare zi ni se căşunau atâtea 

1 Hrisant murise încă dela 1131 (Atanasie ('omnen Ipsilant, o. c.. p. 331), iar Nicolae Mavrocor- 

dat, de ciumă, la 1730. 
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1 Ale lui loan-Vodă Mavrocordat. 

  

cheltuieli, iar apoi, în chiar acel sinod, 

lăsând cererea”afacerii lui, sa întors la. 

învinuiri” împotriva stăpânului răposat. ce 
a fost înainte de noi, şi a îndrăznit să atace 
pe un om care de'sigur că a trăito viaţă 

ca aceia încât nici de duşmani ;n'a” fost 

atacat. Şi nu s'a mulțămit numai cu aceasta, 
ci a luat în batjocură şi acel har Jumi- 

nător încredințat de toţi, ceia ce, după cum 

am fost asigurat de confrații noştri prea- 
sfinţiţii arhierei,ga căşunatiinumai destulă, 

indignare şi Preasfinţiei Tale şi la tot 
sfântul sinod. Apoi, temându-se de lucrul 

de care nu va scăpă, a început săfspuie 

cum că unele 'sunt fideicomisul răposatului 
loan Voevod, și altele ale răposatei Doamna 

Maria, care s'au încredinţat celui de'naintea, 

noastră -răposat Patriarh Hrisant_ca să le 

păzească până la o vreme,—lueruri năseo- 
cite, mincinoase și mai. nainte neauzite, 

precum sau recunoscut şi de Preasfinţia 
Ta, şi de sfântul sinod. Şi la acestea toate 
cereă, ca și noi să mărturisim şi să minţim 

împreună cu dânsul, că adecă după înce- 

tarea din viață a răposatului:loan Voevod 
le-a luat răposatul Domn Nicolae Voevod, 

şi scopul său vădit eră să ceară dela moşte- 
nitori banii.ce lipsiau, după zapisul ce-l 

aduce acum. lar înşelăciunea lui lăuntrică, 
şi ascunsă eră: întâiu să mănânce fidei- 

comisul răposatei! Doamne şi, al doilea, 

să arunce o lspră nimicitoare 'şi aducă- 

toare de peire ca aceasta asupra noastră 

  

şi asupra Preasfântului Mormânt, că adecă 

am fost părtaşi ai lucrurilor răposatului 

Basarab Voevod, și la acestea cereă să fim 
şi noi părtaşi, şi ai nedreptăţii lui, şi ai 

peirii Sfântului Mormânt; şi aceasta e vădit, 

de vreme ce a spus că nu cere nimic, nici 
nare nimic la cere dela moştenitorii lui 

Nicolae Voevod, ei dela noi şi dela urmaşii 

noştri, precum 'şi până acum a spus (?) 
înaintea Preasfinţiei Tale. 

Ci, urmărind noi acest seop al său, şi 

îndignându-ne de nedreapta-i răutate și 

pâră, şi mai fiind siliţi şi de creştinii evla- 

vioşi ai rufeturilor de Hristos iubitoare, 

am rostit afurisenia, ca să scoatem bănuiala 
de îm părtăşire, care sa rostit în acest 
ehip că, dacă avem noi ştiinţă de astfel 
de pâri, ori ştim cumvă că erau, lucruri 

ale răposatei Doamne, ori s'au dat răpo-



ris Vnomredousvris peroyîjs, tă Gzoioy &fe- 
covidn rpâzp rotpâe, Gri,ăv meis Egowey 
stâmoty râvy rotobroy Gwxopavrity, Î Gus 

îebpouev Or 1jrov npăypara rije paxapiriâce 
Aduc, î 836075av râ ăotdiiuo Ads 
Boz665q Nixohdo, vă văe rpivm mă 6 

Qz6c, enetdi) xoi Tjâzbpovrec aÂwnobiuey abrâv, 

pi) vapropobwes riy gAtstay, st 33 ui, nai 

&dinne obxopayri, ai dy mph Îuâv, %ol 
fiwâc, za pă Eumoâilm and zdy dp6uoy pre, 

xD Tăoet vă ăpovion răy zavăţioy %ri ' 
(ooâ6yov Tăpoy, mâv Ejouev ăpoptoutvv, 

ui xapănadobusy Tăy joy Bsdy vă xi 

we Ey răxet Tijy ExdiAmatw, 
Todros 1jroy 6 rpânos rob Enttiniio», 6 Gzotoe 

3 păc oaiverat vă aiva. ăvebhoţoc, ore vă 
xpiverar Entopadie, uădora âv îjtebpauev dr! 
rd Sum6âtoy 6rob pâc Exomev, Îjfishe vă vâc 

zpotevijsq adrijv rijv boreptviiv Cn iav, 1,05ău- 
ev 670) abr5d ai Gbvoâmâc, nupbvroy Bhwy 

xi zây eboefây Yptortavây, fEhamev wave- 
poop răv ăăiov abrod oxon6v, Bă rod 800j) 

mpenoâsotepovy ai ovyodtzdv ră Enitiutoy, 
tri tebper î. ăBehetaij abrie ayârj Ghov 
răy oxonăv 5rob EfrăoOruey vă EXOwowey eie 
ză &vradda: 5 Grotoc 0ăv irov: haos map 
ai > 2 >, Aa 7 
dă vă mpowbhowpey dp Oră EXejuoobvrjv, 

mapă Bă vă Xăfwuey rinora and Th /psnc 
îs Buodoyiac Tod Xarti-Kwvorayrivo», Ti 

Onoiav Enefeâuinoe nat 1) llavombris ari, 
z pi x e 2 A 2 9 > 2 xai, &y dăv ele ovvâbrj mb Exnddtoy abt6, 

cip 
fsfara, Soyâpevor %poritepa năvre Tp&pate, 

j0Ehapev Afar nâvre î SE nobyyeta ăonpa 
ămd mb yptoc abră, ră Grota ECrjurofimpev T 
ămd zb Ewm6ătoy ris Tiprdrrros ro», zadoe 
wovos sis iv Gvrăvunaty & fjţeuy wc cine. 
Ric 83 cb Bebrepâv 6rob âc pipe 1) Ila- 

vars adrijs, Gt eimev 6 wopirre Amir 

rpăozoc ne, dv Bv dA pita, Zap 169 

zAmpovânov zic paxapirtăoc Adwvrs Mapias 
vă vijv îsi rimoze, 03y ha zabom dad td 
vă vo x înc vai obs 0uipoos Îi- 
n,ây. Kai eis rodro OShowev zhrpozopii5% Ti 

Tradrrră 7o5,2p46vevos 3yrud6a, 0 Dyrjădrazos 
mai 0z00sâ5oraros Adtityrns fu, bptoc la- 
îs Rovoroyrivos Ninohâco Bosiiâa, vai 
zăra, zapăvtoy 49 Tv vnpovăuwy [nai] &X- 
ioy âz05 îjgebnoby, Bod pavepotii ră 

apopozega” Gr, 05 OaiveTat, eivat Wa d- 
ţ papei vă dama pai Tă oppzavă 700 

Basnapăfa Bne565a, Ene vai, az zăy 
xotwby XoȚOy, îţază 6 Ozbs by pentr, 

hi zepaoâranny ăiză sh ditotpry. E- T= re 

wefiă Gus făfato: ms Bihar zdy 2 pOZ0- 

  

satului Domn Nicolae Voevod, să ne judece 
Dumnezeu, căci cu știinţă-l nedreptăţim 
pe el, nemărturisind adevărul, iar, de nu, 

şi pâreşte pe nedrept, şi pe cel de îna- 
intea noastră, şi pe noi, şi ne împiedecă 
din calea noastră, şi se sileşte a nimici 

Preasfântul şi de viaţă primitorul Mor- 
mânt, îl afurisim, şi rugăm pe Dumnezeu 
sfântul să facă în cea mai mare grabă 
răsplata. 

Acesta a fost felul afuriseniei, care nu 

ni se pare a fi neîngăduit, nici a se puteă 
judecă greşit, ba încă, dacă ştiam că pie- 

deca făcută nouă de el eră să ni căşuneze 

această pagubă de pe urmă, am fi stat 

acolo şi sinodiceşte, fiind de față şi toţi 
cucernicii creştini, am fi arătat scopul său 

cel nedrept, ca să i se dea mai după cu- 
viință şi afurisenia sinodicească, pentru 
că ştii iubirea-ți frăţească tot scopul pen- 
tru care am fost siliţi să venim într'acolo: 

care nu eră altul decât să venim, nu pen- 
tru milă, ci ca să luăm cevă din datoria 
zapisului lui Hagi-Constantin, pe care l-ai 
întărit şi Preasfinţia Ta, şi, de nu sar 
fi întâmplat acea zăbavă, de sigur, viind 

cu cinci zile mai curând, am fi luat cinci 

sau şase pungi de bani din datoria aceia, 
de care am fost păgubiţi prin împiede- 

carea cinstit:dumisale, precum şi singur 
Domnul, la întâlnirea eu el, ni-a spus-o. Iar, 
în ce priveşte al doilea lucru ce ni-l serii 
Preasfinţia Ta, că a spus dumnealui Du- 

mitraşeo, cum că, de nu va primi scrisoare 
de la moştenitorii răposatei Doamna, Maria, 
ca să nui se ceară lui nimic, nu va încetă, 

de a ne supără şi pe noi şi pe moșteni- 

torii noştri. Şi întru aceasta îl vom înştiinţă 

pe cinstit dumnealui că, venind aici prea- 
înălţatul și prea-cucernieul nostru Domn, 
domnul lo Constantin Nicolae Voevod, şi 

atunci, fiind de faţă şi moștenitorii şi alţii 
cari ştiu, vor arătă cele mai ascunse; pen- 

tru că, precum se pare, este şi greşeală 

a: se nedreptăţi şi orfanii lui Basarab 
Voevod, căci şi, după vorba de obşte, iu- 
beşte Dumnezeu pe hoţ, dar mai mult iu- 
beşte pe stăpân. Ci suntem siguri că-l va 
înştiință pe el cât mai curând Preasfântul 
de viaţă primitorul Mormânt, cu deplină
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"Amd Bovxooptortoy, ap, "Oxropiod 107. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

nimicire şi a lui şi a toată casa, şinu va 

mai aveă prilej să ne supere, căci şi câţi 

au atacat Preasfântul şi de viaţă primi- 

torul Mormânt n'a rămas din casa lor 

piatră pe piatră. 

Să avem, ne rugăm, iertare de vorba 

multă; iar anii Preasfinţiei Tale fie dela 
Dumnezeu mulţi şi plini de mântuire. 

Bucureşti, 1730, Octomvrie în 19!. 

MXXI. 
„Gheorghe Creţulescu (ordachi) către Hrisant de Ierusalim, recomandându-i 

pe ginere, Văcărescu, şi fiul, Răducanu, cari merg la noul Domn, Constantin Ma- 

vrocordat. 
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Xou&yny xpooxbynav a. bzxhaty ua vă 

ămnohabo vară my mohbv 2600vy u.0d Tây Ta- 

vațiuy adrîe ebay xai Geozedây ebhoytăy,   

Scrisoarea lui Gheorghe Creţulescu către 
al Ierusalimului Hrisant, cu complimente 
şi recomandare. 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 

şi a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sant, întru Hristos mie părinte şi stăpân 
prea-venerat, Fericirii 'Tale prea-înţelepte 
cu toată evlavia mă închin, şi venerata-Ti 

dreaptă cu smerenie o sărut, rugând pe 

prea-îndurătorul Dumnezeu să apere şi să 
păzească pe Fericirea Ta, prea-înţeleaptă 
în sănătate cu viaţă îndelungată şi feri- 

cire, în necontenită bună stareşi întărire 

întru mulţi ani în ;preasfinţitul şi apos- 
toleseul Tău Seaun. 

Şi, pentru că vin într'acolo slugile Fe- 

ricirii “Tale prea-înţelepte,' ginerele 'mieu, 
dumnealui Vistierul Văcărescu şi fiul mieu, 

Răducanu, al doilea L.ogofăt, ca să se în- 

chine cu supunere, atât Fericirii Tale prea- 

înțelepte, cât şi prea-cucernicului şi prea- 
înălțatului nostru: Domn nou (pe care prin 

preasfintele rugăciuni ale Fericirii Tale 
prea-înţelepte să-L ţie întru mulţi ani şi 

să-L, păzească îndelung Domnul), n'am 
lipsit nici eu să-i întovărășesce cu această a 

mea, serisoare plină de evlavie, pe de o 
parte ca să dau Fericirii Tale prea-înţe- 
lepte cuvenita închinare şi supunere şi să 
capăt după multa mea poftă preasfintele-Ti 

rugăciuni şi binecuvântările ascultate de 

Dumnezeu, iar, pe de alta, şi ca să rog 

1 Pentru Dumitrachi Vlastă, în slujba Brâncoveanului, v. Radu Greceanu, ed. Şt. Grecianu, p. 163.



  

mb 58 pai dă vă mapaxaltoo epuâc rijv călduros pe Fericirea Ta a primi pe aceşti 
“Yperepay Maxapiornra vă 0ey8ij robe a- doi aducători ai scrisorii cu obişnuita-i 
Ajpâzvrac 8do paumarozoutorăc peră Tis stăpânească milă şi bunăvoință şi, ea unul 
o»viGovs adri) deozorinis  Entetueiac wat eh- ce cunoşti Fericirea Ta dumnezeiască şi 

uevelac, Wa, 06 ȚIVOGXODOA Tâyd XE 11. prea-înțeleaptă foarte bine şi lămurit ale 
ebipivâc ră xa0 us îÎ Yuerâpa Beozeola noastre, să-i sprijini, în ce chipuri prea- 
xi coporâri Maxapi6ras, vă robe G»571j5%, înțelepte ştii, către prea-cucernicul şi prea- 
oie oise oototârots rpânols, mpbs râv eboz- înălţatul Domn, ca să-i vadă Înălţimea 

fecrarovy ol bmhdrarovy AdBâvrv, tă vă Sa de Dumnezeu păzită cu ochiu vesel şi 
mode 153 î abrob Geowpobpriros "Vnirne binevoitor, ea pe nişte prea-credincioși robi 
pă Dum thopby 1. ebwevâe, he Ttorârăro»e ai Cucernieiei Tale; şi, pentru această faptă, 
obhovs riis abrod Gecoefelac: xol, âv abriy bună stăpânească a Ferieirii Tale prea- 

ziv mps îuâ Beonormiv ebnottay ris “lue- înțelepte, nu numai că voiu rămâneă în- 
rpas ooporăris Manaptbrmros, 0d p.6vov datorit la toate stăpâneştile-Ţi îndemnuri 

0£hw peivm bnâxpeos eis măvra, ră deanorină şi porunci, ci voiu rugă neîncetat pe Dum- 

abrije vebuara mai npoorăypara, dă bEhu :  nezeu Sfântul pentru neschimbata sănă- 

zapaxadij ămaranaborec măv dyLov Qeby brp tate şi îndelunga întărire a Ta. Roaba Ta, 

TI ApeTantOtov ytelas 1ai TOMDXPOYOb GTE- soţia mea Safta, împreună cu ceilalţi copii 

pebaewc abrijs. "EH 8obhm cae G5âwy6e ob ai miei, prea-micii robi ai Tăi, se închină 

Fâpra!, pară râv Enthoinoy TEX pac, Tv Fericirii Tale prea-înţelepte şi vendratele-fi 

haxioroy Bobiwy oac, romevâc Tpooxbvodat picioare cu toată evlavia Je sărută; ale 

riv “Tperspay ooporăzny Maxaptârijra vai cării rugăciuni preasfinte şi ascultate de 

mode cefaouiove abrije mdâae nayevhabăs Dumnezeu fie-ni ajutătoare în toată viața. 

naraorătovrat: îs at navă wa 0eomerdete 1730, Octomvyrie în 26. 

edai etnoăy po. ăpoyai îv Gip mori. 

a, "Oxroâpiod x, 

  je “Tpertpae Mamaptârqtos bibe îv Xptorâ Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

vai, Bhos sie robe Gprap.0be. totul la porunci: * 

Teopyos KperGovhtonoc 2. Gheorghe Creţulescu. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile?d-lui,M. Ghedeon.) 

  

1 Domnița, fica Brâncoveanului. 

2 Cf. Atanasie Comnen Ipsilanti, o. €., p. 327: Owihoxer o Nixdhaos Boefoăus sie ri Bouxooptori 

si Bhâgot napuxiwvoavtes răv Xetpobpâv, Zîahe drept sis cv ăhetpihy ris mms, îrot povvraythas 

zoo, 8Bev ua EBavonbfim. “H sbtvyos rob Epapăvda vai ot hotmol ov aăhiuoi mpobxovrec “Pupator zapext- 

wnsav nov Kpsrtovhăoxobhov, pepâvsapov &pxova ri Bhaius, tv vai munipa rob Kuvoraytivov vai Topt- 

ata, vă mpeg porţii râv pxâvroy tă vă VE] î 'viie nov Kwvoraynivos' div zi Eoreptay xuar' obă6va 1pâ- 

ov npocuhadpevot vă vă pv TEvg zopăvvov vote, GAY 6 âpuy md xarbpdocev. "Ehaboy val oi &pyovtes 

pater păupua coarartmdy 705 sis ză Brâiwe “îţepâvos Toni 0apăâvy-Ilaccă zpis roy "Enirgonov, îv 05 xa- 

1ouapropăv mpi rod vtod rod Ruvoravtivov, împitane adry zi “pepovelay ris Bhaytac. („Moare Nicolae 

Voevod la Bucureşti; Românii îndemnând pe hirurg, a pus otravă în alifia rănii, adecă fântânelei lui, 

de unde a şi murit. Soţia lui Smaranda şi ceilalți curteni greci de frunte au îndemnat pe Creţulescul, 

boierul mai bătrân al Țerii-Româneşti, care e şi tatăl lui Constantin şi al lui Tomiţă, să facă magzar al 

boierilor ea să fie fiul lui, Constantin ; [boierii] nu l-an vrut cu niciun chip, plângându-se să nu fie fiul 

ţiranului, dar bătrânul a îndreptat lucrul. Au luat şi boierii greci o serisoare de recomandaţie de la Paşa 

de Vidin Topal-Osman-Paşa către Vizir, prin care aducând bună mărturie pentru fiul lui [Nicolae-Vodă] 

Constantin, a propus pentru el Domnia Terii-Româneşti“.) Apoi, la p. 828: >Bobase nat mă paţtipt 1y BM 

mai mă ppăppaza roi Brdtyioo es ij Tishw. “0 Mavoviă “Tomhăvens Enpâahe vă Yăvg & Mg) 

Bag, hi, wanunzelieie bad râv vuntegaitâwy 20 bavâvroz Niohiov Boz653a, Epivev 6 viâc zov Kuwv- 

crravmivos, are îpohăzrero zicătt în 2moţi râv Eroniwv &pkâvuv tă my ănbzastv 205 2po6âaouod 7po-. 

cinov ztvbs et îppapovsiav. („A sosit şi magzarul Românilor gi scrisorile Pagei de Vidin la Țarigrad, Manuil 

Ipsilanti a propus să fie Mihail-Vodă; dar, înduplecat de capuchehaielele răposatului Nicolae Voevod, s'a 

făcut fiul acestuia, Constantin, aşa încât s'a păzit încă alegerea de către boierii de ţară pentru hotărârea 

înăltării cuiva la Domnie.“) 
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1130, 

25 Novem- 

bre. 

MXXII. 
| Grigore- Vodă Ghica, al Moldovei, 

uneltirile împotriva Domniei lui și grelele 

Tpiwrâpios Laixac Xpvoăy0p Norăpa. 

Ado cefăouta, Ypâviara ris “Ypertpas 
mavyodpo» Manaptârmros thăBouev mot 3 

Tiy eperorăriiv “iv yrelav re răv owplovra 
adrijv &ptoy Bedy 2â0tdoapey. "Eryvouey xai 

ză &v adrois madetije vpopâueva, xai ij 

adTIs 0oy7vourjy wa: Îuete nopanaoduev vă 
Epouey dă iv Gpoâbrenra râv poe abriy 

Ypoumărov ac, Enetdi vol Tie rosabrje 

otonîs poc aima torăfnoav ră mpohafovra, 
meptotarixă, păhora ră detyby vâpoc rîjs ape- 

ris (sic) nod uiăs TmohobOnoev, ie 7b Gotoy 

vogiGouev 801 dry aiodăy0n î npbc înăs 
morpiai, ns ăyănn, ae moi, 2 &vavrias, 

mohiv Xapăv Ehabe dă ră mpăe Tuâc Eheoc 
ris xparatăs Baoiheiac nai rijv Dnepdontaly 

5mob Ederţav oi ebuevtorarot abbzyrat umc. 
Kai pir ăuptGăNhouev Br 1) “Tuertpa măv- 

dopo Manaprbras, tă zbv ămpâraroy Gabu.by 
Tie mpăs pie norpixije GTopŢî<, 0»pndopet 

ovyahyei uiv £v roi -ăGovhrizore, wadâe 
xoi oovijderai &y rog war ebyiiv ra xai 6o0d- 

As. 05 vea mai âveta)eiarue Suoho6d- 

W5y TĂG YĂPITAS XOL Wmphrrouev Th Evepybv 

uzi Spaotijplov râv &rb 6aBtoy xapâlac 1a- 
vaviov Xa Bsonedây re ebyâv, alomep ri 

A 

2vop(bâ'muey, rai 6rotadodvy Exmjpetac Ehorpo- 
6juev, ovvavrăapbavoptvne Îuiv ăvolev ris 
RAVWRSOTĂTII; Tod “Yylozov Befrăc, obriyoc Td 

zodibuyrov dvoua tm BeBotuapăvov etc ai- 

Gvac alovwy, 

To vă uh Avnobueda 55, pară ri may- 
60poy abris obuGovhiy, eis ră bnepoyxa 

înpn mai Etoda, 6mob vâc îjuohobBnoay, ai 

fjueie yvopilouev Br sic ră rotaâra TEpLo- 

rarixă | ppovric xai vEptuva pedei, xal 
da Î Abram: &AN 0rav bnepâalvovy mode âpovs 

x46e mpouimbelac, roze 1) umxavia mod ho- 
15305 dâys ri xapăiay, mai Î AO stiva 

vazo5pastos: Gh sim theuc 

ine Qeds 

e 

6 mhobotoc Ey g
 

vai Ov sbyăv abis vă wâs boy 
ROpov oi vă vă Ea ppbrg. ză 

s Tiy Evofiy Tov rotobruy Dntp 
Dyauiy vac et6dwv rod eis riv Enea 

rob xarapăro» Exsivov 1jnohob6noav. "Ac Exow- 

pev pal md, zaparahobuey, ră cefăouta 

abis Ypăwuara mpbs ăwecov mĂnpopopiay 

rijs exnobirov 1ipiv bytetav me mal mpâe 

  

către Patriarhul Hrisant Notara, despre 
cheltuieli ce i sau căşunat. 

Grigore Ghica, lui Hrisant Notara. 

Două venerate scrisori ale Fericirii Tale 
prea-înţelepte le-am primit, şi pentru cea 

nouă prea-dorită sănătate a Ta am slăvit 

pe sfântul Dumnezeu care 'Te ţine. Am 

aflat şi cele înlăuntru serise pe rând, şi 

cerem şi noi să avem iertarea Ta pentru 
zăbava, scrisorilor noastre către Tine, căci 

pricina unei aşă de îndelungate tăceri a 
noastre către Tine au fost împrejurările de 
pănă acum, mai ales grozavul nor al relei 
întâmplări(?) ce ni-a urmat, întru care ştim 

câtă jale a simţit părinteasca-Ţi iubire către 

noi, precum şi, din potrivă, multa, bucurie 
ce ai primit-o pentru mila puternicei Îm- 

părăţii față de noi și pentru sprijinul ce 
ni-au arătat prea-milostivii noştri stăpâ- 
nitori. Şi nici nu punem la îndoială că 

Fericirea Ta prea-înțeleaptă, pentru prea- 
înalta treaptă a iubirii Tale părintești față 
de noi, compătimești şi suferi împreună 

cu noi în cele ce n'au fost voite, precum 
Te şi bucuri în cele ce sau făcut după 
rugăciune şi voință. Pentru care şi nelipsit 
ne cunoaștem mulțămitori şi facem știut 

puterea şi urmarea sigură a rugăciunilor 

Tale din adâncul inimii, preasfinte şi de 
Dumnezeu ascultate, prin care ne-am şi 

îndreptat şi am scăpat de toată uneltirea, 

ajutându-ni de sus prea-adorata mână a 
celui Prea-Înalt, al cărui nume prea-slăvit 
fie lăudat în vecii vecilor. 

Iar, că să nu ne întristăm, după prea- 
cumintele-ti sfat, de covârşitoarele greu- 
tăţi şi cheltuieli ce ni-au urmat, şi noi 
ştim că la astfel de împrejurări gândul și - 

grija folosese, iar uu întristarea; dar, când 

întrec margenile oricării prevederi, atunci 

neputinţa socotelii înghiață inima, și nu 
poţi scăpă de întristare; ei fie îndurător 
bogatul în mila lui Dumnezeu și să ni 

dea prin rugăciunile Tale din lipsă de vad 

vadul și să ni uşureze greutatea şi strân- 

soarea unor astfel de cheltuieli peste pu- 
tere, care au urmat de pe urma atacului 

acelui blăstămat. Să avem şi de acum 
înainte, ne rugăm, veneratele-|i scrisori 

pentru nemijlocita aflare a sănătăţii Tale 
nouă dorite şi pentru primirea rugăciunilor
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ăndhavatv Tv navaijiov 7ns ebyâv, afrwec | "Tale prea-sfinte,: care să ni se dăruiască, 
Xaptofeirioav “jpiv dă Bio» mavrhe pvhax- în toată viaţa spre pază. 
rijptoy. 1730, Noiemvre 25. 

1730, Noeyfptov 25. 
Tis Xe Mavaptârnroc vide îv Xprorg Al Fericirii Tale fiu în Hristos şi cu 

oi Ghe ete robe Gptouobc. totul la porunci: 

Io Grigore Ghica Voevod. lo. Pprzâptos Laixae Boefefac 1. 

(Legrand, o. e., IV, pp. 250-1, no 203.) 

MX XIII. 
Scrisoarea Patriarhului Hrisant, întărită” apoi de urmaşul său Meletie, prin 1730(1239), 

care restituie satul Calieni „Ruxandrei fiica lui Dumitraşco Pitarul şi fiica lui 19 Pecen- 
Dedul Spătarul (8îc)2*. pre. 

(Rezumat grec modern.) 

MXXĂIV. 

Mihai-Vodă Racoviţă către Patriarhul Hrisant Notara, despre pornirea lui 1730 
ca Domn către Scaunul din Moldova şi dorinţa de a i se îngriji de Patriarh fiul % ese 
Constantin. ” 

"Eaorohi, Poxobirta Mai) Boef6âa zpbe 

măy paxaporaroy liarpâpytiv “leposohbpoy, 

zepi râe En Kovoravrivnonideoe ăvaxopij- 
Gene adT05, Xa GWVIGTĂGA Thy Vi6y rob 

Koyorayrivovy. 

Scrisoarea lui Mihai Racoviţă Voevod 
către prea-fericitul Patriarh de Ierusalim, 
pentru plecarea lui din Constantinopol şi 
recomandându-i pe fiul său Constantin. 

Mana portare, cogoraze vai âpbrare 650- 

zora vai Ilarptăpya ris diac nâhsoc 'Ia- 

povoaăiju ai zâone llaharorivne, Kbpte, Xb- 

pie Xpboavle, 'mutrepe îv Xpror mărep cs- 

Soopuorare, Ti Mavapibrrjti adrijs Ti Grpet- 
Mouâyny vai we &v Xptore biixiv uerebha- 
feius Tpoonbynsiy ăzovânonev, nai rijy cuţiay 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfin- 
țite stăpâne şi Patriarh al sfintei cetăţi 

lerusalimului şi a toată Palestina, doamne, 

doamne Hrisant, al nostru întru Hristos 

părinte prea-venerat, Fericirii Tale Îţi dăm 
cuvenita închinare fiască întru Hristos 

cu evlavie, şi sărutăm sfinţita-Ţi dreaptă, 
udrije ăozalâuetia Gstdv, Be6pevot rod zavy- 

oyăBo» 0205 vă rijv Btamvhdrr dă mavrhe 

îy ăupa %al ăuerazrorp bela mai Bunvexei 
ebmuepia, eră pawpofroriiroc, mefPâcov Ext- 

zofet xarabuioy ăya0ây, pezpt “ripoc fa- 

fvrărov xai Nzapod. 
Bei îhtz aa dvebyv adrije varagiov 

ÎjMOopev 6u.0d anutănavres bpieis fos sic Tv 

Meyăhov-T(enpartiv 3, za ofuspoy ivobuey 
  

rugându-ne de prea-bunul Dumnezeu să 

Te ţie necontenit în înaltă şi neschimbată 
sănătate şi veşnică bună stare, întru ani 

îndelungaţi, cu tot ce doreşti din poftitele 
bunuri, până la bătrâneță prea-adâncă și 

senină. 

Cu mila lui Dumnezeu şi prin rugăciu- 

nile-Ţi fericite am ajuns toţi cu sănătate 
până la Buiuc-Ceemegă, şi mâne plecăm 

1 E vorba de încerearea de a se da Scaunul Moldovei lui lanachi Casapul, de către şefii cunos- 

cutei revolte. V. acum în urmă şi Cronica Ghiculeatilor, ed. D. Russo, Bucureşti 1915. Atanasie Comnen 

Ipsilanti serie (p. 330): Tiv Dawybzny vasăn:qv, “pbpipdv Tov 6 Ilarpâvas ponvbe: m "Eairpânw vă tă 

aduq “îpepbva ns Mohaftas, vai vera ări, ph dos să larpova, ete riv îtopiav ră bnocyebăva Ypii- 

para, goveberur nug adtod nod tdiov larpbva. („Patrona-[Calil] spune Vizirul să facă pe Ianachi Casapul, 

cunoscut al său, Domn al Moldovei, şi se şi face, dar, nedând lui Patronala termin banii făgăduiţi, e ucis 

chiar de însug Patrona“). 
2 La 92 anuar 7171, po Maze ăni Maathav (3ic)“, dă danie fiului, Teodor Aga (82030 pw 

“A ţa) jumătate din satul Calieni (ibid.). 

3 Buiuc-Ceemegt, Ponte-Grande, lângă Constantinopol.
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âxă rijy Xohâpiav” 50ev do Gnob Entorpeper 
abrât xai 5 îjperepoc zapoihraroc vibe Kwy- 
Sravivoc, tâv Onoiov Ori fitde rby Eye. we 
tExyov abric mvevparindy, eic 2Ealperov să- 

[i votay %ai ăn, navrehâe Băy up deĂou.ey, 
vover5500 ară, narpizic pod xai Tyeua- 
TIX66, Tă Goripra xl ovubdh)ovra, 

“Huete 6 dEnbuey vă zvOvuijrar Bă nay- 

mbe sis răe mpbs Qedv amiac adrijs mpooev- 
Aăs al exrevete deljoete, vai vă wâs edyerat 
âpdâvoc mai Baiăe, vai Eyovoa fpâe sie 
riy &&aiperoy adrijs ebvotay vai etc marptzi)y 
Ev Xptoră ăyăzyv, ai Beonvi) rod ăriov 20 
vă wâs warevoâoom Bvebyâv adrie oefuo- 
uiov, vă dtavboouev (sic) xai ră Efije cije 68ot- 
zopiac bpâc val ă6habăe, nai Emorăhhovoo 
Goveâe ră rîje perie îuâv sis md tie 
Dyeeias rs Orjhornă oefăoura Ypău.ara: 
fie ră Er Da60ey mod re ai dry, xai 
ai uoxăptat ai Geonebsie aărije eăxal xal 
cdhoyian etmjoay uetPiuâv îv fi may pv- 
axrijptoy %ovhov. 

„20, Aexeubpiov xs!. 
Tjs “Tuerăpae Maxaprârnroc e îv Xprorg 

spre Silivri; de unde iată că se întoarce 
aiei și prea-iubitul nostru fin Constantin, 
pentru care nu ne îndoim de loc că-l: vei 
aveă ca pe fiul Tău sufletesc, întru deo- 
sebită bunăvoință şi dragoste, sfătuindu-l, 
părinteșşte şi duhovniceşte, cele mântuitoare 
şi de folos. 

lar noi ne rugăm să-Ţi aduci aminte 
de noi totdeauna în sfintele-Ți rugăciuni 
stăruitoare către Dumnezeu, şi să 'Te rogi 
pentru noi bogat şi îmbielşugat, şi avân- 
du-ne întru deosebita-Ţi bunăvoință şi în 
părinteasca-Ți iubire întru Hristos, şi ru- 
gându-Te de Dumnezeu Sfântul să ni dea 
cale bună prin rugăciunile-Ți venerate, ca 
să ni urmăm şi de aici înainte călătoria 
sănătos şi fără pagubă, şi trimeţându-ni 
necontenit serisorile-Ţi venerate spre a vădi 
sănătatea Ta; ai cărui ani fie mulţi şi fe- 
riciţi, şi fericitele şi de Dumnezeu ascul- 
tatele-Ţi rugăciuni și binecuvântări să fie 
cu noi în toată viaţa, ca păzitoare şi adăpost. 

1730, Dechemvrie 26. 

Al Ferieirii Tale ca un fiu întru Hristos 

a
 

ide mai ete robe Gptouobe, 

Po. Miyahă Boe666as 1. 

şi la porunci:   Jo Mihail Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

1 Racoviţă căpătase, în locul lui Constantin Mavrocordat, Domnia Terii-Româneşti. Atanasie 
Comnen Ipsilanti, fiul unui Cămăraş al Oenelor din Moldova şi coleg, din 1728, când vine din Moldova, la 
Constantinopol, al beizadelelor lui Mihai-Vodă, dascăl fiindu-li Natanail Kallonaris din Chios (p. 326), serie 
despre această schimbare astfel (pp, 330-1): “O Myo Boefâdos “Paxofiztac dabehhe sie zăv "Emirponov 
răv Mavovh “Thăvrmv 6 îunodioavra sv sis riv Bhaxiay îjpepovetay mov îmi rod Mexpec-Keayă xai 
aiztoy ţevâpevov dobivat adry vep ănpăxrw vol ăava Ezog Tis îjhexias anod tm! Kanacpăxerar 05v 6 Ma- 
voi) wat mepi mobroo wat dă zapaxoratixnv mod Meup6r-Reontă, ua cipuri) napaăidorat sis zăy pobpvov 70 
Mosraveţ'hmasn. "Hy 88 aoxopavnia mă nepi râs Abbevretac” dat, dvpuahă xi vă mdovaro vă mbbevrebauj niv 
Migâ)-Bâday, xadâs mai md bneoxt6 dray pâvos zov my Ewxe Ti etămaty tă răy băvatoy od Nr 
voh&ov Bosf6da, î3v tvipymozv poe zijv bmâoxesiy mov, tă vă p-hy âBertioq sd povâtov rod cânob ză 
meg Exhoţiis râv “ţepâvoy. Zmrioas oby iv ipepovtay nagă z0d Beţipn 6 Mead Boeâidnc, riv 
Zhabs. «od be [spovrârepoc, x7 ds RpuxeitiTepos, xa âpaGisdin â vos Koveravrivoc, “pep.ovebsuc 
pâvas “hptpas 20. [lpurm 28 aq tartv Abdevreii, mod Mia) “Pawobirtu Bosâtda ete «my Bhaxiav 
Xwpis mijs Erhoţiis 1âv îvroniwv... “O poţopvoc 255 arăhov Bevrodpas îfothiet n Miyc)-Biâg xal mz- 
puamiţano mâs Snodtaetg rov, xai ravăxnet aa abrob nepi rabrns rs Bo'nbetug d vios Kovoravzivos î 
2Eucbsis. („Mihail Voevod Racoviţă pârăşte la Vizir pe Manuil Ipsilant că a împiedecat Domnia lui în Tara- 
Românească pe vremea lui .Mehmed-Chehaia şi a fost pricină de s'a dat acea Domnie unui tânăr neîncereat 
şi având abiă 18 ani de rrâstă. E urmărit deci Manuil şi pentru aceasta şi pentru depozitul lui Mehmed- 
Chehaia, şi e închis la Forno al lui Bostangi-Başa. Şi eră pâra cu privire la Domnie, pentru că, deşi pute 
să facă Domn pe Mihai-Vodă, precum i-a şi făgăduit-o când el însuş i-a dat ştire despre moartea lui Ni- 
colae Voevod, nu s'a ţinut de făgăduiala lui, ca să nu strice dreptul Ţerii cel cu privire la alegerea Dom- 
nilor. Cerând deci Domnia de la Vizir Mihail Voevod, a luat-o, şi ea unul ce eră mai bătrân, şi ca unul ce 
eră mai încereat, şi s'a mazilit tânărul Constantin, domnind numai zile 20. Şi aceasta este cea d'intâiu 
Domnie a lui Mihai Racoviţă Voevod în 'Țara-Româneaseă fără alegerea localnicilor... Dragomanul Flotei 
Ventura a ajutat pe Mihai-Vodă şi a sprijinit trebile lui, şi s'a supărat pe dânsul pentru acest ajutor 
tânărul Constantin cel scos din Domnie.“) *
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MXXV. 
Notiţă despre mazilia lui Mihai-Vodă Racoviţă al Jerii-Româneşti şi despre 1531. 

uciderea prin stăruinţele lui Constantin-Vodă Mavrocordat a dragomanului Ventura. 

r] 7 7 _ . Fi A, -. . . 

(Tozdh-0opv-llaoâe, d veoe "Enirpozoc] [Topal-Osman-Paşa, noul Vizir,] mazi- 

patiebet mby Mega “Paxofirtav 1preunveb- leşte pe Mihai Racoviţă după ce fusese 

cavra Bhapine piîvac dewazt xai dida ij Domnul 'Ţerii-Românești șeisprezece luni, 

iirepovelav adriv re Kovotavriye, 6 705 şi dă acea Domnie lui Constantin fiul lui 

Niohdov Boeâsâa, îv0vumjdete ră btproma . Nicolae Voevod, amintindu-și mulţii bani 

piara mai mohbttoâz, dâpa pă ră Goia şi scumpele daruri cu care, dându-le în 

acbroe nai maraxâpue tăâueva răy etpev chip risipitor şi săţios, şi-l împrietenise la 

oimetonorqdei sis ăxpov 5 fndeie ipiepâvy Ni- : culme zisul Domn Nicolae Mavrocordat... 

u6daoc 5 Mavpoxopăăroc... 

Doveber râv 6mBevra Bevrobpav 5 'Enizpo- , Ucide pe zisul Ventura Vizirul prin pâ- i pn p 

moe dă răe BaBokăe rob zavdv Îewives ri . rile Domnului de acum al Terii- Româneşti 
. 7 = 7 j . + 

Bimyiae Kovozavrivo» rob Mavponopâdrov, | Constantin Mavrocordat, care vră pe Ven- 

uoobvroc dy Bevrobpay dă riv peră rob tura pentru prietenia cu Mihai-Vodă... 

Miyâ-B65a oixetbrrjta.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 334.) 

MXXVI. 

Act de închinare al mănăstirii Mărgineni şi schitului său Verbila către 1731. 

Muntele Sinai. 
INN 

rm a a 
N 

„... De se va arătă egumenii nevredniei și neiscusiţi la chivernisirea mănăstirii 

şi la poruncile domneşti ..., atunci se vor scoate, şi altul mai vrednic în locul lui să se 

trimiţă .... Nimie din câştigările cele nemișcătoare nici întrun chip să nu vânză sau 

să facă schimbare cu vre-o pricină oarecare, au moşii, au loc, au moară..., ci cu toată 

osârdia să le înmulțească şi să le lucreze bine şi săde păstreze „...În vremile ce vor fi 

cu îndestulare, din toate agonisirile mănăstirii, împlinindu-se dăjdiile cele obicinuite mă- 

năstirii de aici şi scoțând toate cheltuielile trebuineioase ale mănăstirii..., atunci cele 

ce vor prisosi să se trimită la Sf. Sinai. Din banii ce au rămas cu zapise la datornici, 

când se vor scoate, o parte să oprească egumenii mănăstirii Mărgineni pentru trebuinţa 

mănăstirii, şi altă parte să o trimită întru ajutor Muntelui Sinai. Însă, în vremile cele 

ce ar fi lipsă şi neîndestulare, după venitul şi agonisirea vremii, aşă să fie şi darea aju- 

torului Muntelui Sinai, ca să nu rămâie mănăstirea Mărginenii întru necaz la darea dăj- 

diilor domneşti şi în lipsirea celor trebuincioase .... 

(Codrescu, Uricariul, XĂV, p. 325.) 

MXXVII. 

Melctie, Patriarh de Ierusalim, către Compania Grecilor din Sibiiu, pentru Bucuresti, 

eleimosină şi afaceri mărunte (trei scrisori, din 16 Octombre, 16 Novembre şi 1331, 

23 Decembre). 

16 Ocetombre- 

23 Decembre. « 

(lorga, Studii şi documente, XII, p. 31, le XL=IL.) 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 
39
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1732. 

1732, 

1732. 

MXAVIIL. 
Patriarhul Ieremia de Constantinopol către Mitropolitul Ţerii-Româneşti, 

deslegând de învoiala: vânzării pe preţ statornicit a blănilor şi stofelor de mătasă 
pe aceia dintre membrii Companiei Greceşti din Sibiiu ce n'au călcat înșii învoiala. 

„« » «Tod nodetodat Smhovort eie via zevă 
Boptoptvriy rip:ky ră âvowtâweva. vai Tpa- 
WaTedoueva map” obroic 'ovyiuă mai hotnă 
werotoră dtapbpov stââv mpâuara, Yopie 
mod Exaty ădetav riv 2£ odrâv mohsiv ustvo 
zapă Tiv Boptofeioay riwijv, xai îdovar &- 
Mos radra Gepsotty. ... 

| 
| 

| 

| „+ De a vinde adecă cu un singur 
preţ statornicit blănnri și celelalte lucruri 
de mătasă, de orice fel, cumpărate şi ne- 
guţate de ei, fără să aibă voie cinevă, 
dintre ei a le vinde peste preţul orânduit 
şi de a da, în de obşte, acestea pe veresie.... 

(Iorga, Studii şi documente, XII, p. 34, no LXIII.). 
  

MX XIX. 
Ştefan, Mitropolit al Ungrovlahiei, către Paisie, 

» anunţându-i înălţarea sa la Mitropolie, de la episcopia de Buzău, pe care o păs- torise, fără a cere vre-o întărire. 
(Vol. XIII, pp. 362-3, no 13) . 

Patriarh de Constantinopol, 

Scrisoare a unui negustor dela Nijni-Novgorod către Păharnicul Cristu, căpitanul Ioniţă şi alţi doi, 

"Evbotorare mai ebyevorare ăpyuy Ila- 
/ăpywe, xbp Xpijoro, xai pro onerăve, xp 
loawvirta, ua xp Tavan val dp Sre- 
vai, Oxplââe oâc mpoorbvă oi TOPO 
xdptoy Qedy dă zijv xadiv Dyeiov mat edr- 
lay cuc. 

+ ME mă zapâv pov sipat vă oâc Show e!- 
îmoty rr, Epyâuevos t30, sie Nitvay, pă tb 
Entrponixdv pâna vai ri Guodoyiav Ord 
pod âucetoy did tăy Xacăv Embpoy, zby 6- 
zotoy tăy ăyrânoca vai mod Etiirijoa ră ăorpa 
xai rijy Gunhoţiay, wa pă dmenpiân Gri ră 
Eet dopâva oa wat vederi) val 2 Xpeworsi 
rimorec' dă rd Gmoiovy mby căyada mal eie 
Tobe npayuiatevrăfes, nai data riv Guodoryioy 
a. rd Enirpontyăv 6rod vb Edooatay, wa 
abrbe ebyahev Epmpooră eic robe zparuarev- 
Tădec bnoypăppara ai dmedertev ri ră Eye 
dopăva” ră 6noia Drovpăuuara i5od 6ncb 
“păgousy ră tox rov, xi Gewprjoert ra, vă ră 
xaradăbers: 

"Eva. zerterhobiro rod dp "loawirta, uzoy- 
Bâya paţbăvoy, Tpăce Erc: [ăohawa] 
100 Eâwozy 6 Xroăv-Mndotae rod nartpa u.0b, 
ză Gmota ză Eorethe pă cv BapOohuiaia, det 
mai 25.ăo). pod mă Zâmozy Eptvu. "Eroc 
7240, "'Oxrofpiov 18. 'loayvirtae Aapovri, 

“Erepo merterhovito cd dp Ploawizta, 
pzoyăăyxa paţpăvov, vpâqe Ectm: ăoă. 50 

despre o datorie şi o judecată, cu felurite zapise. 

Prea-slăvite şi de prea-bun neam dum- 
neata, Păharnice chir Cristule şi dumneata 
căpitane chir Ioniţă şi chir Panaioti şi 
chir Ştefane, mă închin vouă cu dragoste 
şi rog pe domnul Dumnezeu pentru buna 
sănătate şi fericirea voastră. 

“r Cu aceasta vin să vă dau ştire că, 
venind aici, la Nijna, cu scrisoarea de epi- 
tropie (procură) şi cu zapisul ce mi-aţi 
dat pentru Hasan Spiru, pe care l-am în- 
tâlnit şi i-am cerut banii şi zapisul, şi 
mi-a răspuns că a dat banii deplin şi ne- 
lipsit şi nu e dator cu nimie; pentru care 
l-am scos şi la negustori, şi am arătat za- 
pisul şi „epitropia“ ce mi-aţi dat, şi ela 
scos înaintea negustorilor iscălituri şi a 
arătat că i-a dat (banii); care iscălituri 
iată că, scriem copiile lor, şi le veți cer- 
cetă, ca să le înțelegeţi: 

O pecetluită a lui chir Ioniţă, scrisă 
moldoveneșşte, scrie aşă: lei o sută i-a dat 
Hasan-Bașa părintelui mieu, pe cari i-a 
trimes cu Vartolomeiu, și încă 25 de-lei 
pe cari mi i-a dat mie. Anul 7240 (1731), 
Octomvrie 18. Ioniţă Diamandi. 

Altă pecetluită a dumisale Iâniţă, scrisă 
moldoveneşte, serie așă: lei noi 50 mi i-a



aatvobpta vad Zâmoay 6 xbp Xaoây Endpos 
ănă ră donpa mod joy vă wăs Bboy, eic 

ră XEpiă ov, nai âc eivat mb dpx6ă0Y) ov 
ic hovaptaayây. "Eroc 7239, Matov 5. "way- 
victas Ata pavr). 

"Eăerfev ăuâpu 29 Mo Bnâpanua rod 
Boprohopipa, Bopaixă vpauu&voy, Xa Ypăcet 
Ecân: To zapăy dadapGăver 20, 6 Bohroho- 
bÎp; 6 80566 rod Aap.ăyra 105 xanixeyaţtăl, 
nâc EhaGov and rdv Xacăy Smâpo “psata 100, 

ijmovy vpăaia Exard, uă rd ăvou. 705 dpey- 
r6s wob Tod Atau.dyrt rod xazijreyontă, Tod 
Eoca, ră păpua adră vă mă ym ei rby 

hoţaptaau.6v, Kai d miorocbyny vpăro obs 
păpropas: Kart Atv, p.ăpropas, Rairpăh- 
mac AuEy, uăpropac, Anox)ohove, wâpropas, 

Ampăjrpne, păpropas. 
“Ercepoy Bnâpaupua pouain6y: Aă mod za- 

poyroe po» 6p.ohoyăy 216, 6 BupGohowaioc, 6 
dodo rod Atou.ayri) 05 Xazrjre pată 705 za- 
iaiod, rd ze Edo uă md voua Tod ă7ă po», 
rod ăpyovxdp Aau.ayri), ănd tăv Xacdv-Mna- 

câ mod "Hyepeuvij-llovhobdy ăoă. rptâvra, 
xat t5a adră md "păupa tă ămodsrtty sie 
jeipas rod Xaoây-Mnooă, tuzpoobzv râvy 
ebpioxousvoy paprbpoy: Lebpprjs Anuinrpio» 

sai Ey Ampiirpne Kmprtiizasrs, văpropas. 
„ “Enepovy vpăpua popainâv: "Evrip.orare Xa- 
oăy Îmbpo, yatpir& ce. To mapăv wo» dy 

ctvat 8 ho măpst tă rproxbota ydoîjvra 

mâvre pâata. 605 uă “/penotâs: rbpa Wa 
6 vatpăe Enăpaoe, v7i rinores d2y Enijpa W.0Ve 

„vă itebpyje ms ppeosră rad Xar(i- Meyer 

"Poxarhi) pă capăvra ntvre poata oi 0 me- 

pâvwa, ai, Epyâuevos 6 Xanti-Meyusras pă 

ză păpua 5.05, vă. Eos adră ră &onpa dz0d 
"pâzo zapanăvyo, vă ui Bâc GĂNEOS, ari 

rd pâna wav vă td xâpije Vă eivat Oră 
AoYaptGu6y, 7ai vă pi ră dpriioe, dar 

stvat mtohetije, va 5 Xartis sivat pios pac, 

Tadra, mai brimwve. 1728, Senrenâpiov 8. Lis 
"Evriportfirâs S05: 

Aaudvrris apr Medehyrlăprc. 
Y 

y A 
Kai oăv 0ides ră ăozpa vă Zips E 

yreovepiv amd ră “fEpra, ob, ns ră Exhij- 

Adră ză baoppâuu ara 0705 GĂs păr, ră Ţ 3 

'o7 zoo Gnapidhauza, Os zalvovrat, AT 
Bafey 5 Embpos iumpoobzv sis robs apal- 

z A = A ap. x e parevrăies, Gzo0b my ECrrroa să ăonpa we 

2mizponâe Gas, 7ă Ozon să 
vaptoudy, 1 pă ănevdo!oay vă Gb fijy 

Eaiaoqy ei ho- 

dat dumnealui Hasân Spiro din banii ce 

eră să ni-i dea, în mânile mele, şi să fie 

răvaşul mieu spre samă. Anul 7239 (1731), 

Maiu 5. loniţă Diamandi. 

Ni-a mai arătat şi altă iscălitură a lui 
Vartolomeiu, serisă grecește, şi serie aşă: 

Prin scrisoarea aceasta arăt eu, Varto- 

lomeiu, sluga lui Diamand capuchehaia, 

cum că am luat dela Hasan Spiro lei 100, 
adecă lei o sută, pe numele stăpânului 
mieu, al lui Diamandi capuchehaiaua, şi 

am dat această scrisoare ea's'o aibă în samă. 
Şi pentru credinţă seriu marturii: Chiueiuc- 
Ahmed, martur, Catralbaş- Ahmed, martur, 

Dascaloglu, martur, Dumitru, martur. 

Altă iseălitură grecească: Prin aceasta 
recunosc eu, Vartolomeiu, sluga lui Dia- 
mandi capuchehaiaua cea veche, cum că 
am luat pe numele agalei mele, dumnealui 
jupânul Diamandi, dela Hasan-Bașa, lghe- 
remnichi-Puliun (sic), lei treizeci, şi dau 
acest zapis ca mărturie în mânile lui 
Hasan-Başa, în faţa marturilor ce sau 
găsit: Gheorghe Dimitriu şi eu Dumitru 

Chiureibaşa, martur. 
Altă, scrisoare grecească: Prea-cinstite 

Hasan Spiro, mă închin ţie. Aceasta de 
față a mea nu e pentru alta decât pentru 
trei sute optzeci şi cinci de lei ce-mi da- 

doreşti: acum şi vremea a trecut, şi n'am 
luat nimica; numai să ştii cum că dato- 

resc lui Hagi-Mehmed 'Tocatli patruzeci 
şi cinci de lei şi nouă potronici, şi, venind 

Hagi-Mehmed cu scrisoarea mea, să dai 
acei bani ce-i seriu mai sus, să nu faci 

altfel, şi serisoarea mea so iei să fie spre 
socoteală, şi să nu-l zăbovești, căci este 

ghiolgiu (sic), şi Hagiul ni este prieten. 
Acestea, şi fii sănătos. 1728, Septemvrie 8. 

Al cinstit dumitale 
Diamandi fost Medelnicer. 

Şi, când vei da banii, să iei o teşchereă 

din mănile lui, cum că ai plătit. 
Aceste iscălituri ce-ţi scriu, copii sigure, 

cum se văd, le-a arătat Spiro înaintea ne- 

gustorilor, când i-am cerut banii ca epitrop 
al nostru, pe care ei le-au luat în samă, 
şi mi-au hotărât să dau zapisul, şi eu 
nu l-am dat în mânile lui, dar, neavând 

cum face altfel, l-am lăsat amanet la bi- 

1 Y. Analele Academiei Române, anul 1912, p. 35 şi urm.
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1732, 

14 Mart. 

&uohoyiay, nai 27 By cip Eămoa ete peipas 
tov, 2hijy, pi Ejovtac vă dum deo, 
ri Apnoa avere sie ri Exxhmolay. "Ax 

siney voi Ex otâuuros 6 Înbpoc &rt vă 705 
Enve xepiime 8 panapirijs narEpas cas 2dp 

Aauavyrie tă Eva rtovmăvoy sie etzoot Gohă- 

via, Mai Gr eiye Goe voi Dodyov Tod pa 

xapirov my. 18, mphe Ev ÎjpLob pis ri 
RX, —-ră rola abdră dee zâs vă tă j- 

febpere za  "Evripbrris vas. Kai sic robro 
i5o0b 6no5 câs Țpâpo, narahenrâv rijy Tăoay 

sidnowv zâs ăxodobinoe ră 2pătpa, 10 %ă- 
were wc Gpltere' uâvovy rodra odc Eu dr 

mară rate amodeiteie mod Eye Găv îuo- 

pobuev vă wâpuwuey rimores, ua, âv dpitere, 
Bedere pă vă AG zijy Gwodoyiay rov, 
dă vă VE 0rpOprots Ev 1 peratb cas, vai 

uădra ste mby paxapiriiv narepus Gas, 6rod 
eva OnoBijumzvoc. Roi măhw be Bshere vai 

dvanăre 0âhere vânat, ai, ovoc 60b dy îj- 
Behee EA0%, 2dp 'loavvizţa, 9ăv “u.mopais vă 

wâwrie ninorec, waTă ră pătura God O.n0- 
Betavei, ăuâpu 2ai Bpuov muver, 3v va 
jpeio, nâs tv Euetve wpeworijs rob narpie 
os mimore, wo tă ră Gapavranevre posta 

nai 9 merpowa, God Edwoe rdy Xurti-Mey- 

pr, Est răv reonepert robpuimov sie modetty, 
Taăra, ai. vă odc &nohaboy) Tă T7ap6y ob 

âv bela mai edroyia. 1783, 'Oxrofpiov 25, 
ste Nitvav. 

"Ax6pa Eâwoe noi 9 poata rod Xrerpva, 

rod dobhov ac, ră Gmoia ră ijeabpere 6xod 
9%s 

"roy. 

einey 6 Srepavoc, xal. xdhw âpurijoeră 

(Bibl. Ace. Rom., documente. necatalogate.) 

serică. Încă a mai spus şi din gură Spiru că 
i sa făcut ehefil (ehezăș) răposatul vostru 
părinte chir Diamandi drept un cioban 

pentru douăzeci de-lei, şi că dăduse şi 

postav răposatului, coţi 18, cu un leu şi 
jumătate cotul,— care acestea spune că le 
ştiţi şi cinstiți dumneavoastră. Şi pentru 

aceasta iată că vă scriu, arătând cu de-a- 
mănuntul toată ştiinţa cum a urmat lucrul, 

şi faceţi cum poftiţi; numai atâta vă spun 

că, după mărturiile ce are,nu putem face 
nimic, și, dacă poftiţi, veţi serie să-şi iea 

zapisul, ca să se facă iertare între voi, şi 

mai ales pentru răposatul vostru părinte, 

_eare a murit. Şi iarăş cum voiţi şi vă place 
veţi face, şi, dacă ai vrea, să vii tu însuţi, 
chir Ioniţă, nu poţi face nimic, după seri- 
sorile ce arată, ba' face şi jurământ, de 
este nevoie, cum că nu e dator cu cevă 

părintelui vostru, şi pentru cei patruzeci 
şi cinci de lei şi nouă potronici ce i-a dat 

lui Hagi-Mehmed are teșchereă turcească 

spre dovadă. 

Acestea, şi să vă găsească această seri- 
soare a mea în sănătate şi fericire. 1733, 

Octomvrie în 25, la Nijna. 
A mai dat şi nouă lei lui Ştefan, slugii 

voastre, care ştiţi că v'a spus Ştefan, şi-l 

veţi întrebă iarăş pe dânsul. 

MXXXI. 
Privilegiul lui Constantin Mavrocordat, pentru mănăstirea Duşco, unde se 

păstrează capul Sf. Visarion. - 

Milostiu bojiiu Io Costandin Nicolae Voevoda i gospodini vsei zemli vlahiscoe. 
Minunat iaste Dumnezeu întru sfinţii săi, carele prin mijlocirea lor, ca pren 

nişte organe şi vase curate și alease ale Sfântului Duh, pricinuiaşte necontenit mântuiri 
de boale şi de dureri norodului său, neamului creştinese, pren toate locurile şi în tot 

chipul slăvind pre aleşii lui cu îndestulare de minuni, dăndu-le darul tămădairilor fieşte- 

căruia după măsura darului lui H[risto]s, precum zice apostoliceseul cuvânt. Din cari 
şi sflăatul marele arhiereu Visarionii acum în vremile de apoi s'au cunoscut vreadnic 

lăcaș al preasfăntului Duhii, ea şi întru el să “fie minunat Dumnezeu şi proslăvit prin 

darul ce i-au dat a tămădui de boala cea năprasnită a ciumei pre cei ce scapă la el 
cu cucerie și cu rugăciune călduroasă şi fierbinte. Al căruia sfântul cap să află cu cinste 

la sfță]nta lui mânăstire ce să numeaşte Duşco, în eparhiia lui Larisis, unde să cinsteaşte 

sfânta Preobrajenie a Domnului și Mântuitorului nostru H[ristoȚs. Care sfânt şi dumne- 
zeesc odor Domniia Sa răposatul întru fericire părintele Domniei Meale Io Nicolae



Alexandru Voevoda, la vreame de mare trebuinţă, în Domniia Domniei Sale, cu cucerie 

l-au adus aiei în Ţară, fiind poezită Ţara de boala, ce sau zis mai sus, dupre judecăţile 

lui Dumnezeu ceale necoprinse. Şi, den darul Duhului Sf[ănt căzând la rugăciune cu 

credinţă către aceaste sfinte moaşte a marelui ierarh Visarion, s'au tămăduit "Para de acea 

ticăloşie şi periciune a norodului, arătându-se sfântul grabnic folositoriu. Drept aceia 

şi Domniia Sa, din năstav dumnezeese îndemnându-se, au rânduit și au hotărit ca să aibă 

această mânăstire care să numeaşte Duşeo şi părinţii de acolo milă pre an dela Vistieriia 

Tărăi t[ali[eri] 150 pentru ajutoriul lor, fiind spre ajutoriul tuturor de obşte. Și această 

milă ce s'au zis au hotărât şi au aşezat ca să o dea Vistieriia în toţi anii neîncetat, ca 

o datorie necurmată, la lunie; iar părinţii de acolo încă să aibă datorie netăgăduită ea, 

oricând ar fi trebuinţă Părăi de această sflâjntă carea!, la vreame năprasnică ca aceaia, 

şi le-ar serie bl(aJgocestivii Domni cei după vremi ea să o aducă, fără de niciun feliu 

de pricini să vie cu ia aici în Ţară. Pentru că această milă de aceaia s'au făcut: ca 

adecă părinţii să se ajutoreaze la nevoile loi, iar Para să se folosească de ajutoriul sfân- 

tului la vreame de nevoe. Care hrisov aducându-l acum părinţii dela această sf[ântă, 

mânăstire la Domniia Mea, Domniia Mea încă cu mare osârdie şi bună voire l-am înnoit 

spre veacinica pomenire a răposatului aceluia iros?, părintelui Domniei Meale, şi pentru 

ca şi Noi şi alţi iubiţi fraţi ai Noştri Domni în urma Noastră să ne pomenim acolo, la 

“ sfântul jărtveanie, neîncetat; şi să aibă datorie osebită a rugă pre Dumnezeu în toată 

vreamea pentru! bună starea şi întărirea, Părâi. Dupre aceaia rugăm și poftim pre iubi- 

torii de Hristos Domni carii din mila lui Dumnezeu vor oblădui Scaunul 'Ţărâi-Rumâ- 

neşti după Noi, să întărească şi să adeverească această milă ce sau făcut la acea sf[â)ntă, 

mănăstire pentru cinstea sf[â)ntului şi pentru ajutoriul şi folosul de obşte, ca şi Domnul 

Dumnezeu prin rugăciunea sf[â)ntului să le întărească D|omniia şi] oblăduirea cu pacă- 

nică linişte. Iar c[arii dlin Do]mni, de orice neam ar fi, sar ispiti să curmeaze şi să 

strămute această milă de acolo, ca. un ierosil.să fie supt blestemul Mântuitorului Nostru 

Hristos şi Dumnezeu al tuturor, având pârâş la a doa venire a lui pre toţi sfinţii și pre 

minunatul sfjâjnt Visarion. Deci, de vreame ce toate așăzământurile blagocestivilor 

Domni să întăresc şi să adeverează cu hrisoave și cu diplomata? ale Domniilor Sale, 

şi Noi, după mare mila lui Dumnezeu, care ne-au cinstit eu treapta Domniei 'Ţărâi” 

Rumâneşti, adeverim mila ce s'au zis mai sus cu acest hrisov al Domniei Meale, spre 

vecuirea tuturor celor ce să coprind întru el. Şi am întărit hrisovul acesta cu tot Sfatul 

ci[njstiţilor şi credincioşilor boiarilor celor mari ai Divanului Domniei Meale: pan lor- 

dache Creţulescul Velichii Spatariu, i pan Barbul Merişanul Velichii Dvornie, i pan 

Constandin Văcăreseul Velichii Logofăt, i pan Antonache Velichii Vistiiar, i pan lanache 

Roset Velichii Comis, i pan Mihalache Roset Velichii Postealnie, i pan Constandin Ve- 

liehii Paharnie, î pan Constandin Ramadan Velichii Oluceriu, i pan Constandin Brân- 

coveanul Velichii Stolnie, i pan Grigorie Filipescul Velichii Serdariu, i pan Constandin 

Velichii Slugeariu, i pan Barbul Văcăreseul Velichii Pitariu. Şi ispravnie Constandin 

Văcărescul Velichii Logofăt. Şi s'au seris hrisovul acesta în anul dintâiu al Domniei 

Meale, aici, în oraşul Scaunului Domniei Meale, în Bucureşti, de popa Stanciul dela 

Poti Sfinţii, la anul dela Zidirea Lumii leat 7240, iar dela Naşterea Domnului şi Mân- 

tuitorului nostru Is. Hs. 1732, în luna lui Martie în patrusprăzace zile. 

To Constandin Voevoda milostieiu bojieiu gospodinii. 

(ss) lo Costandin Yoevoda. 

L. P. 

căzută 

  

(ss) Costandin Văcărescu Vel l.ogofăt UpUnTInOMS, 

1 Ko" cap. 

2 Erou. 

3 Plural grecesc: acte. cărti. 

1077



1078 

1782 (7240), 

1 Mart, 

1732, 
14 Maiu. 

1733. 

La 1142, 18 Februar, Mihai-Racoviţă, face danie (ca ia 14 Mart. 1132) mă- 
năstirii Duşeo unde se păstrează capul Sf. Visarion. 

» Deci, şi Domnia Mea, avăndiă la acestii de minuni făcătoriu sfăntii multă evlavie 
asupra aceșştii sfinte mănăstiri, din năstavii dumnezeescu cu râvnă m'am îndemnatu şi am 
mai adaos la sfănta mănăstire încă cu t[aji[eri] 50 peste mila ce arată mai sus; şi fae 
peste tot t[ali[eri) 200.* Ca marturi: Iordachi Oreţuleseu Vornie, Constantin Dudescul 
Logofăt, Antonache Ban, Manolache Spătar, Grigore Greceanul Vistier, Barbul Văcărescul 
Clucer, Iordache Postelnie, Ştefan Dudescul Paharnic, Radul Creţulescul Stolnic, Iordache 
Comis, Vasilache Sluger, Drăghicean Pitar, ispravnie fiind Dumitrașco Racoviţă al doilea 
Logofăt şi scriitor „Mihai Logofătul săn Tomei Băbeani. 

(Archivele Statului; Mănăstirea Nucet, pach. XX, 67; publicată în Analele Academiei Ro- 
mâne, XXXVI, pp. 8178-80.) 

, MXXXII. 
Mărturie că lani Hadâmbul a dat satul Calieni la schitul său, şi pe acesta 

l-a închinat Sf. Mormânt: Spătarul Dedul, „soţul Roxandrei, fiica lui Dumitraşco 
Pitarul“, arată lucrul Patriarhului Dosoftei, care recunoaște nedreptatea, dăruindu-i, 
fără ştirea Roxandrei, moşia numai pe viaţă; după moartea Dedului, vine Hrisant 
în Moldova şi iea moșia ei; Ruxandra merge la el în Constantinopol, care restituie 
moșia, şi, după Hrisant, admite şi Patriarhul Meletie. 

(Rezumat grec modern.) 

MXXXIIL 
Silivestru, Patriarh de Ierusalim, către Compania Grecilor din Sibiiu, pentru 

afaceri mărunte. 

(Iorga, Studii și documente, XII, p. 35, no LxIv,) 

MXXXIV. 
Însemnare despre schimbarea lui Constantin Mavrocordat cu Grigore Ghica, 

Domnul Moldovei. 

„. "0 Abbsyrgs rije Moh3zBtae â6ce mod) | ..: Domnul Moldovei prin dare de mulţi 
Xpmutoy ec roy 'pbozt Ăouwroy xl mohvdă- | bani către! cel din fire nesăţios şi foarte 
zavov &nirponov Xeztuyhoby AM-Ilaosâv, | cheltuitor Vizir Hechimoglu Ali-Paşa, ră- 

i ăprăle ri jrehovetav ris Bhayiac zapă peşte Domnia 'Ţerii-Românești de la, Cons- 
zod Kovoczvrivab Mavpoxopâărav, uâjvas p6- tantin Mavrocordat, care domnise acolo 
ov GExa val Gură rabrijs Îewovebovvroc, ! numai optsprezece luni, şi se schimbă la 
ai werariBeror sis iv fpyevovetav re Mo)- Domnia Moldovei Constantin; şi de atunei 
Baia 5 Kovoravrivoc' mai Exzore Epatioy | au învăţat Tureii pentru aceste două Domnii 
oi Tobpnor 0 adrăs zăs 850 figenovatac ua : şi penteaisi, adecă „schimbarea“. S'au în- 
ză zewtaiot, îjroL hay." "Avrapbdqow vi |  tâlnit cei doi deci la Focşani, şi a arătat 
350 o05y sis rd Potâw, mai Zertev 6 Koy- | Constantin lui Grigore şi prin vorbe că 
oravrivos ră Tpriţopip xai dă Xâyoy oqueiz . se va mişcă pentru această schimbare... 
zo5 Or! 0Eher xwrjdei zi Evadhaţiy adry... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e. p. 337.)



MXXXV. 
Nicolae Pater (N:wăuoe Iarep) către Compania Grecească din Sibiiu, pentru 

un călugăr de la Sf. Nicolae din Mira. 

(lorga, Studii şi documente, XII, p. 35, no uxvl.) 

MXXĂXVI. 
Privilegiul lui Constantin-Vodă Mavrocordat, al Moldovei, pentru un obroc 

de sare Bisericii din Ierusalim. 

lo Constantin Nicolae Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn stăpânitor Moldovei, 

facem ştire tuturor cui se cade a şti că zice dumnezeescul Apostol: câţi cu duhul lui 

Dumnezeu se poartă, aceştia sânt fiii lui Dumnezeu... Asemenea şi eu, şerbul Domnului 

țeri 
şi; din cărţile de înilă ce au avut şi de la alţi Domni ce an fost 
am şi am întărit şi am înoit Sf. Mormânt, pe obiceiu de milă 

obroc de sare din oena noastră, pe an căte 150 [de pietre] de 

aibă a o luă egumenul de Galata sau oricare va fi epitrop. 

1241, Iunie 8. 

(Codrescu, Uricariul, V, p. 258.) 

mieu Isus Hristos, din mila şi darul Sfinţiei Sale dându-mi-se stăpânia Domniei aceșştii 

a Moldovei, care este patria noastră, socotit-am pentru Sf. . Mormânt al Domnului 

mai înainte de noi, dat- 

ce au avut, ca să aibă 

sare. Şi această sare să 

MXXĂVII. 
Serafim, Patriarh de Constantinopol, către Mitropolitul Ştefan al Ungro- 

vlahiei, care se plângeâ că n'a fost înștiințat de alegerea acestuia. 

"oawaiu, (sic), îMo Beob apytezioxozoc 

Kovoravriwvovzbheuc, Noe 

xoopewxbe Iazptăpync. 
- Meporare Mmrponohira Obyxpoâhayias, 

Bm&prie nat Etapye zhavivâv, 2v “Avi Ilveb- 

part ăxazqră jpidv Gdehpe wat GbĂheTrOvpY6. 
xdp Emepave, xăpe sq sob ri) lepârart, vai 

eiotvm ănb Qs0d. Tă why păupa rile 

“Yberepac “leporaroe Xopevot Eve/etptăodriev 
ai Evoev papozormdsvrec ri ayadiiv ras 

5-petay mpoosneyvavey xi Boa Ep effje 851- 

uetecev Îuiv 1) "A pteposbvr av, tal, ps 

roie ăhhots, at 8ăv ete Mu 8% pEpobe Îuâv, 

siătozoc ypăuua negi ris cv Ge pe z&pos 

Tarprapystac. 

pa 
MAL 0t- “Pov:ns, 

Ko 0mvwâamev eis 10570; 

meri, asi pete zar ăppăe rc Narpiapgelae 

pe, pohăztovres ri ăppaiav rătrv sis "Br- 
xjaiae, Băv ZNeibauzv vă ofuetionuey stăi- 
osos Îptrepa păppara aie Ziâyrac 708 ot- 

mode Droratpâyons a»vadehzobs dpptepsis râ 

70 pc cixoopewad ai zarpnp ti Bpio, 

ooabros 40 mphs Tv "Ap/epoGhyijy 605, 

za păpp tod vdv obunepalvovey dt vă Eha- 

fev | abzijs idem Tip aponnocrahfeisay 

Îmtzepav siâfpzws Et otv: loogiaauy 

îotz6y, dară, E dv Erpatev Îpiv B81 1) 

“lepărms 065, Tv apbs Tpăs DTS DROP 

ar mai, drăfeay vai det Egg, Teţi Tis Tpe- 

Ioachim (sic), cu mila lui Dumnezeu 
arhiepiscop de Constantinopol, Roma cea 

Nouă, şi Patriarh a toată lumea, 
1 Preasfinţite Mitropolit al Ungrovla- 

hiei, prea-cinstite și exarh al plaiurilox, 

întru Duhul Sfânt iubit al nostru frate și 
coliturghisitor, chir Ştefane, har fie Sfin- 
ţiei Tale şi pace de la Dumnezeu, Prie- 
teneasca scrisoare a Sfinţiei Tale cu plă- 
cere am primit-o, şi am cunoscut bucuros 

buna-Ți sănătate; am mai aflat şi câte pe 
rând mi le-ai arătat Arhieria Ta, şi, pe 

lângă altele, că n'ai primit din partea 

noastră scrisoare de înştiinţare pentru Pa- 

triarhia noastră cu Dumnezeu. Şi ne-am 

mirat de aceasta, căci şi noi de la înce- 

putul Patriarhiei nostre, păzind vechea 

orânduială a Bisericii, n'am lipsit a face 

serisorile noastre de înştiinţare către toți - 

ceilalţi confraţi arhierei cari sunt supuşi 

Seaunului nostru ecumenicese şi patriar- 

hieesc, şi tot aşă şi către Arhieria Ta, şi 

până acum socotim că ai primit şi Sfinţia 

“Fa scrisoarea noastră de ştire de mai nainte 

trimeasă. Am cunoscut apoi, frate, din ce 
ni-ai scris Sfinţia 'Ta supunerea și aple- 

carea Ta către noi şi că Te-ai bnenrat de 

Patriarhia noastră, şi binevoitor am primit 
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1733, 

20 Nuvem- 

îne 
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9bvj 905, vă ui Xeițn owvexâc meră iffove 
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abrie xarasrăcewc. "Errvopev aa dr hale 
rEloc î basic 755 lenonovăyov Exelvov 
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xază ri Tep 7ob ijetâpov Exista ort- 

x05 Tpăuparac 6rod nposntubap.ay. "Eho6opey 
o răy Groheicav îiv poohy p.nehaxdouy, 

soi bmepebyaprotobuev ri abric 'lepbrar 

vă mhy meipattvy. "H -âpie mob Qeod sai î) 
ed oi î) ebhoţia ris îpiâv Merptbrnroe 
sim weră vie Sic “lepraroc. 
path, ?lovyiov to. 

Kovoravevonnâhsws vai îv Xptoră ăâe)- 
vol, .   

heretisirile ce m serii, lăudând după cu- 

viinţă aplecarea-Ţi frățească şi plină de 

recunoaştere; pentru care Te înştiințăm și 

noi să ştii neîndoielnic că avem şi păzim 

vechea noastră aplecare plină de bună- 
voință, şi frăţească, şi din inimă Te iubim 

ca pe un frate întru Hristos prea-dorit și 

ales al rândauielii arhiereşti şi având mai 

ales purtări vrednice şi potrivite cu starea 

arhierească. Şi, având această înştiinţare 
Arhieria Ta, să nu lipseşti ea, statornic, 

cu încredere frăţească, să ni arăţi prin 
scrisori cele ce privesc starea-Ți sănătoasă 

şi plină de mântuire. Am cunoscut că a 

luat săvârşire și afacerea ieromonahului 

aceluia după cuprinderea gramatei noastre 

bisericeşti ce. am fost trimes-o. Am primit 
şi belacoasa de aur trimeasă nouă, şi foarte 

mulţămim Sfinţiei Tale pentru cercetare. 

Harul lui Dumnezeu și rugăciunea şi bine- 

cuvântarea Smereniei Noastre fie cu Sfin- 
ţia Ta. 

. 1733, Iunie Il. 

-- Al Constantinopolei şi întru Hristos 
frate, 

(Bibl, Ac. Rom., documente necatalogate.) 

MXXXVIII. 
Ioanichie, episcop de Stavropolis, de loc din satul epirot Ostaniţa, închină 

mănăstirii Sfinţilor Voevozi, zisă Gura, de la Pogoniana, unde este de metanie, şi 
fundaţiile sale din Bucureşti: hanu! de lângă biserica Nașterii Domnului închinată 
şi ea la Pogoniana, chiliile şi biserica nouă a Sfinţilor Voevozi şi Sfântului Ata- 
nasie, casa de lângă hanul pomenit mai sus, cu pivniţă şi cârciumă, hotărând ce 
epitropi se vor alege. (şi din fraţii săi şi din. rudele sale şi din negustorii bucureş- 
teni) şi care va fi întrebuințarea veniturilor, între altele şi pentru şcoala ce a în- 
temeiat la Ostaniţa. 

Tpriupa ăpispooswe "evoybe ua 'Tporp3v 8v 
Bovxovpsarip tă rijv ăv&yepory Tie Eu 

Siac 87 vâna roy zauneyiodoy Toktapyy 
xol zovy5oysiov, Xa otv, Xa Xotrây X14]- 

wâroy Ey Bovxobpeoriw “evnuâvoy brd r6d 

Sravpobnâheos "loayyzio» ai drptepobzyroy 

sie ră xară zi âpyteztoxonky Iloyowavie 
pOVASTI,ptoy Tv 2ppeyiozoy Tata 6v, 2no- 

vopxtâwevay rod Iuobpa. 

  

Șerisoare de afierosire făcută şi serisă în 
Bucureşti pentru înălțarea, bisericii cu hra- 

mul prea-marilor Voevozi şi a hanului şi 
pivniţelor şi celorlalte posesiuni făcute în 

Bucureşti de către al Stavropolei Ioanichie 
şi afierosite la mănăstirea din arhiepiseopia 
Pogonianei a prea-marilor Voevozi, numit 
Gura. 

1 „Ioachim“ e, de sigur, o greșeală de copist. Serafim de Nicomedia începe a păstori tot în lunie, 

V. Ghedeon, [larprpăetst Iliyax=s, no 632; Atanasie Comnen Ipsilanti, 2. e., p. 336.



Ast6 , a. Pi af „a - . , ” - N A z . S 

6vr Xpiipa 1 răts, oworimbratâv re at Ty May AVATAIiOV Vai ANI AOTĂTAY, 

dm Ex m6v bmepobpavioy ai Getoy ăpypopâvn, xi. dă zâv dh îoyuzoy Atinvodevi), xai 
2 - 2 , 7 - e i 2 - a ! 

ADTOV ODBAVV OOUĂTOV TE VI TO storgsioy, u&/pt voi mbrobd rod 18760) tîc VS 
- . ” - 

bi 8 - 7 pi aibe: 

ao Surmpsi mw ră îvra, ua obâtv îv 7 x Xrantoy, Odă Apovtzo0y, be pi] dbyă- 
A m A 3 sp PI x SN La . * 2 , 7 , * 

wsvoy ră rotodroy datnyibztv, xară ză nohaiparoy hâtoy. Kai od uivov zâ te Deta xn: Tă host 
ei - 3 menpai A > Aa DA Ag 7 + , - : 7 

zsowsirat xoi oovrmpei, Aha 8 vai ră 0%, Exăstov, 'oiniac me ui m6hetG, vă toi foathelote 
pă 7 7 7 . 7 9 - ăvațiotorănn “vopilezat obyotwos” andre 17 role ceuveloie 7 
popi E 3 > , , 4 | Aa N , „a 

radia, năsns ebxocuiac uabiozara npâtevos. llpbe 6mep amâoboa xai îj deohâyoc ovi, zi) 
ss = 1] Pa 7 - e 7 Hi P$ 7 . . A . * , 

răâv zipăodat voi rod upărave mporpeiodat be prob phhgk dvmweheberat. Tă păp ttarilâueva 
Pi > 7 re - a, a 4 = = 7 * , 

rs oimeiae râtewe xonâe stele mâpeodat mob Aownod vai drânroc ăyeodat 17 otiatv odB6nora 

a e 49 xowvofiole Th 4pâtos 85- 

Zoymnăvat wâwwov, be robe mpoopbeic răc ov marnorădene robe Gpabs 7506 ATWNSGAVTA, 

ol mi) văv de, aţj îvtzeioe vrac nai detine mabeheodar. Ab ai ră ouebne rile 

2xhovie rate KopiwBiore Brarcrezat Moy: ră mâvra edoppâvos 17 YATă răâv wseto" xai 

mă roie Kohooouedaty b abrâs: ei za 7 Gapxi Ămetpr, dă Tr mvebuart od “iv stu, 

zalprov wa. Ghsnov Buy ri mâtw za mb oreptowa ij sie Xptorhy miotee! dă 6 wa 6 

omsiv 5 abrăs rd rod Xprorob Betov orâua: Exaoroc îv 4 Sr, met ai wevâro, ele TOdTO 

zâvroc pâpat, Exoorov rijv oixelay răi dtpuureyetw xsheboy: văvet 8 Euzoroc, îv 6 Exhidn, 05 

u6vov oouarixâs, BX păhora pi Tyebuutti e, 17 “von oi apomptoe!, xai 6ovsiq, ui 

XMMots oile sto 3v âbynrat rpozate, 
, - a , za 
Ay cv ai 1 Tomevârene înv, 1 Ex vex- 

- e 7 a - ? 2 
ăc Tihmias răv wovadrăy Gioy atpertoap.Ey1, 

m m Oe Savriy ăvabsivat onebonoz, %ai 

Pentru care şi Smerenia Noastră, care 

din fragedă vrâstă am ales viaţa mona- 

hicească, şi m'am sârguit a o închină lui 

Dumnezeu şi a o aşeză în afară de schim- 

bările lumii, într'o mănăstire venerată şi 

sfântă în eparhia Pogonianei, cu hramul 

prea-marilor Voevozi Mihail şi Gavriil, 

zisă Gura, lângă satul Ostaniţa din această 

țară; aşezată pe o stâncă mare, naturală, 

am primit shima îngerească, în care “şi 

cum cere rânduiala m'am închinat, și, 

plecând de acolo după vreme multă, cu 

voia şi porunea acelui ce eră acolo egumen 

atunci şi a celorlalţi părinți petrecători 

acolo, pentru milă şi ajutor de la creştini, 

şi, după destulă călătorie, strămutându-mă, 

în orașul zis Bucureşti din Ungrovlahia, cu 

îndemnul şi ajutorul celui ce atunci câr- 

| muiă Ungrovlahia, prea-îuţeleptul şi vred- 
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domn leremia, al nostru domn și stăpân. 

Şi apoi dorind şi puindu-mi ca scop de 

căpetenie să ajut după pofta mea acea, 

sfântă mănăstire, unde am îmbrăcat shima 

îngerească, şi având prilej ajutător, am 
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chinată preasfintei Arhiepiscopii a Pogo- 
nianei, și zidul din prejur şi chiliile toate WI] 
le-am zidit din cărămidă arsă; iar lângă 

intrarea cea mare am înălţat şi biserică 

frumoasă, cinstită întru hramul prea-ma- 

rilor Voevozi Mihail şi Gavriil şi al celui 

întru sfinţi părintele nostru Atanasie Pa- 

triarhul Alexandriei; iar în coasta hanului 

am zidit şi casă prea-frumoasă, cu piv- 

niţe şi cârciumă; care toate, toată ospă- 
tăria care se zice de obşte han, biserica, 

împreună cu toate cele închinate ei, miş- 

cătoare şi nemișcătoare, vase sfinte, vii şi 

toate stăpânirile, şi toată casa, ca să pă- 
zească lăudata rânduială şi porunca, Apos- 
tolului: fiecare la ce a fost chemat, acolo 
să rămâie, şi ca să capete oareșce ajutor 
şi ocârmuire preasfântul lăcaş al Arhan- 
ghelilor celor fără trup, unde la început 
am făcut metanie, cu cea mai mare grabă, 
veşnic şi nedesfăcut, le-am închinat acelei 
mănăstiri prea-venerate şi prea-dumne- 
zeieşti, întru numele cinstit al prea-marilor 
Voevozi Mihail şi Gavriil, în preasfinţita 
arhiepiscopie a Pogonianei, lângă satul 
Ostaniţa, clădită, pe o stâncă firească; dar 
cu aceste condiţii ce se vor spune, necăl- 

;cate şi neschimbate, pe care însumi le-am 

dintre care cea d'intâiu a stat întru 

aceia ca egumenul din sfânta mănăstire 
a Arhaughelilor, în metania ei, să fie şi 

să se zică întâiu epitrop al tuturor ziselor 
afierosiri, adecă al hanului şi al bisericii 
Voevozilor, cu toate cele închinate ei, miş- 
cătoare şi nemișcătoare, împreună cu casa, 

pus; 

vecină; şi să-l epitropiseasecă împreună cu 
fraţii miei Panaiot şi Nicolae, cari vor fi 

epitropi după încetarea din viață a Sme- 
reniei Noastre; iar, petrecându-se ei, să fie 

nevoie ncapărată a se alege din neamul 
nostru un om care să fie epitrop după 

încetarea lor din viaţă, evlavios și în 
cereat în lucruri, şi având în el frica lui 

iar împreună cu ei să epi- 
tropisească aceste danii toate şi cel ce se 
va întâmplă pe vremuri prea-cucernie 
arbiepiseop de Pogoniana şi starostele cins- 
tiţilor negustori din Bucureşti; din aceste 
trei părți să se aşeze epitropii acelor danii, 
şi să primească grija şi ocârmuirea lor 

pentru a se face cucernic şi cu iubire de 
Dumnezeu ocârmuirea, şi a se da vrednică 

răsplată de la Dumnezeu şi de la Voerozii 
cei fără trup mie și lor; şi să aleagă zișii 

Dumnezeu;
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epitropi ai lui unul dintre ieromonahii din 

prea-venerata bătrână mănăstire, şi, dacă se 

poate, unul ca acela, din neamul nostru, îm- 

podobit cu evlavie şi cu o viaţă curată, cu- 
noscător al rânduielilor bisericeşti, drept, 
cu frica lui Dumnezeu, pentru a cârmui 

şi a conduce ca egumen toate cele dăruite, 
mişcătoare şi nemişcătoare, însuflețite şi 

fără suflet, vii şi moşii şi altele; şi sta- 

rostele ce epitropiseşte împreună cu ceilalţi 
să aibă voie a luă sama cu de-amănuntul 

egumenului care s'a pus, și, dacă va fi câr- 

muit bine şi cu folos și spor, să-l lase 'n 

ocârmuitrea în care s'a întâmplat să fie aşe- 

zat, iar, de va fi chivernisit rău şi nevrednic, 

să-l scoată din conducere şi înainte de îm- 
plinirea anului să şi aşeze pe altul în locul 

lui; şi mai presus de toate celelalte cel ce 

va conduce să dreagă, din veniturile ce se 

vor fi adunat, din Iuerurile mişcătoare şi 

nemişcătoare, cele ponosite şi să înoiască 

cele învechite ale bisericii, hanului şi casei, 

dacă acoperișul lor se va Îi Tiinat ori 

zidul se va fi stricat ori va fi căzut; iar, al 

doilea, să trimeată pe fiecare an douăzeci 

de lei leafa dascălului şcolii de obşte orân- 

duite supt ea (biserică) celui ce învaţă pe 

copii cunoştinţele obişnuite şi ştiinţile bi- 

sericeşti în ţara mea, Ostaniţa; al treilea, 

să dea leafa hotărâtă, nelipsit, celor ce 

vor sluji acolo în dumnezeiasca biserică 

a Avhanghelilor şi celorlalţi simbriaşi; al 

patrulea, să serbeze hramul Apostolilor, 

precum și după aceasta pomenirea, ctitorilor, 

săvârşind liturghia un arhiereu şi pome- 

nind pe ctitori, şi să dea arhiereului ce 

va sluji liturghia doi galbeni de anr; 

al cincilea, să aibă datorie neapărată ocâr- 

muitorul a chemă pe vre-un arhiereu de 

trei ori. pe an, odată adecă în patru luni, 

pentru a săvârşi dumnezeiasca, slujbă, 

precum şi a pomeni smeritul nostru nume 

şi a ceti şi rugăciunile de iertare pentru 

lăsarea greşelilor pe care ca om le-am 

făcut, şi să iea de fiecare liturghie doi 

galbeni de aur; al şeselea, să nu cuteze 

nimeni nici întrun chip a vinde cevă din 

lucrurile mişcătoare sau din cele nemiş- 

cătoare ale bisericii ridicate de noi şi a 

se face, vădit, despoietor de sfânt lăcaş, 

ci să le ţie şi să le păzească nemieşurate 

toate stăpânirile bisericeşti pe care le-am ' 

câştigat şi le-am ridicat, ba încă, ajutând 

vremea, să le crească şi să le împodo- 
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bească pentru pomenirea Sa; al şeptelea 

şi cel din urmă, lucrurile ce vor prisosi 

din toate veniturile după plata celor mai 

sus orânduite, oricare ar fi, să se trimeată, 

de epitropi întregi şi fără lipsă la prea- 

sfânta mănăstire a Arhanghelilor lângă 
Ostaniţa (unde Smerenia Mea m'am în- 

chinat lui Dumnezeu), întru amintirea mea, 

şi pentru ajutorul veneraţilor părinţi ce 

trăiesc în ehinovie acolo, împreună cu cari 

(bani) şi un catalog foarte sigur, cuprin- 

zând cu de-amănuntul veniturile toate, şi 

cheltuielile pe fiecare an, şi astfel se va 

păzi rândaiala vorbei aceleia: fiecare unde 

a fost chemat, acolo să şi rămâie. Acesta 

mi-a fost gândul Smereniei Mele, și astfel 

pentru acestea am hotărât. În de obşte rog 

pe cei ce stăpânese în această Ungrovlahie 

în toate vremurile prea-înălțați Domni, 

de-asemenea şi pe cei ce vor păstori prea- 
sfinţiţi arhierei, să aibă apărarea şi ocro- 

tirea acestei venerate mănăstiri a Arhan- 

ghelilor şi să întărească şi să înoiască şi 

să păzească necăleate hrisoavele din bielşug 

dăruite ale prea-înălţaţilor Domni cari au 
stăpânit mai înainte, și cu alte hrisoave 
ale lor să întărească cele de mai nainte, ca 

să-şi aibă de la Dumnezeu și de la Apostoli 

vrednică răsplătire. Deci cine, de orice 

treaptă ar fi, bisericească ori mireană, va 

păzi toate cele orânduite de noi în această 

danie nescăzute şi necăleate şi va pune 

ajutor după putinţa lui, și la vreme va 

pune umărul, să fie binecuvântat şi iertat 

de Domnul Dumnezeu atotţiitorul, unul şi 

"singurul în ființă Dumnezeu; să aibă tot- 

deauna ajutători şi străjeri în toată vremea 
şi în tot locul pe prea-marii arhistrategi 

Mihail şi Gavriil şi toate puterile cereşti 

în chip de foc şi fără trup. Ci, din po- 

trivă, cine, mişeat de dorinţa unui câștig 

rușinos ori biruit de despreţ, ar îndrăzni 

a smulge ori a înstrăină aceste lucruri 

dăruite, ori pe toate, ori unul din ele, de 

la preasfânta venerată mănăstire a prea- 

marilor Voevozi Mihail şi Gavriil, lângă 

satul Ostaniţa, ridicată pe o stâncă natu- 

rală, ori ar cuteză să zguduie şi să răs- 

toarne această danie plăcută lui Dumnezeu 

şi dreaptă, sau cevă din cele ce sau orân- 

duit în această scrisoare de afierosire, ori 

de ar fi unul ca acela dintre rudele mele, 

ori dintre epitropi, ori dintre egumeni, 

ori altul, fie mare ori mie, de orice treaptă
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mai Swuaiay ămplipinowv Î ci rây dv îv ro | şi gtad ar fi, să fie afurisit de preasfânta 

şi de viaţă începătoarea Treime, şi blăs- 

ze Tây înv owyyevây sin i» â rotobroc, tre tămat şi neiertat, şi după moarte nedes- 

re legat; pietrele şi fierul se vor deslegă, iar 

ăoe vie, păyac îi punpâe, orolac rău xai el de loe; şi .procopseală să nu vadă în 

Gaduod st, ore ăeoplouâvos napă Tie TI toate zilele vieţii lui; mânia lui Dumnezeu 

vata moi toapywmiis Tpiădoc, wa xarmpa- | să fie pe capul lui: să aibă el şi blăstă- 

u&vogi oi daoyyoprroc, uoi peră băvaroy : murile sfinţilor. celor trei sute optsprezece 

ăoroc* ai mârpat moi. 6 oiânpoc d5Ofisovrat, | purtători de Dumnezeu părinţi de la Ni- 

are 38 odduuc, xi npoxoziy od pi td) | ceia şi celorlalte sfinte sinoade; partea lai 

zâoos ră Îtpac tie Lois abrob'- 1] OpTi] să fie cu Iuda şi cu Iudeii cari au răs- 

05 Bzod st îmi rv wepahiyy abtod” s/sto | tignit pe Domnul Slavei; să fie gemând 

mai zâs ăpăs tâv Gpiov rpromootoy deva Na. şi tremurând pe pământ asemenea cu Cain; 

înră Beopbpoy nartpoy Tv 2y  Nexaia, xai să moştenească şi lepra lui Gheezi şi funia 

lui Iuda, să se despice pământul şi să-l 

2 » — z 7 

mapâvrt ămpteporia dtmpioaro “păppart, ei re 

=!
 

my ERrpOnOY, Elre TV TJȚODUSVEVOVTWY, € cs
 

-âv dowrây drpioy avvâdov îi papie abrob et, 

weră. rod 7lobâa zai rây "lovaioy Tây GTA  îmnghită ca pe Datan şi pe Aviron; chinu- 

pooăvroy Tăy Kbproy Tie î6Ene' Eoro or6ywy rile lui să fie arderea focului, şi să aibă 

mo mpeuy îmi râs vie e d Kaiv xmpo- |  părâşi şi protivniei în toată vremea şi în 

vouiioete 224 tiv MEzpav 150 Tieti ma Thy tot locul pe prea-marii sfinți Voevozi, cu 

âpâvav red ?lobda, optofeia în moi wa- | toate oştile cereşti, asemenea şi pe prea- 

zamtov adry os ră Aabăv vai "Afetpov sfinţitul părinte al nostru “Patriarhul de 

Alexandria, marele Atanasie. 
oi mâvot obrod stmoay mnpiraborot” vai solii 

vmtnode mai moheulobs Ev ravti XALp mai | 

16% Tod RaupeyioTobe diptove rattăpyac, | 

ady măat mois obpaviots Grparebpastv, âp.o0b | 

„oi măv Gpubrazoy zartpa 'îjp.ây Tarpiăpary | 

"A)etavâpetac, rby pâvav "Afavăotoy. | 

Ey ra ah, Nocyfpio %. | În anul 1733, Noiemvrie în 20. 

EI 

(Bibl. Ace. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon ) 

  

MXXXIX. 
Scrisoare patriarhală din Constantinopol, întărind dania lui Ioanichie de 

Stavropolis. 

Kară riy mepiiniv 705 &voTEpi Ypăppatoc Cndzv 860607 nai mb mapoy TaTptap- 

-pundy GDy0âtRăV dm Gefauarijptoy Tijs ăptepboeos rabrns pp. 

[lodbrpona păy SnăpXavat xai mohobetdi). &v role âpBnâctors xptoriavais ză Epa Tis 

ară Baby dperije noi rii păs Tv Th Goy GNĂTTE, Wa TĂU 5 eds ebuevâc ănodtyetat, 

uni ănodtâvov Exâarip ră End VEpa ai. mode proobe' riutrepa E râv ăXhoy Rai nept3- 

movâaorărega zâyroc A0tarrjre ză mepi ră iepă rob Bes zaranțâua ai Ge6ĂONLa GXIVONATI. 

îv0ze bip vai 2609 7ois cboefsa ethepobueva, ai 5md îvfsov ebhnfetas Xa ebIvop0v0s 

mpontptoaus Bzâ ră dwrijpt TO ady mpuooțepopeva ee &dtav pâv abrod mai Buvohoriay 

ăswaav, vwrp.dobvov dă durveves 7 zp00sveuâvtov %ai ăngtepooâvroy abră, 0) uri 5 tâos 
i 
a 

pâddov Enarweirat ai 1) mptbeois dă faowaros ănperas, ăzoopâie Xa Xpiverat, re 0 mpi 

ov sv ăraBăy Eprov, imota îosv 1, sâv Bzloy vw o»vâpouij ze vai mepinoitiais, Enefih- 

doro, Be ză în eo îhapă mpontpeoe! TpU0I0rEs. Taz ro, ai îpapambâpueva ză 79 

ropbrov tthobtoy dvâpâ zosăăopaza 7 10) pin? 2198Y 76 "Exrrjouâ cb p.6v0y îabo îs 

„oi. mupâje arâe d eiebs atenăzar, Ah 4, 0W3TâG5Ws EntBeâpeva, sis pânpov abrây Ara 

p.Ovij? 47 ODVIT,pIISt7 Dima  3muehetate 47 ozonâgis Ti) Tp0G410907Y ăzohau hat îefunio- 

at vad ăovihstay, Tobre 11ăp să pm vai adteoai 75ve ză nah, AI BPORGRTE VI EtS 

Buap.ovij Tp0/apeiv, codrzort muie nepi ară ozo»âais vai. Entpeheiats. 

"Oz mai î, Merproriis tiv, Belo 2)se zbv oiovuevtrăv z0droy Bpâvov 4 poGapE Yi) 

poi vi 2200y roy Era 3tv îvodafoboa pEpipvay, 47, pa? zethelay ARapaiTi%0Y, zi 6 a pay 

1 Aetal e pomenit și în M. Ghedeon, Tacpiapyrnot Îlivaes» P: 633. 
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ortivopâzoy oboraaty ai abErjoty Entrotidoa, 05 p0voy ebuevâc âmodexeatat elute riv sepi ră Geta 
repevrj rây pthofjsoy ăvâpâv onovăijy vai ebhăferay, vai sv 2văvroy avvăpouiijy za 6oj0e+ay, &hh 
vai "1păpuaot marprapyixoic xatoyopoby ră pthepytpaza adry od dnavaiverat, vai dă răc notptap- 
Atzije afine nai dvvăpewe ră vwâwpov robrote yapileobat. "Emetâi, cota podv ai zavby av vex6q ua 
e2rdonori,0m îniv be 6 âv cj Geopbhâxzo rtăpa rîje bmhorăzuje Adevrias Odyxpoâhaxias răc Bta-- 
rpibăc notobuevoc iepbraroc Mnrponohirrje Sravpovnohewc zai abyadshebe adris, 1dp "loawiztoe 
Cip Beto xeziwynpevos, 2pd xpovay En rwvây âvijstpe ai ăyvpxodâp.rosy 8 ri notei, mod Bovxov- 
peoriov Ey navăoystoy xoi vady 8 adrâ vijțeLpe stubwevoy 27 var rây Tapuețiotoy raftapuâv 
Megoă mai Pa&prij mai rod 8y diote narpbe îjp.âv "A Bayaoia» Ilarprăpov "Adstavăpeiac, nămaiov 
rijs lspâc Exxhmoioc rijs ia rod Xptorod Lewyrjoeoc, ris: dvarefeutvas ri EpoTrăTI, dpytento- 
zori, Ioovavie, x mar mhenpâv rod navăoyeiav vai otnoy 200p1j0atu peTă oivâvps mai 
civomohelov, xal, zepiroijop.evos ad7ă xriza re Xa pipa xivqtois ai axyijrote, lepoie 
awpios ua dumehbaty, dv60mjna oi dupttpmoz rd frjfiăv zavdoxetov, ov m îv adră vad xoi 
hoinoic mâoy ăptepouuoty sie my 2v zi îmdsion ăpytenoxoni) Iloyovovis îspăv xai ce6doprov 
p.OVAGTIjptoy ripibuevoy adueiyo îm” îvâwari râv nawpeyioruy Tattapyây, Enovopatâuevay rod 
Dxobpa, zhnoio ris xuine 'Ooravirtac, îv 6 vai mb ârpehrndv tiv ăpyîjy sâstzra oxijua, wai 
Sonrăy dptâpoos al îvEfrjxe, văyreddey 20 4 cijv rotabrgjy abrod mpociooiy re xai dprEpualy 
mepi 755 îmbevros mayoyeiov vai râv 2y adr Eumeptzy/ouâvoyv Tpryudtoy yet ră GopaXâs 
ce ai powwav, xoi Brevepyeiofa: qi owpupvhărreodat duerabsros, Es ob 5 ijhtoc zeptrpexet 
roy XDxdoy abro5, dev Evo Euppâvoc Îiay za mpovorrixăs, bare brd Enirponows vai ntotăras 
„dtove xi Ewmopovae Geiya hy dwninmowy mai w56Epyow abroad, za Bpots mai vai xovdotwy 6 
âv cbr meprhafsiv mal dopioaofiut rdv rpâzov ris xi vai Bezpinzo» xGepyijoeos xal 
dtefaroyij; abrob, ui uih rmvăhhos (sic) ai ădopiorus vepâueyny sie pBopăy xarayrijo, nai 
re mavăapânopi Apâvp zapaythnpa răvnrar, RăymedGay dterătoro ai Subptoe mpâroy dnos răy 
îjrovwevebovra, uază matpode îv zi fbetog xară ri Noyowaviy îepă ovi răv "Apyaishovy 
ctvat mai Meecda mpârov 2nicponov râvrovy râv eiprusvoy îv Bobxovpeorig apepop.ăruv, dia 
rob mayăoyalov, rod vood roy "Apyoyythoy Xa ris rapanetuevns oixias, ov măat rois 8y 
adroie myntoie ui Axtvijrote, awvemirponebetv 33 wet adrod, meptâvras păv răv Ilavanyt&rny 
xai Nixdhaoy, abraâsheos rîje adrod "lepărmroc, ueră 88 ij ănofiwaty dmeivooy, v dv E105- 
Eovrat al Bopioway odrot, mopiâvrec Ex ris owivevaias abrâv d&toy mal înavyby Tijs zotabrris 
emoraolae, ue! &y ai 5 vară xarpoda Osowusoraros Exioronos lloyovtavijs xai 6 orăpns- 
ra Tây £y Bowmobpeorie xprsiuoy mpontparevzăy ăpethnowv Eye pod ri rây Gote- 
popdzoy . Tobroy Enitpontyiv Emtoraoiay uni pepiuvay olewec 2mirpono. Eywotv ExhEŢetv 
ieponâvaxov în od xară cv Tloyoyaviy &păaiov bovastnpio», ei Ovvarâv, 2% rod “5vode 
ris abzob “lepormroc, Eumrie ceuvp flo, 4oi perii vai melpa xernoviquăvav, za wathorăv Înr0d- 
uevoy, Eni 1 mpotoraota v mate: fjrovusvov roy stpmuăvoy îv Bovwovpeorie ăptepop.droy 
dnâwroy, ai Btowmeiv ară, mal Beăva mai Gmutrety Aorapiaoudy re finds orăpoora uai 
role otmoie Enirp6noie, voi râu obvațovâvoy etgodruâtoy Entonevitety ai Gyayzobv ră Ts- 
TOVIjXGca, vai arty metoda, . oi dopdbozos pitava utpm rod zavâoxeiov, Tod vadă, 
mai rii oimias" 6! newaetw ară mây Ecoc Gtoptauâvov utoBdy ăvă cana: poata TE Ey Ti za- 
zpiâ. ijs abrob “lepornros "0ozoyirta, Stâuoxdo tu xotwod ayohelov, 7 âioxovr robe maidac 

Î ră anhâ XX mov vadipara” 7, zhmpody ănapatrizoc vai venă ră G»u.ze2wyrjusvoy 
uto0dy rois Epmpepebovat îv m uară zh Bovmobpsort vag rây "Apyortâhov wo rate honois 
105 zavăoyeio» utodwroie: î1, Eopritely 400 Eroc tiv rây "Apyaygthoy zaviropiy, Spuotos xai 
Ti we” Exelvijy ri râv vrmrâpoy, xx mpoorahsty ăpyiepăa eie rederiv lepăs hetrovpylac 
10 pyri6Gby0y TV xrgrâpoy, 1ai Îld6va! ră Aerovpyljouyrt ăpytepai ăvă îdo xpooă phopia. 
e! xar' orethiv anapairirov mpooxaheiy vo râv ăpytepăoy, rpis rod Erove, ro ară Răcay 
rerpourviav, Ext rm Exreheiv my Geiay uvoraoriay za uri 6G5y6y Tod 6vânazos tis abrod 
lepârzoc od rij Tâv ovyyoprttzâv eby6y dyapvbozt, vai 7hIpoby To xoztâyrt ăpyiapei 2v 
Exdor îepă Aeitobpig vă 850 ppwoă hobpia: &!, umăsva roduijoat ră obyohoy Xzepmu- 
Mjoa vai Exzorijoai zi rây xwrpây zi dxvitoy xemâroy rod ăverepdivroc brd ziis adrob 
lepormroc vacă, dă ovhărrecta zâyza dnapanstoroc mal ăvavatpăzos' (7, xi rehevraioy, 
peră si Enipeotv xat ănozhipoav râv Gtoptodeyroy âvoripo utotiâv vai rây sis Emoxevăe 
ai veyEpaeis vevouâvoy daraviuăroy, ră mzepoceboyra ol detzâpeva, ypiwata Ex 2006 Tv 

2 
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tob mayâoyeiov robrov npocdâny miyneoba zapă 
îmdăv & ri Hovowavi zapă ri *Ooravirta, lepbv 
abră o»voowodu&vows martpas, dă mepidodry vai »wfsgyrnaw adry, Gwob 68 nsumeoda vai 
matăhoiov daptfi), zeptexovra Eni henrod răc na” Eros mpondăube to Bazaviuara, xal râ 
rpozw rabre. Qao5' ovyepyodvros sbleoda! uăy vai pohărreodat vai BraxvGepvăodar z6 ze (j0ăv 
zavăoyeiov, oby roic îv abrg, Ext 08 oi rd sară tiv Iluovtavijy îepăy uovaorijptov rây 

"Apawithoy xaproboba za ănohauâăvew ri Ex robrov zpooytvontvny woshetav. Kai ii, riv 

rozbrijy ăprepoow wat mpootăwatv rod fmdeyros mavăoyeiob ueră rây ămaptduqjdsvroy Gpwy 
ol dvarătewy omaprioac vai waraopădodpevos tdi obrod ăcteporxă ipăuuar 6 pqbete 
teporatos Myrpororjs ravpovnohewe oi avyadehrbe îpâv xbp loayvizoc, Govhopevoc Eyety 

abrijy rd xăpot moi rijy toxdy poviov voi ănapărpenrov îs md Gujventc mai ămapevyelprrov, 
rpootăpupe ri mpovoia nai xnâepovia ric wat” îs zob Xprorod Mayăhne "Exxhroiac vai 
05 oixsouevixob robrov Opăyo» xai Eder fzGowBîjvat abriy vai dv fjperepo» zorplapxixod 
goyoâtxod sytbăo»s vpăuparoc” fra atiwoty xai d&maty adrod, îs ebhoţov vai dnalav 

0dozy xol mpăs feoothi) oxondv ăpopâoav, ebuevâc ămodetăuevot, Xhhos re meţi TO0MAOD tot- 

obpevot rijy oboraoty xai tpthetay my oeânopioy unvasripiov wa tepâvy rod Geo5 crnvyopdrov, 

păpovres dă cod mupbvroc ănoratvâelia ovyuârmâs, peră rây zepi Tpâs tsporătoy Myjrpozo- 
Nrâv nai brepriuoy, Ev “Ayie Ilvebpart dyazrrâv fju.y ădehrâv vai ovhherovprây, va mă 

Buahp02v e Bowovpearip ris Abfievriae ObiapoGhaylae mavâoxetoy meibevoy 7A7]9i0y Tis 
îmmamatas 7îjs mod Sorijpos Xptorob mai Qecd îuy Lewijoene, rii âvaredetutwme ri, dtorăr 

ăpwtentoxozi Ioovavis, voi &veyntepuâvov bad rob teporiro» Mrponohiro» Sravpownhews 
*bp ?loxyyalob, Weră a2dons rîjc meptoyis 2ai râv mponuirov abr6d, Ext 08 val ueră 70b 
îv adr &veymyeputvov vaod brd ris abrod 'leporaros rây maupeyioroy Taftapyv vai rs 

zapaxetpevqs oixias vol ăyrov Tv armpăroy ai ămepopătoy GDT0D, Wivqrâv Xa Gui toy, 

lepâv ăprtoy, oivovns, ăpumehovov za on ăzăvrov, md od vby nai sie md EEije, pEXpL 
repuăzov atâvyos, el 2ai vâwnrat 20 napă zâvtoy vivboxnta: ra tai mpăiua rod îv rij 

ăpxtentovoni, lloyowavis, îv ci xopa *Ooravirta, wztptvov cefasuicb povasrypiav Tâvy Ta 

weyioroy Tatapyâv, be drtepulăy xai zpoordofiy Exsiyo ord rod frjdtvros xriitopoc, tepu- 

răro» Aqrponohirob Xravpovnideos vdp lozwiuioo, ai pndeis dos rây Grâyroy EX rivă 

wero/îjv nai Grtody Bxaloua eis ară, nai mbfsnvărat, moi Betămnrat, brd râv dtoptodevrov 
ai xaraorabivruy Entponuoy mată năvtas robs ăvorepu exreltvrac uni anapiâurbevzac âpovs, 
rbmobs me 40 vovâvas oi duaritais obs Bistăturo mai Opioev 6 reies xrinop %dp loay- 

vinos, pbharronEvoy 7 Evepiobutvoy ănapubătos 7al avavipbiitos râv mepi ris înirponii, 
ijrovpevelac, ieporeheartây, plu005v0y, Eztoxevây, Bazawuătoy, 2pooâny, slâxâs ăvorăpo 
&y Enră mepadalois darabeyzwy, ei aiva bv dmovra, xadâs meptEgovrat, TATDTEGOV Xai. 
oaptorepoy, xy Tr tâlo jpăupart ăpteporii rob abrod xrfitopos, Grep Opethet Eyetv riv 
iod zai mă vbpos mai Tijy Eveppetay mw mai werăsroy ss asi. “Oe 8 iv ris nai îmotos 
modulo moră ăyacrevăoat ăvarpia xai iv ăztpoav xi 2pooihwotv Tabrijy Tod Ev 

Bovnovpeorie mavăoyeiov eis ij £v ri) lloyovavij csfaouiay wovijy râv zap.ueyioroy 'La- 
tapyây, ănoonâcat Exetevy 1] rtvos 1 Ev ab npojpătoy 1 ăpepopătny, vită nai 

axiwvizoy, &păvacbar j Gvaceioz: mă Tâvy îxreleaay drariteny vai Ghos Evavrimbdtvrov (sic) 
Ti pepe rabry, wa roi meptepopâvote îv 7 deteporiră 760 fmj0evros 1ritopos “[pânuart, 
onoias 6 zotobroc ăv et rătene %ai Gabuob, acopiautves ej zapă Beod aopiov zavtroxpi- 

mopos (Ezovyat a! a»videre pai). 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MXL. 
Patriarhul Serafim de Constantinopol către Mitropolitul Țerii-Româneşti, 

pentru un negustor. 

(lorga, Studii şi documente, XII, p. 35, no Lxvu.) 
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MXLI. 
Diploma lui Constantin- Vodă Mavrocordat, al Moldovei, pentru mănăstiri. 

Se iartă de dările către Vistierie. „Cum să fie egumeni, sfintelor mănăstiri din 
pământul Moldovei, atât ceale pământeşti, cum şi ceale miluitoare părţilor din jos“: 

alegerea o face Mitropolitul dintre călugării soborului respectiv, şi Domnul, după reco- 
mandaţia aceluia, li dă cârja şi cartea de esumenie. Egumenii vor înfăţişă la începutul 

fiecărui an logofătului al treilea sama veniturilor și cheltuielilor. Ei vor fi păstraţi, 
dacă se vor fi purtat bine. „lar care să va purta cu nesilință, să va scoate; însă fără, 

ştirea Domnului nici șă va pune, nici să va scoate din egumenie.“ Măsurile sunt întărite 

cu blăstăm. . 
- (După rezumatul lui 'I', Codrescu, în Uricariul, VII, p. 23.) 

  

MXLII. 
Constantin- Vodă Mavrocordat, al Moldovei, dă un privilegiu: Lavrei celei 

mari de la Muntele Athos. 

Io Costandin Nicolaiu Vodă bojiti milost. gospodar zemli moldavseoi. De vreame ce 

toat[e] sfintil[e] mănăstir[i] şi bisărit[i] cari sănt dumnezăeşti lăcașuri, n'au vrut Dum- 
nezău să s|ă] chivernisască cu altii. mijloc fără cât cu milosteniia a pravoslavnicilor 
ereștin[i], eu căt dară mai vârtos pentru sfintil[i] mănăstiri ce să află întru niamuril[e] 
ceale strein[e), pre carile a le milui şi a le întări de pururea să cade. Şi cătră aceia 
am socotit domniia mea şi pentru sfănta mare mănăstir[e] Lavra dela Sfănt|a] Agora, ce 
este veache și mai mare între alte mănăstiri; dela care viind părinţi[ii] călugări de acolo 
şi arătându-ne un testament de milă ce au avut dela vechii Domni, Domnia Mea încă 
m'am milostivit şi din osăbită mila noastră am miluit şi am orânduit aceştii sfinte mo- 

nastir[i] ca s[ă] aibă a luă pre an dela oenă câte 6.500 de aspri; însă ceale 6.000 să margă 
la mănăstir[e], iar ceale 600 să s[ă] dea, trimisului de acolo ce va vini: la aceast[ă] milă. 
Şi, când va fi ocna dată în credinţă, să s[ă] dea aceşti ban[i] din vinitul domnescu, iar, 
cănd va fi ocna în cumpărătură, să dei acești bani Căm[ăJraşii de ocnă, și pre tot 
anul să sfe] dei aceşti ban[i] la zi întâiu a lui Maiu, la ziua sfântului pr[o]roe Erimie, 

"şi să fie sflija[tei] mănăstir[i] miluire stătătoare. Iar şi părinţii călugări carii vor fi 
_petrecător|i] la atastă sf[âjntă mănăstir[e) care sau zis mai sus, Lavra, ca s[ă] aibă 

a rugă pre Domnul Dumnezău la sfli)ntil[e] liturgii pentru ertaria păcatilor noastre, şi 

a răposaţi şi fericiţi întru pomenire părinţii noştri, lo Neculaiu Alixandru Voevoda şi 
maica noastră Porfiriia, aşijderea şi pentru săn[ăltatela] Domniei Meale și a Doamnii 

şi a fiilor noştri, să ne serie la sf[ă]ntul maril[e] pomelnic şi la sfăntul dumnezăescul 

jărtăvnie, şi pomenirle] să ne facă. Așijderea şi, după a noastră viaţă şi Domnie, pre 
cari-i va milui Domnul Dumnezău cu Domniia ţărăi Moldorii, ori din neamul nostru, 

sau dintr'alt niam, strein, pohtim ca să nu strice aceast[ă] puţănă milă ce am făcut sfintii 
monastir[i], ci mai vârtos ca să aibă a da şi a milui şi a întări sflă)ntla] monastir[e) 
pentru a lor veacănică pominire. Şi întărim hrisovul acesta cu toț[i] boiarii cei mari ai 
Divanului Domnii Meale, dumn|ea]lor Costandin Costachi Vel Logofăt, Sandul Sturza Vel 
Vor[nic] dolni zemli, Iordachi Cantacuz[i]no Vel Vornic] vişnii zemlii, Costandin Rusăt 
Hat[man], parealabu Sucevii, Mihălachi Rusăt Vel Postlelnie], Costachi Razul Vel Spăt[ar], 

Enachi Rusăt Vel Păh[arnic], loan Cantimir Vel Ban, Toader Palfajde Vel Vist[iernic], 
Iordachi Facă Vel Stol[nic], Costandin Vel Com[is], Lupul Bogdan Vel Med[elnicer], Radul 
Răcoviţă Vel Cluc[er], Costandin Carageă Vel Sulger, i Costandin Vel Căm[inar, i Cos- 
tandin Cantacuzino Vel Şăt[rar], şi credința tuturor boiarilor, a mar[i] şi mie[i]. Aciasta 

facem ştire. Şi s'au scris în târgu în Iaşi, la vleat 7244, iar dela Hristos 1735, Oct. 23!. 

(Bibl. Ac. Rom., ms, 237, fol. 491, Vo—2.) 

1 La 5 Maiu 1732 acelaş dădeă bisericii Maicei Domnului de la Silivri-Selimbria 200 de bo- 

lovani de sare și S0 de lei pentru a ţinea şcoala elinească (Analele Academiei Române, XXX, pp. 156-8.)
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MXLIII. 

| Notiţă despre disgraţia, în legătură cu lucrurile româneşti, a lui Manuil 

Ipsilant. 

1736. 

| Medicul Testabuza spune Vizirului, în lagăr, că sunt falşe veştile Domnilor 

noştri — râv AdOevrây. Bhaonopăavias — despre intenţiile războinice ale Împăratului. 

Ieghen-Paşa aveă, un vechiu necaz pe Manuil Ipsilant. . 

„„..lax Manuil sa apucat să mazilească 

din Domnia munteană pe Constantin Ma- 

yrocordat şi să fie Domn acolo Mihail 

Racoviţă. Pentru care-l ură Mavrocordat, 

şi capuchehaielele lui la Țarigrad l-au 

pârât de moarte la Caimacamul Ieghen- 

Paşa, arătând mincinos că Imerează Împo- 

triva lui pe lângă Chehaiabeiu .... 

g 

Omipto râs Ghaxiie “jrewovetac Thy Kowv- 

oravrivov "Mavpoxopâăroy Mai vă abQeyrebo%j 

abiie 5 Muyai) “Paxofirtac. “00ev Euloet 

zăv Mavovia 5 Mabponopăăroc, uri 0. eis 

zăy Il6hw xanigeyotiee rob Bttfahov adry 

Oxyuoinoe 2pbe Tv XdipaxbII Leysy-llzo- 

oây, GvaBăhhovrec jevăe Get nryeirat 47 prod 

aphe mov Kegytănenyl.... 

e a AN - - x 

„..*0 88 Mavobi Exweiro tă vă ma | 

| 
i 

(Atanasie Comnen Ipsilanti. o. €, p. 341.) 

  

MXLIV. 

Pantazi biv Medelnicer (Moale 2pâiv Vedzhvertiă pre) către Compania Gre- Bucureşti, 

cească din Sibiiu, pentru Safta, văduva lui Sauli. 
1763, 

15 Mart, 

(orga, Studii şi documente, XII, p. 35, no LXVIIL-) 

MXLV. 

Prei Greci către Başa-Stamo Costa (Maso:a Szâuo Kâvoza), proestosul Com- Calafat (26 

paniei greceşti din Sibiiu, pentru inventariul averii fratelui, mort, al unuia din ei. Kahuziri), 
1736, 

(Iorga, Studii şi documente, XII, p. 85, no LXIX.) 
29 Tunie. 

  

MXLVI. 

Catastih al averii bisericii Companiei Greceşti din Sibiiu, cu pomenirea 153%, 

cărţii lui Hrisant Notara despre Patriarhii din lerusalim (fefinv zepi râv Ev 'lepu- 10 Jannar. 

oohbpote TATpIappsDGĂvt, T0d Xgvodvo») şi a Pravilei româneşti (âtfhiov Fort”, 

I%ovy v6u,06). 

(lorga, Studii și documente, XII, p. 38, no LXXI-) 

  

MXLVII. 
” 

Patriarhul de Constantinopol către Mitropolitul Ungro-Vlahiei Neofit, despre După 1138? 

grelele sarcini ale Bisericii sale, scăderea veniturilor, unirea făcută între arhierei, 

arhonți şi popor, pentru a opri gâlcevile şi a strânge ajutoare, îndemnându-l şi 

pe dânsul. şi pe Domnul său a da cât pot şi cred. 

  

1 În 1737 e spânzurat (sd. p. 342). 

2 Domn e Constantin Mavrocordat, care nrmase tatălui său la 1730. Dar această Domnie ţint doar 

câtevă săptămâni. Păstoria lui Neofit începe la 17138 şi tine până la 1754. 

80618. Vol. XIV, partea a I-a. 
41
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iiorpraggarii za. oyoâixi imoroh), mpăe tă Mieponohterv Oăynpo6aglac, xp Ns6 

wproy, Tporpenrixi sic ov »vâpopăjv mai Govfawv bnăp z05 Dmepăyxeo „priparinod ppsouc 70 

xowvo5 rîe Meydhqe 105 Xpiorod "Eaxăroias, 
“leporare Mjrpozohira Odyxpofhaylac, zbp Nedqore, drtpriue xal Etapye Thorytvâv uni 

my rânoy întyov rod Katoapsiac Kannaâoxias, îv '"Ayte Tlvebpart donmtă pv ăăehpă 

wat obhăempopit, păpis stm co xai etplvij &nd Qs0d. Aă ris zapobone TpstEpac zoptapyeris 

za. o»voiîjs intoto)ie îmhonotobusv 7îj "A pyrepoabyyj 6» Gr, înet8t, xpip.aav'oie vida Bade, 

ip aosy 2y roic mapodo! volpoie vă nepintoj) Î 100 Îu.ăc 705 X prarob Mers "Euxdmoia sie 

tpmov. Eapbrazov od mohvăpiOuoy “aptovc, nai sic Ev Eăpoc uai wpopriov ob p.âvov dvofdgrantoy,! 

âNă za oypeăbv ăââpbozay, ui zh vă Exopopotirj m pptoc sis Ourandaa Zevrijxovra owa, 

“zai, pă ză vă barepr07 za râv âho 2avoaptvov ypâvov ză ovvij6n adris Exxhmotaariză siooăijpata, 

zăv Snaimy ai narpiapyrnai ămodeitete mpoeteă6nozv ai postodsbonoav sie răc zponoau$vae 

avânpaas, 0dsy size dă rby Eztowpanbivra, e stpyrat, Boy rob pptowe, size tă zijy orEpnjotv 

zâv sipmutyov slocâmuărov, tmnopndtyres Bine mai 8 ăprjpavie evâusvot navrshsi, mpooe: 

xodtoauev ăvayxalos sie vi mepi rob mpaxrto» ovufovhijv ânay mă &v rij Baorhe»obon Tabrţi 

zăv m6hsoy piârâvyouov zhfpupa, nhaăI T0ds riutorârobe aprobe, robe ebjsvsorătove ăp- 

oras wo mpoxpizovs wamistopoc ai vEpovras rod rs pnoiuov fowperio» rây noxvapiâov 

od râv dotnây fawperiov, vai i, onâțews âvbneprehods ovy6âov nat vai dis mai TONhĂRe TIsp; 

robzov vevop&vne oby zavri râ sbayei mimpouaz răv dpbodiţov ei ză vă sbpedi) 6 ponoc 

ris Bopfhoans Tie voie rabrne vai psyăde âvăyuns ri "Exxhnotac, ueră TONY 0X5- 

piv mai Epevvov uai doyorpiâiv, Emetâi hoc rponos 8ây ăpalvero opdooeos, nâpsţ vă Tâyg 
i 

3 
via zotvi) ai Golea wi thenpacbyq Zupă Tâvtoy T6y Te tab EXXĂIOLAGTIXOĂ ua pis pu 

cod warohârov, Xa ris tâv dateăv rătswc, pod Beim vebos mai Cip dambpp eboefeiac 

owyuan&vavaay ai toreptuy mavres sie iv xotwijy zabrjv Goridetav dt vă, EX sie Exbaaty xahijv 

md Deapsorov rodro Eprov, Expofhi0n za 2qrijdri xotvâc zapă Tăvtov: 2pOToy vă Ev pia 

opahsorărr, sipiin wervtb răv Euadnomorinâv u4l ris lepăc âparrbpewc, pă ovvâijxac orepsic, 

sie md vă ui tou 0% moră xaumin vormăpoui, rîjs "Exxmaias map otovăijrivoc Rpoawzuv, vai 

wla Evoote mpisorăr rob mohrinod wi dpxovrtxod Gvariji.mtoc pă Tobe ExXjOLaGrtx0be 

eie rd vă gvhărerrat adr îi sipiiv ăzapaoâhevra vai-vă depevăabera: 1, dia "Exxnoia ă mă 

mâBe Joi Enijpetay, sai râne văr ăpylog za Î] xowh Bhenpoobyn ai Gotibera. Tb onoiov uri 

ihaGe râhoc oby eg ovyrehobvz: 19 ebuâodvri, Emetăi, xat onveberiuev dopohotara zpbs 

ao», fi se Merptârae îp.âv, ai Gh) Î] tepă âpirogre „pă xepăhata mai avvbhias mai Bto- 

ptauode diipâzoc *opobivra xai. GefimoBăvra map” îjâv dnâvroy, Bzopăvoc dă xal ci pnbevrec 

pyovrec ui ză howmby râv 6u0oâ6twv obor ovveât6rjoay xai abroi zpbe adobe ut Gudvotav 

ăxpifi, xi vă ăwpăprs 0v6fizas ai avpupovize sie rd vă Begevâeboot rijy "Exatay 6hopyoc 

za Îvoutvo 1ară Tăyra %a:p6y. 'Ap'ob dă dei zMfe. ovyere)solpoxv zac azi detiwc, Gre 

îpptepaztnăe gbv6z0u.0s a 6 notre, 206 dv 'stp Pta rpnoy, xi &prvav '9y wotvăv G&wa Gh: 

î, rob Xptorod dia "Exxhmata, Dopiodrjsav apă zdyroy xotvâe za Enizponot 1psic pây E. 7 

îmaginoy leporăzoyj ohyadshoây dpyieptoy, ua. rpsie Ex rây ebyeveorătay Apr, 17. a- EX 

=
 

g
 

< 

păci Ex Tây npoxpitoy 73 “Zproiuov jepâvrov Tâvy pobperiay, sie 7 vă zapuhapiăvao: Xotvâs 

sie -eipas abrâv, Bye pâvov riv ovi bu Boptobeiozy Shenuoobvijv xoi Gorjdetav rabtne Ti) 

"Exahmaiae, a nai ră Grzoijpioy voi îha ză hună. abrije, stire royrpă, sine Boptoutya i- 

sodipaza, usypi oi dfohod, zi ara vă toat 70 homub vi Entoraoiay uai ppovyriăa Tâhv ra 

doatwpâzoy za: Banavipăzov zi ră 2p00550v rod zotyo tie MeyăAme ro Xptorob "Exrhjoizs, 

ai vă aofatyâot, val vă ră ămonsntovrat îv p6âp 8z05, oi vaBap Vpiis wsiddrt, ăpopâvree 

sic ri zodiy râs "Euxhmolas xai sipriwyiv varăoraotv ui. rhy EXăppootv Tod 70XĂ0b Săpow 

adris, Roi adră Ghz ră ăyorăpw 

diac "Eruhmolae Eropofnoav xi 
a 

îxrelivra Gtă mijy ebarăorotoy 70d dotzod ofepvrjotw zis 

sfsfouowfinoay apă 2âvroy, T600V “Îp.âv răv Ea NIjoa GTR âvr 

ov xi câ zor ăpyovtoy ze voi bobperioy, pă păupara Evozâpara voi. ovvbijnac val 

stpăhata, 6 etprrai, vai pă năGe doyije aspoheay, vie ze "Exrinoiac xai rije nodrelac val 

Shov rod ebayobs ovariuaroc, Tv Gzoioy papuizov mă loa soreidapey 7 Dbnhorăr xal sboe- 

Georămp: AdBevrr, za Îjieubw u.evoNORpSREGTĂTED RĂ0S Odyagofhayiac, xopip, xbpie lodywg 

Kcovoravriwp Niroddov Bosfs5a, re îv “Ayip Ivsbpart ăyanrâ xai mepinobiirp vi îi ju 

Mecptâznros, zat 8ăy ăpuptâăh)opey dr: vai îi ăpyispoabvr, ne dEde Gefatofi) ră mâyra mapă re



zije edoelenzăcis abrod “Vurhbenros vai aţă râv pmOtvray tawy. "Azohobwe 58 ut votviy 

buy ud obuzvotav dzâyzov îtogiodm î, Eerposbvr, aber, xai GorBeta zpâtov păv eis Tpăc, 

tobe rod Ezrhjotaotinoă pai îepob răguanoc, Enetra 08 mai ele rode rob morirob cây &p6nâ6tovy 

zmpop.aroc, 4 dă vă “pstvoopey zahby zapăderypa. îjpsic, o mod tepob warad6y0D, sic mode Aaixobe, 

mpâror xarefăhopev 15 Ezhnpoauev Tijv xotvij you) pavsioay ebhoyby 0G6r1jra tăy Xozpoy 

ră ri FoBeav zis Meysdure mod Xptorod "Exrhmalac. Kai mpâzov wăv îj Merptârrie Înv Onăp 

zăoay abrâs Bbvawtv obrobedâc vai aronpoatpizws wartahe ypooa nâvre poăâas, xohobâwe 

23 za Go oi. ăpytepeic, oi. broxeiuevot re vabip.ăc narpagyiă oiovuevizi Opivp, ore ov- 

yemâmpodvree 40 oupmapâvrse îvradba tv Kovoravrivoonddet, vii oi ăm0drpodvrec al s5proxd- 

uevot ie zăc Enapyiac obrâv' di Omoiot ovuzoyebozvrec dial Xotwvâs vai gratis, pă Tbv 

gărdv Câhov Bă zi votiv pijrăpa wa edepytriâa, cieâhv ui Dn5p Tijy 2dvayuvy adry Edooav 

ustă zdone apodoulas 6 xadsis vă niay traviv ai GELGAOIOV TOGOTITA T6Y Hangu" Gpoiws 

ară oi săavtataru Xpyowrec dv îhapăs val 14 npomptosos Efidodnony ai torevopopijfn0a” 

zai uazsfahoy 5 nazic zhovotozapâyoc Tiiv zotvij "von: owtoay e5ĂOŢ0Y B006TI Ea Tv ÎNTpAV. 

Tvopitovreg 88 wi ri PAgplepoobvrv 905, Ci, cunoseând şi pe Arhieria Ta, nu 
ar 2 magia = DI 3 “pair 2urp nf . . E . . 

obudvov dpyiepta. rod af îp.âe otxouzvra numai arhiereu al Scaunului ecumenic 

Bpsvoo, ăNă ai vyljotovy uEhoc rîjs dijine care e în sama noastră, ci şi adevărat 

„205 Xptotod Mayăhrie "Bxxhnaiae ui abya- 

Bedpdy Îuâv 2v Xpiore ăvanntv 47 TSry0v 

membru al Bisericii celei Mari a lui Hristos 

şi confrate al nostru întru Hristos iubit 

piĂGOTOpȚ0V TÂE Rote TATI, VIP, TpAOV- şi fiu iubitor al acestei maice a noastre 

rac tă rod napăvroc GvvsâtHâ, Weză zy ep a tuturora; scriindu-Ţ'i cu aceasta din sobor, 

îjwâs ieprorăzey cover 1 p.6y ip peptovai împreună cu cei din jurul nostru prea- 

5mepripoy, iBouev adrij Ti rotabrnv etărsty sfințiţi ai noştri confraţi arhierei şi prea- 

dă ri Baie Ehtet evonăvrv ozaNeSTATIIy stpii- cinstiţi, Îşi dăm ştire ca aceasta despre 

av Înv anâyroy, va Tiiv mov Eyoaty rob cea cu mila lui Dumnezeu făcută prea- 

îx do aaTnod Înv Tăyp.atos pă ră Huy sigură pace a noastră, a tuturora, şi despre 

BDOTIUA TOV Te EyeyeotăTtov App6vToy 7ai unirea de obşte a tagmei noastre bisericeşti 

zây Xotzăv Yptoziavây, vă Ti ODOTAsty Tis "eu starea întreagă a prea-nobililor arhonţi 

cefaobeione cip uni sv mobi deptv- . şi a celorlalţi ereştihi, pentru. aşezarea 

Zevorw uni mpostaoiay mob Notzod rijs Arias păcii asigurate şi cea, de obşte apărare Şi 

zod Xptorod "Euxhnoiae ămb xâbe horije X- ocrotire a celorlalţi din sfânta lui Dum- 

zaâpouiv ai raport Gay a Cr nezeu Biserică de orice fel de încălcare şi 

uiay, tă vă Thy Yaponotijoopev pă Ti; pa tulburare şi pagubă ori pedeapsă, ca să 

By xi “Apiari adry ărretay. Tă dnoia ; "Te bucurăm cu buna veste aceasta. Care 

îvpăpapev sai ri ebozâeorir abtob “Vona6- | le-am seris și prea-evlavioasei Sale Înălţimi 

miei pă zapărhq8t ÎeTEpav B=py.orărmy tă cu a noastră prea-călduroasă rugăciune ca 

vă mby Exopey TpâLAX0 40 TPOGTĂTIIV vai să-L, avem înainte-luptător şi apărător şi 

tqhoriy Bvâmopoy sis Erxhmomorizie îpâ aprins vâvnitor al acestei păci a noastre 

ctpivqs rabrns, “wmpitovres Ex mporâvav sb- bisericeşti, ştiindu-l din strămoşi evlavia 

otfaav mai tv ăvinalev mepi ră beta vai şi râvna necontenită prea-creştină pentru 

ziv arviay Era nolay /pLoTLavIROTATOVv aro cele sfinte şi pentru sfânta Biserică. Şi, de 

tadov. Bai, înetdi, 4 1 PA pyteposbyn atv, e oare ce şi Arhieria Pa, ca membru adevărat 

tos Wwijatoy sd Zube aie "Exxhroias G0- al trupului unic al Bisericii, e drept şi 

wazac, eivat divatoy wa 2pEnoy ai ebAoȚOv 

vă aouzovons u20” îpăv Xzâvroy Bă ră %ot- 

„dv sobro dpshos, ară rw” Azdozohoy Iladhov: 

cuvenit şi bine să Te osteneşti cu noi cu 

toţi pentru obştescul folos acesta, după 

Apostolul Pavel: „dacă sufere un mădu- 

peire mâopet 2 uEhoG, 0uRi0/et mâvra ră lar, sufăr toate mădulările şi, dacă se slă- 

pEMretze doţbere 7) uShos, 307 Alpat RAW, Tă veşte un mădular, se bucură cu el toate 

nEMIj*, Gră zo5ro 2arpirâie Anu Wa ABE pn 6 mădularele“, de aceia părinteşte şi frăţeşte 

aporpezouev vai onp.Govhedupuev adrijy vai totdeodată Te îndemnăm şi Te sfătuim şi 

2 “Ai Ilvebuazt ăzopatvpuefa vă awu60Tj- întru Duhul Sfânt Îşi orânduim să ajuţi 

fo sic rijy 24p0bo4y ZAXĂT BUaOTIRĂIV VAI) la cea de faţă nevoie bisericească şi lipsă 

ai “ppetrv, iai, âu.od peră 7ây Beoziheorătoy şi, împreună cu prea-curioşii Tăi arhie- 

ăprptentarsnu 009, vă betie mpbe 7iv votiv .  piscopi, să arăţi către maica de obşte deo- 
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1739, 

“rpanatvat Aa 

viqjrăpa Tijy 2pOALpeTiii,V 00% sb'[vouoobvjy, 

mal pă TODILOTĂGOXAV vor vă Boo%js Ti 

nooărijra, Exeivrjy rod eXSobe, dar) îjbehe wpivet 

ami sdpet ebhoyov 1 ebosfzorârq adtod “YUrj- 

dârne, vai. Behe ciy Gropiaet, Enetâi, al eie 

zăy âtopouăv râs abrod “Trhârnros ebya- 

prorobueda ari măyra, “OBey sis rijy Shd- 

jpootv x ăveotv TRE XOtvis V-jt pis dee 

owwrptter văi Îi "A pyrepoobyn ris, ri Onatay 

zinitoev vă ebodwbij, Band ebioxobvrec, uă 

zi gevousvnv xabriy xotwviv Evea:v xal 6- 

wâvatay Bo) ad “ppLortaytnod  TRIjpopx10€. 

Kai 5 ipac ze, 6az0d 1bă6xrjoe Tiy Totabrij 

obăsnore hore dâtw- 

dEvrec tdeiv Ev roie potepole Apvots, £v voie 

napodat xaupoie îdetOruev map” Abrod, Et 

etpiviy, Tv Gnoiay 

EX&bavroc log xâi. S7hay Xuâe ri Eoyd- 

mi mod xotvod Avoroylay vai dep Wospeviv 

XATĂATAGIV, BLotedbouzv VĂOTĂXTOS dr. she 

rijv Grepebost 7î) up AbTod 24vrOKpIt0- 

ij Bovăat, 7 Vă ErXOPTIT 0 mai TĂY 

2Mopooiv rây wpey Xa Tijy vea. Tod 

xotya5, avapirrov Îmâc re rije sipiiris 9by- * 

35oup vai ăantoseoe, “H 38 105 Qecd pie 

xi md Xneipov Ehzoc 43 Îi ed ani î ebhoyia 

+24 Îuâv Merptâraros ab peră rijs Xije “le- 

p6Trjroc. 

  

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MXLVIIL. 
Actul de caterisire al Mitropolitului Moldovei, Antonie, fugar la Ruşi. 

  

Rabdaipzors 7: Mohărhapiae ”Avroovio5, 

povddos evopâvo» ete ră xatoapită pSpr, E» 

ză wap Tie Tov Xarâvoy XATABpOVĂI es 

MoMâaftay (!). 

Toe ăpptepartai) âtim rertpiuevove al 

ToLiLOyTtXĂ)V npooraaiav Cu mezunTevu,6vo Apt” 

orwvbp.ab duo ppswy 8osi, ară. râv ebaŢie- 

duxdv zorpeva, 3) pop mai Baa npobo- 

pân nai ăR 708 iăiov motpyio» brapuaxetv 

uni bnepaţoviteodat 17! tije boyiijc abT0ă G0- 

rmpiac Bhos 2teyeoda nai wăppi %ai abT0d 

mo tiv mponwâwjebzwy abro5, ăvborapăvove 

ewalos mâot Toig &mepouvors Getvolc ză 

noi adrâv, ară riv rob Kopio» slav d 

16'2001V, mibeveae ci iBiav op bnăp Tâv 

apobăeto ovâXely re %aj, abvrtjpeiy abră zavri 

ave îv zf tdi Ghoxhnplia ai Ev p.rjdevi xaupă 

za pj=uă meporăca mpodtăâvat' mă beo- 

Borov noiuwoy, e âyov bntp adrob ănoăâ- 

oovras îv ri deortpg Xa ppiurij zapovoia, 

“Oray Et oi ri totabrijv notayrixijv ERirs- 

zvavrias zupabdâo! TohTevoă-   

- sebita-Ţi recunoştinţă şi să dai din bielşug 

acea câtime de milostenie, câtă va judecă 

şi va găsi cu cale prea-cucernica, Sa Înăl- 

ţime şi o va orândui, căei ne şi mulțămim 

întru toate cu orânduirea Înălţimii Sale. 

Deci spre uşurarea şi alinarea maicei de 

obşte vei ajută şi Arhieria Ta, care nă- 

dăjduim să Te foloseşti, cu bunăroinţa lui 

Dumnezeu, de unirea. şi înţelegerea aceasta 

ce s'a făcut a întregii turme creştine. Şi 

Dumnezeu Sfântul, care a binevoit a face o 

asemenea pace, eu care, niciodată în altă 

vreme învrednicindu-ne să o vedem în tim- 

purile Winainte, am fost miluiţi în aceste 

vremi de Dânsul, care-a privit cu milă 

şi compătimire. la cea de pre urmă n6- 

norocire de obşte şi stare desnădăjduită, 

suntem încredinţaţi eu totul că o va în- 

tări cu nebiruita-l putere atotţiitoare, şi 

va dărui şi ușurarea datoriilor şi alinarea 

obştii, legându-ne cu legătura păcii şi 

dragostei. Iar harul lui Dumnezeu şi ne- 

măsurata milă şi rugăciunea şi binecuvân- 

tarea Smereniei Noastre fie cu Sfinţia Ta 

Caterisirea, | Mitropolitului] Moldovlahiei 

Antonie, fugar în părţile chesariceşti, pe 

vremea, năvălirii eatanelor în Moldova (!). 

Se cade ca acei ce sunteinstiţi cu vred- 

nicie arhierească şi cărora li s'a încredinţat 

câmmuirea păstorească a turmei creștine, 

după pilda păstorului din Evanghelie, din 

tot sufletul şi cu fierbinte grăbire și dra- 

goste să se lupte și să se, ostenească pentru 

turma lor şi să se îngrijească cu totul 

de mântuirea ei sufletească şi până şi 

viaţa să-şi puie în primejdie pentru 

dânsa, stând vitejeşte împotriva tuturor 

relelor ce ar cădeă asupra turmei lor, 

după spusa dumnezeiască a Domnului, 

puindu-şi sufletul lor pentru oile lor, să 

o ţie şi să o păzească laolaltă cu. toată 

puterea întreagă şi În nicio vreme şi în 

nieio întâmplare să nu părăsească. turma 

dată de Dumnezeu, ca unii ce au să dea 

samă de dânsa la a doua şi înfricoșata
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i paoborei Avamatyevres, i) 56vov pinăa- 

nioo emo» zezovnuvo! zpăvotay zod tlov 

motpvio», GXĂ% 1ai. npod6rat 2eydbarw a5rod 

&y ros = kauplote Xa! (sic) nourenslyovatv, 25165 
ră “pe ete arobs Tov WA6GPOTOV XI po 
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&Bivovri Xa popi XA 2axă Doar pavnu Ep, 
ămprwăoavres noi Exrpapnodsvrec, tepâvy d: 
VNADV XA ÎNXĂNGLA STIAI XAVOVRY TIpA ITAL 

XA RAT IPpOVITAĂ ȚEVOVTAL, TOI -TOLGDTOIG DÂY- 

mc Evinoc Enăyera! Rapă rii EX4IGOTt- 
xije wploeoe ră Xavaviză zur, Xa AR0- 

râpă XATIRpIVOITAL TI) EOATI EH ZOTIĂ) 

zatăsiy, "EmeSi rovpapobv 29 Tavy ăvrvEx01) 

a Sămhozotitin “iv Bă maviyon pân 
waros rod bimhorăro» vai ebosfsorâzon. Ab- 

Bsyrov xi Îveuvoc năore MoMăofha/ias, 

xopiov, koziob Lprropiob [xiza DBos6iâa, 05 

xară mvsbua biod dyarqrad noi zepinodfjro» 

cs “îpudy Merpuorrjroc, Ge. roobdroc ăvatpivi) 

2 ri zorpavetii dnvopov Tvr 1ai ArpăG- 

mopoc ai 6 vară mapaybpnaw Bz05 pbă- 

oa< yfqazisat Marponohirnjs Moâoshapiae, 

Kaxnavrânos, Borte, îv Ti) npohafodm) cie ră 

arii î£ Ep63wov noheutuy voua, Ti) 0i- 

oBay woyOjpia, xenwrpăvoe, vai 700 XaT &- 

pehiv ănapairarav mpbe Tijv Xotviy Înv 

srjrEpa, ziv Meâdjy rob Xporob "Eh oi 

(âo fc ri rpijy mai dfia» ase Tie ap- 

pteposbvns) p&nve adrod Enthofâuevoc, ob 

wâvov ăv adroie mpootpiots rîjc ăymprhas Th 

zatptappitby xavovRăy piTjp.56wvov neptetheto, 

ădhă za per radra, ăpsie ai zpodedonbe 

zb moluytovy abrod, pbyăe îfero sis ăXAO54- 

nic bmepopiove r6no%, 00zTa771dv peteaw- 

-o05 mă re tije Mmrpondheoe tepi ăupra vai 

z0NĂOY wovaotipioy 20 Brruă vptepby. AT 

nai xetuijta, pExpt ură abrâv Tâv rio Îst- 

ăvov, 2ararohuiijoae âv radră, 05 pâvov d- 

zooraciay Bewviv al. dedpiay, Bă azi te- 

poaniav, ănoyouyboge vi re Mijrpâzohv vai 

ză îepă povaariipta,— 6 Evza aavowui a- 

z05 Eyxmuârav ătbozoc evopâvrie 2pbs fi- 

ps zapă râs adr ebsefeorâtije Vomhort 

zoc, ovvoâtuîj dvaoxtdet uplb?yat ră var adrby 

ai vevtobar zi Ex 7âv VOWoY Bai XAY0I0Y 

aprope amâsiay VATă 705 TONUĂ,OIVTAG TĂ 

zenadra xavonnă rahip.ata, 250y Ervouey ab- 

zby amatptoz uaBonoâxheiy rehsia Tijs dp 

  

1 Ms: că. 

  

        

venire. lar, când cei cărora li sa înere- 

dinţat o astfel de păstorire se poartă din 
potrivă faţă de orânduiala Evangheliei şi 

a canoanelor şi, arătându-se ca niște sim- 
briaşi, nu numai că nu poartă nicio grijă 

de însăş turma lor, ci se şi vădese ea tră- 
dători ai ei în împrejurările ce cad, lă- 
sând ce li s'a încredinţat ca hrană lupilor şi 
părăsită turma ce sau orânduit a păzi şi 
a, fi străjeri siguri şi, rătăcind peste hotare 
şi pregătind prin fuga jalnică mii de alte 
rele, răsculându-se şi pierzându-se, se fac 

călcători şi despreţuitori ai sfintelor legi 
şi ai canoanelor bisericeşti, unora ca a- 
cestora li s: aruncă pe deplin cu dreptate 
de judeţul biserieese pedepsele canonice şi 

aspru se osândese la cea mai de pe urmă 
pedeapsă 'bisericeaseă. Deci, de oare ce şi 
acum ni s'a adus înainte şi ni s'a arătat 
prin prea-cinstita scrisoare a prea-înălţa- 

tului şi prea-cucernieului Domn şi stăpâ- 
nitor a toată Moldovlahia, domnul domn 

Grigore Ghica Voevod, cel după suflet fiu 
iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre, că 

astfel s'a arătat în păstorire nereeunoscător 
eu totul şi nepotrivit şi cel care cu îngă- 

duirea lui Dumnezeu a ajuns a fi Mitro- 

polit al Moldovlahiei, răul Antonie, care 

dăunăzi, când eu neorânduiala năvăli- 

rilor duşmane acolo, mişeat de ticăloşia 

lui de acasă și uitând de cuvenita și nea- 

„părata lui datorie către cea de obşte a 

noastră maică, Marea Biserică a lui Iristos 

(de la care a primit cinstea şi vrednieia 

avhieriei), nu numai că la începuturile 

chiar ale neorânduielii a înlăturat pome- 

nivea canonicească a Patriarhului, ci şi, 

după aceasta, părăsind şi trădând turma 

lui, a pornit fugar la locuri străine peste 

hotare, răpind eu el sfintele vase ale Mitro- 

- poliei şi daniile scumpe şi odoarele a multor 

mănăstiri, până şi la sfintele moaşte, eute- 

zând întru aceasta nu numai o apostasie 

grozavă şi pierzătoare, ci şi despoiarea 

sfintelor lăcaşuri, golind Mitropolia şi sfin- 

tele mănăstiri,— pentru care ale lui vino- 

văţii canonice făcându-se cerere către noi 

de prea-cucernica-i Înălţime, pentru a 

se judecă prin cercetare sinodicească lu- 

cerurile cu privire la dânsul şi a se face 

pedeapsă orânduită prin legi şi canoane 

împotriva celui ce a îndrăznit astfel de 
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1739, 

bre. 

1740. 

tapaobyrje adr05, e ăvăâtoy mob Xotnod pe 

ovbra rîjs ăpptepatexijs rabrrs ăfiac. Todrov 
ăpi Ypăpovtes ăzorpatvâueda s»yodâc îva 

5 Gwmhwmebeic Mnrponohirns Mohâofhayias 
Koxoayrbwoc, bg dyăptoros at G[vOpaY 

avapavsie mpâs re rijv Meyăny rod Xptorod 

"Eaxhqsiay xai mphe rijv adrod “Vorona, 
aa npodotae rod iâiov zotpyiob Kai Tr Tie 

ămonraaias Exphipari Evoxoc, %ul îv n5a 

zobrots tep6ovhos, X40mprnpevoc 5râpyq ur). 

(Bibl. Ac. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

vinovăţii canonice, am crezut că trebuie 

să-l supunem caterisirii depline a arhieriei 
lui, ea ajuns nevrednic de acum de o astfel 
de cinste arhierească. De aceia scriind 
arătăm sinodiceşte că acel Mitropolit al 

Moldovlahiei, răul Antonie, ea unul-se s'u 

vădit nerecunoscător faţă de Marea Biserică 
a lui Hristos şi faţă de Înălţimea Sa, şi 

trădător al înseşi turmei lui și părtaş al 

vinovăţiei de apostasie şi în toate aceste 

privinţi despoietor al sfintelor lăcașuri, să 

fie afurisit ș. e, 1. 

MXLIX. | 
Ştire despre întoarcerea de la Iaşi a Patriarhului de Constantinopol Paisie. 

“O z5p Ilatotoc, 3tă dnoviay EyBao- 
p&vns &ztpopijs Mooy6fov sis md Lido, Ge 

ai Envevero, &veyopricav sic rijv Ilohwy xară 

mă Maăiovy robâs rod Erove,,.. 

* (Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., p. 344.) 

| „+. Ohir Paisie, de frica năvălirii Mus- 

calilor la laşi, ce se aşteptă, cum sa şi 

întâmplat, a plecat spre Constantinopol, 

în Maiu al acestui an.... 

ML. 
Mărturie a Companiei Greceşti din Sibiiu, pentru căpitanul Manoli din 

Chios, boier al ȚȚerii-Româneşti, care se închinase Împăratului, în timpul stăpânirii 

austriece şi căruia Constantin-Vodă Mavrocordat i-a încredinţat apoi o scrisoare 

- a lui Francisc Râkâczy privitoare la năvălirea Tatarilor în Ardeal şi Ungaria: 
dând scrisorile generalului din Ardeal, e aruncat în temniţă şi fuge apoi în această 

provincie. 
(Parte din text, cu traducere, în Iorga, Studii şi documente, XII, p. 39, no LXXIV.) 

  

MLI. 
Act al Domniei Moldovei pentru o: danie din Moldova către o biserică 

cipriotă. 

Tă padă mai ărastă Ep Tv zpridnapi- 
tăvrov penetodat pai &zodteoda! robs Epetie 

dvmă6xovs ebhoyov mai ăpzorăv Be xai w- 

Bponoic uaftorijrey, zâvroy 68 râv Goa xară 
poly zei op xoop.odot răy ăvOpozav ăya- 

Boeppiudroy, ră ris enottae xai 2hemp.oobvrje 
Epyoy Guopeh&orepoy, Gu.od xal joyopehtorepov 

mepvne 3ijmovB=y, xa0os ăzd răy tepy doi 

payâăvonsv zhijdoc ua “ăp wadbaret dpap- 
uây %ai Avaptây droopifiet *mhidas, ară 
76: &v temuoobvare Exeter tăs duapriâe 

605 40i răc Gvopiae 00» Ev oiatippoie ms 
vitey, "“tpapirbv A6itoy. IloXAg 68 păhhov nai 

af” Omeprevov h6ov ră te 2henp.oobyrje Ep- 

A imită lucrurile bune şi vrednice de 

laudă ale celor ce au fost mai înainte cei 
ce moştenese pe urmă a fost lucru bun şi 

plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor, iar, 

din toate faptele bune câte după suflet şi 
trup împodobese pe om, aceia a binefacerii 
şi milei a fost totdeauna lucrul cel mai 
folositor în viaţă şi pentru Suflet, pre- 

cum învăţăm din sfintele cuvinte; căci 
acopere mulţimea, greşelilor şi şterge pe- 
tele călcărilor de lege, după cuvântul acela: 

în eleimosine îţi vei şterge greşelile și călcă- 
rile tale de lege în milostivirile săracilor, 
zice Seriptura. Cu mult mai mult şi cu mai 

1 Cronicarul spune că şi el a făcut atunci „al treilea drum în Moldova“, chemat de _Ghica-Vodă 

ca principal medie, ăpyturpâs (îbid.), —La pagina 306 se spune că beizadeă Constantin Cantemir a ajuns la 

Focşani şi a prădat apoi şi la Munteni și că Ghica, fugind la Galaţi, gi-a trimes fiul la Isaccea.
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1 st Ava (vb5at. 

înalt cuvânt fapta eleimosinei se socoate 

lucru plăcut lui Dumnezeu şi capătă ca răs- 

plătitor vrednic pe Dumnezeu, când se dă 

cu mână largă către dumnezeieştile biserici 

şi sfintele lăcașuri, unde prea-lăudatul nume 

al lui Dumnezeu sfântul eu glas neîncetat 

în fiecare zi se slăveşte. 

De oare ce deci am aflat sigur, prin 

expunere cu marturi şi vrednică de credinţă 

arătată nouă acum prin copie de scrisoare şi 

cuprinzând că în zilele Domniei în Moldova a 

celui înainte de noi Domn Io Constantin Ni- 

colae Voevod sa, dat un hrisov domnese de 

binefacere, orânduind și asigurând sfintei 

mănăstiri din preasfinţita arhiepiscopie a 

Ciprului cu hramul Preasfintei Născătoare 

de Dumnezeu, şi zise Kykos, unde s'a aşezat 

vrednica de închinare şi venerata icoană 

a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 

zisă Călăuza, zugrăvită de dumnezeieseul 

[Apostol şi] Evanghelist Luca, asemenea 

cu o scumpă comoară, o dare de milă 

pe an, în sumă de cinzeci de lei în fiecare 

an, de la vama domneseului Scaun al 

Moldovei, pentru îngrijirea părinţilor ce 

petrec în acel loc şi pomenirea neîncetată 

a miluitorilor şi a creştinilor ce  trăiese 

în acest loc. Drept aceia şi noi acum, pri- 

mind de la Dumnezeu frânele domnescului 

„Scaun al Moldovei, am găsit că e bine 

şi drept a întări şi a înoi această orân- 

duială în seris a milei prin cel de faţă 

al nostru hrisov de milă, şi deci orânduim 

şi hotărâm că are ca luă, ca datorie nea” 

părată, acea mănăstire Kykos de la dom- 

neasca noastră vamă cinzeei de lei pe fiecare 

an, neîntrerupt, nimeni, oricine ni-ar ţinea 

locul, sau din moştenitorii de sângele 

nostru, sau alt frate, de orice faţă, ne- 

vorbind împotrivă ori lucrând împotrivă, 

ori cutezând cumvă să strice ori să calce 

şi să răstoarne orânduita şi afierosita danie 

pe an a acelor bani şi să lase această sfântă 

biserică lipsită de îngrijirea şi ajutorul 

de nevoie şi cuvenit ei, precum de la în- 

ceput în chip bun şi drept s'a orânduit, ca 

să nu ajungă vinovat de despoiarea, locu- 

rilor sfinte şi supus mâniei dumnezeieşti: 

Şi, deci, pentru arătarea neîndoielnică 
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1740-4. 

Sete, wâvpây ma xi Grmvexii dopăsay, | a acesti lucru, pentru siguranţa trainică 

ămohnăv Eta300:) ră mapbv ÎjpErepov ad0ev- | şi veşnică, s'a dat acest hrisov al nostru 
midv XpO0G6bhhov păpua vai Esppavis0n domnesc şi sa pecetluit, întărindu-se şi 

ăopanotiv ri Tinerepa tto/sipo Drorpaoi | cu a noastră însăș iscălitură şi domnească 

vai adGevrixi, oepală, pecete. 

(Bibl, Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MLII. 
| Paisie, Patriarh de lerusalim, către Mitropolitul Țerei-Românesşti, clericii şi 

boierii din accastă Țară, pentru Safta Cantacuzino, văduva Medelnicerului Pantazi, 
„mort fără copii în altă ţară“, după voia lui, recunoscută în a doua Patriarhie a 

lui Paisie, moștenitoare a averii, iar, supt Patriarhul Neofit, scoasă din acest rost 

de Panaioti Popa, fratele lui Pantazi: se restituie în drepturile ei!. 

[latotos, 5 005 ăpytenioxonoz Kovorayvrivownshews, Neze “Poonne, ai oinobpevinds 

Narptăpyns 2. | 
“leporarz Marpozohira ObiypoGhayias, bnepriue 13! Etapye Ilhajetvây, 2v “Aviw Ilve5- 

war donne der noi aohhetonpyă, 6ootarot xz0mrobusvo 1âv abroti. tepâv wat Gsina- 
pioy povastnțioy, mioara Xa ebyevtoraro. dpyovree ris Exhăunpov 1 ebhoytjpăve ab- 

Bevmâje rtipac vai ypiiomor zparpazerai, xăpis st Duiv mai sipijvn nd Qevd, Kopio» 

movtorpiropac, sh 88 za swryopricte map îvây. Tov ri) ExxAnjoraarixij Etxpicei, 

ednăia 72 xi BepevBebosi aohânat ăveveybdevrov mpapăro» wai brodtozoy, o! ăvwbev 
A 
) xază watpode Emsntorebutyo iv xa06hov mpooraclay vai mpâvotav ăsimora âteberety ră 

voi. mazapriley anooewăc sis bv mphe âv nov mod waiub pios ănapaiTijtay Xeutt,- 

pâvor, wo umătnote mxpawwpeiv opsthovee mpojopioat ăratiay rivă wat GOYAbOtv Ev 

abzoie, Gif Dnăvovoay va. ăvarponijv roie xadăs dewnpwnfietoi ce wi doptoleiat, 17! rijs 

pimetas 250” dre Ozowe Etotnitovozv meproriosoty Gnu moră ma! ob axtpud vai EvaNavais 

mpoconoy xi Epenpodoây motmhinie ua ărarmaie mpopăosstv, ore 7ods Tpoopbsie Tie 

mă maraorăozws îpws râoe ănorehtouvră, zf) uăv de, nij 38 8vetoa, avufiezus xafjexeotat, 

di. rîe mpbe tây Xrmoănevoy tie xai, Bwwptoutyne Beonoreiac ănoneaeiv, hAĂ nai e! ore, 

pază Tiva RAvatponiv, Eneoppijoetev avwuahia Tie, metpăodat avorpinetvy abrijy uri ămiâtop- 
605y eră zăsns zodie, epovrilovrec edhâvoe vai dimaiwe 05 îvadeimovaly, dvâțrjc 055%6 

- ăpifearâpate orâbeot noi Emtxpiocoy ăvahanbăvetvy ră 6noo0dy Tic vixsiac Ordoewe, vară T1v0, 

maparpoziv Exnenroxra 17. ătormobăvra, ai imoxaborăy adâte sic răy mpooevij 705 îalob 
râzoy, vai Sai ri tdlay 0sow re xoi orăot wav nor6 rw Tije 1ixptâmutvre dtaurijcewe. "E- 

ă a [c
ă manapubv npohatăvroc, Ei zîs deorâpas Tv Ilarprapyetac, 2860 ij abrâdt dpyov- 

Scrg, Kawraxovturij Îpărepoy narpiapfitiv G0ă:4ăy EXXMOAGTIXIE ATOPĂ0 "pipa 

sie mhăroc papiv, Epulâv me wm ănopolvâțevov, îv zâcm ăxpiela mal" vanrbte Tv t2pây 

vnany, Gefaibas ze ai etvărmig, ni mă Eyaty mb xbpos Xa tiv LOXd dperărtpezrov ai ăpeta- 
zuinrov răv xară vâvave Eyypapov abijxnv rod naiâwy pupic Ev hhodanei rOn(p TedeoTIjoavTGs 

ăvpovroa Medsinrtiipaj Navratij, ovtiiov vie îmjfeioe Xăproc, sivai me xai “tvbonsoat 7o5- 
zny uâvoy vianav ai 1vnaiay XAmpovăuov ris abrâ. narahetpbetore iătoxrijrov Exeiyo) ze- 
ptoboiac, a: Enirponoy 4dt05, ară Ti darorţijy Xa zapaviehizy Exeivov, nai wară Tâvral 

xalov hâyav vaBâs îv ro xpoppjpăvri Exxamotasrixâ Înv vpăunari avyodwac dopiodr, ui 

Ro
 mzrăvdrj pe? ob mod 06, narpiapyeboavroc adie mb xbp Neotbrov, ădeiue xatpod Bpoti- 

“e
 evos 6 apwretăâzhros 765 Bavovroc, Ilavaporne lâzac, ua: muprorăc pivoc Emi ovv6do» vai 

Zpupavione Evo pațoy wa Zu 4pTopov păi Tie ăppovricone Săprac, zată &zăriy 1ai 
Ade ciovoniac 2ap” adres Ape, zaBoc uatoripo pijijozra ui ăzodery Oijoerat nai dta- 

dhapâvov ăfăderov 81Bay zedvâva rbv prifevra oblvrov Exeivne [lavraliy, Erepate re notxihate 
, 

mhaarodoviag xai ănarmhaic mpordoeat pproăpevos ?, Eetoey onocâiinote 4ai Ehaf: 1ăxstvoc 

+ Actul e compus mai mult din formule. De aceia, afac erca întăş fiind puţin imycriar tă şi ară 

tată numai în linii generale, o traducere ni sa părut de prisos. 

* Patriarh în trei rânduri, dela 1726 până la 1752. 

3 Panaioti pretindeă, prin act falş, că fratele lui n'a lăsat testament. 
. 

-



a SR , e - . . 
ovodaăv Anopaatoriudy pân, ăvatpezoy văy Bn000by XA abp0dy Tă 3Dh0Ţ0v Wa 

- 7 Î duce a 4 , + a : : : 
oby 1 Buni zpoexăoliv zap Tjuv Ex hrjomorirdy pâna ei TIjS 

2 s 7 i = . , Ei e 7 

sozuwc, ănodetuvybov 68 T0D70Y 5,5v59 4TJD0Y6U09 Xa ETApaTI, AXĂSNS 

TAVRAĂTA 5 
prie XĂmnOvoNXi,s bo- 
ris bodevrbziore zeptov- 

aius rod moră Iavratij. Kai zad:a ut cr, vară diapâpone %atpobs 19 TpOno, Epbzoz 'fe- 

veci, be etpnrat. "AM 05, mie Dmotitoswe cabers enutvne adâte apelerovâe rwvoc Epebvrjs Te 

ai ăterăcene, zpocexoțion mai îverpavist n îi y Z87 xo:vă bv Erpapos dvapopă, % ATNAPA- 

Mousvn obaa ătroh6rate broypatpzic, apropiati c re dzodzitea! na Gebatbozo! ris re "Apytepw- 

obyns sob 30 râv napenpeflăvrov ic ză pbrâf pară 16%0v EXRĂOLAGTINăY Xpteiptow otz6Y 

oaste Înv ăpyteptov, riptorăruv me gi edyeve z0răzuv ăpyâwtoy Tije Exhăunpo» %4i. edho- 

“mpâwns abGevrinîjs rGăpac, dohaufăvoboa Ori tă rijv râv zposudobtvrov 250 GYV05tuBy Ypau- 

vdârzov zpbe Xa ăvrhoyiay 17 Gurpopov dn6pastv, tije xrpovouiuîe rabrne bnodtceoc, 

ăpptfaNhonevne ai Tîs ambetas îrrvouop, ze, 80v ua îmâvayrec Epâvn, ăraobijat înpibeG- 

mepov wa Sebupivrjdiat adrâ. ză siva rîje bnobecewc wa îqhonorm6ijya+ rpavâs vrabia 

zaoay Ti dhiBztay. Kvredfev, ete Ev mâvroy Tip. awvehd6vyrov, Eni rob xară TÂ%0y SAX “qatas- 

ziuod xotenpiob, daptobe ze îpebvne vai ăterăosos vevopăwe zepi ris arie bnobsoewe dv Ey- 

naaorixod ppixtod Entriniov, Expuvalevroe zpăroy zapă zi Xîje “lepăratos ÎL Oyopopiob 

vai Empayrjhiob, amedsty 0 nai epaproprid dp? îxavâv AG Țov Ta 11 atontatov ăppăvtov, 

zapevpadâvrov 2v 1 Bavdro 705 ciprip&vav [laveată, ADTORTĂY Ta ai air âoy YEvoutvuy Wa. 

paprdgrj3ttvroy ămpudozpuobnos ai îv pdâwy Qe sd xi zadopi ovvatâărt, e 5 „duahnpbei ic TOTă 

Iavratăje Em Boy vai &v ddhorpia răs dtarpt fă per ADTGV notobpevoc, dă Tăs ev Tr TOTe 

Et4p9r0bS46 VAL pIXĂS vo aliac, « GW%S Te vai brpueie răs “opEvas Ep D70Ţ6ps503y Ep 1po0d= 

mdrây, ai zenoimnay, tdoB=hsi 40705 za XÂL4GTD VON Wa TpoaipS6et, Teheraizy Ep popa 

abiqy, îv i Baratâwevos nepi Tâv Srapyâvrov adrod, 604 ăv EEWtI to îv Ti) tdi Tarif, 

"pei, eyra, Xrijata a1 DROGTATIRĂ, AT zarptiiie 47 GwŢYevây AMIjpOvonize zzptehbeyra. adr, d- 

pijxev sie robe owyyavsie abrod, boa 35 abs iio!e zivos 41 îîpa!v Eurijoaro, ta 2ex0Dhta 

dyra, robrov, 3tă Tijy pecoaâij5161Y dzeatiay, tă mă sic 2henpoobvae vai sbrattas Dat Wo- 

prnâje adrod coznpiae 47 970p,18DY0Y Databiupevos, mb 83 eie dnep dv îjiovl0rj npiowaa he- 

jarebouc xi. BLoptGiu.evos 1, căv fnBztozy abrob sb(vyo Să'pray Php) 6y0v On) wsră 0ă- 

yazoy abroad sie macay rijy xuzahripBetoay tâ6urrjroy zepto»oiay aorob vai enirpono» > 77 Gota 

ri Tây Wy pipe deyăzoy va Ehequoovyâv Gopioaro 49 warăory6e, vai oruș sceheberjoe 

îv moewig xi Omepopip popi, ră dă ră vrvrubra îvavria, Waipită Reptoratină, văi € ie Ono- 

oi ob izqprijy&vo» 4tvâbvab, 05% 2păvn ebhorov Gzâmobijva: ri ra0iar aber Drovpaza 

6 adrâv zapenpelevroy ăpydwtoy. [epi 88 od zapă 7 Ilsza oo(outvo», 

Eprpawobevros uetă rabra, &vatiab rii 

pa pT5p0v YpuuuaTos ciis &p powtosn ns 

petâânzvov ănopoiverai, Eye ai £ 

m1j6 EWROVpăpod Ava 

ais 
za Emi 0wy600v 

Br za vopiue Badia TadT%) EVOnOYpipob ua 

Sâgras, et vai th dedrepoy ODVOĂtXdV pu smme- 

fefmoBmuey wonbtoe E7 Tijs %0Wvijs îi p.âv dtoiţab Tab 

opăc Gr. tă vesohaftozwe Tây bt zobroy ebyeveorăTuv d6/6yT0y, rod Te 

Meyăon-Bortâpn rhs Erhap.zporâcijs Abbevrsias Tabrijs Ooyypofăayiae, aopirtn Xăpa II pare 

von, xi rod Meyihov-Khoorbtăpn, picta) "Avrosvran ÎIZĂĂABă, vid pară TvedWa drfa- 

zrrâ zic py Merptârjzoc, op re oizovomias Ax ZATĂ ART 5604 ză Larpăotj Abt 

îmirpon rod Ilona, af 9 xaipby a»vepovijdn para adrod ze uai rile ăp/owisons Săpras 

evtoda ae rpruotpiay ei Ti) „nrahepBzis zeptovaia 705 notă avrat?, a 6u brăp/e 

nd Venăie 3reivo, Xa 0ODSTATAY, 47 prjdapaăe ăAmBetae E/opevoy, 4afbs o: abroi ewfevtarato! 

Xpxovwtes hu, „0XGȚ9% ăppâzepot 2adiqaiq ăi. Tod arti xx j3t097t40d "DLTNpIOD, îtă Tă Bp0- 

exreoyndăv extziyutov, m torâfoay weoizat Ai Eppătat 70) 7046/5709 unredneaf)evros 1 pa u4ts 

ani vază nări drd Tis Shpras Dnorpaiytae, E5 Ehmiăi ms veppapperre 27 at Gwptpio- 

vinc ua îmdaufăvovtos eve 7b dâăfaray 700 davovroe Tinvrată, popis 705 Fer sro rij 

hiBeray, os ae zpaazadite erat, Ah vază iza mai BEhnoty p.6vo» zab eiprip&vo» PA- 

avon ui ari nări 3f2105%06, Ei apropia 1jBev ov Droţeypapuâvoy adr Tp06y ETEpwy 

1 Marturii arată că Pantazi, fiind peste hotare, cu și, „pentru unele tulburări ale vremii“, „în fugă 

duşmană şi peste hotare“, a lăsat rudelor averea moştenită şi sporită in patrie, iar ce câștigase, la locuri 

pioase şi la prieteni, dând restul şi epitropia, Saftei. Fratele lui Pantazi înfățişase v declarație a Saftei 

că n'a fust testament, dar sinodul constată că ea a fost meştegşugită, în vederea unei. împărțiri a mostenirii, 

de boierii Mera Brezoianu, Mare-Vistier, şi Antonachi Paladă, Mare-Comis. 

30618. Yol. XIV, partea a Il-a. . 42 
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săyavearâtoy ăppâyray, Todo» pâpy, mară Thy 20tVij îpây adry dvondIpagoy dvyago- 

păv mat ătvâmtarov papropiay mai daptfij 6efiaioity, 7pâpovrs6 za ads îă rod napâyroc, d- 

zopatvâpeda owyoâaâc, peră ră nepi îjpăe ispurătoy Mmrponohrâv vai Dnepriioy, Tâv îy 

"Asie Tlvebuar: ăyaznrâv îpiav ădehpây nai Gvhstrovprâv, tva mb v.y Exdofliv câ [lâna deb- 

zapov aovodv pâna, îni vie Iacprapysias rod Îjn mph fpby udo Nespbrod, os Wată ă- 

zdrqy Apbv âtă rod zapă ră mbrâ [ling 'ow(op.5v05 Wendanizhdorav Eusivob '[pâpujaTas, află 

zponzodtdziarai vai pepupropiita upbtorara xa ahbtarara, adră 6, radra ră 8bo păi 

para, pază aavray zây 2y,neptejoptvoy adi dtopi(optyoy 29 îxeivoie fvexev ri bmohepBsions 

zeptonatas rod Ozvâvros ăppovros Meâshyrjziapn Tlawrati, vos Apa nâvrg Xa GVoXbpI 

za Xmpaaza va Avevăpiita, 40. ăyr obdevăc hopGâweva' tă 'Țăp XIâs mai ară ATĂT 

apidevza pai ronofăâvra, weră 7 sdaptvbijvoi ze uri ămeheyy/băva ăxpibeorepate roniaie Te 

0 onvodiaais îmmpiocot 40 GXâWzot, GXDpOdVTAL Wa ăvarpămovrat sdhâțos xai 0dy ră aa 

zapă rijs PEamnotac. Dă 25 pară nâvra nai» X610Y mpoexâozv ri ăpyovriaoj Pâpre nsgi 

zis abrîje %mpuvopenijs Smofizeoe pâtepoy TATpIapytnbY GVVOĂMDY ATOPAGIOTIĂV TPAWH7, - 

Za 68 pai 1 Badia od mort ăvâpăs abrijs Ilavrati, as za 207 Zmeîvo matpoă nai 157, ph 

Mora, sbhoăc ze ua vâuimoc ămodergeioă me wa! upropnjdetaa, petă măytoy Tâv îy abrole 

xarappoptytoy mi xaas optofevraoy 27 nopăvtyzov, poa! md wăpoc %ai Ti togdy 6vp0v 

vai ăwerăbezoy uară măâvra %atp6y, od 2y Tayri Giat00dyn]e Xpirijpio ttămavoc, Î me pndstoa 

obtoyoc adrod ăpyâvrtaoa Săpra Dnâpu pd, 2Apovâpoc ua &nirponoc Exelyod sic ămasay 

zip iâvixrgroy adrod zeptoboiay, rpeihonaz davsipuat ră sie Ehemuoobva mai Xeyăra âuproptva, 

„ai mă domă vuraoysty Boa ete xhrjpovoniay aărij parohpnăverat, XATĂ Ti] Îtaroţiy mai 7a- 

povpțeMtav Emetvov" 6 8 ride Iavayeorijs Ilâmac pmjdepiay rob Aotn0d ZpEre peroyijy ÎaTtyo- 

a05y Exxoaariziie ăoyijs ai ămateicewc, ă rs pindăv Giwatny Eyooy îv zoie idiots nexodhtote 

z05 nor Ilayraţi, ară ri mepiknbi rod etprusvov onvoâtuod MY Tpăpp.aroc, Ai XA tăs 

îv Emsivp Bureleloac vowtuăs draxehebosie, wa. Aată mâyra Binatoo Aoţov.  Băv 86, mai stă 

zi Sewrâpay vai ărpeorspay abyodruijy “pay radrny n dvaatay 20 Vâutb-0y ăn6paaiy, TOh- 

pion &ţenore îvoyhijoa xai mmpeăoat rijv Gtohepbstoay ăpyâvetooay Xăpray, 126” bvria0dv 

ădhoy spăzov, zai mpiay mă adrij Emorţarțeiv, îmi apopăost %hTpovopinod 5îjdey &naiov, m” &- 

vayrias wpepovăvos ij vouanij dtarătet vai /promavixi) varaorăoat. hă ai Boat Yptortavoi, 

owppavaie î tâvat, o»veppioas uri 6oqbrjowatv adr Eni vij dâtxiq rabri; âv pi mabawvrat Te 

oinstae adry E0ehoxoxiac ua 705 napahoţo» robrov Erpeplipuaroc, God eră 705 adrod [loza 

apoptopăym stnoay îmă Beo5 aopino Ilayronpătopoc, X3 WATnpaievot mai d0brXOpqto!, Xa 

ueră Bdyaroy ăoror, xi rwprayniot ai nâtpat ai 6 otârpoc doBijoovrai, adroi 88 obăzuâe, 

„Arpovopiljoetav zi Xmpay rob Dieţi, xi. rii GrAGwny 105 "Lobâa, arâvovres stmoay %oi rpEovres 

îmi zije vile, be 6 Kai Îi dpi rod Geo et Eni ră vepudăe adry, vai Îi pepe adTăv ueră 

zo5 mpo3sro» "lobâa, xi mpoxorijy od pîj tdotey zonore, Ep” oic Bovhebona!, Xa” 6Any rijy fot 

ubrâv o+odetn îi 3 mai xaranio abrobe, e zby Aabăv zor: ai Afetpoy, 47 Ev "sveă ută 

zEadeupbetn er îjyo» ză uinpdonvoy adry amd zpoobnov 7îjs îs” Eotev wa tăs ăpăc Ov 

îjloy rpiaxoaiov Băxa xai br Beopopov 7aripov Tây 3y Nipaig sai Tâv dozây div a9- 

6wv: 68% Ilânas obroc brâpyq xai Eto rîje rod Xptatob "Exxnaiac, uirjdeia ExxXȚoL4o%j AdT6Y 

3 ăn, î Oourăon, 3 ăvziâupov dhre 38, îi ooppiri, 3 obuz, îi ovuzparparebdi, îj Goe 

aovavaarpapi xi palperijon, î ueră dăvarov Bâq, îv Gdpe ăpiiac wa GNbrav ăpoptauod 

705 âmb rod Ba0d mavtpopăropos pp... (sie: 17429). Ey uri Maprig, ivâtnrtâvos U, 

„PO Kmoapeias Ilapbwoc, + 5 “Hpamhetac Vepăaworc, “+ 6 KoGixov "Avaviac, + 6 

Nixoperjdetas Beoximroc, + 5 Nixaiae Kahyxos, + 5 XadnmBăvoe Kahhiwnos, "+ 6 Becoa- 

doytzne Ploaxein, + 5 'Popvăfo» "AvBwpoc, Î 6 Xedpăv Pafpuiă, + d Obiypofingize Nedgvroc, 

+ 6 Tpumeţobvros “epepiac, + 6 Mehevizoo Kbpihhoc, 7 6 "ozwylyoy Tpqvâptos, + 8 ?Aăpra- 

vovnâdeaos Kbprihac, $ 8 Meomu6ptac Tpnvopros, i  "Artăho Nadavatjă, + 5 Atpaoy Sapobf. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon; şi în Ghedeon, Kuvovani Aarătee, I, pp. 235-401.) 

    

1 In aceiaş culegere se află (p. 222 şi urm.) actele patriarhale din 1742—3, privitoare la Medel- 

nicerul Pantazi, care, din pricini de războaie, trecând „în ţara de peste hotare, de frica primejdiei“, a luat 

acolo pe Safta fica lui Răducanu Cantacuzino, fiu şi el al lui Ştefan-Vodă, cu condiţie a o lăsă moşteni- 

toare a sa. Murind de boală, face agă. Diata e atacată de Atanase, nepot de văr primare, cu plenipotenţă a 

fostulai legatar, vărul primare Panaioti Popa. Procesul se poartă sopt Nicolae Mavrocordat. După cererea



MLIII. 
Patriarhul din Constantinopol către Mitropolitul Ungrovla _ | 01 hiei, pentru moş- 

tenirea negustorului Chirică din Târgovişte. 

“leporare Nrrponohira 0dppoharpias, batp- |! 

mie %ai Etape Ilhoijvov, 2y “Avţie Ilvzbp.art 

ăyaznmă G&ehpă nai onhhstrovpiă, wat 6âa- 

rarot Xa0gobp.svot Tv adr66 tepây nai gebac- 

pioy poworapimy, aci sdifevtoratot ăpyovrec, , sfinte şi venerate mănăstiri, și prea-nobili 

na. Xpiiatpot Tpariparedrai, ai Xotnoi mâyres boieri, şi folositori negustori, şi ceilalţi toţi 

edhovTp&vat xptoriavoi, zexya îv Kopig Gya- |  binecuvântaţii creştini, fii întru Domnul 

miră rii bpov Merptârros, păpie ei buiv i  iubiţiai Smereniei Noastre, har fie-vă vouă 

ai sipiivn ănd Ba05, xoi map” 1pây edi : şi pace de la Dumnezeu, și de la moi rugă- 

sdhoyta xat ooyxopnais. “O “Paâovăvoc, ciune, binecuvântare şi iertare. Răducanu, 

ăvețuăe wo minpovânoc 705 ele ză abrât. nepotul şi moștenitorul celui cea murit 

ăzodavoyros &matdoc Kopixov, 2piriparevT0d îni acele părţi fără copii, Chirică, negustorul 

ămd 'TopyoBoborov, ăvâpepev “ip det, rob ei- din Târgovişte, ni-a adus înainte că, zisul 

pru&vov Beiob abrod tv re pede dnobavetv, lui unehiu fiind pe moaste, ci având încă 

Zovroe Er: măc epevas 4% Tăy vad bpisic, minţile întregi, a tăcut în scris orânduiala 

tabl Eripapoy rehavrolay RezoLrRĂTOE, lui de pe urmă şi a hotărât în ea, după 

x Boptoauzvo Ev adrij, va lâinv abrod "însăş a lui vrere şi voinţă, felurite bine- 

Bfimatv me mai Bobhmarw, dvapâpabs ebnotias faceri şi fapte bune, pentru sufleteasca lui 

ao ăvaBonprias, tă opri abrod Gorripiay mântuire şi veşnică pomenire, şi încă a 

za pwmu.dobvov albyov, Ert 08 abrâ ze + lăsat şi a hotărât pentru Răducanu şi toţi 

“Paovrăvp mai mâo! role Moimoie ăvebtoi ceilalţi nepoți şi rude şi casnici ai lui câtă 

ua awppeveat ai. oimelote abroad Enaptăvtos parte voiă să li se dea fiecăruia din a lui 

m Gtopioayroc rd 6oovnep îjdehe doi: avere şi pe acest Rădueanu l-a numit şi 

îmi Exdoty adrâv mb rîjs tâiac zeptovolac fiu de suflet în acea diată și l-a așezat 

udpoc, răv 88 fmbevra “Paâowâvoy xai vi epitrop ca să aducă la îndeplinire şi să 

Bezbv &voudoavroc Ev zij aiin rabri, azi împartă cele înlăuntru orânduite; iar po- 

ÎniTponoV WATASTIOAVTOG îmi m Evepiîjoat menitul Răducanu, după moartea acelui 

„mi Gunystpuat ră &v abrij GtoptodEvra" 6 Bta- unchiu al său, luând în mânile sale averea 

)qpbeia “Padobwâvoc, ueră Băvarov 2xsivo» i lui, a împărțit şi a dat toate milosteniile 

"şi binefacerile la locurile orânduite în zisa 

diată nelipsit. Şi după aceia, ridicându-se 

împotriva lui vărul şi tovarăşul de moş- 

tenire al lui, Iani, fiind şi el nepot, din 

alt frate, şi nefiind mulţămit cu zisa diată 

din urmă a unchiului său, a pornit pâră 

Preasfinţite Mitropolit al Ungrovlahiei, 
„_ prea-einstit şi exarh al plaiurilor, întru 

„Duhul Sfânt iubit frate şi coliturghisitor, 
"şi prea-cnvioşi egumeni ai celor de acolo 

2
 

* 
m
”
 

oi Bsiov adro5, zaprăafăv etc peipas abroad 

ziy &xeivo» meptovaiay, îtâvetpe ai ăve-pel- 

poey amâoas răs therpoodwas vai edmottzs 

sie zobs Boptodvrac îv rij prideion dai 

-6rove ăvedhens. Meci 38 radra, Enavaorăs 

zar admod 6 Etădehpoc x O00IRANpOVGNLS 

adrod, Deâwyme, ăvetăs Bv mai abric, E crâpob | la judecata bisericească de acolo, aducând 

ăBepo5, mai pi edaptorndais îzi ri] îmBeiog ' înainte şi îndreptăţindu-se că unchiul lui 

zeheoraia, Babijrm mod Baiob adrod, Exiynoev acesta, Chirică, cu câţivă ani înaintea făcut 

ămoviy îmi 105 adr ExxAmotaorix0d *pl- altă diată, în care l-a orânduit şi l-a aşezat 

rmpiod, zpofăhoy vai BaathoiGbpevoc wo pe el, lani, ca epitrop. Pentru care s'a rugat 

5 Beioe adrod o5ros Kbpixoc zpd Ap0vwy ca acea MWintâiu diată să aibă putere; 

zivăy Enezorljret &rtpay Gvabfiarv, 3 7) du iar aceasta din urmă să se desființeze, şi 

pioaro ua xartorijoev adry Thy Lrâwriy eal- aducând încă şi o carte de învoială făcută 

lai Mihai-Vodă Racoviţă, Patriarhul judecă: el dă dreptate Saftei. Între arhiereii iscăliţi e şi al Ungrovlahiei 

Neoft (1742). Se dă apoi o gramată în cellalt sens lui Neofit (trei boieri, Grigore Greceanu Mare-Ban, 

Constantin Diudeseul Mare-Logofăt şi Antonachi Mare-Clucer, mărturisiseră că Pantazi a murit fără testa- 

ment; în avere erau şi moşii, “Tigani, case, vii, vite, giuvaiere, lucruri de aur și argint, vegminte, vase: adu 

parta; 1743; fără iscălitura Mitropolitului). In Mart 1744, se scrie de Patriarhul Paisie, urmaşul lui Neofit: 

„ acelniaş Mitropolit, pentru a restabili intâia sa judecată, în folosul Saftei: intervenise mărturia lui Hera Bre- 

zoianu (Ilpurţo-[ty0o) şi a Marelui-Clucer Antonachi Paladă contra „Serdarulvi Atanase, epitropul lui Popa“. 

Acum iarăş Mitropolitul muntean figurează printre arhierei. 
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39 ODA PV TI pân, etovbs atat) mb- 

za re ai 705 mmdăyros PaBowăvo» vera 

Gvaroy rob eipqutio» Ozio» adry, î 
Dnăsyeta! 6 mbrăe “Padovudvos ră epta0$- 
oyra: în rây Shermuoovvâăv ind ris zod sto» 

gdrăv mepovoiys uepitestat ££ 150» ueră 
705 etmqutvov Dăwyr val Tă hora dăshpâv 

adrnd, A? ov ap finyăroy zoprileyrov Ey, 
2 p506v râs Sie "legerqroc, 07 oidapiv Gnoc, 

dm” îvowiae roi tepnie vâna tjeveto i] 

apious Wa Anpaots, abs, ărd 705 Suupa- 

vabsyroc “Îuiv ton rod ris roabras Xpioaue 

rpăpuaros Be5awdâvrec, Ervouev, ore Tijv 

rshevraiay Gwo6iuny ăvarparijvăt, Emi npo- 

păost TÎjs mpofeveotepas Xa Tod (08ros 

Souzovirtzsd pănpuaroc, “Obev zby pnbsvra 

“PaBownăvoy mpoozhbovra râ Ehsz mai rij 

zpovoia rs ma îp.âc rod Xpiotod Meyărje 

"Bazotac, 49 sie Tb 0MODISVIRăY ApITi, DIDI 

Exahobuavby Ti Wploty Drob. TabTiv, WI 
dsâuevov vouinue %7i Bazios dnoneparofbi- 

vat, paviporoc imodefăuevat, deiv Evouey, 

xată Thy voutvijv ăxpifstay, GvoTij5at Th At- 

zatov a5Tod, ol păpowrec ăropawbueta 

abyoâinâc ră. tva 1 pâv frrjstoa rehevraiz 
daia rod moră Kopinov, Ws vâutn.oc 1ai 

fata Gobhqats abro5, wi e uyqovebonsa 
RăTOY TV Ăveiy Vai XĂNLOVGNRV abT05, 

sa adrad rod riv ăyorăy 1tvodyros Liăwm, 

ui rooubroc Zhenp.oobyae ai dyaboepyiac 

Bopitovoa ai my BtartBânevov Egovoa bytai- 

vovta, Tăc ppăvac, Mo ară mâyra Ăuepitos 

vazehodoa (ore ăp Evavriwoty Entd&yerat, 

îi ză paqdăva Tv XĂMPOVĂNOY murazsti 

ăpvmudventoy, obre ptuibnv Ejet, âvă rb răv 

: 
5rovroy naidov în ăo xară The radius 
3 

îvawinate, be oi Beto vâpoL maci, Rapă Tod 

_ăpwrjp.ovEvrob 2tvsirat, î 63 veubie mapă rod 

Earzoy rob wpahuinv daubăvovroc) Eye 

împethe mă adpoc xai ij lo/dv Ey nâo role 

Bopitouevoe îv adr, va pi nai E rij 

_ămonanastăoe! 705 jqdăvroc Emirpizo» Pa- 

Sowxăvo5, ua ai Bavapimdeioat Eheruoobvat, 

5% adrod, vară Tv âratiy rob Davovroc, 

Zoo păvetv mară JOpav, ei Tobs Ge Ene- 

566mjoav ronobe, vataipero. ai Gvaz6o- 

maatat' î, 58 mpoyevesrepa, âtadijrtj, 1|y 2po- 

fade 6 fmjbsie Trăvqs es domofisie &v 

adr, micponos obâspiay Eye ob3rmat ai 

fefgino!y, AVarpaneioa DR TG peravaveate- 

madnidrov: popa 05x Exetv Ey abTij pă; 

  

între el şi zisul Răducanu după moartea zi- 

sului lor unchiu, în' care făgădluieşte acest 

Răducanu ca banii ce vor prisosi dela mi- 

lostenii din averea unchiului lor să se 

împartă de o potrivă eu zisul lani şi eu 

ceilalţi fraţi ai lui. Pentru care întrebări 

cercetate în faţa Sfinţiei Tale, nu ştim 

cum, împotriva sfintelor legi sa făcut ju- 

decata şi hotărârea, precum, lămuriţi prin 

copia înfăţişată nouă a unei astfel de cărţi 

de judecată, am cunoscut, aşă încât cea din 

urmă diată sa întors, supt cuvânt că a 

fost cea de mai nainte, şi după zisa carte de 

învoială. Deci, primind cu dragoste pe zisul 

Răducanu, care a venit la mila şi îngri- 

jirea celei în sama noastră Mari Biserici 

a lui Hristos şi a apelat la Scaunul ecu- 

menic în judecata lui aceasta şi a cerut a 

se petrece din nou după lege şi dreptate, 

am cunoscut că trebuie, după adevărul 

legii, a sprijini dreptatea ni, şi scriind 

hotărâm sinodiceşte ş. e. |. ca zisa diată 

din urmă a răposatului Chirică, ea una 

ce este legiuită şi dreaptă voinţă a lui și 

ca una ce pomeneşte pe toţi nepoţii şi 

moştenitorii lui şi pe însuș acest lani care 

a pornit pâră, şi orânduieşte atâtea milos- 

tenii şi faceri de bine şi a fost făcută când 

testatorul aveă mintea sănătoasă şi ca una 

ce este îutru toate fără cusur (căci nu 

primeşte împotrivire, nici pentru că ar fi 

lăsat pe vre unul din moştenitori nepo- 

meniţi, nici are neajuns pentru că n'ar 

aveă înlăuntru pământul zis falcidiu, ne- 

fiind copii; căci împotrivirea faţă de diată, 

cum spun legile dumnezeieşti, se face de 

cel ce nu e pomenit, iar cusurul vine de 

la cel ce a luat mai puţin de cum pre- 

vede legea faleidie), se cuvine să aibă în- 

tărire şi putere în toate cele orânduite n 

ea, ba chiar şi în așezarea zisului epitrop 

Răducanu, şi milosteniile împărţite de el, 

după așezământul răposatului, să aibă a 

rămâne la locul lor, în locurile la care 

Sau dat, neridicate şi nesmulse; iar diata, 

mai veche, pe care o aduce înainte zisul 

ani ca orânduit în ea epitrop, nare 

nicio aşezare şi putere, ca una cea fost 

înlăturată” de cea mai de pe urmă; căci 

legile dumnezeieşti spun lămurit că diata 

mai veche se înlătură de cea din urma 

ei, care e cea de săvârşit; şi e fără temeiu 

în de obşte şi a căută pricini de nemul- 

ţămire pentru scoaterea, celui dintâiu epi-
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Buathirie, is abrăe 054 îj Xbptoc, L204) 

zi Zair nezovrnbe Kbprros, X7i Î| Broc- 

dimos vad” Drâxpiaty Ouovoyexij evouâvi) 

îmohoţia os udă țevowia d RARA) ha” 

pitezar. PANhă ol ră brjzeiv zobs Xjpovâuos 

ai veto măvrae 7ă 1009 pâpoc abeiv 

zote &8 aâadăzov xAmpovopidot Yopay €/et 

cd uijv 3 EvO Brain Vâpipos aparat, 
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Brapitoboa vi EXT TO GWYŢEVY ză 600y- 

z=p “Behnozv 8 Brazibeyeyc, pohătae mă E 

zâv vâpaoy Biata Tă Î Reports 77 

ze râs râv vâuuy apibeias Vai 303 Beaute 
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a : Za Y. 23 
zegi zis Rporetpăvrs DRufjessos, €/os: peve: 

trop, căci aceasta au aşezat-o legile numai 

cu privire la cei seoşi din moştenire, şi au 

orânduit în seris pricinile nemulţămirii: 

şi, fiind cinevă în viaţă, după voia lui pune 

şi scoate pe epitrop, fără să mai caute mo- 

tive în legi; şi, dacă ar voi cinevă să întâm- 

pine cercând pricini din trecut, mărturiseşte 

lămurit ciocnirea zisului lani cu zisul lui 

unchiu, Chirică, odată şi de două ori, în 

mii de greşeli și lucruri fără cale, curse 

şi prigoniri, pentru care şi până la sfâr- 

şitul vieţii lui eră aşă de mânios asupra 

lui, încât l-a îndepărtat de la el şi abia 

către sfârşitul vieţii s'a împăcat eu dânsul, 

prin mijlocire şi cu rugăminte multă de 

cleriei şi mireni, precum din copia seri- 

sorii de mărturie am aflat; iar, în ce pri- 

veşte învoirea și înţelegerea care s'a făcut, 

după moartea lui Chirică, între Răducanu 

şi lani, Răducanu se apără că a fost fă- 

cută cu putere şi prin silnicie, nefiind altfel 

eu putinţă a se strânge averea răposatului 

şi a se da la milosteniile orânduite decât 

numai printr'o astfel de fățărnicie cu pico- 

nomiet (şiretenie) a înţelegerii, tratând 

despre împăcarea părţilor protivnice, de 

la care sa ridicat primejdia dihoniei şi 

certei şi de a se pierde lucrurile, şi de a 

se strică milosteniile; ba chiar şi legilor 

li e cu neputinţă de primit o astfel de 

învoială, ca una ce desfiinţează legiuita 

orânduire a răposatului, care este cea de 

săvârşit diată. Căci n'avea nici voie: Ră- 

ducanu a face astfel de învoieli cu desfiin- 

ţarea diatei, peste care nu ex el stăpân, 

ci acel ce a făcut diata, Chirică, şi înţe- 

legerea făcută oricum cu făţărnicie de 

„iconomie“ se socoate ca una ce nu sar 

fi încheiat. Ci şi a căută ca moştenitorii 

şi nepoţii toţi să iea aceiaş parte are loe 

la cei ce moştenese fără diată, nu când 

se află înainte diată legiuită, orânduind 

fiecăreia din rude cât a voit testatorul, 

cu păzirea dreptăţii din legi; iar cele care 

fără socoteală şi în afară de adevărul le- 

gilor şi dreptului s'au întâmplat oricum a 

se hotărâ acolo cu privire la afacerea de 

faţă, să aibă a rămâneă de acum înainte fără 

putere şi urmare. Ci, dacă zisul lani ori altă 

rudă sau străin ar voi să vorbească împo- 

trivă şi să steă în contra acestei judecăţi și 

hotărâri a noastre patriarhiceşti şi soborni- 

cești, săvârşită după legile bisericeşti, şi ar 
* 

indrăzni să răstoarne şi să zguduie şi să 

LO
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C. 1740. 

1740, 
Mart. 

1740, 

T-iu April. 

1740, 
22 Maiu, 

gb dotn0d &abpa xai veverita. "Av 88 6 
îmBsie Dăwvns, îi ăXhos re ovyyevis î £E- 

voc Daălog dvre:meiv 70 ăvovrtablvat zii 
TATpA PI, i 

Anopios TODTI, Vară Tode EAXĂALAGTIX0d6 

+ 
odvofiai Îpây wpioer xi 

vâuobs meporofisioy, voi vijv îrjfietoay zehev- 
ralay Gabizny rob mort Kopiaov, vai ră 

8y adrij Goprtoueva, nepi re zây ZheT]p.0o5vv 

"ai hevâzoy, ai Gwyţevăv moi mie Enirporie 

od “Padovxăvoy, rchp:4,6% avarpeat ai Ba 
osia mai xapuoxheboai, olo5iriw poz, 

” ivetyao0dy mpâposwv, 6 rotobroc, Grolae 

ây st rătewe 1 6noiov fadu05, ăpopte- 
uEvos 47). 

calce zisa diată din urmă a răposatului 
Chirică şi cele înlăuntru orânduite, pentru 

milostenii şi legaturi, pentru rude şi pentru 

epitropia lui Răducanu, ori în ce chip, 
supt orice cuvânt, unul ca acela, de orice 

treaptă şi de orice rang ar fi, să fie afurisit 
ş. el. 

(Bibi. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

MLIV. 
Manolachi Aga (Mavohăzrs "Aas) către solul polon Francisc Giuliani (4 crrăp 

'Ttoninăy), între altele şi despre Antioh Caragea ('Avrio/o0s apara). 
(Iorga, Studii şi doemnente, V, p. 663, nota 1.) 

ML. 
Menţiune că Patriarhul Neofit (de la 1734), persecutat de Vizir, ca fiind 

prieten al lui Alexandru Ghica, se ascunde 
cu ajutorul Dragomanului, 

p. 349.) 
Ghica, la Curu-Ceşme“, 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., 

„în casa Domnului Moldovei Grigore 
şi Paisie-i iea locul. 

MLVI. 
Numirea ca epitropi ai bisericii Maicei Domnului dela Egricapi a. lui Mi- 

halachi Roset, Marele-Skeuophylax al Patriarhiei şi Mare-Spătar muntean, a ma- 
relui-capuchehaie şi Marele-Logofăt al Patriarhiei, Drako Suţu, a Marelui-Postelnic 

şi capuchehaie Manolachi, a Marelui-Retor al Patriarhiei și Mare-Cămăraș Cons- 
tantin, a Marelui-Păharnic şi capuchehaie Constantin Caragea şi a Marelui-Sluger 

şi capuchehaie Panaiotachi. 
(C. G. Mano, Documente privitoare la familia lano, Bucureşti 1907, p. 84.) 

MLVII. 
Patriarhul de Constantinopol către Constantin-Vodă Mavrocordat, despre j Ju- 

decata greşită a Mitropolitului Ungrovlahiei Neofit cu privire la diata unui negustor. 

"Ezdaumporare, bmhârare, ehosâtarare mai 
piorowbrare AdBtyra xoi Titep.by peyaho- 

mpeztorare, wbpte, wbpte "lozvyya Kovoravrive 

Nizohoo Bos665u năors Odyrpofhayias, »iă 
ară 2vebua ăanyră ol. meptzdnre ris 1 

vây Merptâzqros, cijv "Ywerâpav Beocefeorăray 

Yynhdrqra edy speta &v Kopiwy za: edhoyobuev. 

“Hătoe te 49i nposrehâs /atpatodw.ey ua 2po- 

oxjopebrpey, Beâuavot rod zavroâbvâp.o» Geo 
vă rijv Gapvhdrryj 2v dupa byteia mai Gervexei 
edmpepia, eră panpoâtbrijroc, wa ăvorEpay 

mhone npoofohije Evayriac, peră zohoypoviov 

Prea-luminate, prea-înălţate, prea-cu-. 
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păzească în cea mai deplini sănătate şi 

necontenită bună stare, întru mulţi ani,
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paspekhovrEe roy opoâpâe vă. 2po06ym Ele 1 

stie pă modhijy Gapifetav sie ră roata, ui 

vă păjv AnoToNuĂ AnsptoxErruc. "Ac E-/0p.6y 

ao malPstijs zăvrua păpara Tie "Vowq6- 

mnrâe ras, Bjhorză Tîis 704.98910'/597Ă4T1$ 

inpeiac ne, ri Gnotuv Enizododpay vă d- 

moboey oovaytarepny, tă Tijy îi Eponsy ă- 

pay pe aDTi 2ITp%i,y Tp.ov etăreprveorărtiy 

apânny. Tă Ecrj ris “Tperspas Bzo0os5s0r4rjs 

“Yynmuoznros sinouv 0s52v zhaiora val 2Xv- 

e5ăaW.0YEGTATA. 
atu, Maioo 76. 

Pe ăxauzpotăre, burete, sboafesrări 

pai pptomavnorăzep Abt al Îneuvt, ws- 

-ahozpeneorăto 1plo, 40[i0 "loaw, Boya 

zavsivp  NiaoMo» Boeâiâa ză "îs 0; 

poâhapias, vi Hara, Veda paz tai 

zapizoieoo Tis înv Mezpriertos, îvăitos aa 

05970405, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Gbedeon.) 

  

i 

şi mai presus de toată uneltirea protir- 

nică, cu îndelungată întărire şi păstrare în 

prea-înălţatu-Ţi şi domneseu-Ţi Scaun. 

Prea-cinstita scrisoare a Înălţimii Tale 

prea-cucernice foarte bucuros am primit-o 

şi pentru cea nouă prea-dorită sănătate a 

Ta foarte ne-am bucurat, pe care să Ţi-o 

păstreze Domnul şi de acum neschimbată. 

Cele serise bine le-am cunoscut, și, de 

oare ce cuprinsul prea-luminatei Vale 

serisori nu eră altul decât numai afacerea 

şi pricina negustorului Răducanu, pentru 

diata răposatului său unehiu, Chirică, și 

pentru întoarcerea și judecata fără rost 

ce sa întâmplat fără socoteală a se face 

acolo de către cel din ţară arhiereu, iată 

că, după cererea înălţimii Tale, cetind şi 

socotind de aproape copiile trimese ale 

serisorilor, pentru diată și mărturie, şi pen- 

tru judecata ce s'a făcut, am dat gramata 

noastră patriarhicească sobornicească zisu- 

lui Răducanu, cuprinzând pe larg toată 

afacerea şi după legile dreptăţii hotărârea, 

aşezând şi întărind prin aceasta diata lui 

din urmă, ca fiind leginita şi dreapta lui 

voinţă, şi, răsturnând toate celelalte, ca 

protivnice legilor sfinte, seriem deosebi şi 

scrisoarea noastră patriarhicească preasfin- 

ţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, chir 

Neofit, mustrându-l, după cuviinţă, pentru 

călcarea ce a făcut-o şi înștiinţându-l 

straşnie să se oprească în viitor cu multă 

luare aminte de unele ca acestea şi să nu 

cuteze [a face cevă] fără cercetare. Să aven 

şi de acum înainte prea-cinstitele scrisori 

ale Înălţimii Tale, vădind sănătatea-Ţi 

prea-fericită, pe care dorim să o aflăm 

mai des, pentru înalta dragoste prea-curată 

a noastră părintească faţă de “Pine. lar 

anii Înălţimii Tale prea-cucernice fie dela 

Dumnezeu prea-mulţi şi prea-fericiţi. 

1740, Maiu în 22. 

Prea-luminatului prea-inălţatului, prea- 

cucernicului şi prea-creştinului Domn şi 

stăpânitor, prea-măreţului domn, domnului 

lo Constantin Nicolae Voevod a toată 

Ungrovlahia, fiu sufietese iubit şi prea- 

dorit al Smereniei "Noastre, cu slavă şi 

toată fericirea. 

o me am
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Sniatyn, 

1740, 
2 Lulie. 

După 

174), 

C. 11741. 

MLVIIL. 
Constantin Paladi (R ovaravrivos [I2A3821<) către dragomanul polon Francisc 

Giuliani, despre afaceri. 

(Iorga, Studii şi documente, V, p. 663, nota 1.) 

MLIX. 
Însemnare cu privire la o posesiune de strană a lui beizadeâ Matei Ghica, fiul 

lui Grigoraşcu-Vodă, în biserica patriarhală di Constantinopol, care trece asupri ! 

nepotului său de fiu, Grigore Alexandru Ghica. 

Mă rod nopovtos “pivatat dîhov Or mb £v 
zi peăhm rod -Xpiotod Exxhmoim ăvăpov 

srosidtov, Gnep, &px6p.evov metpeiadat axă Tâv 
abfevznăv oraatdiay, eDpiorerat rpitov Tq 

pif. orasiâiov, xai brăpyat tâov xai Gva- 
palgerov wta mod Ev pxapia ri ie Ma- 

TEA. wiztilavăt,. abs notă ri Rap” Exsivo» 

2vy adr desmorelav drjhomoiet rd Ev rate 
pind Exei0v, -„epoi Tod poxapirov  Opaţov- 

mvov "Adetăvâpov, Tarpropptxdy "Tpăpua, 

Gmep, eră Tv rehevrijy Exzivov, Âtnpzăyn, 
eră Xa Boy Drapy6vroy Exeivav, be ori 

“vosrăv nâstv, fm napăyopey abră ră ota- 
siâoy re sic Bhayiay ăoâmpobyri ai vi 

2xstvov, edyeveorăte Xpxovr Meyshe-Iloared- 

vin xpirt Lpmropăsxo, big xară 2yedua 
dy ăvarară, Eni râ eivat brd ri Apîjoiv 

„ai Beonorelav obtob uată AOţov XAnpavyo- 

mod Bxaod vai Gradoyije, ăvaparperee 

ai vanvonăsroc, 20" pp loije arod, îv 
7 + pd e e > = > 2 a pai Eat toraodat 1] abrod lEbyâveta sv 
TAG Taîc Ex xmoaotinats xodovbiare ai 

ovyedeboear, xi Enomivos, MAT gbTĂy Tijy 

aoyijy, uerofalvey vai mepttpyeodat vai 
sic: mode owyjevele wat  XAmpovâuove ris ab- 

rod Ebiyeveiac, uemăevăc notă zodpâvroc Avt- 

moda abrod moi anoondozi nd riîjs 
Beonorelac moi xwptârmros ris adrod Tiutd- 

ros, oipâiirtve pân. Ard xai sic civ neţi 
robro» Evăetty îyEvero ua ră apby pEtepov 
ratptapyraăy avvoârxby Ezibebatori,plov Tpăp.- 

„a, ai 26607 ri) adrod Ebyevei.   

Prin aceasta se arată că strana bărbă- 

tească în marea, biserică a lui Hristos, care, 
începând a se măsură dela stranele domneşti, 

ss află la număr a treia strană şi e pro- 
prieta'e nedesvărţită a celui întru fericire 

răposat Mateiu beizadeă, precum dovediă 
această stăpânire a lui acolo cândvă gra- 
mata, patriarhicească aflătoare în mânile 

fiului aceluia, răposatul dragoman Alexan- 
dru, care gramată,. după săvârşirea lui, 
sa răpit şi cu alte lucruri ale lui, cum 
li e ştiut tuturora, acuma o oferim acea 

strană celui plecat în 'Ţara-Românească 
fiu al aceluia, prea-nobilului boier Marelui- 

Postelnie dumnealui Grigoraşeu, fiu su- 
fletese iubit al nostru, ca să fie spre fo- 

losirea şi în stăpânirea lui în chip de moşte- 
nire dreaptă și de transmitere, neînstrăi- 

nată, şi nesmulsă, în tot timpul vieţii lui, 

în care să şi aibă a sta dumnealui în toate | 

slujbele bisericeşti şi adunările, şi apoi, 

după aceiaş urmare, să treacă şi să ajungă 
şi la rudele şi moştenitorii dumisale, nimeni 

neîndrăznind vre-odată a i se împotrivi şi 

a o smulge din stăpânirea cinstit dumi- 

sale, cu orice chip. Deci, şi pentru arătarea 

acestui lucru, s'a făcut şi cea de faţă gra- 
mată a noastră patriarhicească sinodicească 

de întărire, şi i s'a dat dumisale. 

: (Bibl. Ac. Rom,, c&pii moderne de documente greceşti.) 

MLX. 
Însemnare de 'datorie faţă de Lupul Stolnicul moldovean, cu însemnare de 

acte de la Brăila şi Bender. 

1 La 1741, a fost tăiat dragomanul Alexandru Ghica, de care ca răposat se vorbeafe aici.



7 y A 2 = 

g'ov. "loov ăxapăhawroy rad -Jortetiov rod 
3 7 pd 4 = Ayzrod-Kavrip-Erpevr) vie "Huzpathae. 

gr dp = 7 z A fo, To tadus rob "Oop.âv-Erovra, 1351 05 

Mmsvâepiov», dzb ră worteri rod ăvodev... 

3.340 Go. Ext ypeworody răv 'Acbrovhov 
e [j - a x 2 7 e 

Szeyimoy, 6zo05 ră trhlpogev ădinoc 1azoloy 
povattâv, Bazipas 10 Lovodvas, 0Dp[evây 105 
5 Pi . hi A * , 9 

ăzobavâv (sie) pirat, Xară riv mpiow xi 
WABTDpiaV TV peyăhoy ăpy6vrov vai TONY 

zpoprevrâv dftoniorov, 6nod Eyowev elis 

[sii bac... 

(Bibl. Ac. Rom., documente necatalogate.) 

liu. Copie adevărată a hogetului Ii 

Abdul-Cadir-Efendi de: Brăila. 

Al 2hea, Jlamul lui Osman-Efendi, cadiu 

de Bender, după hogetul celui de sus.... 

3.340 de lei încă se datorese lui Lupul 

Stolnicul, care i-a plătit pe nedrept unor 

femei, Zamfira şi Susana, rude ale răpo- 

satului bail, după judecata şi mărturia 

marilor boieri şi a multor negustori vred- 

nici de credinţă pe care le avem în mânile 

noastre.... 

MLĂI. 
Notiţă despre schimbarea Domnilor români, Constantin Mavrocordat ire- 

când din Ţara-Românească în Moldova. 

: KaBarpei (5 "Enirporos) Tic Tjrepovias 

măv AdBtvrmv MoMafiac Ppqrâptoy Luinav, 

zăv vai ddehpbv rod 'pavabdvros apxtowdvob. | 

Dey.mz ză râs Biayiae ie zăv MoXâafiay | 

învewbva. răv Rovoravrivov Mobponop5itov, | 

za mâpve AbdEvrnv Biayiac, ară via | 

Senrâuâptov, tv Mryah “Paxofirtav, 

*0 “Hpawheiae Lepăorp.os ete zpodhet ră | 

apptarpă 155 Baothtoe Xaptarijinăă mb vă i 

abavrebog 6 Muyah-Bdac. “Evobsic 65 5 | 

apparpăe vă rob "Apertij-Sovhetuiv- pe 

îqy mm uz my Keopehny-Apptr-Eeptvâny, 

zaroptoozv apă ră "Earp ri Abdev- 

zelav rob Mrgah-Beâa, Borte Exape XATIa- 

pamădte 75 Tv TâepăXTiY Scavpărny xi 

iv ovu.ntvdepov abtod, Mavhny rbehezny, 

-dy ua ri SmnBapia ns Bhagiac rpiqfisvez 

dorepoy mapă ro Mugâh-Bsâa. Obro o: âbo 

si-70v apnee răv “Hpamelae vai wate- 

metoz Tiy Xomariy ă ri Abzvretay 70b 

M tcp Rota ete rv Bhagiav.... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e. p. 350.) 

„Scoate (Vizirul) din Domnie pe 

Domnul Moldovei, Grigore Ghica, fiind şi 

frate al dragomanului ucis. Trimete din 

Țara-Românească în Moldova ca Domn pe 

Constantin Mavrocordat şi face Domn al 

"Pexii-Româneşti, în luna lui Septemvre, 

pe Mihail Racoviţă. 

Al Heracleii Gherasim propusese ma- 

relui-medie al Împăratului Haiatizadă să 

fie făcut Domn Mihai-Vodă. Unit deci 

marele-medic cu Amegi - Soliman - Efendi 

şi cu Chesreli-Ahmed-Efendi, au căpătat 

pe lângă Vizir Domnia lui Mibai-Vodă, 

care a făcut capuchehaiele ale lui pe ge- 

rahul (hivurgul) Stavraehi şi pe cumnatul 

său, Manoli gelepul, care pe urmă a fost 

cinstit de Mihai-Vodă şi cu Spătăria Terii-" 

Românești. Aceştia doi porniseră pe al 

Heraecleii de a înduplecat pe Haiatin pentru 

Domnia lui Mihai-Vodă în Ţara-Româ- 

nească. ... 

MLXII. 
Note despre uneltiri greceşti la Constantinopol cu privire la ţerile noastre 

şi despre începuturile lui Ioan Callimachi. 

„0 Sedpâv Pafpriii, zi. 705 “Hparhetac 

Le epataio aiyeioraros, o eiooâay sis Tby 

ăp 

a
,
 de zob, Exiver brobisse 27p abTâ, 0) V0v0v 

3 
Î 

705 TăuATOS 109, Dhhă NA îaponogân-năe 

mai AS 7 oh ve, 32 dv îpyiteto oby dă- | 

ppeonpbv Xoparntadă 36 aistas 7ob Tâpww- 

1 Veneţian la Constantinopol. 

80618. Vol. XIV. partea a II-a. 

„Al Serelor Gavriil, fiind şi foarte intim 

al lui Gherasim de Heracleia, având intrare 

la marele-medie Haiatizad din pricina 

bătrânului său, mişcă afaceri pe lângă 

dânsul, nu numai ale tagmei lui, şi şi 

moldo-muntene şi altele politice, prin care 

1105 

LT4l.
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1741, 
20 April. 

Biaj, 

(Az)uet»), 
1742, 

22 April. 

hote vai 6 AbBeyras Kovozayrivoe 6 Ma | a fost atins, împreună cu alţii, şi Domnu 
. ponopădrac, . | Constantin Mavrocordat. 

Meră rby Bâvazoy zob "Adstăvâgov Laizo, 
Ezaue Bparou.ăvov oâyyry zăy Rodirpâ7ry, 
Pi zote 10. uameoniăv eis ri Iov rod 

După moartea lui Alexandru Ghica, 
„(Vizirul) a făcut Dragoman pe Ioan Cal- 
limachi, care fusese cândvă şi capuchehaie 

zpobâjdsvroe Adteyrov Tpnyogio» Priza Bos- |. la Constantinopol al zisului Domn Grigore fâda vai. Oyrivu, Os oieioy râv îbo ăâehov, Ghica Voevod şi pe care, ca om de casă sie dtopica! b ovedeis îporţowăvoc 'Adt- | al celor doi fraţi, îl orânduise dragomanul Savâpoe Iuinus îmirponov rije Anvroayviae cel ce a fost ucis, Alexandru Ghica, în 70» ei tobe upâvove nod Eheney îto sie calitate de vechil al Dragomăniei lui, în 7b. orpotânedty, ua ămohobOos iv înieponoc  . vremile când lipsiă afară în tabără, şi mie Apavobovine noi sie ză voiau a apoi a fost epitrop al Dragomăniei şi pe 
cod vavby "Emirponob, Xa x robrov svbp- 1 vremea când eră Caimacam Vizirul de 
w.6e rob. Kaziiyaro obros ab ză Ttepyuobrte, acum, şi dintr'acestea-i eră cunoscut. Se co- 
emagyiav ri; MoNbafias “fetmmătovoav uă boriă acesta din Cernăuţi, Ținut al Moldovei Tiv Aeyiay, popitou&yny pă mie dă mod no- . vecin eu Polonia, despărţit de dânsa prin 
zaw.05 Niorpov, yăvvris. voce Qeoâwpav, done, râul Nistru; odraslă a unui Teodor, care, 
îMBâvy sie ră Tepvaobrti xi yâuu îuhfous venind la Cernăuţi şi luând o femeie din 
Yovatzi ivi &ryopip, 141x1]53v sic ră Ttep- partea locului, s'a aşezat acolo la Cernăuţi, 
vaobrât, xai Evewnoe răvy "lowyrv adroy. Oi şi a născut pe Ioan acesta. Locuitorii Ţi- 
xatorxrai tic enopyins Ttepyuobrtt âushodat nutului Cernăuţilor vorbese leşeşte din pri- 
Tăv Aerul VGOoxy Îi rd TĂTIStGXopov, cina, vecinătăţii, ea unii ce trec Nistrul şi 
domepyrec Thy Niorpov wat Oauitovzes ele „petrec în Polonia; petrecând deci şi acesta» 
ziv Asia Bapiloy oby vabrhe aa oyout- | şi vorbind și leșește, a găsit chip să înveţe 
Ay 20 XSpiwa, ebpe ză rpâzov vă pă0j ! şi latineşte, şi aceasta a fost pricina înain- 
noi azi, oi rodro trai, aizia vie tării lui... 
ab$iosws rob... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e.; p. 850.) 

MLĂIII. 
Însemnare a lui Panaioti lacomopulo blănarul, despre datoriile sale către 

Aga Lupu Anastasiu. 

Qz0d fonnlv]roe, xarăarrpny dă mă dou Cu ajutorul-lui Dumnezeu, catastih pen- 
Tpâyara obwuă mod me ebpiaxavre mob- | tru câte lucruri de blănărie ni se găsesc 
Ara ste Kovotovrtvobnohy... „ nevândute în Constantinopol.... 

“Opoc poor mhy ăpyoy Tp6ty “Ava Însă datorese dumisale lui biv Aga Lupu 
Acbzovhoy "Avoaraciov via âuohoia îtă Anastasiu, un sinet pentru lei patru mii 
AG). priddae rsozprs ai Stxxdota dodha- şi şase sute de lei, cari bani sunt în blă- 
via, mă bmoia donzpu eivo utom eie ară ră nurile despre care serie acel catastih... 
T0wwxă Gnob ypăzi adr tb xardotty0... | 

Iavaporijs "lzzobpânovhoe 5năi[ppa].. Panaioti Iacomopulo m'am iscălit. 
(Bibl. Ac. Rom,, documente necatalogate.) 

MLĂIV. 
Arhimandritul Leontie (Moschunas) (ăps/rpzvăpizqs As6ys:os) către Compania 

Grecească din Sibiiu, pentru biserica (unită) din Armeniu CAgpuâw). 
(Pecete neagră, cu legenda: Asdyemj... 17311.) 

(lorga, Studii si documente, XII, p. 42, ne LxxvuL.) 

1 Cf. pentru Leontie, Iorga, storia Românilor din Ardeal, ], p. 449.
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MLXV. 
| Partenie, Patriarh de lerusalim, către Compania Grecească din Sibiiu, Bucureşti, 

pentru eleimosină şi curtenie. | 1142, 
- 25 Iunie. 

(Pecete ca a Patriarhului Hrisant, eu data de 1138.) 

(Iorga, Studii și documente, XII, p. 42, nl€ 1,XXIX, LXXX.) 

MLXVI. 
Calinic al Mirelor către Compania Grecească din Sibiiu, pentru afaceri. 1142, 

pai 31 Iulie. 
(Pecete neagră cu palma, eruce şi Kahitv:wos.) “ 

(Iorga, Studii şi documente, XII, p. 42, no LXXXI.) 

Partenie, Patriarh de lerusalim, către Compania Grecească din Sibiiu, Craiova, 

pentru curtenie. 
(nd Laga- 

"piodav), 

1742, 
26 August. 

(orga, Studii şi documente, XII, p. 42, no 1XXXII.) 

MLXVIII. 
Calinic al Mirelor (Moptov Kohivrxoc) către Compania Grecească din Sihbiiu, Bucureşti, 

pentru o afacere particulară a numitului loan Marcu. a 
i 15 Decem- 

(orga, Studii şi. documente, XII, p. 42, no LXXXUL.) bre. 

MLXIX. 
Notă despre numirea lui loan Mavrocordat în Moldova şi despre înoirea  1ît5. 

Domniei lui Mihai Racoviţă. 

„3. Biyev o "Enirponos 68/19 tă, "Ay „„„„Aveă Vizirul ca rob pe unul, Ali 

robvoua, dori toys zxp adr. Tobrw npoa- ! eu numele, care aveă putere pe lângă 

zombie 6 ?loâvyqs Nohiov Manponop- | dânsul. “Alipindu-se de el loan Nicolae 

dăcoc, thaf= rijv înrenioveiav re Mohâafiae, | Mavrocordat, a luat Domnia Moldovei» 

itwofivros 155 ă&ehzod abroad Kovorayriyow fiind scos fratele său Constantin; san fă- 

znvay wamonxsparpădee tab 6 Lebpitos “Pa- | cut eapuchehaiele ale lui Gheorghe Rama- 

padăvne vai 8 ddăorrhoc Kpirias, 6 xi |. dan şi dascălul Critias, care eră şi Mare- 

Meyoae-Exromotăpyns ris rod Xptarob Me- ! Eeclisiarh al Bisericii celei Mari a lui 

ăne "Errhnsias.. .. | Hristos... 

“0 îeuâv vijc Bhogiac, Mr/rij Bozâ6as, Domnul 'Terii-Româneşti, Mihail Voe- 

„anafadây râs ovvijiere 200ets, ăvevtwoe rijy |  vod, dând banii obişnuiţi, a înoit Domnia 

înep.ovetay î0 Mov Eva pay DhG7ĂNpOY | pentru alt an întreg, la începutul lui 

-za0 ppăs 705 Senraulipiob... . | Septemvre.... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., pp: 351-2.) 

MLXX. 
Danie a Domnului 'Ţerii-Româneşti (Mihai Racoviţă) către biserica Maicei 1:43, 

Domnului, zisă Balinu, în Constantinopol. 25 anuar. 

Ilchvope5sis pai zotriAae soTipiabs 630bs De multe soiuri şi felurite căi mântui- 

zpăs ziv ăvo p5p0507y Lot d 4970043705 "toare către viaţa ce duce sus, deschizându-le, 

Vibe moie eboefiavy Dzavpitas mapedette, dr le-a arătat celor cucernici Fiul mântuitor 

î edozojov Tip zopziay 6 767 47 îp- al sufletelor, pe a căror cale bună de stră- 

gârat 2o0buevo: ANTpOVGUO Tis copie bătut mergând făptuitorii celor bune, ajung 

fansias aabiocavea zaoâv BE zâv ho , moştenitori ai Împărăției Cerurilor; iar 

w
 maouotiva vai faGtotipa Vai. Wb'/O0ceii: mai scurtă decât toate celelalte şi mai 

[ui : ORI,
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ră ora rEzwxsy, âc dos re dy 6aar- 
xi, îi dă ri ițaBcepy lac al 
Ddevoutvn nopeiu xai nube robe ă 
îmotepuarâtavoa x6zube Tobs rabryj ape 
op&vove, irc xai mhiidoc xahbaret duo priv 

ebnottac 
- 

AG pa, atovg 

17 (Worxăe azooudyei utăac, xată mb îepbv 
Aâţtoy. Tabry re, xară mâcav duri, ob 
Tis ăyu xmpoogias emuyeiv onebdovrec ed- 
oefeie, ri ebrutay ăXĂOV Tv XNdOY pera- 
îvomey âpeiovarw, sc xapnbv oboav ris npbs 
Qeby ua 7ăv mhnoiov ăvânre, 1 oi npăe 
ebxarjpiove ai Betove vaobe mădhora Btevep- 
YODuSw Te xai napzpou&vr, noMazhaalave 
Tode uuodobs roie epratop&vote napă eg 
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1 Cf, Analele Academiei Române pe anul 

  

  
  

uşoară şi mai presus de toate folositoare 
de suflet a fost, ca o cale în adevăr îm- 
părătească, călătoria ce se îndreaptă prin 
faptele bune şi binefacere şi care duce 
la sinurile lui Avraam pe cei ce fac dru- 
mul pe dânsa, care ascunde şi grămada 
greşelilor și şterge petele sufleteşti, după 
cuvântul cel sfânt. Pe aceasta, după toată 
dragostea, grăbindu-se cucernieii a căpătă 
părtăşia lor de sus, se cuvine ca mai presus 
de toate să urmărească facerea, de bine, ca 
una ce e rodul iubirii faţă de Dumnezeu 
şi de aproapele, care, în cel mai bun chip 
ostenindu-se şi oferindu-se pentru lăcașu- 
rile de închinare dumnezeieşti, caută multe 
răsplătiri dela Dumnezeu pentru cei ce 
lucrează la frumuseţa caselor lui şi locu- 
rilor de adăpostire a slavei iubirii lui, după 
cântarea pesalmistului. 

De oare ce deci sfânta şi dumnezeiasca bi- 
serică a preasfintei stăpânei noastre Născă- 
toarei de Dumnezeu, aflătoare în enoria aşă- 
zisului Balinos, în Constantinopol, pentru 
micul număr al enoriaşilor ereștini d'impre- 
jur şi pentru că n'are îngrijire şi dobândire 
de venituri, dela danii şi prinosuri şi celelalte 
binefaceri şi daruri obişnuite la biserici, 
a ajuns dintr'o pricină ca aceasta a cădea, 
la cea de pe urmă lipsă şi nechivernisire, 
aşă încât e lipsită şi de cele neapărat tre- 
buincioase pentru așezarea, şi .cârmuirea 
ei şi în scurt timp e în primejdie a ajunge 
la peire, de aceia, noi, cunoscând starea ei 
cu totul neîngrijită şi nechivernisită, și 
nesuferind să auzim că un așă de sfânt 
lăcaş e lipsit de îngrijirea neapărată, am 

crezut că trebuie ca, în zilele Domniei 

Noastre, să ajutăm neputința ei şi să pur- 
tăm de grijă de cele de nevoie ei spre 
oarecare mângâiere, pentru cinstea şi slava 
celei neîncetat acolo slăvite şi închinate, 
preasfintei noastre Născătoare de Dum- 
nezeu. Și deci făgăduim, orânduind. prin 
aceasta, că avem a da neapărat în fiecare 
an din domnescul nostru venit al vămii 
ocnelor cinzeci de lei, cheltuiţi la zisa 
dumnezeiască biserică, pentru folosirea nea- 
păratelor ei nevoi bisericești, prin mâna 
epitropilor ei. Cari trebuie ca acest Scaun 
domnesc, pe care stăm, al de Dumnezeu 
păzitei Domnii a Ungrovlahiei, în toată 
vremea și în tot anul, necontenit să-i plă- 

1914, p. 903.
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„anual, Plavovagiod 41). 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MLXXI. 
Partenie, Patriarh de lerusalim, către Compania Grecească din Sibiiu, pentru 

preotul („efimeriul“) Chesarie din acest oraş 

(lorga, Studii şi documente, XII, p. 42, no LXXXIV.) 

MLAXII. 
Hrisov de miluire către mănăstirile închinate la Sf. Mormânt. 

Cu mila lui Dumnezeu 

Noi Constantin Nicolai Voevod, Domn Țerii Moldovei. 

Facem ştire tuturor cui se cade a şti că Sf. Sion din Jevusalim, unde este Sfântul 

şi dătătorul de viaţă Mormânt al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, după 

rânduială dumnezeiască, Dumnezeu n'a rânduit alt mijloc de chiverniseală sfintelor bi- 

seriei fără numai cu milostenia pravoslavnicilor creştini. Pentru aceasta mai înainte 

şi de singuri Sfinţii Apostoli au avut rânduită milostenie de prin multe oraşe şi sate, 

să meargă la Sfântul Mormânt, şi, această datorie rânduind la toţi creştinii, mulţi s'au 

silit cu de tot felul de cinste şi daruri a se închină şi a sluji acestui Sfânt L.oc, şi mai 

vârtos sau nevoit şi alţi luminaţi Domni, ce au fost din mila lui Dumnezeu la pravos- 

lavnica ţara aceasta, şi, eu cât li-au dat putinţa, au făcut datoria lor, cum în hrisoavele 

Domniilor Sale se vede întâiu de la ctitorii sfintelor mănăstiri, care le-au zidit, le-au 

făcut aşezământuri de mile acestor mănăstiri pentru starea lor. 

Mai pe urmă şi Domnia Sa Mihail-Vodă la întâia Domnie a fost făcut aşe- 
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ământ satelor mănăstirilor, a plăti de om câte 2 ughi pol întrun an, şi goștina şi de- 

sătina satelor mănăstirești a fost dăruit să o iea egumenii de pe la mănăstiri. Către 

care şi fericitul întru pomenire răposatul părintele nostru încă şi mai cu multă evlavie 

am fost întărit aceste mile în hrisov, a nu plăti mănăstirile niciun fel de dare pe bu- 

catele lor, şi desătinile și goștinile satelor încă să plătească la mănăstiri. Care mile le-au 

păzit nestrămutat. lar, după aceasta, Domnia Sa Grigorie-Vodă, la întâia Domnie, după 

starea, țării, au fost făcut alt aşezământ acestor mănăstiri a Sfântului Mormânt, rânduind 

ca să seutească toate mănăstirile Sfântului Mormânt desătina de stupi cu somă pănă 

la 2.500 de stupi, şi, ce vor mai trece, să plătească pe zece bucate un leu; aşijderea şi 

goștina de oi şi vădrărit, pogonărit, niciun ban să nu deie, şi pe oamenii din satele 

mănăstirilor încă i-au fost osăbit a plăti birul lor en ruptă, osăbit de altă ţară, câte 

3 ughi vechi de om întrun an. Așijderea şi dajdia mănăstirilor au fost rânduit a plăti 

aceste mănăstiri 100 ughi înt”un an, şi de văcărit, cuniţă, bucatele lor să le plătească. 

Care aşezământ, la Domnia noastră întâiu, şi Domnia Mea l-am fost întărit cu hrisov, 

şi l-am păzit, afară numai de dajdia mănăstirilor, acea 100 ughi, care am fost iertat-o, 

a nu plăti mănăstirile nieiun ban. Iar, după aceasta, iarăş Domnia Sa Grigorie-V odă, 

la a doua Domnie, găsind cu cuviință pentru mănăstirea Galata şi Cetăţuia, le-au fost 

miluit cu hrisov, ca să nu plătească nici dajdie, şi să scutească şi toate bucatele lor, 

stupi, oi şi vădrărit, pogonărit şi văcărit şi cuniţă, niciun ban să nu plătească. Jar alte 

mănăstiri au fost rămas tot la mila testamentului ce se arată mai sus. 

Acum dar, la a doua Domnie a noastră, după așezământul de obşte ce sau 

făcut, lipsind vădrăritul şi cuniţa şi pogonăritul, a nu plăti nimeni în ţara aceasta, ri- 

dicând Domnia Mea și dăjdiile a tuturor mănăstirilor din țară, au rămas şi mănăstirile 

Sfântului Mormânt fără dajdie, scutind şi văcărit şi cuniţă, aşijderea şi desătina de stupi 

şi goștina şi vădrăritul, pe hrisoavele ce au avut mănăstirile Sfântului Mormânt, iarăş 

sau păzit inilile lor, neplătind niciun ban. Dar, cu toate acestea, acum întâmplându-se 

a veni aici la Moldova al nostru prea-cinstit şi duhovnicese părinte, Sfinţia Sa fericitul 

Patriaxh al sfintei cetăţi Ierusalimului, chirio chir Parfenie, şi văzând Domnia Mea că 

nu puţină osteneală au arătat cu învăţăturile sale cele duhovniceşti către folosurile sufie- 

teşti a obştiei, aşijderea şi egumenii acestor mănăstiri încă de apururea aflându-se în 

slujba obştiei, şi, cu toate acestea, şi noi datoria noastră ce ni s'au căzut către ajutorul 

Sfântului Mormânt vrând deplin a o face, am socotit că cele ce se închină lui Dum- 

nezeu nicio pagubă nu adue, şi, mai vârtos, că acest sfânt loe şi Mormântul cel de viaţă 

dătător şi mai mult indatoreşte pe tot creştinul a se cinsti cu cele mai de cinste şi ne- 

măsurate daruri, am făcut obiceiu de milă tuturor mănăstirilor Sfântului Mormânt, 

adecă: Galata, Barnovschi şi Cetăţuia, și a Sfântului Sava, şi Bârnova şi Bistriţa, şi a 

Sfântului Gheorghe din Galaţi. ea să scutească aceste mănăstiri toată desătina pe toate 

bucatele, ce vor fi drepte a mănăstirilor, şi toate oile de „goștină şi vădrăritul pe tot 

vinul ce vor aveă drepte din viile mănăstirilor, numai bucate omeneşti, adecă a altor 

oameni mănăstireşti, cu numele mănăstirilor, să nu se afle, ca să se răspundă că au să 

scutească, că apoi se va strică mila mănăstirilor. Şi, pe lângă acestea, de vreme ce Sfinţia 

Sa părintele Patriarhul au cerut dreptate şi pentru alte patru mănăstiri, anume: Pro- 

bota şi 'Tazlănl şi Caşinul şi Soveja, arătând că aceste mănăstiri încă au fost închinate 

mai înainte, de răposaţii Domni trecuţi, şi eu voia ţării, şi unele şi de ctitorii lor, la 

Sfântul Mormânt, iar, la vremea Domniei Sale Mihai-Vodă, la întâia Domnie, întâm- 

plându-se aicea răposatul Dosiftei Patriarhul, pentru oarecare pricină, aflându-se aceste 

mănăstiri la slabă stare, după vremea ce au fost, şi neputându-se chivernisi de către 

Sfântul Mormânt, le-au lăsat mai sus numitul Patriarh pe aceste mănăstiri iarăş la ţară 

pe seama Domnului, care acum Sfinţia Sa părintele Patriarhul, cerându-le iarăşi la închi- 

parea lor, supt stăpânirea Sfântului Mormânt, socotit-am Domnia Mea, împreună cu tot 

Sfatul nostru, adecă: cu Sfinţia Sa chir Nichifor Mitropolitul țării şi Sfinţia Lor chir 

Ghedeon episcopul Romanului şi chir Varlaam episcopul Rădăuţilor şi chir Teofil epis- 

copul Huşilor şi cu toţi cinstiţii boieri cei mari ai Divanului Domniei Mele, cum, aceste 

mănăstiri fiind închinate la acel sfânt loc, măcar că le-au şi lăsat Dosiftei Patriarhul, n'au



fost volnie a le deslipi de la Sfântul Mormânt, şi are dreptate Sfântul Mormânt a-şi 

cercă şi a-și luă lucrul său iarăş la închinarea ce au fost, şi, cu dreptate găsind, sau făcut 
hotărâre de sau dat aceste mănăstiri, cu toate odăjdiile şi bucatele şi moşiile, iarăș la 
stăpânirea Sfântului Mormânt, şi de acum înainte Sfinţia Sa fericitul părintele Patri- 

arhul să le iea în seama Sfinţiei Sale, să aşeze egumeni, şi cu toată ascultarea lor la, 
Sfântul Mormânt să fie, şi, ca un lueru cu dreptate, să rămâie stăpânitoare pe seama 
Sfântului Mormânt. Şi, de vreme ce alte mănăstiri a Sfântului Mormânt mai sus arătate 

Sau obişnuit a avei acele mile de scuteala bucatelor, am socotit ca să rămâie şi aceste 
4 mănăstiri tot la acel aşezământ, ca să scutească şi aceste mănăstiri desătina de stupi 

pe toate bucatele lor, ce vor aveă drepte, şi goştina de oi şi vădrărit pe toate buca- 
tele ce vor aveă, să nu dea niciun ban. Asemenea milă să aibă cum şi alte mănăstiri 

a Sfântului Mormânt. Și toate aceste mănăstiri mai multă supărare niciodată să nu aibă, 

şi toţi oamenii lăturaşi, ee vor aveă prin satele lor, după hotărârea ce s'au făcut, să aibă 

a sluji de tot omul 12 zile întrun an, iar vecinii să slujească pe obiceiu, şi vecinii, de 

pe unde se vor află, acestor mănăstiri împrăștiați, să aibă a-i luă şi să-i ducă în sate. 

“Și osebit să aibă pace aceste sate de clhile, de ialoviţi, de cai de olac, de podvozi, de 

elăci gospod şi boereşti, măcar că Domvia Mea une angării ca aceste le-am ridicat toate 

de pe toată ţara, şi fără de bani şi plată deplin de la nimenea nimiea să nu se iea. 

Asemenea, şi starostii, pârcălabii, au alţi oameni gospod, au boiereşti, judecători, glob- 

nici, nimeni să n'aibă treabă cu oamenii mănăstirilor, a-i judecă sau a-i globi, fără 

numai egumenii să fie certători şi judecători, să certe pe cei vinovaţi, afară de morţi 

de om şi pricini de furtişag, care se cuvin a se judecă cu Divanul Domnesc, precum le 

scriu testamenturile şi de la răposaţii Domni ce au fost mai înainte de noi. 

Ci, pentru acestea toate, după a noastră viață și Domnie, pe cine va alege Dum- 

nezeu a, fi Domn acestei ţări, ori din fii noștri, ori dintru alt neam, poftim ca să nu strice 

această aşezare acestor mănăstiri a Sfântului Mormânt, că, de-i va și păreă cevă ajutor» 

iar de mai mare răspuns îi va fi gândind a se ispiti la una ca aceasta. Căci şi noi această 

dată în multe greutăţi ne aflăm, iar încă şi pentru chiverniseala Sfântului Mormânt 

înti'acesta chip le-am aşezat, ce măcar că nu suntem îndoiți că va îndrăzni cinevă a 

face pagubă Sfântului Mormânt, de vreme ce va fi creştin. 

, Şi acestea toate s'au întărit şi sau încredințat întâiu cu a noastră încredințare 

de mai sus numitul, Noi, Constandin Nicolae Voevod, şi cu Sfatul sfinţilor arhierei ai 

ţerii de mai sus numiţi, şi a tuturor boierilor Divanului Domniei Mele: Constandin Roset 

biv Vel Vornie, Costachi Razul Vel Vornic dolnie zemli, Radul Racoviţă Vel Vornic 

gornei zenmli, i Enachi Hatman i părcălab Sucarii,... Vel Post,, i Aristarh Leus (sic) Vel 

Spat., i Andrei Roset Vel Ban, i Toader Palade Vel Vist.,... Vel. Pahr., î Foader Can- 

tacuzino Vel Stolnic, i Paleologul Vel Comis. 

Şi pentru mai mare tărie am poruncit alui nostru cinstit şi credincios boier 

dumnealui Sandu Sturza Vel Logofăt ca, să scrie şi a noastră pecete să puie. Și sau scris 

hrisovul acesta în Scaunul Domniei Mele, în oraşul Iaşilor, de Panasie logofăt de taină. 

Veleat 7251, April 20. 
To Constantin Nicolai Voevod. 

(Uricaviul, I, ediţia a 2-a, pp. 54-92.) 

MLX XIII. 
Partenie. Patriarh de Ierusalim. către Compania Grecească din Sibiiu, 

pentru curtenire!. 

(orga, Studii zi documente, XII, p. 43, no LX.) 

1 Înainte, actul din l-iu Septembre 1714, al lui Nicolue-Voudă, dând Patriarhiei 130 de „steţii de 

cele mari de sare“. 

2 Ce. această însemnara într'un document moldovenesc din Maiu 1803: „au mărturisit Ghedeun 

arhimandritul, proegumen Cetăţuii, că de îi0 de ani, de când au venit el ia Moldova cu Partenie, Patriarhul 

lerusalimului, tot iazul acesta eră“ (Cricariul, XXV, p. 259). 

Mill 

Bucureşti, 

1143, 

25 August.
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MLXXIV. 
loan- Vodă Mavrocordat dă un venit bisericii Rossiko dela Athos pentru 

minunile Sfântului Pantelimon. 
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eră oouarae Giwp, 4oi, Bovras rhv Voxijv adr 
bmp ris âvănns rob Beod, oc mpeofebovrac 
adi. abrode dâadeintos 1 Be 6mip Tov 
me Xa Tv Xa juăc, 6 Ei mai rodro ele 
Qeăv -avânezar, vai 2v zavri EV XApĂ, ud 
Mora dă sie ăprios în ăprăiov zparrp.ătoy 
2ouăy ono)ehavărec rivbc roy zară Gov ia 
dy, ăutooe î) 2wutowc, vai dvd mpeobetv 
mâv mtyos djloy, Tobro roivoy ob p6voy eb- 
Yyopoy wai feăpeorăv tort, BANI ua -/ptoc 
ânapairnrov îx 195 mapawima nai vonep- 
sro ămasodvat riv 3vvariv ua, Eatpov 
eoyaptoriay, ây0' &y aznhaubăvoney, Oa 3 
o»weân xai fjpiv Vedozola zpb &rBadpây 
ră mapă 705 peyadouăpropos ai îauourinod 
Iavredeijpovoc sis fc vevevnpăva Gabp.ara 
nai râs Jăpiroe ov ămmadoauev x îv 
xatpby Vel &hse: 2ventorebimuey zi Învenc- 
viay Mohăof)ayiae. "BhBodone ăp rore re 
zipias abroad nâpas Ev rij (10) Kovoravrivob- 
z6er, Îmte Evandwetrat xetuijtov ua uăyas 
Oqoavphe îv râ ufo) za STADpoz TA 
tcp wovaarapiy 7 ară rd os6ăoutav "Opoa 
7ad "ABavoc, vonatoptvp “Pocotxiv, vară 
Tiyoe Tây Goyooxodtvoy Exei martpuy, rub- 
voua Xepapeip, iepouavăov, Tie ăxijxodres 
Tiv zapobolay, Beiy Eyvonev ărixatoaodat 
deppuâe vai ueră mioteos tva Govavriddâqrar 
Tpiy, oxovăijy moautvns 00 iv 7wyodoay 
ni rog vayvaias bnoBtosuc rob xară ri)v 
îreuoviay. Kai 8] păv 61 rod Gabuarog! s!- 

y âousv 6pOvhunvavâe odăozoav 3v râper vai 
ăvonepbărwme svverațoutvnv îuiv rod “Aviov 
riiv Gorjdztav, îp' oic EdeiOmuev. Ar xai ma- 
pehăGopev abrijv îv râ Înmertpp mahariw câ 
îv Kovoravriwovn)er, Ea Barpiâivroy î- 
uâv %al v6005 yaderile, tije Xevoptvrs zavb- 
oc, ezmodatobone, avtân &hâvat 1tva râv 

  

Hrisovul lui loan Mavrocordat. 
Tuturor vouă celor ce vă închinaţi cre- 

dinţei fără greș şi drept-eredineioşilor vi se 

cuvine a cinsti în tot felul ceia ce este 

dumnezeiesc, aşă cum fiecine are putere 

şi prilej, dând pentru lucrurile ce le-am 
primit de la Dumnezeu şi le primim în 

fiecare zi spre mântuirea noastră, într'o 

parte şi în alta, adecă ale lui Dumnezeu 

lui Dumnezeu, după cum e şi porunca. 

Apoi şi pentru robii lui cari cândvă l-au 
plăcut Lui, în viaţa lor după trup, şi, 

dându-l sufletul lor Lui pentru iubirea lui 

Dumnezeu, ca unii ce slujese şi ei nelipsit 
lui Dumnezeu pentru noi şi pentru cei de 

pe lângă noi, ceia ce şi aceasta se raportă 

la Dumnezeu, şi în toată vremea, iar mai 

ales dacă de curând, în lucruri vădite, ain 

primit cevă din cele bune în viaţă, nemij- 

locit sau mijlocit, şi prin soliile sfinte ale 
cuivă. Aceasta deci nu e numai un lucru 

de recunoștință şi plăcut lui Dumnezeu, 
ei şi o nevoie neapărată ca îndată și fără 
zăbavă să plătim mulțămita ce se poate 
Şi O îngăduie vremea pentru ce primim. 

Precum ni s'a întâmplat și nouă a vedea 
înaintea ochilor minunile făcute de marele: 

mucenic și tămăduitorul Panteleimon către 
noi şi harurile ce le-am căpătat, în vremea 
când ni s'a încredinţat din mila lui Dum- 
nezeu Domnia Moldovei. Căci, venind atunei 

cinstitu-l cap la Constantinopol, care cap 
se păstrează ca un lucru scump şi o mare 

comoară în sfânta mănăstire eatolicească 
şi stavropighială de la veneratul munte al 
Athosului, anume Rossikul, împreună cu 

unul dintre părinţii cari stau acolo, anume 
Serafim ieromonahul, şi, auzind noi că este 

acolo, am socotit că trebuie să ne rugăm 
de EI cu căldură și credință ca să ni ajute, 
sârguindu-se nu puţin pentru un lucru de 
nevoie privitor la Domnie. Şi, o minune, 

am văzut cu ochii cum a venit grabnic şi 
fără zăbavă, ajutându-ne, sprijinul Sfân- 

tului, în lucrurile pentru care ne rugasem. 

Pentru care am și luat capul său în palatul 

nostru din Constantinopol, unde petrecând 
noi şi boala cea aspră, zisă ciuma, fiind 

! Ioan Mavrocordat e Domn dela 1743 la 1747.



AŞ pas 
a. uu5? je Eder ebhafeias vai ziotewe xa6 
ÎjpEpay mapanhijazos 40 dyiz05.05 Tevautyov, 
WSXOTAME 10 pifjuSrt ioywxey Aopâyat 1 Ghos 
Tposătbut zivă Th zapinay sis rodztăv, "lovrea 
rotțap0dy juste rijy Tapoviy ftBenv 205 

“Arţtov, xahâv etvat 3upivausy za pahafeiv ue0' 
înv wa ppt rod matastijva! ODA Tae es 
îi Exeroân riuev Tpgswoviay, od piijy &Xhă xăv- 

rabda veyovâst ri Osia ouvăpoe xai ri ob 

“Ayiov xpzafsig, Edettev luv uonia Gabuara 
2y Gh 7 Xpăvp, îv doro zap? iv Erby= 

avey 0boa. "AP ov 3 zâvroy 7odov, be 
ăzapairiirov ppeoc, Stannorzihavres ari eie 
zijy îdiav avi, pată Tipe ai 20adebocuws 
Tie 7p591jx0borjs Xa tie ovar 009 ATA: 
zosârrros, Gpilowev abfic-uzi ăzoravouedo. 

dia var Eros azapairijtoc Ti oe54opia 

wovij Tabra rod afjhoropo» ai lauarinod 
Ilavredep.ovoc Ex râv îpertuwv abfevrixiiv 
Bap.p.orov Yp6oa zăy piu Exarăy ete dna 
ra Tv /povov Tijeluerepac veuoviac, neg 
za “Muetepo adfevriz xpooofobhhop Eztz- 

pobuev va Emibeâatoduay, Er te vai Tobe 
ue? Tipăe vară xatpods Xpnuarioavras Ab” 
vras zai Tvendvac Ev ri AbGsvrig rabryj 
zis Movofăayiae Atabuay, as eoefaie mi 

prh0d5ose 17 Tis a 

zegi jpăe' napobone uz rijs mipiac xâpas 

pp A 
ave ijveoe 70 di Eat 

o
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- > 
z0uEvobs, ĂRO0Â0Ivat XAT SVIAVTĂV, OG ATA= 

paiTqroy pac, 

xpinara sic ri pjOzioav povip 705 iauurt- 

*0î llavreheriu.ovoc, Xafac za îp.hv did 

ră GortoBiyra zap Îpiiv radta 

mat ră Tv mpoyevaorspoy AdGevrây, uai Eat 
xbpodv die adbevrine “pooofobhp. ki 3 
doris Tobrov, Îi Vu 3 2pomtpEcst XAX0- 

50bdhp, î rpm mheovexrin, Gedro= mort 

orepioa! rijy 6s5x5ulay Exalvrjy moviv Tob- 

705 705 za” îubv Etoptoivroc ăpepiouaras 
4%. Gondeiac, 4 ăXos mos perarpebat, îi 

îmzeory zotîoat, Î Bovhijv dstacBa zap ov 
VAXOTPOROV mpbe Tă Aoyidvat Tă Vetov 75570 

îpov, 6 ro!pdros, ws nheoviuzrs %ai iep60w- 

105, Ey Thy "Antov Tv ragbv sie ăvrtdrbrv 
voi folBerav, măy is zăe tos ris os 
10 700 GOWatos 2pozdavivroy, 05 u6voy, 

î2 oie Govhedarar, Ep0doaTrjv vai ăvriuaov, 
3) păy Ti pENhobon, Apioe: dvridtnov, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedecn.) 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

deasă, s'a întâmplat a se molipsi unul din 

jurul nostru; ci, fiind acolo cinstitul cap 
şi făcându-se cu evlavia şi credinţa ce se 
cădea, rugăciune şi aghiasmă în fiecare zi, 
a încetat şi n'a avut putere a molipsi ori 
în de obşte a prinde cumvă pe cinevă de 

acolo înainte. Văzând deci noi răpedele 
ajutor al Sfântului, am crezut că e bine 
să luăm moaştele cu' noi şi până ce ne 

vom aşeză trupeşte în Domnia ce ni se 
încredinţase, şi, fiind acum şi acolo cu aju- 
torul lui Dumnezeu şi mijlocirea Sfân- 

tului, ni-a arătat mii de minuni în toată 

vremea cât sa întâmplat să fie la noi. 
Pentru care toate, cum cereă nevoia nea- 
părată, trimeţând capul Său la mănăstirea 
de care se ţine, cu cinsfe şi conducerea 

cuvenită şi câtimea ce se poate de bani, 
hotărâm iarăş şi vădim să se dea pe an 
neapărat veneratei mănăstiri acesteia a 
purtătorului de lupte şi tămăduitorului 
Panteleimon din vămile noastre domneşti 

lei la număr o sută pe tot anul din Dom- 
nia noastră, pe care şi prin hrisovul nostru 
domnesc îi întărim și-i asigurăm, ba încă 
şi pe cei ce după noi pe vremuri vor fi 
Domni şi stăpânitori în această Domnie a 
Moldovei îi rugăm, ca pe nişte cucerniei şi 
iubitori de Dumnezeu şi având nevoie de 

ajutorul sfinţilor, să dea pe fiecare an, ca o 
neapărată nevoie, banii aceştia orânduiţi de 

noi zisei mănăstiri a tămăduitorului Pan- 
teleimon, precum se dau de către noi da- . 
niile Domnilor ce au fost, şi să-i întărească 

prin însuş al lor domnese hrisov. lar, dacă 

vre unul din ei, sau din gând şi socotinţă 
răuvoitoare, sau în vre-un chip de lăco- 
mie, va voi cândvă a lipsi acea venerată, 
mănăstire de acest dar orânduit de noi şi 
ajutor, sau le va răsturnă altfel, sau va 
face scădere, sau va primi sfat de la altul 
de fire rea ea să strice dumnezeiasca faptă 

aceasta, unul ca acela, fiind lacom şi despo- 

ietor al sfintelor lăcaşuri, să aibă pe Sfântul 

cel iute la sprijin şi ajutor în lecuirile celor 
"ce se întâmplă ale sufletului şi trupului, 
nu numai ea prigonitor şi protivnie la ce 
voieşte, ei şi pârâş la judecata ce va să fie. 

44 
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MLXXV. 
Călugărul Ioachim din Smirna către „Patriarhul de Ierusalim“ cu privire 

la şcoala din Neochorion, de unde iea 130 de lei pe an, „cu plângere că Domnul 
nu îndeplineşte rugămintea lui pentru ocrotire Şi locuință ucenicilor din străinătate:. 

| (Papadopulus-Kerameus, “apnsohopuintui Brâiotnrj, 1, p. 322, no 252, 3.) 

MLXXVI. 
Călugărul Ioachim de Smirna Clozzeiy. Epopyatos), dascăl al şcolii din Neo- 

chorion (rîăozahos ris rod Neojopiov oxoMis), către Ioan Nicolae- Vodă Mavrocordat, 
despre aşezământul ce a întemeiat, arătând motivele sale şi cerânduii ajutorul 
pentru „locuinţă şi sprijin“, adăugând că de mare mângâiere ar fi şi un dar de. 
„0arece cărţi de cetit“. 

a... Kaizor ăvăttov apivov Eumorhy rod rotobrov Epo» ris Eni6oeoc, os xal Ti 
ahmfeia obroc pet, sonetvoras jhadi, Ah) oby eis ri ră ăcfevii epanebovoay văptv ai 
ză EMsizovyra dyazhmpoboay rsfatii ue, npobbune Zonevoa ai tava, Tis opohls Entorâris, 
umjd3 Dixaptvâpevos ră waratd mpooijaovznv: obte Tg dcâns Evexa, ore pprpătov tnidos, 

Î DAY opehelae râs Tv yptoravâv 7pofowobpevoc, Th 2v6y wo %a6 Suioriy mot. "Rr: Pai 
O
a
 

(
e
 

2. tâpnei rob Epţov, Gr: Gooy on xapnăv mohby pepe ză Afioy rod Qeo5 ebdou55yros, Tijv 
re Xijs Lahmvezgzos Gwpnpoliop.ovusyrs: Tie âp oyoNe nâhhe zo 7wrpavobotje 20 Grozav, 
zodie Tv £Evoy zaporţivavrat, tai uitata my Tdy Boy di doorov "weTepy optvoy. Xpitova 

o
 > otamuăroy mai Gombeiuc ris wețohoânprv xi Exhăvnpob etpbe ris Xis Lahrvârizos: si 

OZ
 

> azi civae Biâhove topice. dvayhsewe zâpi, Ea Tiny rd Evrpbemwa vpiverar, „n, 
(Papadopulos Kerameus, “lsaooohopureij B:âhtobifix-, IL, pp. 821-2, no 252.) 

MLXXVII. 
Notiţă despre schimbarea Domnilor români, Constantin Mavrocordat tre- 

când în Țara-Românească, şi despre surgunirea la Chios a lui Grigore Ghica. 

  

ue "O îeuâv Kovaravyrivoz Bosf65ue a, „+... Domnul Constantin Voevod iea Dom- 
Fdyat zijv AbBeyrelay ris Bhagias rpeie vî-  nia Terii-Româneşti trei luni -înainte de 
vas 2pb rob vă redstbo) 6 /pâvoc rod M- ase sfârşi anul lui Mihai-Vodă, pentru 
-„âh-B654, dă dy dzotov Gh6xĂmpoy aie care întreg se. făcuse mucarer, cu plata, 
Yvet powapâpi, pi zimponiiv z6y Cerjdăvroy banilor ceruți. Se face deci ceartă şi sfadă 
ăozpov, Liveza! av Epis mai erhavatmia dă | pentru aceste trei luni. Merg „Mihaliţii“ 
ri rpwumviay adry. (lpvarpăyovawy oi M- | (partizanii lui Mihai-Vodă) la marele-me- 
„Aahiza râ Gpgiatp rod dvanzoc, Xpara- i die al Înm păratului, Haiatizadă, între cari 
Cq85, Ev oi ai d Xediy Tofpti, vai şi cel de Seres Gavriil, şi biruiese pe 
Dzeptoy/bovat xură rad Kovoravrivon» Bosf6âz, i Constantin Voevod, şi acele luni le dom- 

neşte iarăş. Mihai-Vodă, strângând şi obiş- 
nuitele venituri... 

zi Îjreuovebat ghrobe robe vivace zâhy 6 
Me/dâ)-Bâsac, ovwpoitov zi ză a»v4dq ei- 
GOT ATI.. 

Iprrâptos â laizoe, uneste sie Adbevraiay | Grigore Ghica, mişeat la Domnie de 
îă rod "Eniepizo» Nexinoyhov "AMi-llaos3, — Vizirul Hechimoglu Ali-Pașa, supără pe 
papopiitet zăy Kitidp-Anaoij Macoip- Asâv. Chizlăv-A gasi Beşir-Aga, și e surgunit de 
mai Stopiiszat ax arad sis zii Tâys5ay... el la Tenedos... 

Tehatofâvros 7o5 Btzociuazos 70 zptâv Isprăvindu-se restul de trei luni şi în- 
510, Ewoyboaz 6 Typeuy Kovyoravzivos, trând în tuneţie Domnul Constantin, sur- 
sfopite: sie ci Xiov cv ad ctedâzny Ma- guneşte la Chios pe cel ce din gelep ajun- 
Vâkny Ezardguj, weră 105 pauâpod adtod, see Spătar, Manole, împreună cu ginerele 

! In rezumatul lui Pupudopulos Kerameus, numele e redat însă astfel: "Tuodvrrs Xizhans Koa- 
zavtivos Bos66ăuc.



Teopiţinv, viob rod -/etpobpyod Leaboâwn. “O 
8 Srabpâwrie, npofeie ani 1919 6y ete cv. Tpa- 
meţodyra, uzihBey ăxeibey zpbe . * 2 

zăy Leey- 
Ilascăv, ăppotpăzirov zăte rây i SR A | ste zâv ură râv Ilepoây ui 
piâe-Ronhod z6hapov... 

"O0douavy 
05 Să Ta- 

(Atanasie Comnen Ipsilanti. o. e.. pp. 352-3.) 

său Gheorghe, fiul hirurgului Stavrachi. 
lar Stavrachi, ascunzându-se şi fugind la 
Trapezunt, plecă de acolo la Ieghen-Paşa, 
generalisim atunei al Otomanilor în răz- 
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boiul cu Perșii şi cu Sahul 'Tamăs-Culu..... 

MLXXVIII. 
loan Nicolae Mavrocordat, al Moldovei, dă venitul dijmelor din 

mânăstirii Pantocratorului. 

(Bibl. Ac. Rom,., notițe greceşti moderne.) 

MLXXIX. 
Zapis al lui Panaioti lacumopulo, către Aga Lupul, din Moldova, pentru 

o datorie, pomenind blana de vulpe neagră ce a cumpărat-o Domnul de | 
“pr Ad rijs zapoborjs wav Guohoțias ai 

xulohzis omodetteoe Gu.ohoră îi, 6 Dzod- 
zobizv Ozoyetpaunzvoc NMavaptorie Ptoov- 
WOTOVĂOE, ră 205, 

ă5). 4.600, str: 

mai Etaxbata, Tod 

pă 7ă vă E/pawo3todoa Ey 
achavia rsomnss pihăee 

Tuutotătod ăpyovra "Asa 
zbpicâqje Aobnobhab, ăzb uiay dpooţia dd 
răs 1739, 'lobhiov 12, ră Gnoia ăsnpa ră 
Ep wfoa eic oară, 6205 ziyat 
Sravrivobzoty, xafe Bumăapfăva: 

sis Roy 
1, pr 

p0» Gpodoiia, mob Ep sie ysipac rav, ai, 
zepyâyrac îy 7 Gvuveratb dpnerde %ALp6S, 
âw57, ză Ti ăvofey oodua î0)h. 1.500, 

OGĂĂAVia pia nevrandata, nat 7058 
1743 Eros, Abyoborov 12, 47 zpoctr ză 
âmă ri ăvofev obuz Emo xn oh). 

100, eirt ăcăzvia Exrazdata, was siva: ot- 
uzoutva ăztolzy zis adriie Guohoţiac va? 
voua, ară mode 1744, Noepâpio» 15, sai 
Euetvav du ză GAY Tijv O0Duay zis 2pth- 
TIS pod Guchoţize vă ppsooTă ozăhaa 

zadapă ăa)). 2.400, 250 „prhriles ai zezpa- 
1dota, î60pos tă Gdezopny 705 owantxoi, 

nod bfeha Beitg î7 ui Qzdy pai vă voii 
90b, BEpvovras oana tv, Îi 55 ră aie 
6bo spic za T2Tp7 465: "p6oa Gad = 

nava vezăhata, Dn05 frau EuzpuoBsy îs 
adrod Tipidrrjros vai zâv zătofiav DRoyay pan 
vây0v 7070iumov ai Găuzioroy 
zâvy 0. 1.000, eiz: ia, 

1745, Magriav 27, ei 
ctvoz0hy, ete "/sipas rod Tiutut 

za Xehonttăpij avpizin Srabpov, îi eis Gzotov 
1907 
ză 6 

BX pa TEv= 

“zază obs 

iBedev uz Gogisg 1) adto5 

ivazoheteBsura ă0)). 1.400, sie jiu 

| 
| | 

a el. 

“+ Prin cea de faţă mărturisire şi obştească 
arătare a mea reecunose eu, cel mai jos 
iscălit Panaioti lacumopulo, cum că, după 
ce m'am împrumutat cu lei 4.600, adecă 
lei patru mii şi şase sute, de la. prea-ein- 
stitul boier Aga dumnealui Lupul, cu un 
sinet din 1739, Iulie 12, cari bani îi am 
în blănuri, ce sunt la Constantinopol, pre- 
cum euprinde cel d'intâiu al micu zapis 
ce-l am în mânile lui, şi, trecând la mijloc 
destulă vreme, ai dat din suma de mai 
sus, lei 1.500, adecă lei o mie cinei sute, 
la anul 1743, Avgust 12, şi iarăş din suma 
de mai sus am mai dat lei 700, adecă lei 

şepte sute, precum sunt însemnați în do- 

sul acelui sinet anume, la 1744, Noiem- 
vre 15, şi au rămas încă din toată suma 

celui dintâiu al mieu sinet să datorese 
capete curate lei 2.400, două inii şi patru 

sute, afară de dobânda blănilor, pe care 
o voiu arătă eu cu Dumnezeu şi cu su- 
fletul mieu, făcând socoteală. Iar pentru 
cele două mii şi patru sute de lei ce au 
rămas capete, am făgăduit în faţa cinstit 
dumisale şi a celor mai jos iscăliţi folo- 
sitori și vrednici de credință negustori 
lei 1.000, adecă o mie, să am a-i da la 
1745, Martie 27, la Constantinopol, în mâ- 
nile prea-cinstitului boier Slugerului dumi- 
sale Stavru, sau oricui altuia mi-ar orândui 
cinstit dumnealui; iar cei 1.400 de lei, 

adecă o mie patru sute, ce mai rămân, 

să am a-i mulţămi fără vorbă ori împo- 
trivire, în acelaş an, la Septemvrie 1, de 
asemenea şi dobânda blănurilor, şi de acum 

Botoşani 1744 (1252), 
35 Maiu. 

laşi, 

1744, 

11 Novem- 

bre.
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1145, 

Februar. 

cerpandota, vă E vă rije ză epamot pa 
[ie Aâvov xoi Evavnorijroc, eis rd adr Ezoc, 
Senreuâpiov a'ens, 6u0d zai d drop Tâv 
TObVapta o, dai And rd vdy yă uiv Exo vă 2po- 
masicopu ne ră donpa tije Tipiorjzae rob 
eivat sie ră ovvaptuă, p.6V0y ET, Tobhâvy- 
zac 1 pijv maohâvrae ză VObVagIId, vă Ep 
vă ebyaptoră ri, Twiorari za ză ăozpo. Tis 
TapobGrje Ouohujias ele Tiiv Bunpiav, oa ai 
vederi, jopis doo» xai 2vavrtorijta, vai, 
zhipovovrae Sjy rijy o0duay rây XSTpov, 
vă Epo vă năpu ai răe ddo po» n.ohoyiac, 
TpoTiy Xa dewrepay, Ei 33 mai Say 110zăa 
Îbo ră ăsmpa sic rijy îvpiay, do0c napăe 
ijdehev zepăoy, vă TpS4ohv uă ră Gtdtpapiy 
705, TA d5xo Evdena mod ypivv' si 88 xai 
Btv Oa pvidtow riv ăvofey On6oyeotv u.0%, 
xai îifzev dnoho50ljo%, xapia svayrorjs vai 
xpiois, dr Etoda tehav rpstm, vă stvm Go 
ânâvov nov. Pobrav Xăpiv Fdooa ri za- 
obs ab Gpnhoyiay, DroYpâwovrie iv, 
dăvovras ai rijv God 05, ie EyBet&v qi 
dopăderay, 
"O Pxohac Lepsatoc, pă proc. 

1744, Nozp6piov 11, sic lor, 
Iavanobras 'loxonunovhue Dn6oxoue sie 

ră ăvobey, 
(Pecete cu un om atacând un leu şi 

I.I.) 
Nimdhave Sonhârne paprpb de dvobev, 
Amuijrptos Ilazapihov wapropă e Xuobiev. 
Xa Exary vpâota E3woa dă pl dăav- 

zorartăv pabpry, âzod Enîpev 6 Spmjh6ratoa 
Tjuâv AdB&vere. 

"Rat Eâwoa tă rpeie ahovnoxoiate AOXEG 
TEVTAX6OtA pdota. | 

fabule, Aexsupiov en, 

1 

| 
i 
| 
i 

înainte să nu mai pot aduce înainte cum 
că banii cinstit dumisale sunt la, blănuri, 
ci eu, vânzând ori nevânzând blănurile, 
să am a mulțămi cinstit dumisale banii 
sinetului de faţă la soroc, întregi şi de- 
plini, fără cuvânt şi împotrivire, şi, plă- 
tind toată suma banilor, să am a luă şi 
cele două sinete-ale mele, cel d'intâiu şi 
al doilea. Iar, dacă nu aş da banii la 
soroe, câtă, vreme ar trece, să meargă banii 
cu dobânda lor, zece la unsprezece pe an; 
iar, de nu voiu păzi cea de mai susa, 
mea făgăduială, şi ar urmă vre-o îm po- 
trivire şi judecată, ce cheltuieli ar merge, 
să fie toate asupra mea. De aceia am dat 
acest zapis al mieu, iscălindu-l şi puind 
şi pecetea mea, spre vădire şi siguranţă. 

Al Goliei Gherasim, martur. 

1744, Noiemvrie 11, Iaşi. 
Panaioti lacumopulo făgăduiesc cele de 

mai sus. 

Nicolae Suliotul mărturisesc ca mai sus. 

Dimitrie Papafilu mărturisesc ca mai sus. 
O mie o sută de lei am dat pentru o 

paceă de vulpe neagră, ce a luat-o prea- 
înălțatul nostru Domn. 

Am mai dat pentru trei pântece de vulpe 
închisă (?) cinei sute de lei. 

1747, Dechemvrie în 3. 
(Însemnări fără valoare până la 1748, 19 August.) 

(Bibl. Ac. Rom., documente necatalogate.) 

MLXXX. 
Carte de danie din partea Domnului Țerii-lomâneşti, Mihai Racoviţă, pentru Mitropolitul Paisie de Valievo, în dieceza Ipecului. 

055ty codru Bedpeoroy 17! cband5exray Api- 
verat napă Ge os 1 emotia xai ățabosp ia 
văi td muie &văetor ant “/pelav Exovo ei 
napEyetv ăvridtițewe. Asi 33 zăy T[p093pp6- 
uEvoy oi tiv ăvăyxry adrod ănoxahbazovta 
ui Gnontunzty xavov, dia tije dovarije Sat= 
1oopiae, ” 

Nimic nu se judecă aşă de plăcut lui 
Dumnezeu şi de bine primit ca bineface- 
rea, şi facerea de bine şi a întinde celor 
lipsiţi şi în nevoie mână de ajutor. Şi se 
cuvine ca pe cel ce se apropie şi desvăluieşte 
nevoia lui să nu-l trimeţi gol, fără de 
ajutorul cu putință.



"0ozy 5 îv vi tzapytu Bahefg, Dnoxst- 
usy] râ Opâvo vie dmorărge Gp'ptezto- 
xomis Îlsuiov, dpytepareboy TavepraTae 
Macpozohirne Bata, bpuos Ilztotog, mret- 
wevoc Bibeor modinic 45 Drd Evoxîy xpeâv 
zohvapiOuy ebproxânavoe vai EXhoc ne pă 
ovăwevoc edpsiy xODpLoubv uai Xveotv, 2po- 
aie vi) "Hyerepy AdBevria, yeipa Gonfziac 
airây. 05 Evexev 33oy Expivauevy napaoyeiv 
zi adtod Ilawepărqr cv voboay veti, 
xai dvopitovev zi abrod Ilawepârgra 2rpsios 
EXety hapfdvetwy âvă &xardy pbata ără rây 
oixeiwy e'00d%ju,drwy cije Îiperepac abfisyuxâs 
xavâpac, EMĂNăi, dă Thy învă, pe uw- 
u5Gvyoy Îjây ze Xa Tây detuvijozov TatEpwy 
îp.y, diva Eyew didoobaL am 706, ară 
ij Soprijv rod “Agiov Aqpqrpio». “0dev, îmi 
Te Eyety d xăpoc răv yerovâra Bopop.by 
tobrov, deiy Evopev Enenvpotijvat mai dă 
Tod zzpbvese juetepov abBevrtxod -/pvafob)- 
Aob, Gore mar” rzerheiv (sic) ămapaizijroy 3ts- 
vepvetofja: nai pbharrzoat. "Aftobuev dt ăâs)- 
abea mode pet tjuăe adetousvone zip 
ftewoviav râs AbBevriae zare O5ynpofha- 
Ala Sxhawmporărovi Adbivrac în rd ni 
dtmasioat, ore (ui) Avarpăbar rbv voptou,by 
tobtoy &N)ă zapaxahoduev ri adry 'Exhau- 
porta 6roe pvhay0ij napă vie PEhannpă-. 
TmTos abTây, dv âvawarvioaoe vali 2715păh- 
ceoc abfeyrixăv abrâv „puoobobhhoy, îni Tg 
Eety aa rijy "Exhayrpâryjra roy zăv proddy 
xi ră uynpdovvoy. “Oey ete Zyiatw uni 
dopădatav Evăvezn md mapbv ijusrepov adBe- 
verzăy Xpoodâovhhovy, xurasppuțtofăy ij ue 
rEpa, broypapij nai apari, Emi ri) u.aprvplo, 
Tây rtporăroy îperEpov dpyOvroy, tije Exdau- 
Tpotărie  Adevriae îp.dv rabene, înaâi 
zod Meyâhov-Bopvino» Konvoravrivo» Aob- 
ă€oxov, 705 Meyăhov-Myudvo» Mrâpuno» Ba- 
xapeonod, 160 Meydhov-Asyohsrov Kovoray- 
civo» Mmpoxofăyav, rad Meydov-Smadăpow 
Arepăvo» Baxaptoxov, 105 Mey&hov-Broriăpq 
Mizaid Karaxovtmvod, rod Meyahow-K )o5- 
*Câpr Ampiepiov Ixiza, rod Meydhoo-Ilayap- 
vixob MarBatov Kayranabtqvod, od Merhav- 
Kopyjso» Aaoxăpewe. 

"Ey ponyi Defpovapip by. 

  

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Pentru care preasfinţitul Mitropolit de 
Valieva, din eparhia Valieva, supusă Seau- 
nului preasfintei arhiepiscopii de Pec (Ipec), 
ehir Paisie, necăjit de multe tarburări şi 
aflându-se în nevoi multe și neputând 
află altfel o uşurare și alinare, a venit 
la Domnia Noastră, cerând mână de ajutor. 
Pentru care am socotit că trebuie să în- 
tindem Preasfinţiei Sale cuvenitul ajutor, 
şi hotărâm ca Preasfinţia Sa să aibă a 
luă pe an la o sută de lei din veniturile 
osebite ale cămării noastre domneşti, adecă 
de la ocne, pentru pomenirea noastră şi 
a celor de veșnică pomenire părinţi ai 
noştri; eare să aibă a se da odată pe an, 
la serbătoarea Sfântului Dumitru, Deci, 
ca să aibă putere această orânduială ce 
s'a făcut, am crezut că trebuie s*o întărim 
şi cu acest al nostru domnese hrisov, așă, 
încât să trebuiască a se pune în lucrare 
și a se păzi neapărat. Şi rugăm frăţeşte 
și pe prea-luminaţii Domni ce după noi 
vor moşteni stăpânirea acestei Domnii a 
noastre a Ungrovlahiei, ca să nu zguduie, 
nici să răstoarne această orânduială; cei 
rugăm pe Luuminăţia Lor:să se păzească de 
către Luminăţia |.or, prin înoirea şi întărirea 
domneșştilor lor hrisoave, ca să aibă apoi 
şi L.uminăţia Lor răsplata și pomenirea. 
Deci spre vădire şi siguranță s'a făcut 
cel de faţă al nostru hrisov domnese, în- 
tărit cu a noastră iscălitură şi pecete, cu 
mărturia prea-cinstiţilor boieri ai noştri, 
ai acestei prea-luminate a noastre Domnii, 
adecă Marele-Vornic Constantin Dudeseu, 
Marele-Ban Barbu Văcărescu, Marele-].o- 
gofăt Constantin Brâncoveanu, Marele-Spă- 
tar Ștefan Văcăreseu, Marele-V istier Mihail 
Cantacuzino, Marele Clucer Dimitrie Ghica, 
Marele-Păharnie Matei Cantacuzino, Ma- 
rele Comis Laskaris. 

În luna lui Fevruar 1745. 

1117
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1745, 

1-iu Maiu, 

MLXXXI. 
loan-Vodă Mavrocordat, al Moldovei, arată că a primit de la Sulgerul 

Costachi un împrumut de 4.000 de lei. 

7 "lo. "lodyyme Nohdo» Bosâ6das, iso 
Gsod AbBeyrne mdons MohBofhayizs. 

pr At zo5 zapâvros abBevrinod îuăv păp.- 

waroe Gijhoy givezat Gr Ehofonev 127 Baveta- 
ve tă pelay pas mapă Tod riutorărov 

ăpyovrâs pas mpony Meyohon-Xohrtga) 1»- 

pir] Boorâxn 7p6ora phddec TEOGupec, ră 

Onoia brooy6ueda znpom adr sie dopiay 
ppv&y EE, eră rod Stăpâna adry zpbs BEua 

“posta ră noii tăv pitva. “Obay sie Eydertiy 
îpEvero mai rd napbv ptrepov odGeyriuby 
îvonâppapov oi EoCpățtarov pâna, uri 
560%, adrg. 

' 
“+ Io Ioan Nicolae Voevod, cu mila lui 

Dumnezeu Domn a toată Moldova. 
“+ Prin cea de față carte a noastră dom- 

nească se arată că am luat cu împrumut 
pentru nevoia noastră de la prea-einstitul 
nostru fost Mare-Sulger dumnealui Costachi 
lei patru mii, pe cari făgăduim a-i plăti 
în soroe de şase luni, cu dobânda lor, zece 
lei la pungă pe lună. Deci spre dovadă 
s'a făcut şi această scrisoare a noastră îs- 
călită şi pecetluită, şi i s'a dat lui. 

1745, Maiu |.. 

Io loan Voevoda. 
mbe'rw, Mato a'rq. 

Io loan Voevoda. | 

(Pecetea cu bourul şi: Io Io Ne. Vv.) 

(V0:) 4.000 lei zapisti de la Mărie Sa loni-Vodă Mavrrocordati. 

(Bibl. Ac: Rom., documente necatalogate.) 

MLĂXXII. 
Paisie, Patriarh de Constantinopol, arată că Sinodul Mitropoliţilor a ales, 

în locul răposatului Ioachim, ca Mitropolit de Salonic pe Marele-Arhidiacon Gavriil 
(Callimachi). 

1145, 

April. 

«E recomandat ca bărbat cinstit, cuvios şi caviineios întru cele sfinte, în trupeasca 
lui înfăţişare şi în obiceiurile sufletului, şi cu evlavie la cele sfinte, din tânăra vrâstă 
îmbrăcând îngereasca shimă, împodobit cu virtute şi cu înţelepeiune şi cu cumpătare 
de gând deosebindu-se, blând şi cuminte, şi cu orânduială, şi trăind cu demnitate şi ară- 
tând o purtare ce se cuvine îngereştii shime, deprins cu podoaba literelor şi învățăturilor 
şi strălucind în ele, și crescut în frica lui Dumnezeu, şi având practică destulă și încer- 
care în lucrurile bisericeşti şi cunoscându-se a fi astfel şi mărturisindu-se, şi cu un cu- 
vânt fiind şi ştiut şi vestit, şi vrednice de o astfel de arhierească ocârmuire.... 

(Iorga, Documentele familiei Callimachi, 1, 1902, pp. 399—407; textul în întregime.) 

MLXXXIII. 
Acordare de ajutor către Patriarhia de Antiohia, din partea Domnului 

Moldovei. 

1745, 
„3 Maiu. 

(loan Nicolae Mavrocordat; Papadopulos-Kerameus, “epozohapcui Brânzeni. I, p. 217, no7i; 
Bibl. Ac. Rom., notițe grecești moderne.) 

MLXX XIV. 
loan Nicolae Mavrocordat, al Moldovei, dă un ajutor bănesc mănăstirii 

Pantelimon de la Athos. 

1747. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.)
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MLXXIV. 

Insemnare despre întoarcerea dela Tenedos a lui Grigore-Vodă Ghica pen- 

tru a fi numit în Moldova. 

„.„Avrpodrat ris sie riv Teveâoy ESopine 
Tpqiâptos 6 Lxizae, să Dzdoeotv îjjepoveine 

sic văv Mohânfiay, 1ai, EMB eic zi Kovys- 
cawtivab, pistă ră Govr 6%, zor, 105499, 

mpozouzijy xoi B6ce:s „pripite bmepâohrds, 

Eofoozv sis mă Lrdat, tpizoy Tr, Înevovetore 
cie MoMânfine, eră rw xabaipeaty rod 1jis- 

woveboavroe 2astos, "lodwyov Nixohiov Manpo- 

xop5âza», 705 2pofinnfievros.... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e.-p. 361.) 

„„ Se liberează din surgunul la Tenedos 

Grigore Ghica, en făgăduială de Domnie 

în Moldova, şi, venind la Constantinopol, 

cu cele obişnuite, caftan, cucă, alaiu şi 

dări de bani peste măsură, a ajuns la Iaşi, 

cu a, treia Domnie a Moldovei, după ma- 

zilia, celui ce domnise acolo, Ioan Nicolae 

Mavrocordat, despre care a fost vorba 

înainte... 

MLXXXVI. 

loan-Vodă Mavrocordat, al Moldovei, arată 

Lupu 800 de lei împrumut. 

[] A = p e 2 > = 

-- Ac rob nopâvtos tpietepo» abBevrixod 
7 Sa e e SN 22 x 

pâmuaros îiov viverat Gr! Ehăfopav ji 

înyeronăe Bă ypetov was mapă rod ăpXovtoe 

Meyăhow-Erohyizob vbp Aobno»hob "p6ot 

zăv dpibubv dweandora, ră 6zota. bnoogâus0 

mimpâoat adr ie Bopiay, unvâv E, ăvab 

-6u05. “OBzv sie EBay yăvero Wa Tă Ba 

păv fp&repov abBsvewvăv vpâupa, vai 38504] 

CU LIeă 
but, Mota tra. 

Io loan Voivoda!. 

(Pecetea cu bourul şi: fo. lo Ne. V+.) 

(Bibl. Ac. Rom., documente necatalogate.) 

ă a primit de la Stolnicul 

-- Cu această serisoare a noastră se arată 

că am luat cu împrumut pentru nevoia 

noastră de la dumnealui Marele-Stolnic 

chir Lupul lei la număr opt sute, pe cari 

făgăduim a i-i plăti la soroe de şese luni, 

fără dobândă. Deci spre dovadă s'a făcut 

şi această a noastră carte domnească, şi i 

sa dat lui. 
1748, Maiu în 14. 

Io ioan Voevoda. 

MLXXXVII. 

Teofan, Diamandi Saigiul, Sevastos și Mihali către Grigore-Vodă Ghica, 

al Moldovei, despre afaceri. intrigi şi suferinţe ale lor la Poartă. 

"Evotoraze, Dihâzaze 47. Reprpuysoraze 

Abbzyea mie MBoymowidaviae. Tiy “rbn- 

ATI? 018 Zohade RDOGINVOdNEY 4ai Aa 

Couev zijy Bet Gas feipay, Beâupavol pi 

mov rhy Baby văi Tijy bnepăy0v sro uifi- 

spa vă Grăzot 40 vă agtjhărr! 29 beta, 

zDro'pela, part(pepevwawv vai 55% [ADA Ti 

mdrob Gaia “păptat birăvouav u&/p! %0d by, 

“ANo, zaprzadâuzv, Abhivra, ze vă hi 

i 
Sa

 

ze Lu
] 

1 V, și p, 1118, no MLXXKI. 

Prea-slăvite, prea-înălţate şi prea-ilustre 

Domn al Moldovei. Înălţimii Tale cu su- 

punere ne închinăm şi sărutăm dreapta-Ţi, 

rugându-ne de Domnul Dumnezeu şi de 

preasfânta Lui Maică să Te apere şi să 

'Te păzească în sănătate, fericire, zile în- 

delungate şi toată bucuria. Cu al Lui dum- 

nezeiese har suntem sănătoşi până acum, 

Alta, ne rugăm, Doamne, să aibi ştire de 

119 

174. 

1741, 

14 Maiu. 

Constanti- 

nopol, 

1741, 

27 August,
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Tv elânow sie tăc Gvuropăs &zob ae E0t- 
ysâ:oay, “EH "Bvdotorrje Tae  EnapoyybsTev 
tode xazijrexayiâdec rrje d vă ue Îănowy 
rii ebxapiornotv sic cb îhirov zo0XANy God 
vă Enpenev Enura Diâvaupav 7 bueic dă 
vă Mibopey Ti zotoberv Xăpwy. Mâs ăno- 
xpiBqnay du vă Exouev rhy ăvanoviv Extra. 
etnizay vai 2xarâpOooay die răe pix avsie, 
xol pac toixocay ei Movtabp-"Aă rd C.npobut 
(sic) ză ănobtobwavoy, ai ie rd W.TOyLoy, 5 
ddixobe. Kai.ri vă cas 1pătponey, AbBtvra 
TOMĂIjXpovepsve, tb zapanăvo; 

“9 râoov bipeboay vai oc Bavărov Was, 
xai, piy îbEhovras 6 Erovpâwoc Gebş Tiv 
mixbeny dămoxpoiav, îrphpratey î ăpte row 
mai. edpeb: rod văv Betijp: 6 Keyoyâs eioc 
wac, xai Ertt uă Găpuu mă tiwăa mai ăva- 
piOpuzec rpowapec, pă Beod sb8oxodvroe, Ey - 
râoauey. Mâvov îi) epic napavaxpiv oo 3odhot, 
îme Oeopăve xai 5 dvepide mob, 6 Laartijc, 
sai 6 Seânarde 6 roxpaup.artie ua 6 “Pănme 
Epmvav eie mb wmâytoy. Aebrepoy Bo. âuod 
dovhube căe npwox»vobuey, xai abrod od 
ăpverty Tijc robres ăiijpae dermuosdvac, nă- 
perty Xa je (G)evăs inv Xenuoobyay. Tă 
ete: os lideev: eorfia Kbproc 5 Bec, ai 
wii wc opijoerev mavrehbe 8) î 

- 
s 
a 

s 

hemyobe, ua 6 
Rptoe iv ?lqoode Xptarhe dă rpeobiay 
rije svâwto» Boris fjp.v Gaorâxav vai dei 
raptvo» Mapiac vă cas ră awraurdăţe, nai 
226, eie ijv wEhavoav Gooriv, xal ete iv Ba- 
oiherav Tăy obpavâv, Guod vă Gov rd riutby 
925 dpyovrtzy. "Avaljy, "Er ds bye vai Gta 
Tis wawapirepac uinrpâs cas Ti O9»Xop- 
6îjoay Voxly, unora 6nc5 eizov vai Iztoy, 
Abu! 2 unyi, Abroboro» x(, and Koyo- 

TAVTIvoBT od), 
“O mapauixpă cas Bodoc Qzopăvie mai 

Mayuavrie Soartije, xai Seffuarăe VTOYpou.= 
pactiis Topătne, nai Muydhre, nâwrone ste re 
Optop.obe rns, 

Y To Byohorărg,  Beooefeorărp xa ue- 
yaozpenearăr Addeyri nai oiytuov răons 
Mohâoâhayias, wopie, xopie "lov Lprio- 
pie Pata Boeâ6yâa, zpooxwarâe. 

  

nenorocirile ce ni s'au întâmplat. Slăvirea 
Ta ai vestit capuchehaielelor Tale să ni 
facă, plăcerea la mult-puţin ce se cuveniă; 
apoi am venit și noi ca să primim o astfel 
de îndatorire; Ni-au răspuns să avem răb- 
dare; apoi au mers şi au izbutit cu unel- 
tirile lor,'şi pe noi ne-au dus la închi- 
soarea de moarte (?) a lui Muhzir-A ga şi 
la bagno, ca pe nişte făcători de rele. Şi 
ce să-Ti mai scriem, Doamne, care să 
trăieşti întru mulţi ani? 

Ne-au căznit şi până la moarte, şi, ne- 
vrând Dumnezeu din ceruri o astfel de ju- 
decată nedreaptă, a venit mila lui, şi s'a 
găsit Chehaiaua Vizirului de acum prieten 
al nostru, şi astfel cu grele cheltuieli şi ne- 
numărate spaime, cu voia lui Dumnezeu, 
am scăpat. Numai cei trei mai miei robi 
ai Tăi, Teofan și nepotul mieu, Saigiul şi 
Sevastos Dogramagiul (sic) şi Croitorul au 
rămas la bagno. Din nou toţi ne rugăm de 
Tine cu supunere, și Tu care faci atâtea 
nenumărate mile, fă şi către noi o pomană. 
Ce vrei Tu: Te va lumină Domnul Dum- 
nezeu, şi nu ne lăsă cu totul în ticăloșie, şi 
Domnul Nostru Isus Hristos prin mijlo- 
cirea slăvitei Stăpânei noastre Născătoarei 
de Dumnezeu și pururea Fecioarei Mariei 
să-Ţi răsplătească acestea, şi aici, în viața 
ce vine, și în Împărăţia Cerurilor, împreună 
cu toată cinstita-Ţi boierime. Amin. Să fie 
şi pentru sufletul iertat al fericitei 'Tale 
maice, mai ales că ea eră şi pricina. 

1747, în luna lui Avgust 27, din Con- 
stantinopol. 

Prea-micul Tău rob Teofan și Diamandi 
Saigiul, şi Sevastos Dogramagiul 'Torozis, 
şi Mihali, totdeauna la poruncile 'Tale. 

-r Prea-înălţatului, prea-cucernicului şi 
prea-mărețului Domn şi stăpân a toată, 
Moldova, domnul domn Io Grigore Ghica 
Voevod, cu închinăciune. 

(Craiova, Bibl. Czartoryski; ms. 605, p. 300; şi în Iorga, Studii și documente, V, pp. 662-3.)



MLXXAVIIL. 
Antimis al lui Silivestru Patriarh de Antiohia. 

Acesti d[ulmn[ejzeeseti jertvenie pre carele se săvârșaşte d[ulmn[ejzeiasea cea, 
făr de singe şi sf[ijnţita slujbă. 

«- Ovotzoript Betov mat tepăv 705 &ntrsheiodat ” abrob âiiav Detav tevovpyiav arpaafitv 
oră rij sine proc mob zavaria» mai Cozpyracd Ilv[esparole za tepofăv zapă 705 pax 

prorătav ll[aroxp:7ov 'Avrioyzias S.torpov, 'Azpiio Vu. 

(Adecă: ț jertvenie dumnezeiesc şi sfânt pentru a se săvârși prin mijlocul lui 

dumnezeiasca liturghie, sfinţit de dumnezeiescul har al preasfântului şi de viaţă 
începătorului Duh şi consacrat de către prea-fericitul Patriarh de Antiohia Silivestru, 
Aprilie 1748.) 

(Iorga, Studii şi documente, XII, p. 299. no xi.) 

MLXIXIX. 
Însemnare despre schimbarea între ei a lui Grigore Ghica, Domnul Mol- 

dovei, şi a Domnului Ţerii- Româneşti, Constantin Mavrocordat. 

a... Hpenoveboac îyyea uâvas 0 Lpriioprac ! 
Paituae ete ră Moâafiay, dv îowyăte zâhw, 
ANA” A5porârg 86oet Xpnparixij meide răv 

pmOEvra Savhetudvriv (mă vtov xalvaâăpriv: 

p. 360), ră rob "Apuavin» cupă "Anzi, 
vă Tây Xăueg Înţeu6va îs Bhayiac xi vă 

î0s4 ră KRoysravrivp Mavporop3ârp, EE- 
sie zov, riv “jpemovelav ris Mohufiae, 

vai rodra 2paywatebirat dderây vai pt 

vetav vai Tijy Catvouevrjy tprhiav, Eniz)oGtoy 

uădhoy Î ăX403. BaBrpeira oby Kovaravy- 

zivos 6 Mabpoxopăăros and re fhayixijs 
Tewovetas, fivenoveboas abrie Ec pia vai 

uijyae Tpete.u.. 

„... Domnind nouă luni Grigore Ghica 

! în Moldova, nu se stâmpără iarăş, ei cu 
| foarte îmbielşugată dare de bani înduplecă 
| pe zisul Soliman [noul haznadar; p. 360], 
| prin Armeanul zaraf Agop, să-l facă Domn 
| al Terii-Româneşti şi să dea lui Constantin 

' Mavrocordat, vărul său, Domnia Moldovei, 
şi acestea le săvârşeşte călcând şi înru- 

direa şi prietenia părută, care eră mai 

curând plăzmuită decât adevărată. E ma- 
zilit deci Constantin Mavrocordat din 
Domnia munteană, după ce domnise acolo 

ani trei şi luni trei... : 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 862-3.) 

MXC. 
Menţiunea petrecerii în 'Ţara-Românească a lui Silivestru, Patriarh de An- 

tiohia, care e înlocuit în acest timp, după intrigi catolice, printr'un anume Chiril, 

dar, întorcându-se la Constantinopol, izbuteşte a-şi luă locul înapoi. 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c.. p. 364.) 

MACI. 
" Însemnare despre scoaterea din Moldova a lui Constantin Mavrocordat, 

care e înlocuit cu Constantin Racoviţă şi ştirile acestuia cu privire la Ruși. 

su Epewoveboac Mohâafizs  Koysrayrivos |! „„„„.Domnind în Moldova Constantin Ma- 

Mavpoxopdâzoe Eros îv vai vio E, Er vrocosdat un an şi luni şase, sau cerut 
de Vizir trei sute de pungi ca să înoiască 
Domnia lui. Se îndărătoiceşte şi refuză 
plata; îi scriu capuchehaielele lui să se 
supuie, ca să nu păţească; nu se înduplecă. 

10 zagă 705 "Earspozab BOD paz. 

sta îtă vă vase zi îren.oviay zab. Dea | 

WaITEVE! 47 ăxapicat Fi Rh poprlpr  Tăy 
7 păzady 0: anaobrspapădes zob vă Dreta fi, 

80818. Voi. XIV, partea a II-a. 45 
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1749. 

Octombre. 

Bă vă pi uzat beg By maiezat. “06av, xa- | Deci, wazilindu-i, face Domn al Moldovei 
pe Constantin Cehan, fiul lui Mihail Ra- 

coviţă Voevod, şi, pe Constantin Mavro- 

cordat surgunindu-l la Lemnos, îl aruncă 
în temniţa de acolo, care eră în chip de 

puț; şi el, ca să fie liberat din închisoare 

şi să vie la casa lui, plăteşte Vizirului 

cele trei sute de pungi... 

Bzhov gbrăv ris fjepiavelac, puiet Trpeu.6ya 

Mohânfiae dv Rovotavrivov Ttegăyry, vidv 

705 Muyaă. “Poxobirta Boa5637, vai, rby 
Kovoravyrivoy MabporopBăzav Btopiouc sic 

Aînoy, narafeăle sic ră eta Becuri 
pLO' EV GX pat pptarog dv 

havdapof ris eipxrie ui 

Emrcpizo ză 800 | 
2o05i sto, | 

"O v&o e întepăv ris MoMafiac, Kovoray- | 
Tivog Tep 5 Ponofirtac, rpăpa ră "Emi-- 

Gnit: 709, ZĂpWve Tâ 

Noul Domn al Moldovei, Constantin 

;  Cehan Racoviţă, serie Vizirului că Musealii 
poze dat oi Mooyâfo: ăvselpo»y sis riv | ridică în Ueraina cetăţi: Elisavetgorod, 
Obapotyay wdorpa: ră "Ehoaberiopăr, tb Ap- Arhanghelgorod şi altele, şi trimete şi 

agishvopăr wo BRA, Xa nene mai Tv planul acelor cetăţi. Sultanul Mahmud, ca, 

să nu deschidă războiu pentru aceasta 
vă uijv âvoitm m6heyov map ; eu Musealii, tace, lăsând gâlceava pentru 
Mocy6fwv, dmoswnâ, dpi- aceasta urmaşilor lui.... 

v/vorpaoiay ry xâsTpoy adry. "O Xonhrăy 
Mauodrns, dtă 

TODTOD VATĂ TV 

vovras ri mepi robro» Aoyowayiav sie robe 

BtadoX05s Tov... | 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e., pp. 364-5.) 

MXCIUI. 
Constantin-Vodă Racoviţă întăreşte pe baza a două hrisoave, dania părin- 

telui său Mihai- Vodă şi a Domnului moldovean loan Mavrocordat, „cel ca un frate 
al nostru“, pentru biserica Balinu din Constantinopol. 

Plodyras Rovoravrivoc Miyai Ttexăyme Pamobirtac Boef65as, £ 

pâv zăons Mohâo6hayiac. 
ie acd Adsvrrje 

uzi. e! 

"Eos Jptorây Eatxparoby ăvenaBev paiverat bontp ri XArpodoaiac ăpyatonapădoroy a 

Pati, ebăpsstov ăvros vai ebandBeuroy, roic ură natpby Îrenbwuxâv Opovoy npoiorăvar 
dagodsw Abbtyrats ai redat, ore âmoâh ră pfiăoavra mpoenăobhva vai tmpafevdivat 
odâsvrrză ypoo5fovda 057 hejâpeva vpănuara Em edepyeciy nai vrihitet iepâv vuâv vai 

dnitov Exxstâv, x! popa apis obrăc Shânbe mbdevrizod ănads/sobai re e5hiyuc, ERtovvordv te 
gdră val Gawropody apoopăzove Xhhove Emfefawrnpiois cixetote Ypipquaat vai oi ră izatoy 
eddos Entaparbvety, 0sou.ă re xai Vâpiua onyotâv wa ră mpbs Gbotaaty nai ebnpenetav âv 

eburipiey rob 0205 oizov uerndubxer, xai sis Enioaiw feapsoroc Enabtety, xi Oe ebapeorsiv 
ză uăora, "Enetdi) zoryapody, Evmtorevdevres 384 napă Qeod rijv îpreuoviav mob abGevrinod rîjc 
Mohafias Opâvov, e!5ouev mpocevebâyra Tpiiv 35o tva mpoexâollevro abBevriză edeprţerijpta Ypăn.- 

mara ri tv Kovorayrivowmb)er dia ăxxhrjoia mie breporias Beorolvs îjp.âv Qzoroxov, Ey 7 
&vopiq zod deţou&vov Mmahivov, zd udy îni vije Abbevrias zod îiperepov prhoatopyutăru: narpăs 
sai AdBevzov wopiov, ubplov 'loăwov Miaijă Paxofirta Bos6ăa, Titep.oveboyroe ete Obyypo- 

îMoyiay, mă 33 Eni zăv Tuepăv cîje îv MoMafia enovetac rod e ddehzob Tuvy Abiyrov 

viay Erijotoy Govâpouiljy 
fvopuodetoay vai 

abpto» ?lodwob Ninohăav Bo=â65a, ăupbrepa rata Exifpafeboyra vă. 

2ăsave zooârara! 7 fjdete Exxhnota ris bzepaţias 'p.y Qeoroxov, 
ebepyermfeicav adriiy Exxămorassixij atodooiayv ete Exatv "1pO010. Gpzocoopăvr Nară rijv 
zepihqbv Tod zpozzobeyzoc adzvriuod Mokdohayiae 1pâpuparos, noi Tueie 78 edhGYuG, 620- 

„oi Exinopobnev xi duohabVos brooyiuela, âtopilouevot dl zob 

îivrtva, 

EmtGefatobuty re 
âveihouey maupăyetv ze ai Bidova arapatritos Xa Znorov Xp56%0y, Ab jue- 

Betdueva,, 

Tapivroc Onos 

La
i a 
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1 A doua copie : ăpopbnzpu rabru xtâpalsoiisyra vă uimy 5ectov 
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râpov adGevrinnd einodtjuaroc rob ahutos Tây îmvăv vă Exardy ppâsa eis! rbv pn9&yra Vstov 

vady, Etoenâusva eis "Apoi Tv: îm motasrixy abroad âvațaalov Banaviudroy vă Yetpbe TâV 

ăzurpozoy 2505, Ariva ăpeihet 6 106 fue Tirepovxbe obros Gpâvoc ris Beozohâxrao Abdev- 

Tias MoMâofhayiac nază nâvra vatpăv 40 Vpăvov sie cb Gumyexăe zhmpodv vai ănohovetotat, we 

dipevxroy 19 ănapaittov abroad ppsoc, umdevyhe ră napăzaw eite îm sv Bra56guwy Tod ÎjuetEpob 

svowe, sice xi Erâpob Gzotovijrtvos apoobro» Găehpod EREgOvtne TOn0v dwrudezovros, 1, Găos 

rouiisouvros ălsrijoa î napaoahedaat 1 ăyzrpEbat Ti) Boposioay 20 ăptepofeioay rabTnjy 

îriotov dat rây eiprjutvov Honpoy o voradensiy. ri aniiay ari Exo £srepnuâvq 

mie pethopevne vai 2posqx5b31je 2 adrij ăvayaniae EntorEteos oi zepibăţewe, 1706 ăp/îdev 

edădo nai diaaip Tp6Tw Gtbptatat, Ta pi tă pir TîjS feponvhias VEvljta Evo[06 %7i. ein 

dp bmămoc. [ic sjăp riv Zepi tobrob avavigtqrov Evăettrv, păvpâv ze nai rrivexi] Gsp ăhatav 

amodviv 3te360q ză nzapby îjutrzpov abBevrixby îv peupâvars Wpoo6âovhhov pur, ai. £3- 

opxyioân, ăspaotey ri) Îuerâpa târoystpe 5roypapii Xa adGevrri) oepaxtă. 

"Ey ce oornpi by, 2 pay "Ozzaâgie. 

(T. 5.) love Kovorayrivos Bosâ6âas. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon; două cbpii, dintre care una fără dată.) 

MXCIII. 
Patriarhul de Constantinopol îngăduie, după căsătoria între Domnița, acum 

încetată din viaţă, a lui, Grigore-Vodă Ghica cu lanachi Vlasto, ca acesta să iea, 

după dorinţa lui Grigore şi a Doamnei Zoe, cari se gândesc și la copilul rămas, 

pe vara răposatei, fiica lui Constantin Ciuchi. 

Tb onpnabăc zi păviponoy adi, pară GVYXATad AGE xqdewovnăv Th T0d N pusrod 

"Baxonatas, untpăe PhOSTOPI0D dimny meg ră tă zEY4, ovnafiâc zepousyne, îv Yatpote rois 

zpoGljnovov natpinâe 17 xrjdewowas Entăstaybawv role “pâtova rc roabrs EAVÂMOLAGTIRI,E 

-păpuros, ai obs oinxas cabrs Ba60ev meztorebuevot ptos ănapaicntav E/0vtes, 05 Badeinobat 

zâv raie Gowmtunroboate no/epeiie 70 zpofahhnpâvoy EXXMIjGI10TtHÂV onofitczoy - Ex rây 

3vâvroy poprveiy ră Emtrizovusyas Vepazaize, ce 5ij otv tarpeiov zvyenpazirby Tie 769 

eboefâv zpoeiuzvov airiu.ast ij dasvotay păpiv Xa TV T0d îvaqotaorix6d E&obs pepiă- 

Grndrec, vai pâhtd” mo» pi, zepi shoefetzs “ij XA Boţurov 6 X6Yos, 3y oc ua piRpă Ta- 

parpozi, Eoparww Bnăuet Thy piuBoyev, A îv rotobrote 1 CIjcrjstes va. nohhoie Tây G0PăY 

oinovânv Băpopot AATĂ zapods tăzhpnyrat Bepaneiat, ore rd 0pOhv Avuotvopevat otfas, vai 

măe dv Brompâpate ReptoTăosat pelae vai văi ras Tv îp6od6toy nare 17 w1jBep.oviâe 

afibuevat” ei T0bTO Văp mâpe 0 rî< cizovoniae îâoc tviore AATă XADODE, td TIVA uarezel- 

ooaav petav zoie câv "Exzhnatv npoorătate ai %1jă:W,60t%, e bmmpărae obot Xptrob X7i 

cimovânote pibormpioy Becd ionălioe dremămjhobpevoc. ti E zai zpâcoza. baepepova Xa Ti; 

apoerjy ăfiav 47 DvoTĂTIj! zii 1EXXApOUEVA eofiey, Ev ve 7 Ty âphoâitoy ov5TTu dt 

stey ză Emeljzodvta Tv 2 wEpat EXXÂMGLAGTIVÂ; /AMTOS zoey OXOVOpĂTV 41. GwpraTăia!v 

Bu ma tazenetovaa, Ti) Tătat 47 paz OTĂGet T0d RONTIROD GVOTI,V.ATOS, TRATA, TBobprpat- 

zăpa măvroe 7| Grârie, ai 1, râs Bapomelas ebpeo!e vanatoarea mabiorarat Toi TO” "Eat 

gât apoorăzats, ExaTepuev 70507, Tă SVădGtu, nd spe mod mpăpazos 20 Tie 16 pir 

cozoy baepo/âs 1 dăiae. Tobe re răp hârave ai4woyeiv 2y loa WINUAHIS â6uoxâuz64, 

pai mă voblama move Eva «d zh usii Tip) Tei y> izcozohns peua0iaap.ey. 

"Rază, ro-vapry 274 5 Diyqhorazos 47. ed- De oare ce deci şi prea-înălțatul şi 

gefănzaroe Abfizyere 17 Tu 2355 Ms | prea-cucernicul Domn şi stăpânitor a toată 

Dra pie '1p!05, abptoz loiwrrs | pri pao10e 1 Moldovlahia, domnul domn Io Grigoraşeu 

Pitane Bostidas, d aură Dvedpa ide ia- Ghica Voevod, cel întru Duhul Sfânt fiu 

ze vi zemzfirjzas Fie .âv Mecpâzrjzos, iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre, 

1 A doua copie: 7055: 

2 A doua copie: 77,6 spnemxob ss 1ut igpethopEvob 

2 Data morții lui Grigore-Vodă Ghiea. 
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oi j ie abrod "Tyrjhdrijroc Exhaunporări 
17 sboeâsorâra pia, xopia Aduva foi, 1) 
2v llveduart "Acţie Ooyăzqp Îuy nepirârijzee, 
Eovrec vyartpa rijv apoexânuijouoav npbe 

Kbptay wonapizida, Boyirtay, nai inedonorec 
Evetvgv mpăe “ţăwov îvâpi voii, 7 ebye- 
veorăre kat riptorărp ăpyovri Kapapăom râs 

abrab "Yomhornros, pir "lovim Bhosrg, 
zbosos sbxmpia, nai sEvovs Aaunpărnr, vai 

1,0âv „pnorârnz, xoi Aonij sbnotdevola ws- 

*0Opmusvp, ai Evopida xadiiornv mai ob- 
vripuoopEvqv Ec draBoxijv vEvove: owpxporij- 

Gayrec, xai emi ri) ratwverii vai Xap.nporări) 
adrây avtoyia palpovrec, war! Ghizov drrpt- 
6say ziy ptărărny mata, xpiuaotw olc u.6voc 

otâe Bâc G, Apo davdre ăvăpraaTov 7eyevi- 
pEvrjy, not mă pred ris ponăc dreâtturo 
apopntoc Xbrq ai 8801, ăvimaoros, adrâv 
Tv Grdoryvov xabavautvn. “Ynerâuvero 3? 

05 mă Dzepâăhhov 1 Abmrs xai bnexobrprtey 

9 puifieie ăpuov vauâpe ris abrăv “Timhăry- 
oc weră rod bnoherofevroc în re uanapi- 

mtăoc Gppavod matd6e, Ti) peri) xai notorii 

Xa oiethosi rapaubtlobuavos ri adrây "Tom- 
Abrara, vai ră Eni zi, ămexobom) Exheaivov 
n&ydoc, "Esi 8£, zo5 xatpod mpotbvros, 0w- 
vetăov Epppâvwe 054 oiov me silva ăyania 
xi Xnpeia âă Giav adry xararpbyeoat, £v 
îrayij veatobo mâvr rîjs îiac rehobyra, 

îvonaiwc ze ei debrepov ănondivat uehhovra 
Yâp.ovy, E9 d pi orepdijvat iv mpbe xdrăv 
da re xai mb âppavbv oimelosty xai 07hoŢy- 
viăijy. wrhoaropyins âăfeow, rîc npoaneh- 

Qobons prhrărme 05 cv 7w70dsay napouvbiay 
pEpovoav, mepinabdâe ze Ev robrip raasiuevo!, 

dev Exvosav, we ete Bebrepov mhody, 8 3i 
Mera, ăredfbva md apă, xai mă Xay 
phobpevov robrov Yaufpăyv Ertpa ooyyevi 

oizerboer ab:e favroic mpooorzetoasdat, a 

x rây &v6vrov ră Tije Bhidewe bnepăihhov 
zapaubdijoaodar, we, ei pi rodro Evotro, 
azapopbOqrov EosoBa iv Aba, mai cv 

&55vnv ăeâprrov ri 2x rîjs &XNoTptoeoc râv 

stpnusyov rpooyivopevrv rii adrâvy "Ypqhdrmr. 
Totobroy 88 edpâvrec dpudtov rpdownov, 

„Tv ebyeveorăray—, Ovyarăpa rod rtutorărov 

xi edyeveorărov ăpxovroc xopiztaj Kovorav- 

rivob 'TCowx?), mposihovro ovvapu6oat TabTIv 

sic Ţăuob xatvoviay ueră rod eipriptvo» ăp= 

Xovros xopirti “loayvâxr,. Kafopâvrec 88 rijy 
voboavy Tr ovyahhdmart 7007 Sâ ăyyLoreias 
Soiisvetay, Taie vouixaie Oarăteaiv GTa'j0- 

penouăvny, tă ră zbv abrăv voi nporetudt)- 

zis văuov xotoviay Govepyeotai, vai   

şi prea-luminata şi preă-cucernica Doamnă 

a Înălţimii Sale, doamna doamna Zoe, cea 

întru Duhul Sfânt fiică a noastră prea-do- 
rită, având fiică pe răposata întru Domnui 

fericita Domniţă şi dând-o pe ea în căsă- 
torie bărbatului legitim, prea-nobilului şi 

prea-cinstitului boier, Cămăraşul Înălţimii 

Sale, dumisale lui lanachi Vlast, împo- 

dobit eu bunătatea firii şi eu strălucirea 

neamului şi cu moralitatea şi cu cealaltă 

bună creştere şi alcătuind prea-bună pă- 
reche, potrivită pentru moştenirea nea- 
mului, și de lăudata şi prea-strălucita lor 

căsătorie bucurându-se, după puţină vreme 

au pierdut pe prea-iubita copilă, pentru 
păcate pe care singur Dumnezeu le ştie, 
răpită fiind de o moarte înainte de vreme, 

şi mărimea bucuriei a urmat-o nesuferită 
întristare şi jale fără păreche, apucându-li 

înseși măruntaiele. S'a întrerupt însă eo- 
vârşirea întristării și s'a alinat zisul boier 
ginerele Înălţimii Lor cu copilul rămas 
orfan de la fericita, care prin virtute şi 
supunere și blândeţă mângâiă pe Înălţimea 

Lor şi ușură durerea pentru aceia ce plecase. 

De oare ce însă, trecând vremea, au văzut 

cuminte că nu se poate ca el să se căz- 

nească toată viaţa în lipsă de soție şi în 
văduvie, fiind în floarea vrâstei tinereţe- 

lor lui, şi că neapărat va veni la o a doua 
căsătorie, ca să nu fie lipsiţi de cea către 
el şi către orfan legătură de aproape şi 

aplecare din inimă a iubirii, cum nici n'ar 
fi suferit mângâierea ce s'a întâmplat pen- 
tru prea-iubita lor ce s'a dus, gândindu-se 

la aceasta cu multă patimă, au cunoscut 
că trebuie să îndrepte lucrul spre al doilea 

vad, eum se zice, şi să-şi apropie de ei pe cel 
prea-iubit ginere acesta prin altă legătură 
de aproape a rudeniei şi să mângâie prisosul 
supărării prin” cele de acum, de oare ce, 
de nu sar face aceasta, ar fi nemângâiată 
durerea și nesuferită jalea ce li-ar veni 
Înălţimilor Lor din înstrăinarea lor. Şi, 

găsind o faţă potrivită, pe prea-nobila —, 
fiică a prea-cinstitului și prea-nobilului 
boier, dumnealui Constantin Ciuchi, au 

ales s'o unească pe aceesta în tovărăşia că- 
sătoriei cu zisul boier dumnealui Ianachi. 
Dar, văzând piedeca ce este în această le- 

gătură din pricina apropiatei înrudiri, eare 
e împotriva orândauielilor legii, pentru că 

el vine la legătura căsătoriei cu două vere 
primari, şi temându-se, după cucernicia de



eddafobuevor, 6tă ri 0tuod=y abotetay, xi 

by mspi ră 0sîg Gtămvpov lîov, jopis E- 
XX a0Ti4)c vi popissos Sixetpioat 20 pro, 

zpontâpau.ov Ti mepi ră Totadra povol Te 

ai prmvOpozia nai st Edove tylore G»A7- 

rafăaer rije xotvîs pinmpbe Meyhns 1od Xpt- 

705 'ExxAmsias 19 peră Gepuâv napazhi,oew> 

2851,005av îs Înv Merptritoc Gnventvedoat 

ci adtây dâboer, ai covwmpijoat evada! 

îxm moare 7 fjzv owyotxsotov, dvay- 

xaioe rehabuevev tă ris [indztore oiriac. 

“Oev xai Î, Merpirne îpy, âvsonmbsioa, raie 

epporăzate derjoeat tije o.brâ pe ao penes- 

“ mâmmne “YUNAGTNTIG, Xa ERUȚVODSA TĂE WATenet- 

-obaac mai Gatowevae aitize noi neprOrăoale, 

mb mepimalie ris mpohaGobone oinetoewe, 

mb Ex rîje omorylas bnepâăhhov rije Bhivenc 

ao ăeăpritov val Tiy ăvarxaioe ăraitobpSytjv 

Bepameiay, xaltot ris pmbzione owrrsveiac, 

5o0y păv 10 7âv 6r0pv ăpiug, dneorevo- 

păvrie, Te 85 me râs dwptorelas A6vo 62w50by 

napaubGovusvne Tiv Exotic Ovogepstav, dei 

îvouey povaâuâe, Xa xa EEaipeotv ldă- 

tovoav, ai. &mot Exyopndsioay, vai pindevi 

Erâpw bmedevyua îe rhv rob 6yolov Eyysiptotv 

d.3odoavy, hope oinovoniue ExxĂT,otnorixijs nat 

oouaraf oana, 6opyoploa mevtodat ră stpn- 
? Y 

u&vov obvădhaua, dă mă brspsyov ai EEq- 

pitvov ric mpde îjpăs Yevop&vne X&uoews 

ris adry “Ynădrqros. 

(Urmează consideraţii canonice, 

  

  

acasă şi aprinsa râvnă pentru cele dum- 

nezeieşti, ca nu cumvă să se apuce de 

acest lucru fără iertarea, bisericească, s'au 

îndreptat pentru acestea prevederii şi iubi- 

rii şi toleranţei obişnuite une ori a maicei 

de obşte, Marea Biserică a lui Hristos, şi 

cu călduroase rugăciuni s'au rugat de Sme- 

renia noastră să ne învoim la cererea lor 

şi să iertăm a se face bisericeşte zisa că- 

sătorie, care se face de nevoie pentru zisa 

pricină. Deci şi Smerenia Noastră, îndu- 

plecată de prea-călduroasele rugăciuni ale 

prea-măreţelor lor înălţimi, şi cunoscând 

pricinile care îndeamnă şi silese şi împreju- 

rările, suferinţa întâii căsătorii, covârşirea 

şi caracterul copleşitor şi nesuferit al năca- 

zului pentru lipsă şi îngrijirea cese cere nea- 

părat, deşi, în ce priveşte numărul trep- 

telor, este strânsă zisa înrudire, dar în ce 

priveşte afinitatea ușurându-se întru câtvă, 

greutatea ei, am crezut că trebuie, numai 

în acest caz şi în chip deosebit de par- 

țicular şi cu iertare unică și fără a da 

nimănui altuia pildă la a face un lucru 

ca acesta, cu un rost de economie biseri- 

cească şi de tolerare, să iertăm a se face zisa 

căsătorie, pentru puterea deosebită a ru- 

găminţii ce s'a făcut citre noi din partea 

Înălţimilor Lor. | 

între care greutatea de azi „asupra neamului 

- . . . . « - . . . Ei . - . u“ 

şi indivizilor“. „Aşă încât zisul boier dumnealui lanachi Vlastd să aibă voie a luă 

(întrerupt): 

"Amofhânovzec xot mpbs tobe mpă Îjpây Tpootărac Xai uoGepwiras Tijs Tod Xpto- 

mod PEmxhqatac, Xpnoautyows xară arpode ri) otadrm otovopiă, dv îjs pixpăv TijS Apt 

fetae bmoxaratăvea dă marenetyavoay Apalăty, Eva pi) ră ri ăpopiiro» ubv miorens 

napabhănrovrat d6para, Xjdeuovxâs xovâp.obv ră râvy edoebâv Dorepiipata dă re zâyra 

ză aBevi) Bapanevobons 22 îvazhqpobons ră Eheizovra, TvebWatixijs ăpiroc, — Tă Yăp 

îm 05 Ealuod rie 2£ âptoreias oorjeveiae Sapâpas rois idiots vopoderaie GVyYEYApNTAt, 
, 7 

îsore &vbe fadu.od ămodsovros Evtabda tă my apupuuav0v xivâvvoy, 6% ăzrpiodmpuev zaptieiv 
> 

D
o
r
i
 d Erepov rd Bepaneias Enideduevov' mei 7ot Ye, 

. 
pază sv păvay rije 7Adstavâpelas Kbpthhov, 

-îs oinovopias hâros obâevi Tây GWeTăv ămljpese monore: ei dă ij za va. zpd Ta Ey 

zi rod ua ipâc "15006 edpolă ăvfobyroc ză zis oiovovins onveztp.bpubs âviote în pa'pa- 

zebero, zodig ve Ginovdey îv 7ois 120 ius watpoic, îv ois 6 tis Bovhsiac toyăs îxavâe Wa 

comitet ză p!0TEY40Y TNIPOUI, Auap/Tr0s Zarat 1) oixovopia, 8v Beâvrt evopăvri dă ră 

îmivetu&vijy Tod Evobs 44 TâY 2p0007z0y GTevopopizy, Xa Bijra, 1pADOvEs dă rod 2apovros 

azovawâpefa, 7îj Gvvâuet zi tovoia ua păpirt 705 zavayio» ai reerapyiaod Ilyebuazos, 

fa 6 BadapeBeie dup aopiztn Plone Bhuorăs Em Xsara Mafiei ! „a. 

(Bibl. Ac, Rom., căpii moderne de documente grecegti.) 

  

1 Întreruptă copia.
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Ap_: . . . , a » Mai avem de la un Patriarh de Constantinopol o iertare ca aceasta, întrun 
act fără dată. Reproducem partea interesantă: 

"Emeăi, rorapodv ăvivty0 Înv meţi m! De oare ce deci ni sa adus înainte pen- 
veac ovvotasoiov uthhovroc gdrâfi. mevtodai, |! tru o căsătorie ca aceasta ce este a se face 
mep Eferaobiv map” juby, %et râvde mbv 1 acolo, care, cercetându-se de către noi, 
cponow: E636uov 6abuod bnăpyerw î€ aiwazoc: axe acest rost: este a şaptea treaptă de 
6 vâp ebyevtoraroc tv Xpyobat mvpirte “Pă- ! sânge, căci prea-nobilul între boieri dum- 
dubhoc xai vide rod &văotorăro» al riuto- nealui Radul, fiul prea-slăvitului şi prea- 
râzov Xpyovtoe Meydhov-Bopyino» Teopiiov ;  einstitului boier Marelui- Vornic Gheorghe 
K perţovhâoxovhov ,Eobhezat asi sie vata Creţuleseul, vrea să iea de nevastă pe vara, 
abrod Sâpray, Boarâpa îs “Hhivas wat a doua a mamei sale, pe Safta, fiica Ilincăi 
2vovrjy 70b Koyoravrivov” Î] 33 rod Koyozavri- . şi nepoata lui Constantin; căci sora acestui 
vov cobron dâehpijErâynz Eopey vihy by K ovo- Constantin, Stanca, a avut fiu pe Con- 
ravrivov, E8 ob Entybij Srâpa uwwwos Sâcra, i;  stantin, din care s'a născut altă Safta, cu 
uiirijp oi5oa rod prd&roe “Padobhov, +. 7. î. |  acelaşnume,care e mama zisului Radul, etc. 

Safta eră fiica, lui State Leurdeanu, ce aveă soție pe sorta lui Stefan Cantacu- 
zino Voevod (fiică a Stolnicului Constantin). Legătura genealogică e aceasta; 

“ Constantin Postelnicul 

Constantin Stolnicul Stanca 

- Jlinca-State Leurdeanu - Constantin Brâncoveanu. 

Safta 'Leurdeanu E Safta soția lui Iordachi Creţuleseu 

- i Radu Oreţuleseu 
(Ghedeon, Ravov:xai Ararăcze, I, pp. 159-61.). 

MXCIV. 
Însemnare că loanichie Caragea, fost Patriarh de Ipec şi acum Mitropolit 

de Chalkedon, călătoreşte pentru ajutorul Bisericii celei Mari în Moldova, Țara- 
Românească şi alte părţi, cu menţiunea darului făcut de Constantin Racoviţă. 

Bic ci 4 Mohofiay răy Eâore nowyyeto „... În Moldova i-a dat patru pungi 
zsooupa 6 jreubv KRovorayrivog Tec, i Domnul, Constantin Cehav, dăruind bine- 
yapilâpevoe tb nutpini) edepritryj Pepuobuw 7& !  făcătorului părintese Gherasim de EHera- 
“lpaxhetas, o mb pphoo5oavra, zovwiaia .  eleia, afară de eumaşuri de brocard de aur 
d ! iepă ăpzta | pentru sfinte odăjdii..., 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e., p. 365.) 

MXCV. 
Kritias, dascălul din Constantinopol, către Nicolachi Caragea (viitorul 

Domn), care pleacă în Țara-Românească, dorindu-i a fi bine primit de Domn şi 
găzduit „în casele lui“ şi „a fi cinstit cu demnitatea de grămătic“ (restul, complimente). 

“H Entotoki, zob matpoc wo» pri; apbs râv Nixohăxry Kapartăv, ăzodquiioavra 
sie Bihaiov. 

“Hye wăv ec Su mpohubivroc ză că cihzata Mpăvmnara edvoluc ăxpatevabe nai 77 
mepi îuă ebyvowoobys &vapyeie robe xapaxripac owlovra: îvecopidmv & Em” abroic oh tie 

7opobone Titovije re vai repteas. "Hoav 8 ră riv Woyijv ra6pd5vavyră wo: ză duerntodat ce 
bpâe sie Obyxpofhayiav, mb ebuevode anodoyîe tea zapă 705 dmhorăzav wai eboz6eo- 

răro» fppeudvoc, rd xaradeyijvar îv roic oizeloie zic abrod Yynhârqros vai îi mâai, ză rert- 

p1]90a 7 rad vpapuarixod atbwar: ebepave piv oby radra, rijy Euijy Woyijy ră ară că



edroyp.ara, ba îmhoră vai Gabuaros ta ai ppijotalis daia ris 660 0520 sDroyizs 2p0- 

spovra, “O 83 pdhora uorezljinaă ov ră ozhăva. uni ttatolov Tdovîs 7ij? boy ya 

mere, nai pă ay Edote pot Onvpăbeobat diatov iv îi & 2poaipeoet rije Ehhoyiun 60» 

Ails ăperi, xi oi râs ametas ai oi tije tus veopyiae Davpâotor xoi fâtorot %apRti, E? 

oie aoOarariv piobyra maptăeiv ob îeoyob rije dă “panudrov zapuubdias revatoy: 0558 

zabrby ntnovbas moie nohhois Ti) ris TOX1S ura oh) ovuperafzhhousvots uzi Tă PpOVI HAS, 

xi ri 105 norauud Gabăoet xi adră mă Biuoua marahbovov, GĂĂG, ua Ev ebrwylo, TO veie- 

visa: vopitov, my zhodrov rijs Wo/he Exete 2pd oodxdpây ai cîis ăpyaiae edvolac Xa 

ddaorahac ri vip Garehsic neprratouevoc, va xadmrajrăv Gatpoviwe AATAGTEpst; T0ic 

îmnowlote, ai Gapioc pâpetv Gwodoyeie Tây GE HerooHiXdtY Nâţay my 8 0xoljs Grâpmow, 

usi cabeny zopaubijono6a: we mpotpenet vpătpaot mpăs că ethuic, zi ENhăda Coviiv E 

av îvâvroy brodexybovoi ze vot ăvautuvionovaty, îv Eye Bvrpoțâv nai ră ois 2apăv Ti 

ăvaspvbae. ăvvâevos Egarpes. "AMP, & gin ai. Enepaoroc voyâ, Bo Băy ărhre 2600 meţi 

că ui zi iv ebpviay me vai apyivotav .rErpouat, Gnpvociv side 08 VOTIXĂpUC păi OVETUp= 

Gâvae ris îpâc Bânoxahas 7oi dănias ămodehaonâra, mai oipat Evabhobe Ert soteoda voi 

2pfoufeiv 005 raie Axoaic răs Exppăoe!e, tăc ovvâias, răc Onavopeboete, Goa îv pOVLBTI,- 

pilote, Goa: Sy EwxAmoaarivole vpăppaoty, Ea re pede Xa z£ bmoetov sol, TO ptArăre 

ăxpoarii, ppăvov avăvăv diva» drejevovro mpoogwvobpevai re, oi mposhodobuevat, AXĂ tine 

14 ovvejela, Tây TOvov, 7ai TO “pa varepyaatisie vai WOVOVDRi 2pbs Tr Gbugrt ua Ti] 

poi îjrovras Xa Exvevevptouâvoc 7oic Shoe sie mpiy &v ovare ehroviae 2ARER TOO X00. 

zpbe rd “ppâgerv Smoz Anonăpvuz, Ya. Dmetortov "Opfpw 7p coc frepă: GYpOdGVTL Toic 

omora" wovodzi Boxodatw obrov &montepbtuofat p.ov 13 paneteboat Tîje Bavolac, DnexSTĂvTEc 

10 râv opowmiâny dh, %oi Ti) doeveia, rod aoparoc: Tabrj tot ore rd mpiv Ev xobTrote 

optera vădhoa za 5 fodwâc, dă wa 0 vos ăroyoc, x Îi yetp dzohuac,- 10i 6 Xoţoe 

axaie, ăi mâvra (ppobăa otaijrivt jewodbep r TOMaG/6hE 2apr3bpevta mai dteppb1u6Ta, 

îoa apiv Gmooodv ăvdeiv mai dxmătew Epaivero, Kai rod” &p iv mb mwhbov pă E2 lravâe 

ipac îmetbaabat ov Thy Xortortja păupast pote: 6 ăyhos ri ai. ppovridee mai abvesie 

zoyoMar ai îi rod obuatoe tv fapordrep ystwâw detvij maxonâdeta, xoi. mă maie s6 E0ows 

zarafjpoaie rr yetpâyt Gbvex e vyoomsbeodar, dp bv ăia jerpepioy naBâv xai oi 6yot 

oyxoraboăvrec 17 Gvunentjjâtes 00% go m Ey&vovro ai 2pă6 Vpariiv ă-/p robăe i5dijva: 

oi Opray.Gedoat xai rijv Gijy dxoijy în. re ai. Wo-[ijv GR000dY vorabidtar mai XaTarottebsot. 

"Eerăi, râac pixpby vonveboae Tây mepiiotanutvey ai EvOXĂObITAY XANAV ebxatpias Tpbe pati 

îmehafâpny, 08% uvrjsa “1pățar sot Ti zopobouv îmtorohiy, AGO 'păv Ev XGIole va To- 

prrâjs dmpifetae vai ois 7 xowaorixi, peip Xa detvâri,e To frijzopos voie nepi. XâYow Moe 

ai diay edouafzatw ste 15oviy aporifizzav Enteă, zâ0no 08 zmpestărijv ai eîhTpoD Bla 

za0da 2E adrâv omhăt/wov ăvaphețontvob. At 3 mai ănodoyâe ăfiav radeti FTSE! +a 

zdpvopovijoets xăv TobTe Ti) oizodey peri ve/onpăvoc, 4o role !oote ud dtdaordho» 256 

rhobyavoy padmriiv eăvotzc u&rpote ăpaive: zbv poobvra vai Goe dprepopiippzvov TR văz 

zi ară 05. Ilpie 8% ri hay 20 xeyaptu&vri Edvola YA evopnobwr 70 Gif "13 Tiivăe 

3zwpErpq6v Ti jăpty, ăzodobs 70 Dimjhorăzop vai pthogploto Tep zăg E8 âu.0d Orerhoutvas 

mposu»vijszts pară ob Zaflixovros csfăapatos To Îjrepov adrod “Toa, 45 Xonacat 9» 

atăoi ziv zăvriuov Betty, ăvazhrpobv 7 îpbv bozEvnpa, 10 Ava paTTol Got ări rabrod AR0- 

-zaigovrat Ypres), 

(Bibl, Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MXCVI. 
Constantin Mihail Racoviţă, al Moldovei, dă scutirea de sarcini mănăstiiii 

Pantocratorului din Botoşani. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

1 D. Ghedeon observă că „nu ştie de s'a trimes această scrisoare“, 

1121 

7258 (1750), 
8 Februar.
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1750, 

15 Februar, 

MXCVIL. 
Constantin-Vodă Racoviţă către Compania Grecească din Sibiiu, pentru 

Chiriac. afacerea negustorului fugar Zamfirachi 
+ i "lodywne Kovoravrivoe MiyaA “Pa- 

xodirta Boefi3ac, îhsw Geo Adfevrne za 
Tjrepâv MoMBofhayiae. 

“+ "Evrubraror vai XPnStubraro 2puua- 
teva pouaio: ris Koy.mayias rod Xtyiov, 
ziy "Ewrtpărară ue patperobuev” stra îyrai- 
vovree &y eănpepiy. [pâuua cae îhâfouey, vai 
ră papâpeva ExuraMâbapev, Mae pătpere 
dă mănotov zpayporevrijy Zoptpăxqy Ko- 
pân, dr05 tăavetotin) zh rade adt50 Tparț= 
warevrăe rod Stpmtviov, ui Empoya" 6 ânotos, 
Epăbuevoc 836 eis Tiăot, didovrăc uue riv 
stânatv Evac npaiuarevris mod rod E0qr0d- 
cey, sndabny xai îijrov wparmutvoc 830, Stă 
posraiije uac, Kai, ned: i) "Eveubras ou 
AmOxaTaGTijosTe Emirponov îx uâpovs oae 
bv 2bp Amyirpiov Biwovho, ai my oret- 
dare 850 mpbe înde naponahâyrec ue “du 
vă fernodţj 6 fmbeie pewyaros ypewsris, 

R
e
 

e dx e = 7 - - Xa, Soy ebperoby novră rob, îi sie robe y-.- 
Apo» Onob eva wati rov, Zonpa 1 zpăr- 
para, vă dodody Eyyphewe sic ysipae rod 
sipnuăvov Srirpâno» os xp Aiuqrpiov, vai, 
Aotz6y, ară Tiy naparădeaiv oac, rby Epo- 
Tijoupey, Thy Eferdozuey moMhăxic, ai ue 
ănexpidn du Hozpa rsheioe 9y Eye xovră 
Tov, MEyovrac xai cobro în ete uati rob 
uiay mocorara Xonpov, pai Eva 

PA 

s ăvOponoc 
7ob, 6:05 1tov xovră 79», TĂa ră Exheţe ră 

vă Epoye. 
Ta LA 4 2 3 2 A SAoe Tăvtoy, uovzx6e rob â(lirnoe vai Enm- 
pamâheae ză vă răv orelhopev adr60y, sis 
ri Evuuârjra oae, dă vă xotrăt robe 
Aoaptp.obc 7ob. 

NY + + 2 , = - . Bic abrb îjzov za 1 vbun rod Ezirpânov 
sac, xp Anuijrpiov, vai Et uz rijy oimeto- 
BeX4) jhooiv rev xai pă Tijv 7vouiry voi 70 
Enirpâno» Gmod pic toreihere, 1505 God răv 
areoney arăt, zpbe siiv "Eyriurmra Gas. 

toăxt rob uă ră doxpa rob, vai 

Aotzoytâod &nod oâc pâpouzy pă tă zop6v, 
ami Gac didouev ri stâmarv rabriiv sie âr6- 
xptoty cae. Lă 65 Er oas nohdă wa ebroyî, 
pro, Peopovaptov 15-rm. 
Tic "Evrudrnirâc os ebvovs: 

- Jo Constantin Voevoda. 
î2 (Vo:) Topic eveporărore za prjo.otărats 
poualoie apayuarevraie. ri Bouzaviae rod 

Sp,niwviov, bypâe. 

  

lo Constantin Mihail Racoviţă Voevod, 
eu mila lui Dumnezeu Domn şi stăpânitor 
al Moldovei. 

+ Prea-cinstiţi şi prea-folositori negustori 

greci ai Companiei Sibiiului, ne închinăm 
la cinstiți dumneavoastră; fiţi sănătoşi în 

fericire. Scrisoarea voastră am primit-o, şi - 

cele scrise le-am înţeles. Ni scrieţi pentru 

un oarecare negustor Zamfirachi Chiriac, 

care s'a împrumutat de la negustorii de 
acolo din Sibiiu, şi a fugit; care, viind 

aici în laşi, dându-ni de ştire un negustor 

care-l căută, a fost prins şi a fost închis 

aici, din porunca noastră. Și, de oare ce 
cinstiți dumneavoastră aţi pus epitrop din 

parte-vă pe dumnealui Dimitrie Voicul, 
şi l-aţi trimes aici la noi, rugându-ne ca 

să se cerceteze zisul fugar datornie şi, de 

se vor află Jael, sau la oamenii ce sunt 

cu el, bani ori lucruri, să se dea în 

seris în mânile zisului epitrop al vostru, 

dumnealui Dimitrie, — deci, după rugă- 
mintea, voastră, l-am întrebat, l-am cercetat 

de mai multe ori, şi ni-a răspuns că bani 
de. loc nu are la el, spuind şi aceia că 
aveă la el o sumă de bani, şi un om al 

lui care eră cu dânsul i-a furat, adecă 

desagul cu banii lui, şi a fugit. La urma 
urmei, el singur a cerut și sa rugat să-l 
trimetem acolo, la cinstiţi dumneavoastră, 

ca să cercetaţi socotelile lui. 

Întru aceasta eră, şi părerea epitropului 

vostru, dumnealui Dimitrie, şi aşă, cu 

însăş declaraţia lui şi cu socotinţa şi a 

epitropului ce ni-aţi trimes, iată că-l trime- 

tem acolo, la cinstiţi dumneavoastră. 
Deci iată că vă seriem cu aceasta, şi 

vă dăm știrea aceasta drept răspuns. Iar 
anii voştri să fie mulţi şi fericiţi. 

1150, Fevruarie în 15. 

+ Al cinstiţi dumneavoastră voitor de 
bine: 

Jo Constantin Voevoda. 
(Vo :) Prea-cinstiţilor şi prea-folositorilor 

negustori greci ai Companiei Sibiiului, 
cu sănătate. 

(Pecete de ceară roşie octogonală, cu bourul supt coroană şi literele 1. e. p. 8., 17—. 

(Jorga, Studii și documente, XII, pp. 57-9, no ovul.)



  

MXCVIII. 
Matei, protosinghel al Sfântului Mormânt (6 nporoobyxehoc 705 “Avion 

Two», Mar6aioe), către Compania grecească din Sibiiu, pentru afaceri. 
(Iorga, Studii şi documente, XII, p. 59, no CIX.) 

MXCIX. 
Constantin-Vodă Racoviţă, al Moldovei, întăreşte lui Meletie, trimesul 

mănăstirei Rhossikon de la Athos, privilegiul ce avea de la „fratele său“ loan 

Mavrocordat pentru capul Sfântului Panteleimon, adăugind, pe lângă cei o sută de 

lei de la acesta, încă cincizeci din vămi, de la el (Paisie adusese la Curte şi capul 

sfântului, care face minuni). 

| loăwas Roveravrivos Myo Tisyâv “Paxnfirta Boef6ăac, îhew Bsob AvOevrre 

mâoms Mokbofhajias. 
"Bneâynep, Getg ovvăpoat, ra” 6v atpbv iBvonev z05< Tpvepoviobe otaxas rîjs Moh- 

Bofhoyiue, EXBâvros mod TaWBITĂTO» £y lepâpovăpoe 29 mvebpatimoie marpăot Tată dp 

Meheziov zpbe îăc, xi Embeitavros pi ypoa6Govhhoy rob a5ehzo5 fp.âv 'lodyvov Nixohio» 

Boeâ6âa, dtopibov păsa Euarăv: Xată rijy iepăv wa csâaouiav piovijy rob veyadovăpropos xi 

tapamtnob Ilovrehetipovoc, Ti &y 76 pe rod "Adovoc, &vouatou&vijv “Posorxoy, 05 1ai zi 

7 pă 7 > dana m 2 a aa n LR _ a _ , , 

iepăv na oefaopiay Xăpay EnEpepe pât Abto5, MăoOrjuev dv 7 %a0” îpâc abGevrxp noduri 

dmodstaoba:, poaibvijoat, donăoastai te uri îp os 86sfypev, tdeiv 6hbozoay babparm, 

găstăueda zabray ze Xa Ti adrod Ilavootbrara edwevâe ua ebhafâc, ai Si, ob pâvov per! 

edyapioro vine deâoxauev i) Ilavoatârart mod ră mapă rod &3ehpod Îuâv "lodyvov Nr- 

zoo» Bos665a âtoposvra Exarbv poata, xară riv &dehzixiiv ăfiwowv abtod, GE noi 

detv &yvouev npoobijvat Emi robrate, pie păpst ră Vpbodbavhnv, wai Erepy neyrijtovra, Xăprv 

edhafeiac uertpas Tic mpăe 1 înptov 10 Bepuby Gwuhiinropa, Ab wat Gpilouey robra peri 

rije Îipetepas Tp000firqs Exourăy TevTijXOvTA, ai ămotpauvipeda di5oca. xar Eroc ai ăna- 

patriiros rij oefacuia îxebwp p.ovij zob dfihapâpov uzi taparixob Ilayredeiipovoc, Ex 76 pe- 

câpwv abBavrizăv Bopmpăzoy, Papă Tâwra Tdy -p6vov rs uerepas Îivenovize. “A nai TuerEpoo 

abBavua Xpoofobidp xpobpav 47 feâmoduev” En! ze 4al mode pe” pă xară xatpode pn” 

wazioovras Adbăvras mat îjyeyivae îv m AbBevreia rabrg re Mohânfhayiae ăstoduev, ae 

cboefeie x wobsove, vai ris dyrthijbewe rob “Amiov Enieouâvone, ămoâobva Xar Eytanrăy 

os ămapaienrov '/psos Tă Boprofivra map Îpây TodTA Xpiinara ste rijv pmOstoav povijy rob 

toumtzod llavreheiu.ovoc, axdâe  zap' ww BiBovrar ră râv mpoyevearepoy Abevrâvy, nai 

îmtnopobv oixeip abdevrixe „pooobobie. Ri 2 dare robrov, Îj vo 12 mpoatpsoet xx 

Ende, Î 1p6ro zheovextixd), Behjoz. moră borepijoat ri oeâmopiay &retyqy wovijv 70Ta5 T6b 

map” îăv Btoptobtvroc ă'ptepbpatoe za. Bomdeias, î Xhos Te wermorpăbat, î beeotv notijoat, 

3. Gobhiw âs6motat map XXĂOD TOD XAKOTPORO» TpbE zb Xopâvat ză Bstov sodro Epyov, 6 tot- 

obroc, e mheovenrie ai tepdovhoc, pot zăy “Antoy Thy Tagby ete avridruty ai Goiberav rby 

ce mâe toate zic voyje vai rod oowazos rpozbâvovra, 89 oie Gobheberat, 2prodoazr 49 

ăvrtuuap 09, MĂ iv Ti) wehhobon poz ăwriâtnoy. "Bv Szet pu”, &v puri AboVsTo. 

lo. Koysravzivoc Bozfidac, „ab, Abyoboro YI. 

(Bibi. Ac. Rom., căpii moderne de documente greceşti.) 

MC. 
Egumenul de la Sf. Anastasie din Salonic aflându-se la Bucureşti, ca şi . 

categumenul Sfântului Joan din Focşani, Teoclit, cu toţi ceilalţi părinţi ai ziselor 

două mănăstiri, pomenesc îndatoririle de la Grigore-Vodă Ghica. 

Doamna lui Ghica. Zoe, dă satele Rupta şi Bucuresti pe apa Puzăului, zps zh 

vânos ră Mapnidas (în părţile Brăilei“). Fac odaie de vite, stupi, ete. Se decid a da 

pe an la Constantinopol ajutor la casa Doamnei grâu, orz, ete. 

Pecete cu: Bohorip!0s 1f;s “Asptas "Avnorastas 27, Pappanolorpias sis Mzţahwzoniws Besahovtur,s. 

(Archivele Statului din Bucureşti, Sf. loan de la Focşani. VIII, 9.) 
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1750, 

18 Mart. 

1750, 

3 August. 

1151, 
20 Septem- 

bre.



MCI. 

Ghica. 

ame "Umpopriterat râ re Iorprăpyq KRu- 

pie za re Apavopâyp ri Ilopras "lodyyyj 
ră Kapra Î râv Konptov rapay, zai 

1orcmtopobyra adroi oi 5ho he arie. râvy 
rotobroy Gopbfoy* 0fiay marabi6ăteroi rob 

Opâvov 6 Kăpihhoc. 

"Eewpiod 8 sis riv 'Teve3oy zai 6 Apayo- 
e. = A 31 - 2 pop m nâvoc ris lloprac "owns 6 Kahudyrjs, 

vai, peraneuosie and Bovropsri, Vivera 

Aparţou.ăvos rîjs Ilâpras 6 MarBatoc, debrepsc 
vide rod 1jrev6voc [propia Lia, 6 ai 
vawphe rob Xarpăvob Lewpyiov, viod rod 
Mausă-Miyâm, dor, Aantxeyovtâc în rod 

nbevros Abb&yrov propia» Paine, &vip- 
"poe, 8605: /prjpuătoy 0b4 OXiy%) Tate ptooxd- 

hote xal vamonoloic roic mpobfmjdsiai, Xov- 
detudya Sha xai "Aphevin PAnnor, ră 
ă Exipoprtodi) 7) rapayă 1âv kozpioy re 

Pa 

me Kopiăo mat 7 "od. Body xoi 

Ey = 

vă &Enptoboby, pâvov ai p6vov d vă xn 

3paop.ăvoy ris Ilopras rbv vapliny rob Mar- 

Gaîov.... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., p. 367.) 

Însemnare despre înlocuirea Dragomanului Porții loan Callimachi cu Matei 

„„„„Se pune tulburarea Ciprioţilor [eari 

vin să se plângă la Constantinopol, pentru 

dări grele, contra muselimului lor] în sama 
Patriarhului Chiril şi a Dragomanului 

Porții Ioan Callimachi, şi sunt învinuiți 

acești doi ea pricinuitori ai unor astfel de 
tulburări ; pentru care se şi dă jos din 
Scaun Chiril... 

A fost deci surgunit la Tenedos şi Dra- 
gomanul Porții loan Callimachi şi, adu- 
cându-se din București, -se face Dragoman 

al Porții Matei, cel de-al doilea fiu al Dom- 
nului Grigore Ghica, ginere fiind-al Hat- 

manului Gheorghe, fiul lui Başa-Mibhali, 

care, în calitate de capuchehaie al zisului 

Domn Grigore Ghica, a făcut, prin dare 

de bani însemnată celor mai sus pomeniţi 
urâtori ai binelui şi făcători de rău, adecă lui 
Soliman şi Armeanului Agop, ca să se puie 
tulburarea Ciprioţilor în sama lui Chiril 
şi lui loan Callimachi şi să fie surguniți, 

numai şi numai spre a face Dragomanal 
Porții pe ginerele său Matei.... 

MCIL. 
Însemnare despre moartea lui 

fiului său Matei. 

„u„Oviove 6 Abfeyrns Lprvopos Latuse 

sie mb Bovzovptou, xoxoiarpebleic apă 75 

ăpytatpod rob Mupoiji Măvov, dos: o 

Bopioavroc adr rijy hevovăvrv ohpâvov Bn- 

praziiv za Nidaprov abrâ Bavdomov Era'a- 
v6vros, nat viverat 1peuăv Bhoxiac 6 îndeic 
Bpavouăvoc ris Ilopras, vide rov, Marbatoc, 

zi owvepysia rod îmB&vroc mevrepod rob, Xar- 
uăvov Lewpţiav, ăGeriioavros Xa mapabâyroc 
ri me dabtiamy xai râs ăpăe rob Bavâvroc 
Vpqiropio» [wixu, darie dtsero ră vă abfav- 

reboy 6 peitov rijv Tjxlay vide rob Exap- 

" hăroc, Entoapeboas ape nhaioras Gouc eis 
-o056 zapufăras Tis mpooravie rob. Livezat 

53 năhw Apavouâvos râs Ioâprac 5 abrâe 
love 5 Rodpâyne. 

Poioas oby ete rd Bovxovptor 6 Tirauv 
Mardaioc, zapodâroa zăyra Gefiprţaye ră ris 
Îmenovetac, 05 w6vov aărâs, Gh)... wi o! 

mepi abrâv, “O Ilogrâhyioș rob, "Adstzvâpos 

Grigore-Vodă Ghica şi scurta Domnie a 

  

.... Moare Domnul Grigore Ghica la. Bu- 

cureşti. rău doftovit de doetorul-eel-mare 

Mihail Manu, care pentru dare multă de 
bani i-a orânduit aşă-zisa feriacă cerească, 

şi i-a căşunat o letargie de moarte;. şi se 

face Domn al Ţerii-Româneşti zisul Dra- 
goman al Porții, fiul său, Matei, cu ajutorul 

zisului socru al lui, Hatmanul Gheorghe, 
care strică şi calcă diata şi blăstămurile 

murindului Grigore Ghica, care orânduise 

a fi Domn cel mai mare în viâstă fiu al 
său, Scarlat, grămădind câte blăstămuri 
toate asupra căleătorilor orânduielii sale. 
Și se şi face iarăș Dragoman al Portii 

acelaş loan Callimachi. 

Ajungând deci la Bucureşti Matei-V odă 

purtă cu totul pe dos ale Domniei, nu nu- 
mai el, ci şi cei din jurul lui. Postelnicul 

său, Alexandru Suţu, fiul lui Dracu Suţu



  

5 xoortoc, viâe rob Apăuov Xobrbon, 5 zi 
Meras-Saenozbhat ris rob Xptarob Mess 

"Bax)noias, sis âtdoraua TpOv prvv Exapev 

eis rd Bowzonptor: rptăvra. Gto, etnoat 

TO 7upinods Ai mevijira ospăăptăec, voptoas 

pdrobe rd vaâăd: napă zob AbGâvro», we ov- 
dfăv, — ăvpozove dy poinons, 

i ămpoveis, aa Etmuioe pă abrb 

dilov riv Bismapiay 6:ă ră prhoxprip.d- 

16, tob' Oe ăppovnee ăp a8tob y Exhij- 

povay zhfoy mb devânevoy opâptoy. Ebyapts- 

mid dafetv mb zobe mepioootâpobs p.dv0y 

05% G 

. A dex afiyete orâpo,, tă vă rade vu Xp/av- 

as, 5 Cipla ris e Bromagiac mai Tula 

cîe ppawovelas" xot od wâvov 6 Ilocreh â€ 

ma, ăhă ua 6 Snabăyrje 705, N6ănos 

“Poootros eră robrot Gorj pat POTSTOĂNI. 

“Ooabroc xai 5” Asţas rob, Amritpros Sodrtor... 

Aoxera ămd ris Bhoyiac 6 Abdtvrrje 

Marbatos ri, xaraxpadți, rob re Mrponohr» 

pai ră ăpyânoy, îiteuoveboae Bizyiac ârppo- 

„torora viva 2vvea, A RONNIjS dd0ews Vpri- 

uazziis ntumerat fipeuy sie tiv Mohâabizy. 

"Rgoptodn we sis rhvy Xiovy 6 mevfizphe xi 

aamizegoptăs mov, fijBete Pebprtos Xary.voc. 

“HI pannngaori, 2 Bhăguv Ertvev ele Ti) 

[led dă rob Srezavăun, meurbăvroc ue 

vaxtăpt, Gmep 83600 1 Sovheây Magwobr 

via Iapaoevi. Nohrevâuevoc 6 "Enirponoc, 

3toproe rây Tebpitov, tă vă âsifij m Sovh- 

zăup Be avale abrâe, vai ăi 5 Marbaioe. 

Eis ard sie xai vănotoy Giuaty, Gov 6105 

5 Bebrepoc youfpâs 705, Nixdhane “Pooosros 
a 
Yaadăpne, dă ri ăvotay rod Mariaiob, 

O
a
 

ăreporobpyet sis ră BowxovpEort ză DI OROTa. 

"0 Teoppos, si za 2wpobeic, 
dy "Ezizpozoy, în 

NETĂ V4R0ÂY, 

vid 

sh sie ziv Rovoravrivobzohw. Oi won 

ză
 îs Gat Apjpâtov ps 7 

a 

. PA > pr a 2 Lă . £ 

senat Tâv Edehayadoy Tod 05:05, bzspmoh)o! 

durec, Evaveălnmo ăvaveboat âv abrob vai 

ziv Booosiay rây Popaioy... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 367-9 

care eră şi Mare-Skeuophylax al Bise- 
rieii celei Mari a lui Hristos, în curs de 

trei luni a făcut la Bucureşti treizeci de 

stolnici, douăzeci de păharniei şi cinzeci 

de serdari, puindu-li-se pe umeri eaftanul 

de către Domn, după obiceiu, în Divan, 

— oameni 'sălbateci, de neam prost şi fără 

înfăţişare, şi a păgubit cu aceasta nu puţin 

Vistieria prin lăcomia lui; căci ca boieri 

ei nu mai plătiau așă-zisul șfert. S'a mul- 

țămit a luă de la cei mai mulţi numai 

zece coți de stofă, ca să-i facă boieri, cu 

paguba Vistieriei şi: necinstea Domniei; şi 

nu numai Postelnicul lui, ci şi Spătarul lui, 

Nicolae Ruset, cuteză zilnie lucruri de o 

samă cu acestea. Şi tot așă Aga lui, Di- 

mitrie Suţu.... ' 

Se izgoneşte din 'Para-Românească Matei- 

Vodă prin plângerea Mitropolitului și a 

boierilor, domnind în 'Tara-Românească, 

foarte fără minte, nouă luni. Prin multă 

dare de bani e trimes Domn în Moldova. 

dar a fost surgunit la Chios socrul și ca- 

puchehaiaua lui, zisul Gheorghe Hatmanul. 

Plângerea Muntenilor sa făcut la 'Ța- 

rigrad prin Ştefanachi, trimes cu mag- 

zavul, care sa dat Sultanului Mahmud 

înt'o Vineri. Cu „politică“, Vizirul a sur- 

gunit pe Gheorghe, ca să arăte Sultanului 

că el greşeşte, şi nu Matei. Întru aceasta 

aveă şi oareşeare dreptate, de oare ce al 

doilea ginere al lui, Nicolae Ruset Spă- 

tarul, pentru lipsa de minte a lui Matei, 

făceă la Bucureşti fel de fel de minunăţii 

ciudate. Gheorghe, deși surgunit, după puţin, 

dând bani Vizirului, sa întors iarăş la 

Constantinopol. Cei mai nebuni din dori- 

torii de bine ai sfântului (sic), fiind peste 

măsură de mulţi, îşi făceau fantazia că vor 

puteă înoi prin el Împărăţia Grecilor.... 

MCIII. 
Înscripţie de pe o biserică necunoscută făcută de Constantin-Vodă Brân- 

coveanu. 

Kobâpbsazo zâvz vadv at 305 Boy 

szawsiyon îazâv Owrepofha/is 

amuvopos, Mapavroâăvav, 8:05 

a6hreâpe Măpipr Tlapasrevi di 

vacă cb 1152, 

Pe GS60$, 

, 
t (i) 

(Bibl. Ac. Rom., copii grecesti moderne.) 

A zidit această biserică în strălucire 

cu cheltuiala lui Constantin Brâncoveanu, 

Domnul Ungrovlahiei. frica lui Dumnezeu, 

muceniciei luptătoare, Sfintei Paraschiva, 

la 1752. 
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MCIV. 
1752, Însemnare despre numirea şi sosirea la Bucureşti a lui Matei-Vodă Ghica. 

1-iu Octom- _ A » az . = 3 o : bre. 1752, Abyoborov 30, Eywev Adfisvrne 5 1752, Avgust 80, s'a făcut Domn Matei 

Marain Boe665as, mai ci | 705 'Oumwfpiov : Voevod, și la l-iu Oetomvrie a venit în 
ijXBev sic mov Opovov mijs Bhoylas. -|  Seaunul Țerii-Româneşti. 

(Bibl, Ac. Rom., edpii greceşti moderne.) 

“MCV. 

  

1753. Însemnare despre trecerea în "Ţara-Românească a lui Constantin-Vodă 
Racoviţă. 

a. Ispmerae Treuv eie riv Bhagiav 5 „„„„Se trimete Domn în Ţara-Românească 
Kovorayrivoc Tiryăvijs “Paxofiriac, Tirepo- Constantin Cehan Racoviţă, după ce dom- 

veboac Mohâafiae vivace dăxa mpbs zis | 'nise în Moldova zece luni pe lângă cele 
rpoi 1... trei... 

(Atanasie Comhen Ipsilanti, o. c., p. 369.)' 

MCVL 
1753, Milco Stolnicul către Compania grecească din Sibiiu, recomandând pe un 

10 Iulie. călugăr de la St. Munte, 

(orga, Siudii și documente, XIl, p. 67, no CXVIII.) 

MCVIL 
7262 (1753), Matei Grigore Ghica, al erii-Româneşii, dă un ajutor bănesc mânăstirii 
l-iu Septem- Vatopedului din Athos. | 

bre. 
(Bibl. Ae. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCVIII. 
1753, Privilegiul lui Constantin-Vodă Racoviţă al Ţerii-Româneşti pentru aju- 

20 Oetom- torul mănăstiri Rhossiko dela Athos. 
bre. 

Io Constantin Mihai Gehan Racoviţă Voevod, bojiiu milostiiu gospodar va- 
lahsehii (sic?) | 

Tubitoriul de oameni Dumnezeul nostru și ziditoriul a toată făptura, a celor 

văzute şi nevăzute, prin Scriptura cea cu totul sfântă şi dumnezeească, prin cea veche 
şi prin ceă noaă, totdeauna ne îndeamnă, ne învaţă şi ne povăţueşte ca să călătorim pre 

calea cea mântuitoare de suflet. Măcar că şi prin alte mijloace de fapte şi plăcute lui 
ne îndeamnă, ear mai ales prin milostenii, pentru că zice: milostenie voese, ear nu 

jărtfă, şi earăş cu milosteniile să curăţăseu păcatele. Şi, osebit de acestea, şi de altele 
multe, ne îndeamnă și ne poruncește Domnul Dumnezeu prin Vechiul Testament, ear prin 

cel Nou însuş stăpânul Hristos, prin Evanghelistul Matei, zice: fiți milostivi, precum şi 
Părintele Vostru cel din ceriu este milostiv şi, earăş: fericiţi cei milostivi, că aceea să 

vor milui. Şi așă, eu acest cuvânt, ne bucură și ne încvedințază, zicând că: de vom da 

şi un pahar de apă rece cui lipseşte, nici acela nu-l va lăsă să piară făr de plată. Dar, 
de vreme ce aceasta şi altele asemenea sânt plăcute şi bine priimite înnaintea lui Dum- 
nezeu şi resplătirea lor le este bunătăţile cele cereşti şi vecinice, oare cu cât mai vârtos 
sânt priimite milele şi adaosurile ce să dau şi să adaog la sfintele şi dumnezeeştele lăca- 
şuri şi mănăstiri, unde totdeauna şi neîncetat să laudă și să slăvește numele marelui şi 
atotputernicului Dumnezeu! 

1 V. mai sus, p. 1181, no MGIŢ,



  

Acestea dar şi ca acestea din Sfintele Scripturi auzindu-le şi cu inimă zdrobită 

şi smerită a le urmă poruneindu-ne, cade-să şi nouă a socoti cele pentru Dumnezeu şi 

pentru suflet, ca să ne putem învrednici şi noi a auzi dulcele şi cu totul plin de bucuri 

glas al Domnului Dumnezeu: Vino, slugă bună şi credincioasă, întru bueuriea Domnulu 

tăm. Eată şi eu, robul marelui şi pră-înnaltului Dumnezeu, Noi Constantin Mihai Gehan 

Racoviţă Voevod, cu mila şi darul lui Dumnezeu Domn oblăduitoriu a toată Tara- 

Romănească, rădicându-mi mintea şi cugetul la ceriu, şi cu gând curat, din inimă voioasă, 

având mare evlavie cătră sfintele și dumnezeeştele Jăcaşuri, socotit-am Domniea Mea pen- 

tru sfânta mănăstire ce să numeşte Rusico, dela Sfânta Gora, unde să cinstește şi să 

prăznueşte hramul Sfântului marelui mucenic Panteleimon, la care sfântă mănăstire şi 

sfintele moaşte, capul Sfântului Panteleimon aflându-să, au năzuit aicea, la Domniea Mea, 

şi însuşi călugării dela această sfântă mănăstire, aducând şi sfintele moaște, capul sfân- 

tului, şi cu mare jale arătându-ne slăbăciunea şi multa lipsă ce, de întâmplările vre- 

milor, şi mai ales şi la multa datorie întru care să află această mănăstire, ea o corabie 

învăluită de furtună, şi cerşind dela Domniea Mea milă de ajutoriu, râvnind am râvnit 

Domniea Mea ca cu oarecare adaos de ajutoriu şi de întărire şi spre mângâerea părin: 

ţilor călugării ca să află la aciastă mănăstire, a ajută şi a mă face ctitor nou la mai 

sus numita mănăstire, întru pomenire vecinică, și printracest cinstit al Domniei Mele 

hrisov am întărit ca în toţi anii să aibă a luă această sf. mănăstire dela Oenile-Mari 

250 taleri, eare bani să se dea nelipsit pe toţi anii la mâna călugărilor ce vor veni dela 

această mănăstire la zioa Sfântului marelui mucenic Panteleimon, adecă la 27 de zile a 

lui Iulie, după cum aseminea milă am făcut Domniea Mea aceştei sfintei mănăstiri și 

dela ţara Moldovei, cum arată hrisovul Domniei Male. Pentru care milă ce am rănduit 

Domniea Mea să se dea dela Oenile-Mari în toţi anii la această sfântă mănăstire, aşij- 

derea şi în urma Domniei Mele pre carele va rândui Domnul Dumnezeu şi-l va în- 

vrednici a fi Domn şi oblăduitoriu Țării-Romăneşti îl rugăm să întărească mila aciasta 

şi prin hrisoavele Domniilor Sale, ca să se dea mila aceasta nezătienit la, această sfântă 

mănăstire, ca şi ale Domniilor Sale hrisoave şi mile ce vor face, să fie în urmă ţănute 

şi nestrămutate de cătră alţi Domni. 

Întru aceea Domniea Mea am întărit hrisovul acesta cu toţi cinstiţii şi credin- 

cioşii boeri Divanului Domniei Mele: pan Barbul -Văcărescul, pan Constantin Năsturel 

Vel Ban, pan Constantin Brancoveanu Vel Spătar, pan Ștefan Văcăreseul Vel Logofăt, 

pan Constantin Strâmbeanul Vel Visternie, pan Radul Creţulescu Vel Clucer, pan lor- 

dachi Djanet Vel Postelnie, pan Dimituachi Ghica Vel Păharnie, pan Drăghici Gre- 

ceanu Vel Stolnie, pan Lascarachi Giani Vel Comis, pan Badea Ştirbei Vel Sluger, 

pan Iordachi Caragă Vel Pitar; ispravnie pan Ştefan Văcărescu! Vel Logofăt. 

Şi s'au seris hrisovul acesta în anul dintăiu a Domniei Mele aice, în fara- 

Romănească, la anii dela Zidirea Lumii 1262, ear dela Naşterea Domnului Dumnezeu şi 

Mântuitorul Nostru Isus Hristos 1753, Octomvrie în 20 zile, de popa Florea, dasealu slovinese. 

Io Constantin Voevod. 

(Alonogram.) 

Stefan Văcărescul Vel Logofăt, npounrox. 

(Codrescu, Uricariul, LX, pp. 195—8; Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne 2.) 

  

MCIX. 
Matei Grigore Ghica-Vodă, al Moldovei, dă pe an „şcolii de ştiinţi“ gre- 

cească din Constantinopol 150 de lei. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

  

1 Ediţie: Dugăescu, 

2 În copia Academiei e vorbă de 150 de lei numai. 
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1754, 

2 Februar. 

1754, 
April. 

MCĂ. 
Insemnare despre rcaua cârmuire în Ţara-Românească a lui Constantin. 

Vodă Racoviţă. 

ama efoţet waxe ră rije jțemoveiac To» „„„.Conduce ră ale Domniei lui, Con- 

Kwvoravrivos 6 Tlegâvne' oi Ăppavree 23 stantin Ceban; boiezii nu l-au ţinut în 

ț 
ma sis Exalvovg 6obd abrol 1idzhoy, dA od voiau ei, şi nu după voia, lui. Pentru care 

capuchehaiaua lui, Manole, cel care din 
gelep ajunsese Spătar, surguneşte cu po- 

runcă împărătească în Cipru pe cei doi 
fraţi Văcăreşti, ca fiind mai îndrăzneţi 
decât celalți.... 

răy 2bripodoay zni îdehov vă 18 ră Grorpi- samă şi au voit să dea slujbele la acei ce 

xară Tiv Behnaiv rov. “ODev 6 xantmeyamtăe 
May A SR : * 

rob, Mavoins, 6 ănd rbehsrns 7evâuevoc Ena- 
Bâpre, ctopiler pă Goothnby Optoţiby sic rijy | 

Krpoy robe 8bo ăBehoobs Bawaptowovhoss, | 

W< TohWp6Tep556 Tv XORĂV,.e. i 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, 0. e, p. 371.) 

MCXI. 
Milco Stolnicul către Compania grecească din Sibiiu, despre tăiarea dru- 

murilor de negoţ de către „oamenii răi“. 

„a. "Oa stvat mal oo păac eic tv „.„.Că este şi frică mare pe cale, de 
, . , > aa i gi a a . 

âpâpov, ămb xamobs âvâpozove, noi 38 îjp- ! oameni răi, și nu poate cinevă să se mişte 

mopei mivăc vă avi bâvoc, xopis abvrp6- ! singur, fără întovărăşire.... 

Play, e. , ; 

(Iorga, Studii şi documente, XII, p. 67, no CXIX.) 

MCXII. 
Matei- Vodă Ghica, al Moldovei, întăreşte daniile anterioare, pentru 150 de 

lei pe an, către mănăstirea Rhossicon de la Athos, pentru minunile Sf. Pantelimon!. 

love MarBaioe Fpavopio» Taixa Bneâiăas, îxEp Beob Addvrne nâare Mo)- 

Bofhayias. 
Kni mâom văv ai mpăc tobe âeovâvovs ebnotiat xoi dyaboepyiar, vară râs uavdsic 

e d 7 7 A 2 A. Bi - 9 . N = A ml 

05 Soripos îu.âv înaviehizs, ovuGăMho»a ză pEŢista mpos Ti T6y atovioy ăabâv ărohava!y 

za Emiroyiay. Av abrây al “ţăp; me âv ăpyirextoviny ăprâvoy, râs îpocrxobone xahhoviis 
> . O. a Pi r A - . a 2 * Hi = Pi + Aa Pa 

ămohadoy 5 râv down ăpetâv Baude, ăvotmodousi zăv Ev Kopimp vzăv mâhetoy, nai Eyxatatuile! 
A pr s, a . A e a x >» 7 

îv zobro rby Sveprodyra' oby toy 88 at mpbe 1056 belove vuobe xoi tepăs uiovăs: pe tu- 

: * A , = pă ÎI . a > x A 

prqros tvâpevat ai ovvăpopoi vai avrthijbete, "Ivy orevă văp ÎM6vToy TV mar Mbrăs E% 
Nur a 7 7 e * ) 7 

zây matpraây meptorăosoy ua ădenzhijhov detvâv, rayorâzrs, be olâv ze, mai ATpovauciata» 

“pitabo ris tawmovptas' Xăhoe tăp dv, ij Evei xol orepiijoet râv AVOs RalV, WALpOd Topa- 

văz, 20 Epeimia ămoralvavrat, 06 TOhI/0d xi 2 modhoic vadopitin. Ard 6ij pai uei- 

Da ' a ? a , 2 (A pă , > > 

[ovas ATOĂpEROVAL TObE WADTOVS 0! TV TOLODTWDY ODA poe Epovree, Ayrtdtâdyros abtoie 

705 Kgpeinzovoc, ij mpbs robe Bepănovrac xai dmțione abrod (ne abrăs zâdtuoey) Entuzhata 
i 7 7 - a £. - . 

za ăvrdiyba, zoazdaciove răc pote, "Evdev mot ăppavodevroc Îjpâv, Tode Tpysp.ovnobs 

otomac zis Mohafiae i0bvovar, ppoaofobhhov rob &3ehwod îjp.âv loyvo» Kovoravrivon Mr/zrij) 
e Ze E 2 7 2 a Pi 2 E m mA Fi > mr y 2 

“Paxofiroa Bo=568a, dropilovroc âidoobat ExaTy 2evrij Ata poata Ti) vara 7 0poc 700 Alo 
să = aer 4 A .a - a 4 vaz Da . 

voc îepă xai ozfacula ovi rod ăyiav Meyohowăprpoe wa touatiu0d Hayreă&powoc, Posatnuv 

3meţoutya, 2v & Zori xai | oefăowtoc năpa 195 Mevohoupropos, Banuăzov Gonuepat TONĂGV 
7 zar . 4 — a 3 ss & fa m2 Î . 2 

„ai repatobpy mârov 6hbioooa, 1ai deontvov 76 &v abTi) GOXGpsvoy: Ațioy TuTspy AVIna! 

voia zodto vai Toyeiv e ăvaţaaiae ai mic ap” Îuâv Eninobpiae 1ai dvrthtjlenc, eiw 
LA + înă pă 7 DN cur n - 

Cf zivobptvot, vai zf) Tpbs Thy WEŢANOLGOTDRA AL O V/ATIAAV Navreheipu.ova ebhofsia, ane- 
? 

detâueda zobro, xai 3ij npilonev, dă rod napovtoc (perepov addevrtxod 4pbaobobhAov, 3idocfh+ 

1 V. şi privilegiul din 1753 al lui Constantin Racoviţă, pp. 1132-38.



  

Â€ 2 € - 2 . i PI = m 2 

că Gnheyra Exarby zevrixovra pâna Ti tepă raba puovij ua Ecoc în tv TiuerEpoy Capu drov, 

20 boy âv î si suo mentin “fuiy aăGzvrebaw 2v Mok5afia, ăErod „ai zobe ua? fuâe 
7 sia, mpăvota Enirpsbm îjuiv abOzvrebzty sv WI0Ă0254%, ă&tobyrec vai zobs pet” Tu.ăs 

zază 4apo5e A muaztoovras Behpobe 17 îjlewâvae tije stâpac rabens, os vaaalov Te Xa 

ănapairijzov ypsos, Bopicat wa mdrobs Tadrz val SRIXDpĂGIL adBevrix aDrây ppwsofobhAa, 

3 mo5 usxbpota 17 ijpiv că mod ă3shp65 Tudv "lowod Kovoravrivov “Poxofirta DBosf657, 

i. mob robton 'loswvob NioMob» Bozâdăa, î Egouey ÎnavTec Oe AVTINITTOpA AI TPEO- 

fsvrijv sie Bzăv Bepuâraroy wat tarpby TO Voi sai couarâv may rby rapdy sie dv- 

mut ai Borif)erav ”Angtay, "Any. 

vă, Ev uni "Azpiilo. 
"Ho. MarBaioc Du. Bos5iâa. 

(Bibl. Ae. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

MCXIII. 
Cerere a lui Antioh Caragea de a se da solului polon: Mniszek o scrisoare 

a Domnului Moldovei. 

(Cracovia, Biblioteca Czartoryski, Serisori turceşti, II, p. 545.) 

MCXIV. 
Scarlat Grigore Ghica, al Ţerii-Românești, dă pe an 150 de lei mânăstirii 

Sf. Pantelimon de la Athos. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCV. 
Scarlat Grigore Ghica, al Țerii-Româneşti, dă pe an o mic de lei din 

venitul ocnelor. şcolii de ştiinţă elenică din Constantinopol. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCĂVI. 
Gheorghe Căpitanul („5 avpisq Leopr&rne Komarâyos“) şi soţia, Sara, lata 

lui „Eewrep“, promit în biserica Patriarhiei din Constantinopol a nu se certă. 

(Cracovia, Biblioteca Czartoryski, Serisori turceşti, III, p. 219.) 

MCXVII 
Constantin Mihail Racoviţă, al Moldovei, închină mănăstirea Fâstâci mănă- 

stirii Sfintei. Ecaterina de la Muntele Sinai. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe grecești moderne.) 

” MCXVIII. 
Însemnare despre scoaterea din Domnie a lui Matei-Vodă Ghica şi despre 

o rugăminte a capuchehaielelor de a nu fi schimbate de noul Vizir. 

„..Kabaupeizar 5 Maraios ză Thy e i „. Se mazileşte Matei din Domnia Mol- 

weveiay sis Moklafizs mai ippezat es zi ,  dovei şi vine la Constantinopol; şi se dă 

Isher 2tfozat 33 1, îpreuoveta, sijs MoMBafias | Domnia Moldovei acum a doua oară ace- 

mpa. 7d debzepoy tă adr& Koyszaivo TG! laiaş Constantin Cehan Racoviţă, care 

1135 

C. 1155. 

1155 

(1263; sic) 
6 Februar. 
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1756, 

8 Februar. 

1756, 

a-i August. 

- 1136, 

6 Novem- 

bre. 

  

ări râ “Panoficta, ieu:ovebonyrt Bho/iuc domnise în Țara-Românească ani doi şi 
ze âbo val pilyac dură” ai 1) Îjeuoveta xi | luni opt; şi Domnia Terii-Româneşti se 
Biopiae 6iâera ropa z0hW, râpa ntre dă iarăș, acum a cincea oară, lui Constantin 
mopây, ră Rovorayrivp Nxohdab Mabpotop- Nicolae Mavrocordat... 
dă... 

Kaatpebeyroc oby rod 'Entrpono» [Mov- * Fiind mazilit deci Vizirul |M ustafă-Pașa], 
orapăc-llacoâc], oi 6hazoumorâăvot vazt- Muntenii şi Moldovenii capuchehaiale s'au 
xeomădec mpostpetav eie bv pytebvobpay îndreptat la Căzlar-Aga (şeful eunueilor) 
"Ep.mobyu6ojv (rjrodyres iv bnepăontoiv tob Ebungofi (sic), cerând sprijinul său ea, să 
Bă vă ph wabeevdody mapă rod vtov "nt nu fie maziliţi de noul Vizir Raghib-Paşa; 
rporav “Payiin-llacoă. “O0Bev 2apo6hid'q5av pentru care au oferit muearerurile lor, şi a 
xl Tă unbnapEpiă râve* uni Dnsozt 5 dp- făgăduit Câzlar-A ga să le săvârşească după 
prevad [os vă ră Svepyijo ueră roy Epxonby venirea Vizirului... ! 
Tod "Emirpânov, 

(Menţiune de împrejurările în care se face Patriarh -de Constantinopol, prin Sul- 
tana Hanâm, Calinic de Proilav; ef. notele lui publicate de noi, în Analele Academiei 
Române, XXVII, p. 64 şi următoare.) 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 372-3.) 

PRO 

MCXIX. 
Însemnare despre numirea ca Domn muntean a lui Constantin Mavrocordat. 

1756, Gefpovagiov $, rptpa Ilopaoxeni, | La 1156, Fevruarie 8, ziua Vineri, a 
epoptos udă 5 Kovoroyriv-Boac Mavpo- | îmbrăcat cafian Constantin-Vodă Mavro- 

, a , a 5 i A A , xopăăroc dă riv Bizyiay, xi rîy Meyăhay | _eordat pentru Țara-Românească, și în Vi- 
Iapaoxeory, ste rate 12 rod Anprădlov, îhOev nerea Mare, la 12 April, a venit la mă- p jY, p Ti , pri, 

zic ră uovaoripi Banaptori, xhuvovrac Ene năstirea, Văcăreşti, făcând acolo Sfintele i 

mb dntoy Ilăoya, ui Bhove rods dpyoras, ai. Paşti, cu toţi boierii, şi în a doua zia 
ri 6! spa ris Amumpopâpo» 'Avuarăoeoc | Învierii purtătoare de lumină a intrat în 
sios6rj ie rd Bowxovptori, ună ueyăhny no- ! Bucureşti, cu alaiu mare, şi s'a aşezat în 
păratry, wa ăzexareoră0q sie zby Exhmumpov |! luminatul Scaun domnese al Ungrovlahiei. 
Tirewvxby Opâvov ris Obyupofhayias, 

(Bibl. Ac. Rom,, căpii greceşti moderne.) 

  

MCXX. 
Călugărul Ioachim din Smirna, dascăl al şcolii din Neochorion, către 

„Mitropolitul Ungrovlahiei Teodosie (sic), vestindu-i strămutarea sa la Iaşi“. 

(Papadopulos Kerameus, “Tegoszhoptr:xh Bi6hrobijua, IL, p. 322, no 252, 40.) 

  

 MCĂXXI. 
Constantin Mihail Racoviţă, al Moldovei, dă 7.000 de aspri Lavrei de la 

Athos. , 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) - 

MCXXII. 
Scarlat Grigore Ghica, al Moldovei, dă dijma Botoşanilor la mânăstirea 

Pantocratorului. 

(Bibl, Ac. Rom., notițe gredeşti moderne.)



MCXXIII. 
Domnie a lui Constantin Racoviţă şi unele 

Însemnare despre scoaterea din 

cărţi ale lui Constantin Mavrocordat. 

„tar rad Magriov, Îutpo cpr, zadzhov 

bv îvewâva ris Mohăafias. Kovoravrivoy 

'Teepâway zăv “Paxofirtay, Tjyepovebaavra pi 

vas dă mpbe rate zproi, abfavrebet zăy Îxapi- 

Xdroy, bibv 05) Gavovroe AdB&yrav Lpnio- 

piov Paiza. "9pyavidn adr 1) Îprewoveta. tă 

rob 'A7, Ilepoo», oxhdfov păv 105 "Pamijz- 

Iaocă îv ri veapă îpuxia, AN borepoy Ha 

muneporţtă, ro» sie iv Il6hw, &v 60 1jy pre- 

pâv sie iv Atozzoy, ete ră "Adi, sie rijv 

Obprav mai ete 7 Xahrt. "Eviprmoe 8 

părbe acd ză vă vân ai "Emimporac. "9p- 

ăwoe 33 6 "AM ri Tpevovstay găriy “pe 

36hov npbe tiv ăpptebvobxov, sinâv ară ră 

în ănopei ppipătoy 6 Ilacoăs ai napa- 

pasi vă aa răv Înțen.âva Bhaiac. "Ae- 

zpidq 5 “Apay râ: Kai oi Shu Sârol pod, 

îă “aripi tov poe ăe GhzX0Ii 5 Mzay- 

îmy-ntme. “IL badoyeote uni 1 dâome 105 

Suaphăzov pă zăv “ANI 1jrov dă zy “Îne- 

wovetay + Bhayiac” pă Boy todto 23561 

zip MoMafiay & Xaphătoc pă 86ow âLă 

zi Băayiay. Oi npbe Toy "Apafa. XSiot ij 

cuv yopie riv etâmatv rob Ilaod: 60ev nr 

povopnbsie & "Apav, îpyio6-n xai 1j05noe vă 

covevfij 6 "Ahije. Atv răy îwâvevosv 6 "Eri- 

zpozoc, ai răv tEptoev cie mb omirt 70» ete 

bv Sobroveta” &Mhă tă robro Eytvay &y- 

Bpe rov 5 "Apa ai Elice Ti 21601 190. 

“O ppep.ăv mie Bhayiac, Bovorayrivos 0 

Manponopâăroc, ră Bâha Tod RĂRn0» 705, 705 

"ERE "Azov, ai Tod Ratp66 Tov, Nezohăo» 

Bos666a, Epovâe ra &v&/bpoy pă ROMĂ GEv- 

roma sie ev &ppetăv nporwatevriy Mrip- 

„ep, od udvow Exetvu â8v Eevdepooe tije 2vo- 

re nâv Aonpuv SR0d Eypeborat ră Mzăprep, 

A nod râpă 17 Tă XaTă Tăv [sară 

aponatepinĂV TOD O7iTt tă "Efpaiw Teen. 

Vi Tporozuz6po Tod &riauiov TO “tay- 

astă pay. Kai sadra mivovrat god ab&yre»- 

cev dos zâpa zevrămie sic ri Bhaglav pai, 

zpic sie iv Mohăofiav. TPorabra iv 1 AI 

-uozasia ov 7 Eziuiibară mov âvbpozos 

=7 îhqBeta pă mod 7vedv4, NA za pa 

"PMI 40006 VOB. 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. €.. pp. 314-5.) 

80518. Vol. XIV, partea a II-a. 

  

  

„„..La 8 Martie, Marţi, mazilind pe 

Domnul Moldovei Constantin Cehan Ra- 

coviţă, care domnise luni zece pe lângă 

cele trei, face Domn pe Scarlat fiul ră- 

posatului Domn Grigore Ghica. Sa pus 

la cale această Domnie prin Ali, Persanul, 

sclavul lui Raghib-Paşa în tânără vrâstă, 

iai pe urmă capuchehaiaua lui în Con- 

stantinopol, cât timp eră cârmuitor în 

Egipt, la Aidin, la Urfa şi la Alep. A 

laerat el şi pentru ca să fie [stăpânul său] 

şi Vizir. Şi a pus la cale Ali această 

Domnie cu vicleșug faţă de Câzlar-Aga, 

spunându-i că are lipsă de bani Paşa şi 

se roagă a se schimbă Domnul Țerii-Ro- 

mâneşti. Răspunse Arapul (Câzlar-A ga] 

aşa: „şi aceia doi sunt ai miei, dar, de 

hatârul lui, oricum, să se schimbe Bogdan- 

beiu“. Făgăduiala şi darea de bani a lui 

Scarlat faţă de Ali erau pentru Domnia 

"Perii- Româneşti; totuş a primit Scarlat 

Moldova cu dare de bani pentru Tara- 

Românească. Cuvintele către Arap erau 

fără ştirea Paşei [Raghib); şi deci, aflând 

Arapul, sa mâniat şi a voit să se ucidă 

Ali. Nu l-a ueis Vizirul şi l-a surgunit la 

casa lui la Su-Tulcea; dar pentru aceasta 

i Sa făcut duşman Arapul şi căută că- 

derea lui. 

Domuul 'Terii-Româneşti Constantin Ma- 

vrocordat având ca zălog la negustorul en- 

glez Barker cărţile bunicului său Exaporitul 

şi ale tatălui său Nicolae Voevod, cu multe 

lăzi, nu numai că nu le-a scos din oprirea 

banilor ce datoriă lui Barker, ci vinde acum 

şi casa-i strămoşească de la Palată Evreului 

Celeboni, întâiul-negustor al ogeacului le- 

picerilor. Şi acestea se fac pentru că a 

domnit pănă acum de cinei ori în 'Ţara- 

Românească şi de trei ori în Moldova. 

Atât eră de mare neastâmpărul şi slăbi- 

ciunea lui de gândire; eră în adevăr un 

om cu mult spirit, dar şi cu multă uşu- 

rătate de minte.... 
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1757, 
MCXXIV. 

Scarlat-Vodă Ghica, al Moldovei, întăreşte veniturile mănăstirii Sumelă de 
10 Ianuar. Jângă Trapezunt. 

"loăvyns Exaphăroc Lpriapioo Paixas Bos- 

665ae, Ep Qecă Ad0ă/rqs mai Înenâv năons 
Moi5ofhayiss. 

"Amd civ „&pw rob Geiov Ilveou.aroc 38p- 

Yobpevor oi mporirepol ac Geopgorarat 

fivewâves, 0w0d pă riv Enapxlay nod riy 

Tewovevay, dăv Eheţav vă ppoviloat xai 
tă robe ntorods Bubhobc rob Qeo5 0x66 
oyeâdy sie 0 Tiv oixooptvijy ebpionoyrat, 

GomBodvrec rove ma! Booy ăveâtyovro eic 

zaic pelats Toy” &ă rodro xai zpotevijoay- 
rec 2 robrob ele rhv Sabroy robe ră 0b- 
pâna, Vatâtatods Topa, ăvayopisavres &r 

208 Exei Ono, eivar îjyos maBopbe râv 80p- 
raGâyroy, povi, ăâurrijrov ebpposbyns. Tobroy 

Aovmăv ră tywm âmohowBodvree xai Tiueic, oi 
6noiov amd mb Eeos rod Beod ai zhy wet 
voy îjpepowzăy Opâvov zozponopadiros îxhq- 

povorjsauey, tâwptoâueda pă ră ypvodâov- 
ov 605 oopayioxvrec 2âboauey, dare, xadhe 

sic by xatpăy rob Xa” Evăe râv mporăpov pac 
Tirewâvov, Ext mai ste măy B8t46V pac watpăv vă 

diderat nd rijy xăpapay 1âv poxvâv Tod &ha- 

7os, Xa! Exaoray ypâvăv, Eheoc ăpybpra Eazy 
sie mhv oebaouiav poviv râs “Ynepayiac Qeo- 

TOx05, Gnod eivat ps ză u&prj re Tpanetoby- 
1oc, eie rd ăpoc rob Zobpehă., "Exet, A&yo, 6205 

ai 1) pia ras sixâva, Îi toroptonEvn ână răv 
Edarpyearijy Acwxâv, ebproxoutva, Enapaxivrj 
oev "Adâtoy exetvov rby deiuvnotov Baaita, 
ov Meyay-Kopwnyov, vă ăvaxatyiog Ex Geue- 
Ay ră tepăy exeivo uovaorijptoy, xaBâs sivat 

pavepăy xai ăză rb tâtov ro» yp»osGovhov. 
“Emarăy uăy oby, was etzov, ăpybpra ete rijy 

uoviiy, etxoat vă didwvrau sic îxeîvoy Gnod Gr0- 

6, vă măp mb EXeos. Tadra doptoduevot, na- 
paxaoduev ddehernâe xal rods Xatânt nd 

Tip.ă< km Betovtheoc Înpepâvac vă EmiGefaboawv 
xai abrai &hmhosad6os rodro nod al î- 

ie edtoBijxauev xai uă /poo6Govhhoy pas ră 
Gefioutonpey, dud peră tă pas piara, rev 

y," Ahfavăpoy, Mega, Nendhaoy ai Lprpr6- 
ptov, âxâut moi pă moda 2Etnobe ac Evăoţoră- 

o
a
 

zove ăpxovrac. "Ey Erer pavti, 'lavovapio» +. 
"Exeo Qz05 'lodyme Exaphdroc Tpryapiov 

Ixizac Boe6oâus, Adbevris noi îeuây ză- 
os Mohdofhaylas. 

T.%,   

Io Scarlat Grigore Ghica Voevod, cu 
mila lui Dumnezeu Domn și stăpânitor a 
toată Moldova. | 

Din harul dumnezeiescului Duh călău- 
ziţi cei mai înainte de noi prea-iubitori 
de Dumnezeu Domni, împreună cu eparhia, 
pe care o stăpâniau, nau lipsit a se în- 
griji şi de credincioşii robi ai lui Dum- 
nezeu cari aproape pe toată faţa pământului 
se află, ajutându-i cât puteau la nevoile 
lor; de, aceia şi căpătându-şi din aceasta 
pentru ei cele cerești, le locuiese acuma, 
plecând de aici acolo unde e sunet curat al 
celor ce serbează, glas de nespusă mulțămire. 
De ale acestora urme ţiindu-ne și noi, cari 
din mila lui Dumnezeu am moştenit şi 
Scaunul lor domnese din tată în fiu, am 
orânduit eu hrisovul pe eare cu pecete l-am 
dat, ca, precum şi pe vremea fiecăruia 
din cei de înaintea noastră Domni, astfel 
şi în a noastră vreme să se dea din cămara 
Oenelor de sare, în fiecare an, milă o sută 
de lei de argint la venerata mănăstire a 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu care 
este în părţile Trapezuntului, pe muntele 
Sumelă. Acolo, zic, unde aflându-se şi sfânta 
icoană, cea zugrăvită de Evanghelistul Luca, 
a mişcat pe Alexie acela de veşnică pome- 
nire Împăratul, Marele-Comnen, să înoiască 
din temelie acea sfântă mănăstire, precum 
e vădit şi din însuş al lui hrisov. 

Deci, precum am spus, să se dea o sută 
de lei de argint mănăstirii, iar douăzeci 
aceluia, ce se va trimete să iea mila, 
Acestea orânduindu-le, rugăm frăţeşte şi pe 
cei de după noi din mila lui Dumnezeu 
Domni să întărească şi ei pe rând această 

carte pe care și noi am lăsat-o şi cu hri- 

sovul nostru am întărit-o, împreună cu ai 
noştri fii prea-iubiţi, Alexandru, Mihail, 
Nicolae şi Grigore, î încă şi cu ai noştri prea- 

slăviţi boieri. În anul 1757, Ianuarie în 10. 
Cu mila lui Dumnezeu lo Scarlat Gri- 

gore Ghica Voevod, Domn şi stăpânitor 

a toată Moldova. 
L.S. 

(Bibl. Ac. Rom., copii moderne de documente greceşti.)



MCXXV. 
Calinic, Patriarh de Constantinopol, pentru căsătoria între beizadeă Ale- 

xandru Scarlat Ghica şi Mărioara, fiica lui Iacov Rizu. 

+ KaMbwroc, Eh eo apytenioxunos 

Kovysravrvoorâdeos, Ntac “Pop:ne, ai 0'40b- 

wevxbs IlarpLăpxri<. 

4- Calinic, eu mila lui Dumnezeu arhie- 

 piseop al Constantinopolei, Romei celei 

, | nouă, şi Patriarh ecumenic, 

Tod Beto llyebuaros ei ră măyra ra 0obvyroc, 360 meg Ti nvebuariijv 2pootaalav 

rîic "Exrhmolae Îvatzeei, ua Tây eboefây Ti) ebxafuorărp âtefonovi îs ră wăhata aovredei, 

măvra. Bijnov ră ară matpobe dmtpâpone 2y mvebyart mpoop»âs iBovoueva ui mpbs oikoâ0- 

vi ăpopâvra nîjs rob Geo "Exxhnolae mai mod posta» ovorijparoc, ei 17) rii ax piBetas 

îvtoza prapăv ămcâtovow, Eyame deparelac ătiododat măv Evdeyâpevov rpănoy ră je Totabra 

invarte Zori ua ppetdec roic rây EXXMTIGIOY mpocrărate za *ndepdow, be banperats obot 

Xptorod mai oixovâuots uvarapiwv 0eod. "Eaei rob e, xată Toy pEyav tije "Adetovâpetas Kb- 

pihhoy, 6 rile otnovouize rpânos obâsyi rây 0byerâv ăzipeoe nbnore" îb vai oi ri tepăs rod 

Xpiorod zoiuyrs npâ6ohot, e Za wo wâvov oxonăy Evorouevo! Tij Tâv miorăy Gornpiavy, 

oo ebhoyote dixoynulas 1 ap, xai tie mpoGbnols voi TpĂȚpAst vatahhijhote AXATAI- 

bor EXpiozvTo, tă ânosrodx Beip Xoyip metd6usvor păoxovrt: eroic năow Evevâuinv ră 

nâvda, îva năvras vepăloa». "Ada re m ei 5 tatmrobpevos zopă rijs "Exxhnoatas Noe 

zic oinovouine perasb ebploxotro RpoGOnWY Fu at Dmeprehâa zai EROI. ĂTATL Biapepovros 

Dnepaveorijx6toy, XA Tă npâra Tod iperepab v&vone Eneâvroy 16y ăp rotobray Xa rd p&- 

eBoc, xai î, tie diac Dnepoyh vowneiv etoBe pâdhov ami ăvaneiberv robe 1 "Ex SV 

uep6vos TpoioTa.Ey0%6 avpnobsorepov vEpeotat ai. Xrjdepovnâe Ti ănaBovutvry ovyxATĂ- 

faow mporavebew, &dc. pi, nepi cboeGeiac vai doppăroy 6 hâoc, Grab Bebe ră mbvădvedâpe- 

vo 3 robrote ăp u6v0y TÎ|Y XavovXi;v drapiBerav ămapărpenroy dGhob evidtracdat Xpil. 

"Emaâi, covpapody asi Taydyv dvrvep0m îi | De oare ce deci şi acum ni sa adus la 

vi mept vbe ovvotneaiov, vera) „ăttopaTte cunoştinţă o căsătorie ce este a se face cu 

zov nai bnepsgăvtov npoconoy cod edâoxiaq voia lui Dumnezeu între feţe de cinste şi 

onvredsotiva pEMovros, 6nep Eye râvăe într'o situaţie înaltă, care căsătorie are 

zbv rpâzov: 6 văp Ehaprporaros yneituăte acest rost: prea-luminatul adecă beizadeă 

"AMetavâpoc, 6 ai pihratoc vide mod eboe- Alexandru, care e şi prea-iubitul fiu al prea- 

fcorăro» wat bimhorărov AbbEvrov xai Î- evlaviosului și prea-înălțatului Domn a 

eudvos ndoris Mohăoâhayiae, Kbpio» 1upLo toată Moldova, domnul lo Scarlat Grigore 

"loăwov Emaphăro» | pnropiob Tuiaa. Bosâ6ăg, Ghica Voevud, iubitul fiu sufletesc şi prea- 

105 ară mvedpa Dl0d AȚARIITOD Wa. TEPLRO- dorital Smereniei Noastre, vrea să se unească 

Gizo» rijs îjv Merprâraros, Bobherat GWap- şi să vie la tovărăşie de căsătorie cu prea-no- 

woc6îvar 20 sis Xotvoviny âu.ov Ehdeîy peră bila Mărioara, care e şi prea-iubita fiică a 

rac edyevesrărns Maptopas, Tîjs ai. ohrârne prea-slăvitului şi prea-nobilului boier ca- 

Awpazpbs rod tvâctorărov ti ebyeveorăT0d puchehaie dumnealui Iacov Rizu, cel după 

ppovro MARrXEXAItĂ opiztn "Iazoo» Pilov, suflet fiu iubit al Smereniei Noastre, a cării 

65 ară mvebua bio) OYATIjOd TijS Tj.6y prea-nobile Mărioare vara-primare este prea- 

Merprăraros, Îi Ttvos ebyevesrărne Mapiopus luminata doamnă Doamna Roxandra a Înăl- 

mpozeţatehen, tariv 1 Exhaprporări popi, ţimii Sale, iubita, fiică sufletească a noastră, 

Acyya “Poţivâpa, Tis abrod “Vorpbrazoc, 1 aşă încât urmează de aici că tatăl şi fiul 

vază avea Ooyazipp Groztiti Înv, (OTE ieau două vere primari; care căsătorie, 

dmeoda În cobrob natăpa ad Didy hapfvety deşi se află așezată la a cincea treaptă a 

25 apwretadthpac, Gmep GuVOLKSALOV, yairot înrudirii şi de aceia e refuzată şi oprită 

EaBn.ohorobuzvoy EDpiOHeTaL REWRTOD aud de sfinţii leginitori, (i se dă totuş desle- 

ZE dpptozetua, ai tă TGDTO dzeprpEvoy za gare.) 

xeuhouâvoy tori zapă TOS tepois vop.odEzats,         
Zum îxeti pâdet "pâvtof)a erat) TOLODTWY uodoţobpâvov Onepaveoriiadray Tij Avort aia 

apa, zaţ by î] zpocevz(fizioa iv se 47 i „a îipâs rob Xptozob Mevahr > Erori” 

ci, îy din) pihostopyig Ya Gepuotdrg Grafiece: mvevpartrij ăiimac Te vai îyNmâprots sic 

= cwuehectiiua ăzohbzos ze pai vopipa zby pâpuav, v ăc mpubieGhi,recay airiac, Avaales 

1757, 

Mart.
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4 3 d - , - , > : > Ia a d a : ExâatopEvae ai. ănapattitoe dmatrodoas răv aaprtopby abrod: zobro î0dv dnaat vyGwti)- 
dEvmec, ca Exvouev 3tov ci.at ai mptnov naptdsiv ăvorxovipiritoy usi ăflepănevrty iv rotabrny 
Gtokoyorăray ătiworv, vai, re ovia the rîe Evuitjotastixiie pthavOpozias vai xpiros 
7pnGăuevot, ăvoyaioy Înrmoây.e0o Enwvsdoat RoTptue Tes val pticoropywe rii Azattobptv 
Exxmotaorizij oixovapig re wat owpxaraidos rabrp, dvomovâsavree rb npățua ai role 
evipirore uoi vâpobo: zây 2vâruobvroy xai oweâpralovroy îuiv syrubla iepwrăroy ovvadeh- 
cv Tjuv ăpyreptov, dy rs avubițe ua Guopovp vu me ugi Govhij, ănoGhsnovee vai 
mpbs Tods npd înv Xpwarioavrae uehevue wai mpoarărac ai nopevăpyas ris ăias rob 
Xptoro5 "Exxhmoiac, otmves nb âtthzoy îviore nară xatpode o»yuarafalvovrec ovunadăc xai 
ndeuowxâs 7ij zotabrn oixovouia, ze 8 ovupepâvtoc ră xatpâ vai roic 2poownois xal raic 
a&toddyots râv apaypzov Exâvowneioa vadă nep.af)mjuârec meprorăoeot, zabâe mă zpoxeipsva 
napadeiyuara cumpaytarara rodro Baxybovow, y vară wiuinoty, xi udhora Oră râc îxretsi- 
025 ăvwrepe ăftoldyove airiae, xoi Îpste, horoLe oixovouiae xi owywarabăcews Ypijoăuavot, 
ovveyopijsaey evada rd ăvorepe fmdăv Mapurpbv ovvotx&ooy, va 8 Ypâevtes, Ti âv- 
văper ai Efodoia wai jâpiri rob mavaţio» wa reherapyiad Ilvebpzros, ăxopotvâneba tva 5 
duahmpdsie Exhapmpăraroe pneitadte xbmoe "Ahttavăpag Em ădetay doGeiv sie vpnvaina vd- 
pauov Easrob zi pmbetozy sdyevearărav Mapihpay usi orepavodijvat îxsivmy vouiuoc uoi Ea 
„Ajotasrtade, pipdevbe Evavriovu&vo», d âvuhyovros, iepmusvav Î Xainod, xai sin ră ovvotusatov! 
abrây rodro xal ol uthhovrec 7apunâe owaptdijvar ebhovmuăvot wa owpeyoprutvo zapă Ila- 
epăc, Yiab ai “Anlov Ilvebparoc, rod Eve ri pboe wâvov Gecd, Eyovrec xa răc ebyăe 
nâvtoy ră dyioy xai Geotâpov ris "ux)noise narepov, mpeofeiate Tis mavorepevhoynpâvas. 
evâdtov decnoime Îjuâv Qeorâxov, râv dyimy ăvăitoy xai Tavedoijuiv "Anosrihoy Xa rây 
dozây dnăyroy &piov îpitv, dpcy. | 

ab, îv umpi Maprio, îvâuxz. ei, 

(Bibl. Ac. Rom., cdpii moderne de documente greceşti.) 

MCĂXXVI. 
Dragomanul loan Callimachi către Maria, văduva fratelui său Dumitrașcu 

Calmăşul, despre afaceri ale familiei, | 

 Ilpooerăsorărn o! vbuom, pyâvetaoa. 
Mzovtooa, dxpiâs Yatperobuev cas Go 8- 

oc 606, 19 ră rapây p.ob vă Găs ăTtodabo 

sv byela xal “apă. 

1805 cas orâhhouev ră Gpayi6hta 505 pas 
2papec. Ti ptăv Coyijy riv Emăuopev 8bo, 
ud wăc Eypapec' Edaha xai voua, XX 
Bg BEher xxrahăfer mb rd xarăoriyov, vai 

ză pobumiă 6rod uae orase, Eptyay p.âvov 

zpia Goxrvhiâta: meproodrepa 3ăy îundpeoay 

vă “p&voby. Adiere za ză fovuniă Onbd me» 
plooaboay, Măde 1ri T WITaoTXăut, vă Xa 

rase xahhizepa: Gapăvra poata stodiasa 
e ară ha. Tă Brzuvrta Ga coord, xabdâe 2

 
Da
 

Sa
 

oo ră Ebada ste rate mevhec, unde ră 

MSmerat, Adfere md dormăy ohră da mb 

=
 apowriooay "Avoyiay, noxiva Iuijria, 

a 
+
 

-
—
 

13
 Apaonrviooac rijy w5priv, tal vă E/ouev 

A RGADLOLV, 4 Tiiv 
d a 2 £ = pd - - ANhO Epaver: bzod ou Eoretia pb rptây 

Corp OXODĂIȚIRIA Gap $ 

îv adră mai uăvre dă m 

u1jvâv: Eva 

ani Syg, 

Gzsth4) 

daproiiâ: ouupardăwoy, nod ză sia 

sie răc eipas z0d 28050» Xpxov   

Prea-iubită a mea cumnată, dumneata 

Băneaso, după cuviinţă vă salutăm noi 

toţi pe voi pe toţi, şi scrisoarea aceasta a 
mea să vă afle cu sănătate şi bucurie. 

lată, vă trimet brăţările ce mi-ai seris, 
Dintr'o păreche am făcut două, cum mi- 
ai scris; am pus şi aur, cum vei înţelege 
din catastif, şi, rubinele ce mi-ai trimes, 
am făcut numai trei inele: mai multe nu 
sau putut face. Luaţi și rubinele ce au 

prisosit; iea şi catastiful acesta micul, ca 
să înţelegi mai bine: patruzeci de lei s'au 
cheltuit la acestea toate. Diamantele sunt 
de faţă, cum erau; le-am pus la mâne- 

care(?),cum se vede. De alminterea iea-le pe 
toate acestea de ia dumneaei A goaia, cocoa- 
na Zoiţa, copila Drăgomănesei, şi să avem 

răspuns, și pentru ele şi pentru cellalt 

amanet ce ţi-am mai trimes acum trei 

luni: o păreche de cercei de smaragd şi 
un inel de smaragd, ce le trimesesem prin 

vărul dumnealui Pitarul Ioniţă: un ama- 
net ca acesta pentru dumneata şi unul



Hirăpn “loawnta: Eva rEzorov îuovrt Tv 
Ebyevelav co» vai va răzotov TAGĂHOIV Tijy 
perăhry nas mijv aBehpiy, tă ră xopirtta 

rns, Xa âxâpa vopiay ăzâxptoty dăv Enîpa 
nâc ră ehdGerat, vai Ewvotălouat ui ze 

xi mapgănmoav, tă mi torăMbray ee iv 

ăn AbBevreiay, rod “Paxofirta-Bâda, 1by 

avovăptov ăzepuoutvov pijva. Kai sic raie 

Bovhss ac p” brooys0q 5 ăpyuv Snabăpne 

Srobptae vă câc napasrati, e udă tihos 

„ai ovyyevie. Ilavă orrrtxă opebst 1 vb] 

întocmai ca acesta pentru sora mea cea 

mare, ca să li fie copiliţelor ei; şi încă 

mam primit răspuns cum că l-aţi primit, 

şi mă îngrijesc nu cumvă să se fi pierdut, 

căci s'au trimes în cealaltă Domnie, a lui 

Racoviţă-Vodă, în luna lui Ianuarie trecut. 

Şi la slujbele voastre mi-a făgăduit dum- 

nealui Spătarul Sturza să vă fie într'ajutor 

ca un bun prieten şi rudă. Cumnata voas- 

tră  Drăgomăneasa cere pânză de casă 

pentru cei patruzeci de lei ce i-a cheltuit 

la brățări şi inele. Şi anii voştri mulţi şi 

buni. 

1757, Martie în 25. 

cas Apoţouavioou dă ră Gapăya piata 

Oro Etodevoev ele ră Bpapioha vai ră dax- 

rbhiĂLa,, 

Kai oi apâvor cae moda 10 XahOl. 

„byte, Mapriob xl. 

Tis Ebirevetac oov be dâzhebs.   Al Domniei Tale ca un frate. 

lowvqs Kohăniyns. | loan Callimachi. 

(Iorga, Documentele familiei Callimachi, LI, pp. 22-38; faesimile, ibid, IL. la p. EXXYVIIIL.) 

  

MCĂXXVII. 
loan Teodor Callimachi, al Moldovei, dă o sută cinzeci de lei pe an 

mânăstirii Xeropotamului la Athos. 

(Bibl. Ace. Rom., notițe greceşti moderne.) 

  

MCXX VIII. 
Însemnare despre scoaterea şi închiderea lui Constantin-Vodă Mavrocordat, 

precum şi despre numirea în Domnie a lui Ioan Callimachi şi despre moartea 

fostului capuchehaie, Manoli Spătarul. 

    

„m. “0 Baohede dnavră Et zije llohzos „„.. Sultanul întâlneşte afară din oraş 

by xadapiarpy ris Bhagias. Maipvet ză Tpbe pe călăraşul Țerii-Româneşti. lea, seriso- 

zby eva cms, Rovoravrivov thy Mavpo- vile către Domnul Constantin Mavrocordat 

xopâdrov, 1păpuata Tv Xaztxeytdăuv 700” ale capuchehaielelor lui ; tăl măcindu-le, 

werapăcac, ebpey Gr Tăy Zi pawoy eiâijozte descoperi că-i seriau veşti despre Tanul 

magi re riv Tarapyăvr, vai ăMov. "Oprta- Patarilor şi alte lucruri. Mânios, porun- 

zic, mpoorărzet my "Enirpozov Eton ij ceşte Vizirului să scoată din Domnie pe 

irepiovelac zbv Kovaravrivoy. "And Tapa- Constantin. Din îndemnul lui Ali se dă 

xivrgty rod PAN, diâozar 1) fjyenwela rile Domnia 'Țerii- Româneşti. zisului Domn al 

Biayiac 70 Grbăw Treuv sis Moh6afias Moldovei, Scarlat, şi Domnia Moldovei se 

Craphăre, za îi râs Mokdobias didorat T& dă Dragomanului Porții, Loan Callimachi, 

îpavouno ic Nopras "lodvym 7 Kahh- şi aceasta iarăş cu îndemnul aceluiaș Ali, 

YM, A SOdTO TĂNV pă BApATIVI 0: 109 ca să facă Dragoman pe Grigore Ghica, 

adrod PAN, Bă vă vân Gpatopâvov tv fiul Dragomanului ce fusese ucis, Alexandru 

Fprpâptov Laiaay, viby mob npopovebbivros Ghica; şi pentru această nouă Dragomănie 

2pagoudvo» 'Ahstavâpow Laina” ai tă Ti Sau plătit lui Ali de către Scarlat 80 de 

ay adzijv Apnrţonaviay Exhnpodoa» = Ai pungi, făgăduite de mai nainte lui Ali 

zapă mad Emaphăro» 80 zovyyeia, po5zos- de către capuchehaielele lui pentru sărâr- 

-Jedăyra 20 "AM zapă rây vozireanțiădoy şirea Dragomăniei. Acestea toate le-a făcut 

zov âră vip zehetoaty 7îjs Apaopaviac. Tadsa Ali îndemnat de zişii doi Armeni Petrozi 

zâvra îvippe 6 Ads, 2apă ză pribivoy şi Cazeri..., 

î50 ?Apnzviov Iezpât vai Kativr, supar 

Y35p2VOS ue   

114] 

1758.
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Phone sis rw Ilohv 6 AdBăvrie Kovw- 

oravrivoc & Mawvporopădroc, stprrţ napadiăo- 
at, ei tobe “Emră Kovh5ec. “H perdiq xi 

zoNhi, mepiepieia rod Xovhrăv Movormpă, 
6nob îjGehe vă mâebpn uzi vă rog mă năvra, 

vai voi henrad, Edonev îvâdauovy Tr Kuvy- 

orayrivp vă my OTE Evypăpuc, dă riiy 
pohaxijy, elâfoee dă ri zarăorasty ris 
Biaylac, &v ate moi cb re oi Gertdimăee 

mâălpvoby Tăy Xp6vov, Apă Tă Xavovă Tobe, 

vai, &hha pia mobijeta ete mpăypiara xai 
ets uerpnră, Xp yăpiroc, at et 6 "AN, 

ăvodawbdvoy has răe mohrixâc bnofâoete 
ânăsns Tijs touavnis Ezinparelas, Exawe 

mai 8bdo Abdevreiac ete iv MohSa6iav, rod 
Smaphăro» dqha5i wai mob Ko, nai 

piav sis rijv Bhayiav, zob abrob Ymaphăzov, 

xăuvovrăs xai Apavouivoy, Xa malpvet mai 

ămb răs mwyoboac xadowmpirăc brobsoste ui 

ră rotadra,—ră Grota E&iay ară rad "AN 

riv 105 Bactrhsoc îpriv, Eferătovroc wa ăh- 
Mobe vai uavdvovroc Th Ori rada o0broe 

Eovoiw. “Obev 6 "Erirponoc owvyăc eiyey 
mirhijeete nopă rod ăvawroe tă novnv riy 
airiav mod "Ai vai, zetou.ovij Bovheboy, 3ăy 

1j0ehe vă ov 2609, ăyavăvrăv 8 ri vă 

dodo 6 Baoteds îxeivovs rod, dv m Gra- 
Gădhew răv 'AMlpy, warănzovrat adrod rod 
"Enirponov, wa dv îjsde vă pavi nâe ol 

Safăhovrec xaroplwoay mapă 7 Basie ză 
vă răv mapsvoyiooby (ăA Expene vă uiy 
&mobp răv AA ne zpoGhnua mai vă ui 

Bă sie npâfiw ră Eqriuară rob), size oby 

obros, size vol ăhhos' wa obveyâc siyev 
d "Enirponbs Aovopnayiae vă mdv voma 3ă 

by 'AMv: wo rb mapătevov Tv 0n05, 650v 

mbâavev î) ăavăxrnote 765 ăvaxroc ară rod 
"AA, r60o0vy sneptoasvev 1) rob "Eatrpozov 

netouovi, dă rhy avoraoivy ro», ai rodTo 

naăperăn up ie Tehevrie 709, 
Qavâvros z05 Mavovijh Smo0pn ob ăn 

r(ehena ănomhntiu, ele ră oxizi rob mb vatră 

mă Tteysehnoi, 6 Leoopoc Kapartăc, vibe 

mob Xwaphâro» Kapartă rod tarpod, Lăv 
xabrăe m ris tarpivis Enawytduari va 2e- 

ptepy6uavoc 1005 iarphs robe mpobyovrac rây 

*00ouavây, Bă vă zpoywpiog napă roi 
mpobxovat râvy '0douavăy, etye covibera vă 

zobs 5i8%g eiotoete. Kafhe oby usi Xhore 
măvrore, 0dre oi vby, med mpăc dv 

Aef)er-Kecytaotj- Mnexip- Eetv5ry,ăzrirpsdev 
T 

3 adr (uaBâc eovveitite noi Să ăihove) dr: 
ămeavev 6 Mavâhas Xmafăpne, nori nartzs- 
xamăs Bhayiac re xai Mohdafiac, wa dăv   

Sosind la "Țarigrad Domnul Constantin 

Mavrocordat, e pus în temniţă, la cele 

Sapte Turnuri. Marea şi multa curiozitate 

a lui Sultan Mustafă, care voiă să afle şi 

să adune toate, şi cu de-amănuntul, a dat 

voie lui Constantin să-i trimeată în seris, 

din temniţă, ştiri despre starea 'Ţerii-Ro- 

mâneşti, între altele şi aceia că regealele 

ieau pe an, împotriva leginitelor lor ve- 

nituri, şi altă ie de pungi în lucruri şi 
în grâne, ca răsplată, şi că Ali, luând 

asupră-şi toate afacerile politice a toată 
cârmuirea, otomană, a făcut şi două Domnii 

în Moldova, adecă a lui Seaslat şi a lui 

Callimachi, şi una în Tara-Românească, 

a aceluiaș Scarlat, făcând şi un Dragoman, 
şi iea și de la întâmplătoarele afaceri că- 

lugăreşti și altele ea acestea, — lucruri care 
at aprins împotriva lui Ali mânia Îm- 

păratului, care a cercetat şi pe alţii şi a 

aflat că acestea sunt aşă. Deci Vizirul aveă 
necontenit mustrări de la Împărat pentru 

această singură pricină a lui Ali şi, ur- 
mând încredinţării lui, n'a vrut să-l scoată, 
întâmpinând că de ce să asculte Împăratul 

pe aceia cari, pârând pe Ali, atacă pe 
însuș Vizirul, şi nu voiă să arăte că pâ- 

râşii au isprăvit pe.lângă Împărat ca să-l 
tulbure pe dânsul (dar se cădeă să nu 

asculte pe Ali la orice lucru şi să nu 
puie în lucrare cererile lui), ori de eră 
aşă ori şi altfel; dar Vizirul aveă necon- 

tenit certe eu Împăratul pentru Ali; și 

de mirare eră că, pe cât creşteă supărarea 
Împăratului împotriva lui Ali, pe atâta, 
prisosiă încredințarea Vizirului pentru păs- 
trarea lui, şi aceasta a ţinut până la sfâr- 

şitul lui... 

Murind Manuil Spătarul care fusese 

gelep, de damblă, la casa lui de lângă 
Cenghelchioiu, Gheorghe Carageă, fiul lui 
Scarlat Carageă medicul, trăind şi el din 

profesia medicinei şi mergând ca medie 
pe la fruntaşii Otomanilor, ea să înainteze 

pe lângă fruntașii Otomanilor, aveă obiceiu 
să li dea ştiri. Precum făceă deci și altă 
dată totdeauna, astfel şi acum, mergând la 
Devlet-Chehaiasi Bechir-Efendi, i-a dat de 

veste (precum aveă datină şi pentru alţii) că 

a murit Manoli Spătarul, care fusese ca- 
puchehaie al 'Țerii-Româneşti şi Moldorei, 
şi n'are copii, şi i-au rămas mai mult de



Eye cexva, xl &pîjxev bnăp ră: 1000 zor 
“eia. “Oev Eorerav ebOhe zăv unăe-uRIXTie 

xovhod vă Bonhhbom ră ozizt 70» 1h eis ză 
Tîeyxehuoi xoi vă nepth4ăyj GA 70) Thy 

meptoboiay, &s ărsxvob. 'Azehdby, ebpev Exei 
răg îdo Boyartpec mn fovâvroc* Deer yd. răc 

duoâm Eto ec Esvos, ră vă Bovhhâo ră onirt, 

Tăy sinav ne eivat fivyarepec rob Bzvovroc' 
dv mb Emisrevoey. “O0Bev ovvîidov Go ot Ey- 

Jbptor, noi Tobpro xa! yptortavoi, not Swap- 

rbpqoav Gr Bwyarepec rod Oavvroc ai veat. 

Tăe dupijnev oby sie mb onirt Xa EGObANWOSY 

Zwm, Bbo &ădec, nai, BhBy ete zi Iloprav, 

aviepretev Br Eyet Ooyarăpas bnăvâpobe. Eti- 

1000 de pungi. Deci au trimis îndată pe 

Baş-Bachi-Culu ca să pecetluiască locuinţa 

lui de la Cenghelchioiu şi să iea toată 

averea lui, ea a unuia ce murise fără copii. 

Plecând acela, a găsit acolo pe cele două fete 

ale răposatului; vrea să le gonească afară, 

ca pe nişte străine ca să pecetluiască, lo- 

cuinţa. I-au spus că sunt fetele răposatului; 

n'a crezut. Deci s'au adunat toţi locuitorii, 

şi 'Turei şi creştini, şi au mărturisit că, 

tinerele sunt fiicele mortului. Le-a lăsat 

deci în casă şi a pecetluit o odaie două, 

şi, venind la Poartă, a vestit că are fete 

de măritat. Au cerut deci din averea ră- 

cnsay obv 2 rile meptobolae Tod Gavovroc posatului cinci sute de pungi, adecă jumă- 

mevrauboto, zabyyeia, Tă fipdlon Bad 6 

ImobGay, âmptvrea măgarze ză ăhha ion sie 

ză revva, ro. "Etecuore 82 Eyre 3:ă ră 1000 

tate din câte auziseră, lăsând adecă cealaltă 

jumătate copiilor lui. Cercetare nu s'a făcut 

pentru cele o mie dacă sunt cu adevărat, 

ăv aero, dart robe ozedgboa mb bebâcs căci li tolosiă mai mult minciuna decât 

wdhov 3 1, ăhiiBeta. "Ex robrov ov rây 500, adevărul. Din aceste 500 deci, 250 sau 

ză uây 250 8360m0ay 70 vant, să 100 r& dat Împăratului, 100 Vizirului, 100 lui 

Emcpâno, ră 100 76 Gpxtebvoba 1 ră Chizlar-Aga şi 50 lui Chehaia-beiu ... 

50 7 veaytătey,... i 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, 0. €., pp: 378-9.) 

  

MCXXIX. 
loan-Vodă Callimachi, al Moldovei, întăreşte dania pentru mănăstirea 

Rhossikon de la Athos, ţinând samă de faptul că „în cele de acum împrejurări, 

ale stării de robie a creștinilor, n'a fost lăsat alt mijloc de chivernisire sfintelor 

mănăstiri şi biserici. decât numai sprijinul şi ajutorul celor cucernici“ !. 

lov. 7loy. Bewdâpo» Bozf6ăac, 26 Qzob Abfevrne mâne Mohdoâhayias. 

Tă vară matpobs bmd ebosfov Tţepâvoy ai prenoefov Ahbevzov ytrvopeva vai Tpbs 

gboraaty ma. xaraprauăv ebaâv otzuv ai tepây vovacrnpioy ăpopâvra Xa abOevrini, Dopză 

îxetyoa vopritobueva dopiipara, îni ră Exety 3 2metvoy Găbrmy rivă zepibadv xi xu6Eprtstw 

ne, &v roi napodst aatpole Tie 709 YpLOTLAVĂĂV Bovhvijs XaraoTĂGewe, Ahab Tivăc 2600, 

ai abBepyiozos vi Dnohewpbeisne roic fepoie uevasrmpioie ai ebavta! Yoic, ei vă pâvov î, 

mapă râv shosfov s»vâpouij x7i forza, fete, ei vai măotw anhâe dei -igvesBat vai Gteveprțaif)at, 

ao pâănhov ei Babe antpgopmieio6at vai 2mpafebeodat mhovoioe 70i6 cefaoulote 4.0- 

vasnpioe, îv o0ic ARaboTtes Duvetrav Qec ai pborzai orpeiat ze Kvpip 2posâgovra! ozăp 

ăwtosmc dpapriâv nătoy TÂY ehoefăvy yptoriavăv, 6 d0v zapopăotat xi napafhszeoa, XA 

îvayzodo0a: mai ăvaxawviteoBat dă viov abfevrtzâv ypboofobhhov, va. E/wat tă mars TD pu6- 

vip.ov % ră Evepyody ăperânzoroy, ăhhwe ze 88, Ge xai 70d tije îdempoobwre pia Bec îv- 

Opoozep dzerderrpy Betrvhovtos mai. role 10 lepâv marmhoţiov Gyrthau/favapEvob, mai E%, 109 

2vâvrmv eipa Gorpelas &pEvovat 7ohhăc, ai perpioras râs Gpotbăc împwnarebnvroc. Tabry, tot 

„ai dueie Gediev Moipvzec âuidovetv ode rijc Mvoias gbdevrtaobe olane, 1 Xpbo6awhh6 

ndevsvzbv iBăvzec 100 przăzo» îjp.âv ădehrod Exaphito» Bosf6ăa, Gradapâvav re mai 0 Tpo- 

Mafowros Îjreppveboxvrze sie Tăy afaviby zodroy Gptivov, re ?lodwyrs Kovaravzivos Mega 

Payofintac Boefodas, 6 "loivrs MarBatoc Lira Boctiăae vai. 6 ode "laws Nirohiob 

Boef6âas, âvadbevrinâv ppooubobhhoy, ebosfei vb] sai. îvBig the wwobpevor, Gtopioavro di- 

. 
3o0cBat ua” Eros ri îv 70 Gpiuvbuup dpet 70 ” ABwvoe vetu&vg cebaapia 77. Gaoiri povij Tod 

  

1 EL apune că „i s'a dat de Dumnezeu a cârmui frânele domneşti ale Blisiei“.— Cf. ai alte privi. 

legii, mai sus. 
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tov pevahouâpropos-Îlzvredetp.ovoc, Poorxo Ezrheyenâvy, &v | tai 1] sefnouia văpa veirat rob 
“Asiov robrov, ăvă Sxarby mevriixovra vpbota rd mâv abdevrav Gapuărov, ai, be ein6s, 

zapaxirevree brd râv 8v adTî) Gvyaoxovutvoy Botwrărov azEpoy Oro Xa Zap Tv ră ToLnd- 
mov mbBeyrizăv Eeoc 7 tepă rabra nov Boptodi) wa ră mpoyeyovora Exsiva abBevriuă 
„poobâovha Enivpobâo. 14 âră vtov îjusrepo» abfevrirod ypoobobhhov, Epwouev ăvaveozt 

&xeiva ebusvâe, ănodetivevor mi airnoiwy obrâv rabriv wc Bzoprit) obozy, Lil re Del x1v0)- pc, i i i , 3 SAS Y 

evo, Xa ri pic zoy Meyohbupropa ebhabela Dus npoGavâyovres, ri âpilousy, 4 Tv sipn- p > 1) pe 4 t p î i 5 > [atât ti 
, , a ȘI e . - e 1 3 < za = z 

păvov Gapudroy, Ep'âoov dv Tipiv mă Kpeirrav îjgepovebovy Emrpszm, 2i50ofat ij etprusvm oe- 

Enoyia pavij ră Exury nevriinoyra ypâota rabra, ătobvrec wa robe usb” ide 2ooutvove dâeh- 

pode xai Îjieuâvas, e ăvauatov xai, arapaieqrov pas, Bopioa val abrobs zahra val GPad- 

Geyrxo5 ypvoofobhho» Entxbpozt o5ro ăp dv ănavres dpastiiptov mpeoievriv răv Meyaho- 
uwăpropa Efopev, 47 ri sis Thy oixov abrod Exixovpia, pai fyritber, îv uăv m fi rqds âr- 
vbaopey rd rije znooizipov Îmijs oridtov ăxhpavroy wa dvibrepov năome ăopârav nai Gparik 
2vayriae mpoobohije, joxixijs re GX46nc, xi oopartxod xtvâdvo», bibopopov 52 vai pay răv 

eră Giov otov otxo5ouodueta, îv Xprorâ "lqo05, re Kopie îuây. "Apiy. „obym!, xară vo METO W1G0Wsya, ptr 11900, Tep Woptp uoy. Apirjy. papi], Xa pi) 
"Oxrofprov, 

"loy. "loy. Gewâipov Boz655as. 
(Bibl. Ac. Rom,., eopii moderne de documente greceşti.) 

  

MCXXX. 
Scarlat Grigore Ghica, al Ţerii-Româneşti, închină la Xeropotam biserica 

Maicei Domnului de la Slatina. 
(Bibl Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCXXXIL | 
Insemnare despre intrigi la Constantinopol ale lui Iacovachi Rizu, capu- 

chehaie a lui Scarlat-Vodă Ghica, pentru un fost egumen la Trei-lerarhi în Iaşi, 
doritor de Mitropolia Ganu. 

  

  

sa. Bavovroc rob Lovo» ai Xopas, 5 Sna- Murind Mitropolitul de Ganos şi Chora, 

6âp ns "lăxoâoc “Piţoc, xanixeyaţrăs rod A5- Spătarul Iacov Rizu, capuchehaiaua Dom- 
d3vrov re Binyias Sxaphărov, xai 6 Gu nului 'Terii-Româneşti Scarlat şi cumnatul 

zEvspos rob, Iloarshwnoe Kowvyoravrivoc Pewp- său, Postelnicul Constantin al lui Gheorghe, 
ion, xai 6 Apayouăvos ris Ilâpras Lpny6- şi Dragomanul Porții Grigore Ghica au 
pie [xinas etiiroav zapă rod llarprăpyov cerut de la Patriarh să se înainteze la Mi- 
ră vă zpoftâzodi sie riy Myrpozohv a5drij» tropolia aceia Misail, dascălul de pe vre- 

0 Moat, dtâdorahâe more rob 'loxbâo, mari al lui Iacov, om, de moravuri tică- 
ăvâpuzos &xpeiov 1fâv ani xaroypsboas uă loase şi care îndatorase prin risipa sa mă- 
iv &owrelav Tov ră ob tpotorn zor: 4.0vy0- năstirea celor Trei Ierarhi din Iași, în 

riptov râv Tpiăv 'lepapyâv sie rh Lidat, 2v fruntea căreia fusese pus, ajungând egu- 
ete yâvet Îyobusvos ră uestratac ro a4dr05 men prin mijlocirea aceluiaş Iacov. Pe de 

laxofob. 'Amd zh Mo uâpos, 5 bibe 705 | altă parte, fiul lui Stavrachi, Spătarul 

Srabpăxa, inabăpre Leopyăxns,etirroz za pă | Tordaehi, cer de la Patriarh să fie Mi- 
705 Ilarprăpy0» vă ve Lăvav xai Xopas 5 i tropolit de Ganos şi Chora fostul arhi- 

moră ăpyiââmavos to» Kopihhop, Ezvptâoy... | diacon al lui Chiril, Spiridon... 
(Se făsăduieşte celor trei. Dar lordachi dă o mie de galbeni Sultanei, soţia Vi- 

zirului. Şi Patriarhul intervine contra lui Spiridon. Fiul Postelnicului Constantin, 
Alexandru, e trimes acum să stăruie pentru Misail: ameninţă pe Patriarh. 

Atunei se spânzură, pentru o pâră: că ar fi ținut sclave şi ţiitoare musulmane, 
Alexandru Suţu. Fratele său Nicolae, „ajuns capuchehaie al Domnului Moldovei loan 

Callimachi după scoaterea Spătarului Gheorghe fiul lui Stavuachi“, voiă să-l trimeată, 

la laşi ca „vechil al Vistieriei“. 'Trufia lui aduce pierderea lui Alexandru, pe care 
umblă să-l seape.) 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e., p. 380.)



    

MCXNĂII, 
Însemnare despre trecerea lui Gavriil Callimachi de la Mitropolia Saloni- 

cului la a Moldovei şi despre scoaterea din temniţă a lui Constantin Mavrocordat. 

„.. YEzros Modâafias 6 dăehebe rod 1ve= 

uâvos "loâvvob Kahheuăyn, 8 Becoahowriic, 

zapateoăusvos ri înapylav Qecozhovwrijs 

ze zpoifejBeve Savpidoy, map ob Ea: 
+ 2 LL a = a sa? DE A 2 

xai Xârw napuriesos mosia 25, 470 

zepâpriozv adrij 

sta... 

m
 zavdy oi XA 25 To9f- 

_
 

Avrpobra. măz cipuris râv “Enră Kovhă- 

îwv 6 Mobponopdiros,... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., p. 384.) 

| 

| 
| 
| 

„„..Sa făcut Mitropolit al Moldovei 

fratele Domnului loan Callimachi, Mitro- 

politul Salonicului, părăsind eparhia Sa- 

lonicului celui mai sus zis Spiridon, de la 

care a şi luat pentru paretisire 25 de pungi, 

după ce mai grămădise acum asupră-i şi 

alte 25 de pungi!.... 

Se liberează din temniţa celor Şepte 'Lur- 

nuri Domnul Constantin Mavrocordat.... 

MCXXXIII. . 
Scarlat Grigore Ghica, al Țerii-Româneşti, dă 500 de lei pean Xe- 

ropotamului. 

(Bibl. Ac. Rom,, notițe grecești moderne.) 

MCXXXIV. 
Scarlat Grigore Ghica, al Țerii-Româneşti, dă, odată pentru totdeauna, 

8.000 de. lei Xeropotamului. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCXNĂV. 
loan 'Teodor-Vodă Callimachi, al Moldovei, supune paraclisul de la Bogdan- 

Sarai din Constantinopol mânăstirii Rhossikon de la Athos. 

băwwqs Bacâopo» Boziiias, SN&p 

Bz05 Adbtverge nions Mohâoihagias. 

" Meporov ăvroc, ai zapă Be Bexrov, vai 

pă moi mapă Gfpozots 

lo. 

Enotverby Th rc 

wepiuvăv Tobe £v 
iepâv varaţoriwy 

ovotăczoc vai Behrboewe 2povrilety, Xa TS 

adie detavoviie abrâv ureodat, val pE- 

pozov zpăe Bed oi 05ro 

ZuxD BI GtzI|e eros las 
a aa ră 
dop drac, Xa Tie T6V 

Basie XS 

yzat, Va EV Xp aNtAGst dos, Vară zbvy 

zpopuzăvanta Ani, eră zasinoias ze 920 

îmfoai: „Kbpre, îivăztjoa ebmpăneav 0i40' 

a nd ud. mov oxipubyaros 86Eqe Gov“, ai 

ip Eubry 

apă Bod 

«i
 cormpiav tă tobzov Bappobvruc 

a ztauzodnt, NEȚOWE5, „5 GDYITO- 

Pe
 2075 peră ce Ti Wii! ab, vai. usTă 

- 

ăvăpăy aiuârov zi Cory pob“. “Nate oi zepi 

iv GbOTa01 Tây iepăy varaoțioy 7p03a- 

vepovzs vai TI 05070205 ani ebnpeneiae 

  

  

lo Loan Teodor Voevod, cu mila lui 

Dumnezeu Domn a toată Moldova. 

[meru cu adevărat foarte mare, şi -pri- 

mit de Dumnezeu, şi lăudat de oameni 

este a se îngriji cei cu stăpânirea de 

buna orânduială a Bisericii şi de aşezarea 

şi îmbunătățirea sfintelor lăcaşuri, precum 

şi de buna lor petrecere, şi prea-mare 

lucru capătă la Dumnezeu cei ce fac așă, 

şi în bucuria sufletului, după Împăratul 

prooroc Daniel, de faţă cu Dumnezeu 

strigă: „Doamne, am iubit frumuseţa casei 

Vale şi locul adăpostirii slavei Tale“, şi 

prin aceasta cer cu încredere mântuirea 

lor de la Dumnezeu, spuind: „să nu pierzi 

cu cei necucernici sufletul mieu, şi cu oa- 

menii sângiurilor viaţa mea“. Aşă încât” 

cei ce se ţin de întărirea sfintelor adă- 

posturi şi se îndeletnicesc cu aşezarea Şi 

1 Se vorbeşte şi de acela care se însăreinase cu paretisirea lui Gavriil, „â:& Ya iprzob Adhtvrov 

Molăabiac, Ewâvvov Hahhtuiz m” („de hatâcul Domnului Moldovei Ioan Callimachi“) (p. 381). 

80618. Vol. XIV, partea a Il-a. 
48 
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robrov Eptiuzvut ebrâhuuwc mapă soi ri 
Apeatv râv Exbrăv duapriâv 2farodvrat, ot- 

ovei 2Etheobuevor riv adrob ăyabornra dă 

ris npbs tobe tepode abrod vacbs uepiuvrje 
me vai Enipedelac adrăv. Kai pia Binaioe 

îv abroie ăp Owveirat ră 3mtov abrob dvo- 
wa dewdume mai Bofohoyeirat napă Tvr 

râv eboefây peră ovyrpi6ije xapălae noi ra- 
metvobceoc. Adric roivoy rabtac rii Xa 

aioriijs sbroouine opovrilovrec ui Tuse, 

var Gperhiv ănapairijroy, Xa rîjs râv 0stoy 
vai lepâv xarayeyioy ovorăcenc brâp e 
ăhho &otenevor, Eyvopav, be Ge6fev îjds ri 

Stoiumaty rod abBevrixod Opovov ris Aoxiae 
Moyâvrec mai ră abBevrizăe abrie îviac 
Btezovrec, rivy 2v rîj Baothevoboy) râv n6hewv 

xatp&vnv îepăv Exuhmoiay eie mă Mnoy0ây-Ze- 
păoy, vară rd Tiapoan.ră-llaţă pe, oeubvo- 

u&vrjy E 6vâwart rod “Aviov Nixohdov, tdi 

oboav râs AdQevreiac MohăoGhayiac, mpo- 
omâca voi duptepăoat ri £v 

dpe rod "AGuvoc oefaopiq, Gmothui) re 

xl OTADpOTIVtANĂ, WO0vi) 70 Gjiob peya- 
Nowăpropos xai tamarimob Ilavreetiv.ovos, 
“Poootuj, Eneyoutw, Eni 7 Entoxenreobat 

mapă 1ây Botwrăruy martpoy ris arie wo- 

vii, OvawbbepvăoBat me wai Gteăgeobdar ătă 

mavrâc, nphe oboraotv abrije xpeirrova, xai 
ebxoomiav, abânolv re xai GeMriwamw, xoi ăv 

z ăovbup 

abBevrixo5 Îuây Xpwoobobhdob riv ăptEpoatv 
rabrijy Entxopâoat ai Gefaoar, Eni ră EXetv 

tă mayrăe Tă p6vuu0y, mai mb sie giâva răy 
mayra, ăperărpenrov 1ai ueranolATov, 05 

Viipov dvroy Eni ri, ănopăoet Îjuy rabri, 
we hac Geapsorp ai EvBâov (ijo» zăijper, 

râv re pirărovy îjpv div voi Tăvrov rây 

mepi Îuâq ebyeveorărov ăpy6vtov 705 Îjpe- 

r5pov» adBevrixod âfayio», rodre Meyăhov-Ao- 

jobsron Mayohăxn Kovsrăxn, ro Meyăhow- 
Bopviov rtăpa-de-tbs Mrgaăxrj Smobpla, rod 
Mey&hov-Bopyixo» rtăpa-05-o5de Ariunrpăoxov 

Iladărm, rob Xarwâyov rod xai nepraddnob 
Sortăfac Basihn “Pwoosro», rob Meyâhov- 
IloorehvixovAdetăvâpov"Tpmădyrov, rod Me- 

vădo»-Biorăpn "loavyirta  Kayraxoblnvoă, 

10d Meyăhov-Sraăpr Anp:nrpăoxov Xobrtov, 
rod Meyăhoy-Mzavov "Avăpovăxn,robMeyăov- 

Ioapvixo» Kovorayrivo» Kavavod, rob ME- 
jă&dov-Erohyixo» Kovoravrivov Adwr(ov, rod 

Mesdhov-Kautvăpn Exaphărav Kapartă, 105 
Meyăhav-Konioov Beosopăun moi râv dv!- 

my măvroy Îjuerepov Xa ntorây &px6vTov, 

puăpâv ze wa ueyăhwy. Kai 8ij, ypăvovres, 

îv re napâwt ănoparvâueda Gros 1) priisioa, 

  

  

  

trumuseţa lor, cu bună îndrăzneală cer 

de la Dumnezeu iertarea păcatelor lor, 
ca unii ce au adus spre milă bunătatea 

lui prin grija şi îngrijirea lor de sfintele 
-lui biserici. Şi cu multă dreptate; căci 

în ele se cântă sfântul Lui nume veşnie 
şi se slăveşte de toţi cei cucernici cu sfă- 

râmarea inimii şi cu smerenie. De aceasta 

frumuseță a bisericilor având deci grijă 
şi noi, după neapărata datorie, şi dorind 

aşezarea lăcaşurilor dumnezeieşti şi sfin- 

te mai presus de orice alta, am cunoscut, 

ca unul ee am căpătat de la Dumnezeu 
ocârmuirea domnescului Seaun al Daciei 

şi conducem domneştile-i frâne, am cunos- 

cut că sfânta biserică ce se află în cetatea 

împărătească, la Bogdan-Sarai, lângă Ciar- 
şabă-Bazar, închinată” traiului Sfântului 
Nicolae, care e în deosebi a Domniei Mol- 

dovei, s'o închinăm şi s'o afierosim celei din : 

Muntele Sfânt al Athosului venerabile, îm- 

părăteşti și stavropighiale mănăstiri a Sfân- 
tului marelui mucenic şi tămăduitorului 

Pantelimon, zisă Rhossikon, ca să fie în- 
grijită, cârmuită şi orânduită întru toate 

de prea-cucernicii părinţi ai acestei mănăs- 
tiri, pentru mai buna ei aşezare și cuviin- 

cioasă stare, creştere şi îmbunătăţire, și să, 

întărim această afierosire eu domnescul 

nostru hrisov şi s'o asigurăm, ea să aibă 

totdeauna trăinicie şi în tot veacul ne- 

strămutare şi nesehimbare, având tovarăşi 

la această hotărâre a noastră, ca una ce 

e cu totul plăcută lui Dumnezeu şi plină 

de dumnezeiască râvnă, pe prear-iubiţii 

noşiri fii şi pe toţi cei din jurul nostru 

prea-nobili boieri ai Divanului nostru dom- 

nesc, Marele-Logofăt Manolachi Costachi, 

Marele-Vornie de 'Para-de-jos Mihalachi 

Sturza, Marele-Vornie de Ţara-de-sus Dimi- 

traşeo Paladi, Hatmanul și pârcălabul 

de Suceava Vasile Ruset, Marele-Postelnic 

Alexandru Ipsilanti, Marele-Vistier Ioniţă 

Cantacuzino, Marele-Spătar Dumitraşcu 

Suţu, Marele-Ban Andronachi, Marele-Pă- 

harnic Constantin Canană, Marele-Stolnie 

Constantin Donici, Marele-Căminar Scarlat 

Caragei, Marele-Comis Teodorachi și cei-' 

lalţi toţi ai noştri credincioşi boieri, miei 

şi mari. Şi deci, seriind, în aceasta arătăm 

că zisa biserică a Sfântului Nicolae, care 

se află (în "cetatea împărătească, lângă 

Cearşabă-Bazar, la ' Bogdan-Sarai, împre- 

ună cu casele de lângă ea şi cuprinsul 
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zammata z05 "Aţio» Nizohdov, i îv 7fj Ba- 

stzvobon, rây nâhzov xetpâyn, ară rd TGap- 

omună-Iatăpr, 6 sic ră Mroyăăy-Lepinitov, eră 

-y ep. odriy dont Xa neptoyije, 47 

zâvtoy, by XEXTIITaL, VTudTay nai dpte ptn- 

sroy, et ai Marar xai pvopitqtat iuptE- 

poua ri oefaowias mai Gzothiije ovi 

-0d “Aytob Tlavraheiipovos 105 “Pootzov, rap” 

adrije dtefaopevn nai dvanb6epynyevij, [i 

werâgtov abrije, uevobone Tie Guptephozos 

rare AVATOBTĂGTOL XI AVAPALPSTAL sie 

otâva mby Gmayra. Afloduev 88 vai Tobe 

p20P ue ădehzode Abfyras, robe dvads- 

towtvove rijy Îjfewovtxijy donat 105 ab- 

evrixod robro» Opâvov ris MoăoGhayias, 

un Bwmosioat wat dvarpițat ii ăptEpaty 

mabrny, GR Eropiboa: ai emiâbaâou, 

zpăs Şoxiijy oornpiav, Aveoly me vol Gyah- 

Mao. Eni zodrp vâp 2fed6dn ai ră Ta pdv 

îjuezepov addevrenăy Ey ue Gps ppood- 

fovăhov vpăuua, mai 2ntâ60m ri Saânpbets 

oefaapiă wovij rod “Anţio» Tlawreheti.nvos. 

"Ey Ezer corpi At, ară pijva 'Lodvtov. 

Io Joan Voevoda. | 

şi toate, cu care a fost dăruită, danii şi 

afierosiri, să fie şi să se zică şi să se ştie 

închinată veneratei şi împărăteştii mână- 

stiri a Sfântului Panteleimon la Rhossikon, 

de aceasta fiind îngrijită şi ocârmuită, ca 

metoh al ei, rămâind această afierosire 

nedespărţită şi nesmulsă în tot veacul. 

Şi rugăm şi pe cei după noi fraţi Domni, 

cari vor primi domneasca ocârmuire a 

acestui domnese Scaun al Moldovei să nu 

zguduie şi să nu răstoarne această afie- 

rosire, ci so întărească şi s'o asigure, 

pentru sufleteasca mântuire, uşurare și 

bucurie. Căci pentru aceasta sa dat şi 

această a noastră carte domnească pe per- 

gament, şi s'a dăruit acelei venerate mănă- 

stiri a Sfântului Pantelimon. În anul Mân- 

tuirii 1760, luna lui lunie. 

Io Ioan Voevoda. 

(Bibi. Ac. Rom., copii moderne de documente greceşti.) 

  

MCXXXVI. 

Sinet al lui Constantin-Vodă Racoviţă către Păharnicul Gheorghe Manu, 

pentru un împrumut. 

4» Aă râs mapobons Tj.y Gohovize pive- 

zar 5ijdov Be Ehafov djâm dnveranâe âv tălay 

ob Xpeiay zapă rob ebeveoTărob TÎetâpod 

ăpyovros Meyăhov-Ilayapyixob vopiztn Lewp- 

dex Măvov păota răv &ptOuăv zeyraxdota, 

Dă aL0v, îmi odupovia TOXOD, Bphe neve 

pâota, eis rd zowpietov zhv 426” EAa8T0v piljva" 

îzwa ba6ojovat rimpăoa ri Eoyavsia ob 

îmd rije ofipepoy ete Btopiav 'Apăvob ve 6- 

oxiipon. IlapeNBobone 38 ris dtmpiae rab- 

=, ăv pă mhmpobâorw, Eos pe 7al 

ic mb Etije uetă rob o5unetovrjdeyros VbTâv 

-âxo05, pexpt ris renetac abrâv E6ophIjozw5. 

“OBey ete &yBertuy îxpăvero 23 1] 7ap9504 [0b 

îvozâpapoe 1 I07pIILATOs Guchoţia, 43 

23607 77 Bey s0». 

„at, Abyobozo» %1. 

[3
 

"Ho. Kovorayzivos Boeiwudas. 

(Manu, o. e. p. 151.) 

- Prin cea de faţă a noastră mărtu- 

visire se face ştiut că am luat acum cu 

împrumut pentru însăș a noastră nevoie 

de la, prea-nobilul boier al nostru Marele- 

Păhaxnie dumnealui lordachi Manu lei în 

număr de cinci sute, capetele, cu învoială 

de dobândă, cinei lei la pungă pe lună; pe 

cari făgăduiese a i-i plăti dumisale de 

acum în soroce de un an întreg. Jar, tre- 

când acest soroe, de nu se vor plăti, să 

aibă a merge şi de acum înainte cu do- 

bânda lor ce ne-am învoit, până la cea 

de săvârşit plată a lor. Deci spre arătare 

sa făcut şi cea de faţă mărturisire a mea 

iscălită şi pecetluită, şi i s'a dat dumisale. 

1160, Avgust în 28. 

Io Constantin Voevod. 

1147 

1160, 

28 August.
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MCXXXVII. 
Insemnare despre intervenţia lui lacov Rizu pentru a se da Ţara-Româ- 

nească ginerelui său, Grigore Alexandru Ghica, și numirea lui Constantin Mavro- 
cordat în locul acestuia, precum și despre retragerea lui Ioan-Vodă Callimachi. 

ds Epyerat 6 ?lăxofos 5 “Piloc amd rhy 
Bizyiay mai mpoGăe riy napairijoiy od 

Xmaphăroy, EAmitov vă 8083) 1) Îrepovaia ris 
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mapaxivna rob "AM, mai rob abrd Ge- 
Batobyrog 10 705 wobpri) Behij-"Eotvân, âp- 
iterat ară rod 'AA3) ră utţiara vai, âvra- 

puoBeic pă răv "Ezirponoy, Tov Expoorate xopie 

ăho vă mbv Efopiog oi vă Boo ri î)e- 
p.ovetav rîe Bhayiac ră Kovoravrivep. "Extve 
moro, al Eos re ăyuur 6 Kovorayrivoe 
1000 zowypeia 5 ri AdQevrelav, Eweiva 

&zob &ypacey, âxd riv pvhaviy, Ore zaipyaby 
oi fertă)rdes, voi Enpoorăp0 urdiv exeivabe 
56vat, "Etopioq 88 shbe pai 5 "AM sis 
ziv Korpovy, xăpvovrie ov 6 "Emirpozos W0»- 
ast rijc Kbnpov vară piva "lobuov, xopie 

răv B5)now ro5 ăvaxroc. “0 38 mpoqy Ad- 
vrac Bhayiac, Exaphăroc Iuinzc, Xa 65dv 

pyâuevoc Gtă rijv Kovoravrivobzoy, E&w- 
pio0m sie riiv Auvov, &hdă eră ulupby 

2evGepofn... 
"loâvqs 6 Kodăuayqc, pteuoveboas Mo- 

Bafine Erxj Go ua nijvac Eta, Xaboupeirat, 
xoi giverat Înpeuby 6 vtbc adrod, Lpryoproc.... 

"Enavaxâuabac ănb râs Etopiae 5 Tien 
Exaphăzoc Luiuac, mapevoyhsirat mb rods 
Xoyapiasuobs rod vantxepaiă rov, za6ăâpn 

"laxwfo» “Pitov. Tov sige pei, Gray Efo- 

pilero, vă. XabGm Tă varăoriyă zov, tă vă 

viăy ră măpg ră defhsr val li md eiod- 
5mu& mov ăv 6 Exaphăroc vai Bnontoc, Tăv 
&miorevoe xi văy Băv ră Expwle mob, p.6v0v 

ză Epavga, ară sv hâţoy 705 Ezadăpr "la-   

„... Vine Iacov Rizu din 'Tara- Românească 
şi propune mazilia lui Scarlat [Ghica], 

nădăjduind să se dea Domnia Terii-Româ- 
neşti ginerelui lui Rizu acestuia, lui Gri- 

gore Ghica, Dragomanul Porții. Împăratul, 

după îndemnul muftiului Veli-Efendi, pro- 

pune Vizirului să se dea Domnia lui 

Constantin Mavrocordat. Care răspunse: 
„Eu om n'am să propun; pentru Constantin 

însă nu-mi dau votul; dacă altă dată a, 
cârmuit bine, eră lucrul curtenilor lui de 

atuncea. Pe aceia nu-i mai are acum; unii 

au imurit, alţii l-au părăsit pe dânsul“. 

Văzând deci lacov că nu se dă Domnia 
ginerelui său, dă în seris al lui Scarlat- Vodă, 
cerând iarăş Domnia. Nu e ascultat. Și 

Împăratul, bănuind că nemulţămirea Vi- 
zivului împotriva lui Constantin vine din 

îndemnul lui Ali, şi aceasta întărind-o şi 

muftiul Veli-Efendi, se mânie asupra, lui 

Ali foarte şi, întâlnindu-se cu Viziru), i-a 

poruncit ea fără altă vorbă să-l surgu- 
nească şi să dea Domnia 'Ţerii-Româneşti 

lui Constantin. S'a făcut aceasta, şi a dat 
Constantin Împăratului 1000 de pungi 
pentru Domnie, acelea ce le scrisese, din 

închisoare, că le ieau regealele, şi i sa 

poruneit să nu li dea nimica acelora, În- 

dată a fost surgunit şi Ali în Cipru, fă- 

cându-l Vizirul mubazil al Ciprului în luna 
lui lunie, fără voia, Împăratului. Jar fostul 

Domn al 'Terii-Româneşti, Scarlat Ghica, 

în cale viind spre Constantinopol, a fost 

surgunit la Lemnos, dar după puţin a 
fost liberat... 

loan Callimachi, după ce a domnit în 

Moldova doi ani şi nouă luni, a fost ma- 
zilit, şi se face Domn fiul lui, Grigore, 

Întorcându-se din surgun Scarlat-Vodă 

Ghica, e supărat de socotelile capuchehaielei 
lui, Spătarul Iacov Rizu. Îi serisese lui, 
când a fost surgunit, să ardă eatastişele lui 

ca, să nu le iea Devletul şi să vadă re- 

nitul lui; de şi Scarlat eră şi bănuit, sa 

potrivit lui şi nu le-a ascuns, ci numai 
le-a ars, după vorba Spătarului lacov. 
Deci acuma cercetează socoteala lui de 
față la ticăloşii aceia, cei doi zarafi Cazeri 
şi Petrozi, şi la 100,414 lei ce erau în
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sama lui lacovr şi se cuveniă să-i plătească 

lui Scarlat Voevol, ca fiind banii acestuia, 

face o întâmpinare lacov, cuprinzând a- 

ceastă cantitate tocmai ca îndeplinire a 

datoriei lui. De asemenea pentru 37.000 

de lei, bani de sinete, ce-i împrumutase 

Scarlat şi-i strânsese lacov, atât capete, cât 

şi dobânzile capetelor, a arătat spre des- 

cărearea lui alte condeie, şi i-a mai pus 

în spinare şi datorie de 40.000 de lei. 

Păţindu-le deci el unele ca acestea de la 

Iacov şi de la Armenii foarte intimi ai 

acestuia, a găsit chip şi a făcut cunoscut 

Vizirului paguba ce i se aruncase asupră-i; 

care (Vizirul) a orânduit Iragomanului 

Porții, Grigore Ghica, care eră şi ginerele 

lui lacov, să se cerceteze socoteala, şi nu 

mai mult de Armeni, ci de vechi capuche- 

haiele, şi să-i spuie socrului său Iacov că-l 

spânzură la poarta casei sale dacă nu va 

părăsi minciunile şi au va mărturisi ade- 

vărul catastişelor arse, în care eră iscălit. 

S'a cercetat deci socoteala a doua oară, şi, 

liberându-se Scarlat de datoriile faţă de 

Iacov, sa vădit că are să iea dela acelaş 

Iacov 150 de pungi; pentru care a luat 

Scarlat şi mărturisirea lui iscălită şi cu 

mărturii, cu subserierea cercetătorilor 

SĂMII,. e. 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e. pp. 3289-91.) 

  

MCXXXVIIL. 

Însemnare despre trimeterea la galere a lui Nicolae Suţu, care ar fi vrut 

şi Țara-Românească pentru Grigore Callimachi, şi destăinuiri contra administraţiei 

lui Constantin- Vodă Mavrocordat. 
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4 

„„„.„Nicolae Suţu a învinuit pe Vizir 

la o parte turcească, şi a arătat că are de 

gând să iea prin Tahir şi Domnia Perii-Ro- 

mâneşti pentru Grigore Callimachi. Acestea 

afiându-le Ali şi vestindu-le Vizirului, a 

fost trimes Nicolae la galere. 

Cialeangizadă ulemaua dădu lui Sultan 

Mostafă ştiri despre reaua cârmuire a 

Domnului 'Perii-Româneşti Constantin Ma- 

vrocordat, primindu-le de la un boier al 

1149 
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(Atanasie Comnen Ipsilanti. o. €. pp- 384-5.) 

  

Țerii-Româneşti fugar de acolo, rudă a 

Brâncoveanului. Împăratul, arătând aces- 

tea Vizirului, şi-a auzit acestea: „Eu nu 

l-am propus ea, să am nevoie a răspunde 

pentru felul cârmuirii sale, ori bună, ori 
ba; atâta ştiu că după orânduiala mea a 
plătit multe vechi datorii ale lui, şi la 

Turci şi la ereştini, la Greci şi Armeni, şi 
la Evrei, pentru care-l vestisem că, de va 
ridică vre unul pâră la Divan pentru unele 

ca. acestea, voiu porunci să plătească îm- 

prumutătorului cu necinstea lui“. Între 

acestea Arapachi |Vlastd] dă ştire Porții 
cum că nişte boieri munteni, furând banii 

dăjdii zisă văcărit, au fugit, şi cereă fir- 

man ca să-i aducă înapoi (nu eră aşă; ei 

aduceau magzar cum că el, Constantin, 

până atunci a luat din ţară, în curs de 

nouăsprezece luni, zece mii de pungi). | 

va dat porunea; dar doi din boieri, cei 

mai de frunte, n'au fost prinşi, și au venit 

la Stavrodrom, şi, prin zisul boier muntean 

dând magzarul lui Cialeangizadeă, s'a dat 

Împăratului, care poruncește îndată să serie 

Arapachi pricina fugii boierului. Acesta 

serie cele ce le arătase întâiu prin viu 

graiu, adecă furtul banilor văcăritului. 

Pentru care mâniindu-se, poruncește să-l 

trimeată la galere ca pe un mincinos. Pe 

urmă, viind la Poartă, spuse Vizirului să 

fe mazilit Constantin, ca să se iea cele 

zece mii de pungi. El răspunse aşă: „Nu 

cred că a luat atâtea, şi, din câte a luat, 

va fi cheltuit pentru nevoia ţerii, şi a plătit 

şi datoriile lui cele vechi; dar, de i-au și 

rămas câtevă, acum, când aude închiderea, 

capuchehaielei lui, le va ascunde. S'a ho- 

tărât deci să iasă şi cei doi de la galere. 

Căci prin Tahri făgăduise Nicolae Suţu 

Împăratului 30 de pungi pentru liberarea 

lui; şi de aceia propusese Împăratul şi li- 

berarea lui Nicolae Suţu la propunerea 

Vizirului pentru liberarea lui Arapachi....



  

MCXXXIX. 
| Grigore- Vodă Callimachi, al Moldovei, întăreşte privilegiul mănăstirii Rhos- 

sikon, de la Athos (cf. no mcxxx). 
Za 

lodwns Fprwâptoc loâwyov Bosf6âze, EX8p Bz0d Abbvene none MohâoGhagiae. 

Tă marcă mapode bad edosfoy ijreuâvay at prhevostây AdBevrây vtyvâueva ri rpăs 

cbozaaty ua xaraprouăv edxyâv otxov oi îepv povaornpiovy Grpopâbvra, vai abOevrixij upsă 

îmatvore xopiprobueva dopiara, Eni ro Eye d îvetvov bhigny ziwwă zepidahbv pai vfâp- 

vmsw, re &y roic mopoda xatpois rijs Boohxiie Îy XATAGTĂGIWș XMhob rtvbe m6pn» Xa 

vfepyljoewe pi) Snohepzions zois iepnis piovaorrpiote xai edaţtat vaoic, si pi wo 1 zapă 

zây edozâ6y ovvâpou xat 6otifara, fizic, ei xi năotv dahâs Bei pipveoda. mai Brevepyetodar, 

zohe mâhhov dei Bapâs Ezrpopriretodat nai 7hodoloc 2muâpaebaodai role oeGaapiots p.ovaG- 

Pi 

3 mplote, îv oie ămaborac byweirat sd mai uvariuzi Xarpstat câ Kopip mpocâvovrat DnEp 

măceoc ăpapriây mdyrov râv adoefy “pptortavăy, 0 dE0y mapopăoba vai napabhenesbas, 

20) avaveodadai mai dvaxaviteadai dă vmv adBevrixâv ppooofobhov, îva E/oat tă payrbe 

ză p.âvtpoy ai mb EvVeprody GusTătrT0Tay. 

Tabrp zor mai juste, ee 0eo6ev Hân dayovres răc fiice mai Tijv abBevrtxijy Boinrjotv 

nod addevrixod robro» Opdvav zic Mohăofhaxiac, oi Wpoobâovha abevriză iBâvrec 105 re 

îxdauzporăto» AbBeyro» zopiov zopio» "loiwov Kovoravrivo» “PazoBiroa Bos6637, Tod Exhap- 

mporăro» AbB&vrov xopiob, xbplav 'loăwod Maralav Tuixa Bosfdda, mod Ehaunporăro» 

A5B&yrov xopiov, avpiob loyyov Nixohdov Boe665a, rob îmdaumporăzov Adleyro» xopiov, 
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xopiov "lodwo» Exaphărav Ixixa Boe6idu, Tpertpov ădehoâv mepizabitoy, aa Tod biynho-. 

râro» mal ehosfzorăzov AdByrov xoplov, xopiob ?loăwyo» Bendopo» Boef63a, ptĂOGTOPYOTĂTO'» 

IC 4 a > 2 - — 7 , 7 = - 

îuâv mazpâc, 2v ois ad0eyrtxote odrâv -pooofobhote oplozyro didootat ma Eroc Ti îv Ti 

. 2 y - y 2 2 pi . = a id 2 2 

dpuovbpup dpet 705 "AGwvoc metpâvm ceânapiq vai Gacthixij ovi] Tob axto» evada Apropos 

1 - 2 er 2 2 > * , 2 > Rd 

mai laparod Ilavrehetiuovuc, “Pocorzov EztheyopEya, 2v 1, a 1 Genoa Xp: veirat T0b 

e Pi % Da. e s Fi , x a pi 7 [i Fi 

Amio» mobrov, vă Eazy mevrijtovra vpâata ănă râv abbavrtâv Bau zoey, 05 d€av Expivaţey 

AI a , , , , _ , , 
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Kai 81, ănopamwâpevot, dtopilouev dtdoodat, îx rây adevar p.v Bappăroy, trnotwe rii 

eipnuvm cefasuia povij Tod “Aniov Ilavreheiiu.ovos Tă EXATDY BEVTIXOVTAL 1pboa rada ăvav- 
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“Dbiitus, Xa EropEvus a&tobuey xoi zobe pe” jus depus Avâyrac Bopioat rabra val 

ziv dat rabray Ezixbpâoat, Oro ăp ăzavres ăpaorijptov mpeofevriv rby peyahopăpTopA 

mpbe Kbptov Etonev, nai, ri) sic dv oizov abrod Entovpig sai ăvritbet, bbopopov nai By hăy 

a A 7 * , .A_a . . . Î 4 fi a 

zby eră Gov pixoy Boumodwefa. "iii 10dtwp 1&p 26e358, vad mb mapăv Îerepov abdevrizăv Xp 
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"Ry Erse “ap6fl, xară ua "Îavobăplov. 
lo Grigorie loan Voevoda. 

(Bibl. Ac. Rom., copii moderne de documente greceşti.) 

  

MCXĂL. 
Grigore-Vodă Calimachi întărește închinarea către mănăstirea Rhossicon 

de la Athos a paraclisului de la Bogdan-Serai în Constantinopol (aceiaş formă 

ca nl MCXXXVIIL). 

loâwqs Perirâptos "ludyob Boefidae, Et Bec5 AdBtvrne akon Mohăoihayize. 

Meozoy dvtoc, adi zapă Bad dezzăv, uzi pi nai dOpozots îmatyerhy ză Ti EAT 
> [s + > bi 

Giaostrăjă ednoouiae pepipivăy 706 2v ăpyfj bvras, nai Tis T6y tspâv xatanoțiy  9DGTĂGEUS 

ai Cehewosoc epovriley, wati zije aj detayo-piis adr wrăeodar, vai pEytotov aa 

apbe Qzby di cre draeipevyat WEAstjytat, poi îv pana WX/DE, XATă TV TPOPIITÂVAATA 

Aid , 
zvâuaroc ctre Gow, za fii Za5ây owrijpiav ră zobzb fabpobvros 2apă Bsc5 EEaurodat, 

[ă 

„wecă madipnsias 70 024 dyana: «Kopre, înâzrsa eonpszetav olnob Gob, X7i S020Y 
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BErdeobusvot vijv abrod âyabăripa dă rijc apbe tobe tepobe abTod Vu0bs pe 

pie me mai Entpedetac abrây. Kat pâha Baie” 2v abrole ăp duveîrat Besc, nai rață 

mivroy zâv edoefây pară avvrpi6c vapâtoc voi rameyboewe dotohoyetrat, Abrijs rolvoy tab- - 

rs Tis Su oLoLSTtxTje ebuosuiae wpovribovrec oi Îueie, var cehii ărapoiraroy, val Tîjs 

râv Detuv vai îepây xaraţuyiov ovorăosoc bntp re ĂANO Epl&pevot, Zpyouay, ae 6602 15 

mijy Botany rob ubBeyrinod Opâvo» 7îjs MoxoGhayias Aa govree, xi zăe abljevrinăe adr) 

tag drovrec, rijv îv ri, Buorhevobonj ră z6hswy verpăvrjv tepăv Exarolay, sic rd Maoyddw- 

Sepărtoy, ară ră 'Ptapoapză-llatigt, oeuwvoutviv Em îvâpar rob “Agiob Nihdo», tBiav 

odoav râc Addzvrelae MoMofhayias, mpoomhăca vai pt repeat i 2y râ drovbup ăper ad 

“ABovoc o=faoniz, East) re xoi Grabpozripiarij ovi) Tod dito» neyahopâpropoe 70 iap,at- 
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doc Beaptore xai îvov Cfjhov zhijpet, nai âvrov 76 nepi fjăc ebyavesrătoy dp46vTwy 

rod perspov a5evrimod dGayiav xoi Xozây Tâyrov Îjperepov ua BOT GPXGVTOV, pir 

me X9i pă, : 

ka i păpovrec, dv ro zapowi ăzovatwvâpeliz moc î) prbetea xwhmoia 705 "Axiav 

Nixoddo», 1 îv mi Boothevoboy, tâvy m6hewv etpâvn, ară mb Ttapoauzâ-llaldpi, sie 7b 

Mmoyâăy-Sepăgtoy, veră râv mepi adrijv 6onmtiwy XX Tepioj1S, ai TAVTOV Ov XERTATAL ATN- 

wâzoy vai dotepouărov, sm at MEymrat Xa zapă năvroy vopilrat dupitpona Tije 93500- 

pac vai Gant Movie rod "Ayiov Ilayrehefiwovoc, zob “Pocotxa», zap odrîje dresayopevii 

x duauvâepyopâv] wc perogtoy adrijc, wevodone Tie ăptepiioee TObTIjE  AVANOGTĂGTO» VA 

ăvamarperov sie atâya răv ămavra. "Aftobuey dă zol tobe we” Tp.âc ăBehpode Abhăvrac, robe 

ăvadetanEvove Tv îrrepovexijy doixmaw rod abBevrixod robrov Opâvov rise Mohăofhayize, il 

daoetom xl ăvarpețat iv duptpoaty robrijy, Ah Enirnpâoat wăhara xxl 2miGebgâoat, 

zpăs Yoyrxiy cornpiav, ăveow re xoi ăyahhaaw. 

"Ei robrp văp 863607 wai rd zapbv yprepov abBevrinăv -poosfovhhov, xal Exeâtiq 

mi rorpBeton, oefuauin wavi rob “Axtov Ilavreheijmovoc. "Ey Erst „a9t6, ară uiva 'lay- 

VObĂpLOV. i 
lo Grigorie loan Voevoda. 

(Bibl. Ac. Rom., căpii moderne de documente greceşti.) 

MCĂLI. 
Ştefan-Vodă Racoviţă către boieri, despre măsurile luate pentru a plăti 

datoria faţă de Poartă fără a supără prea mult ţara. 

Piproraror xl ebyevtoratot Xp/o0res Îju.E- Prea-einstiţi şi prea-nobili boieri ai noştri 

zepot xai npoopitoraror, my Eiyevsiay cas şi prea-iubiţi, salutându-vă cu bunăvoință 

pe dumneavoastră, vă sărutăm: fiți sănă- 

toşi în toată fericirea. Din cea d'intâiu zi, 

când, cu ajutorul lui Dumnezeu, am fost 

miluiţi de stăpânii cari să trăiască întru 

mulţi ani, cu Domnia, ne-am gândit la înde- 

plinirea cererii împărăteşti aceleia care vă e 

ebvotnâe zpocaţopebovres, ăonatiueda: sirite 

dyraivovrec îv ză, edmpepia. "And 1îjs 2po- 

ris fipăpac &nod 0dv 020 îhetjbriuev apă 

zâv zohvypoviov adsvroy ună cijy AbBevretay, 

2opovrioauev dă ri pleci rije înoixiie 

ănatrioewe abris God sivat yynstăy sis Tijy



Eăyevetay rrje, toroyăofinuey dr pă zijv ai- 

avav rîie ănoiricanc gbriie mpoteysirat us- 

“dm 5hfr sie rhy obvaâiv roy siocămpituv, 

mai rodzo tpavepăv ab ră sianăijuara Tod 

pazopizo» ăBdehood nas, Xa dă T0dto et. 

mopey adie, 0 drrpâzoe Er ovepoauey, HA. 

Bă u&oob rod îertpab ăpgovros Enabdăpn 

Srabpâen EzoparaMGauey, XXTă 2pTov, *ijy 

parai)... | 

cunoscută dumneavoastră; am găsit că, din 

pricina cererii acesteia, se căşunează mare 

pagubă la strângerea veniturilor, şi aceasta 

se vede din veniturile răposatului fratelui 

nostru, şi de aceia am spus limpede, şi am 

arătat în scris, şi prin boierul nostru Spă- 

tarul Stavrachi ne-am rugam întâiu pentru 

cea, de săvârșit... 

(fensalegia Cantacnzinilor, ed. lorăa, pp. 146:1.) 

MCXLII. 
Însemnare despre înocirea Domniilor românești şi numirea lui Constantin 

Racoviţă în Ţara-Românească, Mavrocordat fiind din nou închis la cele Şapte 

Turnuri. i: 
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Li Întrerapt. 

30618. Yol. XIV, partea a II-a. 

„„Arapachi şi Nicolae Suţu, liberându-se, 

caută dela Chehaia serisori de sprijin ale 

Vizirului ca să înceteze în cele două eri 

ceartă ce se pornise pentru închiderea: lor, 

care împiedecă şi strângerea dărilor. Aces- 

tea auzindu-le Vizirul, a spus că e mai 

bine să se facă Domniile mucarer (să se 

înnoiască), fără să plătească cele obişnuite, 

pe care le vor da la întâmplare. Deci s'au 

şi făcut mucarer; dar al lui Callimachi 

eră cu adevărat, iar al lui Constantin plăz- 

muit, şi, după ce sa dat lui Schemni- 

Agasi (Aga de Scaun), ca să meargă la 

Bucureşti, în cale, lângă Adrianopol, i sa 

tmimes de către Împărat hatişerif pen- 

tru mazilirea din Domnie a lui Constantin. 

Vizivul, fiind bolnav de diabet, n'a vrut 

să propuie pe cinevă. pentru Domnia Ţerii- 

Româneşti, şi, întrebat fiind pe cine voiește, 

n'a, primit lucrul. Deci Tahir a luerat pe 

lângă Împărat să se facă Constantin Cehan 

Racoviţă, şi a îmbrăcat caftanul, în luna 

lui Martie, în Beilăr-Odasi (odaia Dom- 

nilor), şi nu. în Arz-Odasi (odaia plânge- 

rilor), din pricina bolii Vizirului. Îndată 

deci şunt puse la temniţă, la Mubzir-Aga, 

cele două eapuchehaiele ale lui Constantin 

(Mavrocordat), Arapachi şi Mişoglu Alexie. 

Ajungând Schemni-A gasi la Bucureşti şi 

pecetluind toate, n'a, găsit nicio ' leseaie, 

pecum bani. A seos pe Constantin la altă 

casă; şi n'aveă ce să mănânce, îl hrăniau 

boierii, şi pentru cheltuizlile drumului i-au 

dat oareşce bani... 
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1763. 

1163. 

- (Moartea lui Raghib Vizirul; 
Armeni, Cazeri şi Petrozi.) 

“Pbâoac 5 îneuâv Rovoravrivoc sie rî 
Ile), poăaxâverat ai năhwv eic robe “Enr- 
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20666avy. .. . 
"REoorat drd ră mantrexaŢiodiui 705 Înţe- 
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SIIV. 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, 0. e., pp. 395-7.) 

  

închiderea, lui Ali, Bostangi-Başă, şi a celor doi 

Ajungând Constantin-V odă la Țarigrad, 

e pus supt pază iarăş la Cele Şapte Tur- 
nuri, şi boierii lui sunt închişi la Forno 

al lui Bastangi-başi: adecă Arapachi, cei 
doi fraţi Manu, Manuil şi Gheorghe Ba- 
laban, fiii medicului Mihalachi, Alexandru, 

fiul Postelnicului Constantin, şi Fotie, me- 

_dicul Domnului, şi se cer dela dânşii cele 

zece mii de pungi, unde sunt şi unde 
sau dat... 

Se scoate din capuchehaielâcul Domnului 

Țerii-Românești Constantin - Cehan Raco- 
viţă, Hatmanul Gheorghe, şi se face zisul 

fiu al lui Stavrachi, Spătarul Gheorghe. 
L-a cerut cu _arz în luna lui lunie să-i 

fie capuchehaie. Acesta trimete la Bucureşti 
ca Postelnie pe Antioh Moruzi, cu porunei 

ciudate, or Anduind Domnului să nu se 

amestece în nicio afacere a ţerii.... 

MCXLIIL. 
Grigore loan Callimachi, 

Domnului din insula Chalke. 

(Bibl, Ae. Rom., notițe greceşti moderne.) 

al Moldovei, dă o întărire mănăstirii Maicei 

MCXLIV. 
Constantin Mihail Racoviţă, al Ţerii-Româneşti, întăreşte privilegiul schitului 

Roboaia, închinat la mănăstirea Xenofont din Athos. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCĂLV. 
Gramata Patriarhului de Constantinopol, Samuil, pentru mănăstirea Sf. Spi- 

ridon- din laşi. 

Sap.ovr)), 3XEp 205 âpyteniononos Kwvo- 

ravrivovzbdewe, Neze Popas, wzi cixonpevuăg 

[largi pps. 
“H âv fepâv al ebay clov ai 

osatây WOVAStIpiy Xară Atatpopone Xatpobe 
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Samuil, cu mila lui Dumnezeu, arhie- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

Nouă, şi Patriarh ecumenic. 
Zidirea şi ridicarea sfintelor lăcaşuri şi 

veneratelor mănăstiri în deosebite timpuri, 

de către creştinii cucernici şi drepi-ere- 

dincioşi, plini de dumnezeiasca râvnă, pentru 

slava lui Dumnezeu, care e lăudat prin 
cântări şi închinat, în astfel de sfinte adăpos- 
turi, şi pentru veşnica pomenire a celor ce
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au zidit şi au clădit astfel de venerate 

lăcaşuri, e cu adevărat lăudată şi lui Dum- 

nezeu plăcută, ea una ce arată evlavia pen- 

tu cele dumnezeieşti şi aprinsa râvnă de 

eucernicie a celor ce sau ostenit întru 

acestea; dar şi mai lăudată se face şi de 

Dumnezeu, şi mai bine primită oamenilor, 

când se gândesc, pe lângă zidirea cea dintru 

început, și la trăinicia de pe urmă şi sta- 

torniecia, şi la păstrarea nelipsită şi cugetă 

(la aceasta] cei ce s'au întâmplat a face 

aceste sfinte zidiri. Căci nu ajunge a în- 

cepe numai o faptă bună şi un lucru bun, 

ci trebuie să se adauge şi păzirea netul- 

burată a celor începute şi veşniea mân- 

tuire a lucrului bun, pe care se cuvine a 

o săvârşi cei ce se îngrijesc de bine cu 

prevedere cuminte şi cu grijă aleasă, cu 

puteri covârșitoare, cu îngrijiri şi apărări 

ale celor ce sunt în starea păstră ceia ce 

a fost făcut cu osteneală şi sârguinţă şi 

cu evlavie săvârşit, pentru ca nu cumvă, 

prin curgerea, şi trecerea timpului care 

toate le nimiceşte şi prin schimbările de 

după vremuri ale lucrurilor, să nu cadă 

la vre-o peire şi să ajungă în nimicire. De 

oare ce deci sa adus înainte şi sa arătat 

Smereniei Noastre, stând în sobor, că sfânta 

şi venerata mănăstire, cinstită întru numele 

celui întru sfinți părintelui nostru Spiridon 

făcătorul de minuni, ce se află în cea de 

Dumnezeu păzită Domnie şi ţară a Mol- 

dovei, în laşi, înălțată acum câtvă timp 

de către prea-nobilii boieri de acolo, dum- 

nealui Hatmanul Vasile Ruset, dumnealui 

Jitnicerul Ştefan Bosie şi chir Anastase 

lipseanul, negustorul, și în singura clădire 

a bisericii, fiind cuprins, acum, făcându-se 

cercetare mai deplină şi mai prevăzătoare 

întru aceasta şi găsindu-se bine de către 

prea-nobilii boieri şi cei d'intâiu ctitori 

ai bisericii nu numai să rămâie în cea de 

la început a ei clădire şi să lăţească şi 

să crească mai mare şi în mai larg cu- 

prins, so înzestreze cu ziduri îndestulătoare 

şi cu celelalte zidiri de folos şi clădiri de 

case, şi să se orânduiască a se face bolniţă 

şi spital, pentru îngrijirea şi slujba bol- 

navilor, au luat asupra lor acest lueru 

plăcut lui Dumnezeu al binetacerii faţă. 

de bolnavi şi al facerii de bine pentru 

această măreaţă şi largă clădire, prin care 

au crescut şi au împodobit [aceştia], prea- 

slăvitul şi prea-nobilul boier Marele-Pos-
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Tătprapywois Bv GTAbDpOTTțiOIE, R:POGERI-   

telnid şi baş-eapuchehaie duninealui Nioo- 
lachi Suţu, sufietescul fiu iubit al Smereniei 

Noastre, ajutând şi prea-nobilii boieri fraţii 

lui, şi încă şi prea-nobilul boier Postelnicul 

dumnealui Alexandru Ipsilanti şi ceilalţi 
nobili boieri localnici și pomeniţii trei 

boieri ctitori ai bisericii, şi prin Slăvirea 

Sa, şi prin buna voinţă a tuturor celor 
arătaţi, s'a înoit şi s'a clădit această sfântă, 
mănăstire cu această mai mare lărgire de 

acum şi cu mărimea și frumuseţa ei şi s'a 

orânduit ca de acum înainte să fie bolniță 
şi spital, așezându-se în ea şi egumen, și 

orânduindu-se şi epitropi ca să strângă și 
să iea veniturile acelei mănăstiri şi să cehel- 

tuiască la nevoile bolnavilor şi ale medicilor 
ce-i îngrijesc. Această mănăstire deci şi 
în cea d'iniâiu zidire, în care aveă numai 

biserica, s'a întărit şi cu hrisov domnesc, 

de cel ce a fost mai înainte prea-evlavios 

Domn, domnul domn: Io Ioan Teodor Vae- 

vod, şi, acum, după această a doua creştere 
şi orânduire spre a fi spital, sa întărit 

prin alt hrisov domnese de prea-iubitul său 
fin, care astăzi cârmuiește, prea-evlaviosul 

şi prea-înălțatul Domn, domnul, domn Io 

Grigore Voevod a toată Moldova, eare a 
întărit hrisovul domnesc dat mai înainte 

de tatăl său. Şi deci, după ce sa săvârşit 
acolo la faţa locului acest aşezământ și 

orânduirea acestei sfinte mănăstiri, îm- 

preună cu spitalul orânduit în ea, pe de 

o parte, spre slava lui Dumnezeu, iar, pe 
de alta, pentru slujba bolnavilor,ea să se 

păzească şi să se păstreze această zidire 

plăcută; lui Dumnezeu neatinsă și nesupă- 
rată şi liberă de toată slujba, de orice fel, 
şi de toată răutatea, au cunoscut cei ce 

au luat asupră-li această ocârmnire, pre- 

cum s'a spus mai spus, precum și ctitorii 

bisericii, că trebuie s'o facă prinos şi s'o 

afierosească Bisericii celei Mari a lui 
Hristos, care e în sama noastră, şi s'o aşeze 
ca stavropighie patriarhicească, liberă, ne- 
supusă şi nesupărată de nimeni, rugându- ne 
pe noi a priini rugăciunea de obște şi 

cererea lor aceasta, şi ao numără şi a 0 

pune în rând cu celelalte stavropighii pa- 
triarhiceşti ale noastre, cugetând cuminte 

încă şi aceasta: ca acel ce a fost egumen 
cu câţivă ani înainte în cea mănăstire, 

prea-cuviosul între ieromonabhi şi părinţi 
duhovnici chir Sofronie, ca unul ce a ocâr- 

muit bine şi drept şi a fost încercat şi a
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administrat cu toată înţelepciunea acea 

mănăstire şi e împodobit cu viaţă austeră 

şi cu celelalte virtuți, să fie ridicat; şi la 

yrednicia arhierească, pe numele eparhiei 

de Irinupolis. Pentru care, venind aici şi 

înfăţişându-ni-se nouă, au rugat pe Sme- 

renia Noastră şi soborul sfânt al arhiereilor 

din jurul nostru a-l hirotonisi arhiereu, pe 

numele zisei eparhii de Irinupolis. Şi deei, 

făcându-se voturi canonice aice, după rân- 

duiala bisericească şi după obiceiu, în 

prea-venerata biserică patriarhicească a 

noastră, de către cei ce se află aici . con- 

fraţi arhierei, cu al nostru îndemn pa- 

“triarhicese şi a noastră voie, l-am hiroto- 

nisit şi l-am făcut arhierev, aşă încât să 

aibă egumenia mănăstirii acesteia şi a 

spitalului împodobită cu vrednicia arhie- 

rească. Primind deci binevoitor şi cu iubire 

cererea şi rugămintea făcută către noi de 

către aceşti prea-nobili boieri, am biroto- 

pisit pe chir Sofronie ca arhiereu şi l-am 

ridicat la vrednicia arhieriei, iar acea 

sfântă mănăstire am cunoscut că trebuie 

a se împodobi cu vrednicie şi demnitate 

stavropighială. Şi deci scriem şi vădim 

sinodiceşte, împreună cu preasfinţiţii ar- 

hierei din jurul nostru şi prea-einstiţi, 

întru Duhul Sfânt iubiţi ai noştri fraţi şi 

coliturghisitori, ca zisa venerată mănăstire; 

cinstită întru numele celui între sfinți pă- 

rintelui nostru Spiridon făcătorul de mi- 

nuni, orânduită acum pentru îngrijirea 

spitalului şi a bolnavilor ce vin la el şi 

a neputineioşilor, împreună cu lucrurile 

şi stăpânirile şi afierosirile şi veniturile 

ce-i izvorăse din ele, încă şi cu metohurile 

ei ce se află în afară de mănăstire, care 

se zic şi schituri, de acum înainte să fie 

şi să se zică şi să se cunoască de toți pa- 

triarhicească, stavropighială, liberă şi ne- 

robită şi nedajnică în de obşte şi neîndato- 

prită a da nimic nimănuia, cu totul lui 

tot, pomenindu-se în ea necontenit numele 

nostru patriârhicese în toate sfintele să- 

vârşiri şi slujbe, şi nici arhiereul locului, 

preasfinţitul Mitropolit al Moldovei, nici 

vre-un altul din şirul arhiereilor ori sfinţit, 

sau dintre prea-nobilii boieri ai ţerii şi 

cei' de tagma mireană, să p'aibă voie a o 

atacă şi a cere dela ea dajde, multă sau 

puţină, pentru orice pricină şi supt orice 

cuvânt ar fi, şiaotulbură şi ao supără, 

sau pe egumenul așezat în ea şi ar-
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Betay waborây ară %atpobe robe 29 pu,6- 

Covrae “TiţonwEvoe val mpoecrârac, oimtec 

zmirponoL Eywot mpootri dfetav xol ttovaiay 
Goyăţetv oi nâyra ră siooGijuara. mod y0- 

vasripiob robrob, vai Sabre moieiv vai 
BauBepvăy ră ypzib5rj Bozavijpara rod vo- 

Goxoueio», ră mpbe robe tarpobe ai robe 

ăofeveig 2zoxoovdobyra, ăxoăbTeoc voi ve 

noâioros, map” odBevbe ăvoyhobuevot, 'Opst- 
Movot 8 oi abdroi Exirpono! Bedâvat xal ar” 

izos dovapiaopăv ăxpiâi) Xa xadaphv neţi 

nâyroy my etoodrjuărov wat Sazaviuidrov 
Tod povaarnpiob zobtob xai rod vasoxousio) 

mpbe robe Entrponobe Mai Xrijropas ăpyovrac, 

sară Thy mepiinbe mai rod abBevrraod ypb- 
soGubhiov, zei umjssie ăhhoc ră nopărav, tepu- 

w&yoc 7] Aaince, ăvautivbodw Ev aie etoo- 
Eipas. ma Banavipost robrots xi 2v rii 

Emioxter rob novaornpia» vai voooxopieia 

robrov. 
“Og B'ăy me ai 6moioc T0hufj00t ărevay- 

mac wiwmdlva. Trois Ev Tip RopGw: Gyoât- 

xâs ămopooteleiat xoi Oshioyj ăvarpedat 
oipâirivi Tpire Tijy OTadpoT taxi abTod 

shenepiay re vai Gâiav ua navreNij Gow 

Sooiay, 1ai Tă zeţi Tâv Entrpozy Hai Xp 
râpov Sopiofitvra, 6 rotcdroc, 6aoiac ăy et 
râtewe val fabuod, îepwpâvoc 7 Aaiz6e, dp- 

ov îi ăpyopavoc, ăpeptousvos ein zapă Tie 
diac oi 6uoovaiov xl (wonotod at 
dapero» Tprăos, rod Evds ij pboet p.6vob 

805, xai xarmpapvoc, %a ăobȚyoprroc, Xa   

hiereu, Mitropolit de Irinupolis, chir %o- 

fronie, sau pe părinţii ce petrec înlăuntru, 

sau să apuce cumvă lucrurile și stăpâni- 
rile şi veniturile şi metoaşele lor și să şi 
le aducă spre slujbă, prin dare multă ori 

puţină, dar nici să aibă voie cinevă a pune 

şi scoate egumen acolo; ci, în cât timp are 

egumenia, zisul chir Sofronie, să rămâie 

nesupărat de toţi; iar, după aceia, în vre- 

mea ce va veni, să n'aibă voie a pune sau 
a scoate pe egumen, când va fi nevoie a 

se așeză egumen, ci orânduiţii epitropi ai 
mănăstirii şi ai spitalului, aceia singuri 

să aibă voie a aşeză, pe vremuri pe egu- 
menii şi superiorii potriviţi; cari epitropi 
să mai aibă voie şi putere a strânge şi 

toate veniturile acestei mănăstiri şi cu ele 

a face şi a chivernisi cheltuielile de nevoie 
ale spitalului, cele ce urmează pentru me- 

diei şi pentru bolnavi, fără împiedecare, 

de nimeni fiind supăraţi. Ci trebuie ca acei 
epitropi să dea și pe an socoteală exactă 
şi curată a tuturor veniturilor şi cheltuie- 

lilor acestei mănăstiri şi ale spitalului 
către epitropi şi boierii etitori, după cu- 

prinderea şi a domnescului hrisov, şi nimeni 

altul, oricare ar fi, cleric sau mirean, să 

nu se amestece în aceste venituri şi chel- 
tuieli și în supravegherea mănăstirii şi 
spitalului acestuia. 

x» 
lar eine ar uteză să stea împotrivă, 

celor în gramata de faţă hotărâte subor- 
nicește, şi va voi să răstoarne în orice 
chip această stavropighială libertate a lui 

şi vrednicie şi deplină scutire şi cele orân- 

duite pentru epitropi şi ctitori, unul ca 
acela, de orice tagmă şi treaptă ar fi, 

clerie sau laic, stăpânitor sau stăpânit, 
să fie afurisit de sfânta şi de o fiinţă, 
şi de viață făcătoare şi nedespărţită Treime 

unul singur. în fire Dumnezeu, şi afurisit, 

şi neiertat, şi nedeslegat după moarte, şi



  
  

Zhoros weră Băvaroy, ua top.zawaios, xai 

măomie rai natpinaic îi ObyoÂLXAis ăpats 

Sn6âwmoc, ua Evoyoc 705 mDpbs Tis 1e&wns, 

„ai zâ atovie ăvaBeuart 5mebovoc. "0dev eic 

mi mepi rodro» EvBettty mai Ourvexi) ăopă- 

eay EyEvero vai ră 2apov GVVOBIKOI, Ta 

cptapgix6v, Grith&5ae 2v new âpăvare păi, 

zarnotpoăy vă» ră tepi Abăat Tie vai. 

“205 Xpiorod Mevăhus "Bmănotas. "Ev Eret 

corqgie ph, ivâmriovos 15. . 

“+ Xan.owrjă, EhEw 0ao0d ăpytentoxonoc Ko 

scavriyovz6heme, Ntoe “Payne, %oi oixowus- 

wnbs Tlarprăpxc. 
-- Katoupeiac Ilaiatoc. $ "Ereoo» Meă- 

zioc. 4 "Avăpo» Lepăcipos. Nixopdsias 

Nixmpâpoc. + Eolimo» Lepotnoe. Nexatas 

“lepeviac. “+ Xohwnddvos "Abmvăotoc.  A&p- 

xy "AvBrpoc.  “Hpaxhetac Pepăotpoc. + To- 

pohsvos Tepăoipoc ai oi hotndi &v Xptore. 
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umflat, şi legat de toate blăstămurile părin- 

ţilor şi sinoadelor, şi părtaş al focului Ghe- 

enei, şi supus veşnicei anateme. Deci spre 

vădirea, acestui lucru şi statornica siguranţă 

va făcut şi cea de faţă gramată sinodicească, 

patriarhicească, pecetluită, pe pergament, 

aşternută şi în condica sfântă a Bisericii celei 

Mari a lui Hristos, care e în sama noastră. 

În anul Mântuirii 1763, indicţia a 12-a. 

+ Samuil, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

piseop de Constantinopol, Roma cea Nouă, 

şi Patriarh ecumenic. 

-- Al Cesareii Paisie. i Al Efesului: Me- 

letie. + Al Androsului Gherasim. AL 

Nicomediei Nichifor. 4 Al Cizicului Ghe- 

rasim. + Al Niceii leremia. + Al Chal- 

kedonului Atanasie. 4 Atanasie Derkon. 

-- Al Heraeleii Gherasim. “+ Gherasim de 

Tyrolon (?) şi ceilalţi în Hristos. 

(Bibl. Ac. Rom., căpii moderne de documente greceşti.) 

  

MCXLVI. 
Patriarhul de Constantinopol Samuil, despre mănăstirea Mărginenilor, în- 

chinată de mult la Muntele Sinai. 

Tâv tapăv rod Qecd OXIVopâTav 7al GERTOY uataiţo'iny XA 035405 VOVASTTpiY, 

ad. cobrov păhora D094 ADpat6TAtt XA. EzLo06Tjtt deriheoavy Bampeni, Ti E2W5DOT45I 

mai Gefaimow ai rijy Gatovitovoxv &apavijv părâv ăroey ui EE ape 1 vad Tipe 705 

Xprorod Meyăhm 'ExxMrgia, Bvapspâyros o7ob 

ămoapasahebros îv zi) Ynep Exhnp0I|90Y ebrpz 

Si zazabiNhovea, 8xi Th etvav ai Baswteadai 
a 2 > 7 x * 

mei pAraatăas, 05 Bugheinet MATO BIWA XApOV 

ovveyety abră zi Sbyrpeiy, ai tb wâvwp.ov arate drrpexăs -apiteaBar, ărrapEn tobs ra 2po- 

xanăptawas ră rotadra Bedpeora, xai îmanweră 'îepă oxnvyonara al XTijtopas îv ahroic 
: 

Bvanţevouăvobe, Tipo re x depevebavoa oi ră xopqrn0&vra abroie RATplăp/ixă GVSTATIXĂ, 

vpănpara vai: abevrină poo6bovha, ră ară matpod Entopridevra. abroie, xai. vavye0dG7, 

iv ăpyaiav abrâv thevfepiav aby năat roie mpoemăofetotv abroie 2p5voui0!s wi GEWHAGt, 

oi pă zapaxopodsa 2poorpiâiat abrois fjvztvaodv 6461, 

nEVTIV ră sdepyerndevra “ătunpazină Tpovâua 

"Enetdi, rovrapobv xăi. zavyby mpooexopisn- 

sav zi) îi Mecprărprt xai zi) zepi abriv lepă 

6 ăprpteptov ovy6âqp napă zod zvradBa Barpi- 

fouzoe În leporărob APXLeTtOHĂTOV Lwă %04 

“Pai6o5, 40 ovwaâehpod Înv, rp Kopihoo 

XA 16 doorâruy Gtvairâv TATEpUV ră, 

mp Ypâroy TOOV edepyerndăvra mai t- 

Mort: 0Evra TaTpApyIRĂ GOVOBIXĂ Supa STi 

păpuuaea Tijtepă pori Ta0Tg Ea 02 val Ab- 

Bevrây, zây ze 29 pazapia TĂ Mite. “pevoptvoy 

Nunoio» Bozâsâa, Mryath Boeâ6z, Lpri 

-zopio» Vatra Boz66âz, Kovoravyrivob “Pao- 

finta Boz06da, Zet 83 nai rob îv cole Lot 

Fupsshnbwcos ebosfeorărov AbBwo» Kworay- 

_aivob Mavporopâărov Bozâ6âa, unda 5vo a 

ai drdozotobyra Gri 5 si) Bzozponpito Ab- 

xi. Mopuaiveotiav 67w06dv Înva- 

roic osfmoplot TObTOLS W0VAGTIpLO!6. 

De oare ce deci şi acum s'au adus Sme- 

reniei Noastre şi celui de pe lângă noi 

Sfânt Sinod al arhiereilor de la cel ce 

petrece acum aici preasfinţit arhiepiscop 

de Sinai şi Raită şi confrate al nostru 

chir Chiril şi de la prea-cuvioșii părinţi 

sinaiţi cele de mulţi ani gramate patri- 

arhiceşti, soborniceşti, pecetluite, date cu 

bunăvoință şi mărinimie acelei sfinte mă- 

năstiri, precum şi ale Domnilor celor ră- 

posaţi : Nicolae Voevod, Mihail Voevod, 

Grigore Ghica Voevod, Constantin Raco- 

viţă Voevod, şi încă al celui ce se află 

în viaţă, prea-evlaviosul Domn Constantin 

Mavrocordat Voevod, cuprinzând şi ară- 

țând că în cea de Dumnezeu păzită Domnie 
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Gsvria, nai rbăpa mie Obiypoâhorpiac âarehei 
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ris 16y nporpăroy ăvowoae val îmi rd 
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vadâe ăraMaiijyat, xâvrebdev now Xa o5- 
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Îjveudvoc 251 Obpipofhayias, xopiov, opto»   

şi țară a Ungrovlahiei se afiă o sfântă şi 

venerată mănăstire, cinstită întru uumele 

prea-marilor Voevozi Mihail și Gavriil şi 
numită a: Mărginenilor, care s'a ridicat şi 

sa, clădit la început, cu evlavie şi iubire 
de Dumnezeu, de către cei ce după vre- 

muri au înflorit acolo prea-cinstiţi şi prea- 
nobili boieri şi întâiu ctitori ai ei, şi s'a, 
îngrijit, împodobindu-se strălucit şi larg 
cu moşii şi lucruri, mişcătoare şi nemiş- 

cătoare, și cu felurite afierosenii și venituri 

de mile domneşti şi de daruri ale celor ce 
după vremi s'au deosebit cucernici Domni, 

şi sa cinstit de ei cu autonomie şi liber- 
tate deplină cârmuindu-se, ea una ce e de 
sine stăpânită şi autonomă. Dar zişii fe- 
riciţi ctitori şi nobili boieri, după ce au 

săvârşit acest lucru plăcut lui Dumnezeu, 

îngrijindu-se bine şi de cea următoare sta- 
tornică aşezare și întărire şi pentru a-l 

feri de toată împrejurarea ce ar puteă să 
“vie pe vremuri, şi care ar ţinti spre peire 

şi pagubă, din a lucrurilor neorânduială, 
şi schimbare în mai rău, făcând socoteală 

cuminte şi având cuget evlavio, au cu- 

noscut că trebuie să o supuie ocârmuirii 

şi supravegherii unei puteri vrednice şi 
'covârşitoare, de către care fiind îngrijită 
şi socotită, să aibă a fi economisită şi con- 
dusă şi să se păzească după cuviinţă şi să 
se apere sigur de peire, şi deci, cu sfatul ob- 
ştese şi al lor propriu şi cu socotință într'un 

glas au afierosit-o şi au supus-o mănăstirii 
venerate şi împărăteşti de pe muntele călcat 

de Dumnezeu Sinai, fiind vrednică de po- 
menire şi deosebită prin vechime şi aflân- 
du-se supt povară de mari şi grele chel- 
tuieli şi având nevoie de un însemnat 

ajutor pentru întâmpinarea necontenitelor 
şi neapăratelor multe dări de bani aleei. Şi 
deci au întărit” această afierosire şi închi- 
nare la Muntele Sinai prin domneşti hri- 
soave ale celor ce sau întâmplat fericiţi 
prea-cucernici Domni ai Ungrovlahiei, cum 

mai. sus sa expus, şi la urmă au întărit 

această închinare şi cu gramată patriarhi- 
cească sobornicească, pecetluită. Care toate 
luerurile arătate nouă judecându-le vred- 
nice de toată primirea, ba chiar și cel 

care acum s'a învrednicit cu mila lui Dum- 
nezeu de Domnia aceasta, prea-cucernicul 

şi prea-înălţatul Domn şi stăpânitor a toată 
Ungrovlahia, domnul domn Io Ştefan. Mi- 

hail Racoviţă Voerod, cel după suflet fiu
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iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre, 

în petrecerea sa de acum aici la Constan- 

tinopol, învoindu-se cu minte de la Dum- 

nezeu la această afierosire şi inaintându-ni 

nemijlocit şi de faţă o cerere a lui ca: aceasta 

domnească şi plină de râvnă dumnezeiască, 

pentru ca să asigurăm şi să aşezăm această 

afierosire a mănăstirii aceleiaa Mărginenilor 

la, cel de Dumnezeu călcat Muntele Sinai, 

primind-o eu toată bunăvoința şi admirând 

pe cei ce din început au inehinat-o, întâii 

ctitori, pentru evlavia și bunăvoința lor 

către Dumnezeu şi răspunzând cu rugă- 

ciunile noastre şi judecând vrednici de fe- 

ricire pe răposaţii Domni cari cu hrisoave 

domnești au întărit-o, am crezut că trebuie 

ca, prin cercetare sobornicească, s'o întărim 

şi prin a noastră gramată patriarhicească 

sinodicească şi de acuma toată împotrivirea, 

de oriunde, sau venită mai nainte din vre-o 

mişcare nesocotită, sau. care de ar fi de 

acum înainte a veni şi a se porni, cu totul 

a o răspinge şi a o vădi de acum înainte 

mai presus de orice atac, pentru așezarea 

trainică şi statornică a acestei afierosiri. Şi 

scriind deci hotărâm soborniceşte, împreună 

cu preasfinţiţii arhierei 'de pe lângă noi 

şi prea-cinstiţi, Întru Duhul Sfânt iubiţi 

fraţi ai noştri şi coliturghisitori, ca această 

sfântă şi venerată mănăstire în cea de 

Dumnezeu păzită Domnie a Ungrovlahiei, 

cinstită întru numele prea-marilor Voevozi 

Mihail şi Gavriil şi numită Mărgineni, 

după hrisoavele domneşti ce mai nainte 

Sau dat şi după patriarhiceasca soborni- 

cească gramată pecetluită, care asigură şi 

întărese afierosirea şi închinarea ei către 

muntele sfânt şi de Dumnezeu călcat Sinai, 

să aibă toate acele gramate şi hrisoave de 

afierosire puterea, şi tăria statornică şi ne- 

schimbată în tot veacul, şi cel de acum 

preasfinţit arhiepiscop al Muntelui Sinai, 

chir Chiril, eu prea-cuviosii părinţi sinaiţi, 

să aibă, să culeagă şi să iea aceasta ca o ade- 

vărată închinare a mănăstirii lor, nedespăr- 

ţită şi nesmulsă, pe veei, cu toate stăpânirile 

şi afierosirile ei, mişcătoare şi nemişcătoare, 

câte apoi, cu voia lui Dumnezeu, le va câş- 

tigă ca metoaşe, şi cu celelalte venituri şi 

domneşti mile, şi cu toată bisericească inzes- 

trare şi împodobire, precum se cuprinde cu 

de-amănuntul în cartea ctitorilor şi în hriso- 

vul domnese, îngrijindu-se de ca şi cârmu- 

ind-o şi purtându-i seama şi conducând-o, ca 
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uiozoc, vale Ev re 7 XTnTopIne Tpăupari 

xi ră abfevrix yposofobăiy Eni hentod 
meptăjovtat, ERtOenTâuevot abrob xi 2pa- 

vonâvrec vai Gaxbbepvovrec wat Gtefărjayrec, 

we tBov adry aeptepoua, pmdevăa rob dot 
mob rodpâvroc Evayriofijyat ri dp!epooe. 

robrm, de îvrivacodv airiay vai Tpâpaoty, 
xaBoc oi mpb Ghizoo 0565 mie îvavria vi- 

vqot6, mpbs avaipeaiy ie ărptepocews Txbrrs, 

mie, e dobotarog ua amădovoa nâvryj, 
&ne6i9m napavriza mapă ris tepăc vai 

diac avv63o» xi 05% ijuBev ete Eufaorw. 
"AN xai e! ete Entovufi) netă rabra rotabrij 

ăvrioraaie, ăzopatvânzda drapădenzov etvat 
adriv mdvr, xară măyra Xatpâv, brd rijs Tod 

Xprorob Medi "Exuhqolac ăzobahhontvy] 
xai ExSwoxobutyn. Mâva îi) ră mpoensobtvra 
eboefâc a prodtoc ad0evrtuă ypoo6Goviha, 
we etpqrat, vai rb norprapytadv auțitov, 

mă îmBebatodvra 7ijy GuptEpootv 705 movoc- 
pia» sic ză beofaâtorov Bpoc Îevă, ămorpat- 
vâueba Exety ră xbpoc wi riy toyby, Ene 
ob 6 joc meptrpsyet bxov Abdrod. “Oce & 
v nte rodpiism dvenore î) tiv evonsvnv rab- 
iv duptăpoaw,. 407 otovătitiva Tp6R0y XA. 

mpâpaarv, mai Entyeipua, ăvarpețat mai Îta- 
oîjoat, Î) ze rây Goptoftvrov Ev abrţj napa- 

xapătat, 5 rotodros, Groioc âv ein rătews 

ua Gad, ăpyov 7 ăpx6mevoc, Tod fepa- 
zixod wara6yod î) zic râv Aninâv rătews, 
ăpoptopevoc en mapă rije rjiae wo 600v- 
siob xai toomotod panapiac Tprădoc, rod &vbe 

ri, pboet p6vob Qeod, xoi varnpauăvas za 

ăoviyoprros vai ueră Băvarov ăhoros îv Te 

vâv al&y mai €v ră pâhdovri, Xa mdoate 
rac narptupgtuaie mal. obvodianie ăpais br6- 

&woc vai Evoyos rod mbpbe rîe Lefwye. 

“Oe sis Evăetry svtvero xai mb mapăv Ta 

popi soyodiăv Embebauortiptov Tpăuua, 
ai. 28604 7 fqOfvrt ăpprentoxânep Sivatov udp 

KoptăAp mai vote Aorrois owvatraie zarpăot. 
AYt5'p, Emwvewioene 1. 

-- Zauowij), Eee Qz05 dpyreniononoc Kovy- 

orayrwyovnâdene, Nae “Popns, nai oixobpevt- 

xoc Ilarpipyre. 
+ “0 Katoapstae Tztaroc. ir “O KoCinov Te- 

păotwoc. -- “O Nxopinâsias Nrrmoâpoc. “i “O 

Nixaiac lepenlac. "O Xoiur36voc lonwvix:os, 
-- “O Aepuov Aovbotoc. î “O Topvfov Iap6s- 
ytoc. “+ "0A0nvăv BapOohopatoc. î- "OMezohij- 
05 ”AvOuuoc. 2 "0Orjfâv "Avfuoc. -- “O Me- 

omufpias *Avfwoc. "O Apborpac Kbpi)oc. 

(Bibl, Ac. Rom., copii de documente grecesti.) 

  

o închinare adevărată a lor, nimeni-de acum 

necutezând a se împotrivi acestei afierosiri, 
pentru orice pricină şi supt orice cuvânt; 

precum şi de curând sa întâmplat o miş- 

care de duşmănie, pentru nimicirea, acestei 

închinări, care, ca fiind fără temeiu şi cu 

totul fără rost, a fost răspinsă îndată de 

sfântul sinod şi n'a ajuns la săvârșire. Dar, 

şi dacă s'ar întâmplă după ac:asta vre-o 
împotrivire, hotărâm ca ea să nu fie pri- 

mită de loe în nicio vreme, fiind răs- 

pinsă şi izgonită de Marea Biserică a lui 

Hristos. Ci numai hrisoavele domneşti date 

mai nainte cu evlavie şi iubire de Dum- 

nezeu, cum s'a spus, şi gramata patriarhi- 

cească pecetluită, care întăresc afierosirea 

mănăstirii la, cel de Dumnezeu călcat Mun- 
tele Sinai, hotărâm să aibă putere cât 

timp soarele petrece cercul Lui. lar care 
ar cuteză pe urmă sau să răstoarne şi să 

zguduie această afierosire ce s'a făcut, în 
orice chip şi supt orice cuvânt şi prin 
orice întreprindere, sau să calce cevă din 

cele înlăuntru orânduite, unul ca acela, 

de orice tagmă şi treaptă ar fi, stăpâ- 
nitor sau stăpânit, dintre preoţi sau din 

rândul mirenilor, să fie afurisit de sfânta 

şi de o ființă şi de viață făcătoarea fe- 
ricita, Treime, unul în fire singur Dum- 
nezeu, şi blăstămat şi neiertat și după 

moarte nedeslegat, în veacul de acum şi 

în cel viitor, şi supus tuturor blăstămu: 

rilor patriarhiceşti şi sobornicești și părtaş 

al focului Gheenei. Deei spre arătare sa 
făcut şi această gramată patriarhicească 
sobornicească de asigurare, şi sa dat zi- 
sului arhiepiscop de Sinai chir Chiril şi 

celorlalţi părinţi sinaiţi. 
1764, îndieţia a 123. 

“ Samuil, cu mila lui Dumnezeu arhie- 
piseop de Constantinopol, Roma cea Nouă, 

şi Patriarh ecumenic. 
-- A! Cesareii Paisie. “+ Al Cizicului 

Gherasim. + Al Nicomediei Nichifor. + Al 

Niceii leremia. + Al Chalcedonului loani- 
chie. d Dionisie Derkon. + Al Târnovei 

Partenie. + Al Atenei Vartolomeiu. $ Al 
Mitilenei Antim. $ Al Tebei Antim. Al 
Mesembriei Antim. + Al Dristrei Chiril.



MCXLVII. 
Însemnare despre cearta dintre Constantin Racoviţă şi capuchehaiaua 

sa, Iordachi Stavarachi, beţia Domnului muntean, scoaterea din Domnie a lui Gri- 

gore Callimachi, răscoala Muntenilor contra lui Ştefan-Vodă Racoviţă. 

a Mi Onozepov 6 Trey Kovoravrivos 
by Seonortouby 705 viod rod Sravpăxn Leop- 
lov, 6xob hehe vă măv peraetpiletat we 

Bodhoy Bă vă rehstiv răc mpocraţăa Ta 

vai xăBe rov mapayiaphv DEM, voi abris 
vă pijv Em ădetav Vă năuvrj 0652 rd ropa- 
WAXpOTEpIV Tău, tă vă one Tiiy 

mod rob Xbrriy xai ărpavinrnow, 83607 eie 

iv m6ow rob myebpaToc Tijs edloG'n<. 

Qzwpsi 6 vede xozrxexortăe, bibe rod Lran- 
pă, rhy dovapiaoudv rob Xaruăvyav ni 

Dâpete nai maraopovijozte ai ui E2upoprI6- 

wobg ădixov ax. hatiae îv owopavrig” ări 

xai e Evoyov râv Etopilet ete riv Mâyonozy 

rob Kbrpov, ro! sic Tb "App. 4WGToy x7- 

denivrqy, mob ai Bvijoxet 6 XvOpuzoc, drd 

Mans. 
Ilpotovov 7ây Tjuepây, xaTIvTrjo2v 6 gs 

ww sic 7601 bnepfohixi|y werapeiptotv 10) 

myebuaroc ris uehioone, Gno5 Ene tă 1 

wepovbuztoy 10 î 60 pad” bnensozv oby 

zic ueyhrjy ăvopstiav xai răhoe Vad rpo'piae 

Oyfoxe! neţi ră TEX rob Devpovapiov, Îjis- 

woveboze păjvac 9. Kai ăvafifăter sie riv 

fjrewnvetav 6 abrhe vibe rob Erabpăxr] Thy 

adeheiv ov, Entpavov “Paxofiztay, &vepijos 

ră îjewoveiavy ăusouc pă rby Baoez uni 

zapă rw Behrotw rod "Entrpon6b, yrtva Xa- 

-bpdooev e56de ai Edoxe my 11Yhpjy Toy. 

Riva u&ypt od8e sic rby Pobpvov Tv Ilos- 

ravtiizasn naBapyptvot oi xpobpndsvrec Ăp- 

Jovres 105 prevas Kovoravrivo» Mavpozop- 

5ârov 3ă ză Enrobueva Xozpa, xai Gtopiberat 

5 Smobăpne Teopwroc vide rob Eravpăxr) vă 

domătm ri bmdBeaiv toc. “00ev montat răv 

-tepeuty rova 49 robe Efiyăle rije etpuric, 

ai Omdoyerat 1 Xvaaat vă Ed X7i ănb 

mode ăppovres Ghăyove âv abră ră Xon pu 

uni Aa 100 zovyveia... 

“Ex, 3do mat pâjvac Bra Tprepoveboavtr 

Mrhdafiac zi Fprirâpiov viby mod Kay 

papei aBatpei 6 Baorebs, ari cil Device! 

05 adrob Enaapn Leopiioo Srabpăurj vi- 

vera! fixeuâv MoMafias 5 Apoiouivae is 

âpras, Pprvâptos 6 Dzivac, 6 ua nic 205 

zoveoBEvzos Apaţoud:05 >Azetivâpov Lziza, 

zi mpivezau Apagopduus sijs Iopeas 9 ombsic 

Feoppos Kapartăs, îi EomBeia 205 "Eziepr- 

zoo Mongrazâ-llasoă, 05500505 35) Sao 

  

  

    

„„.. Nesuferind Constantin-Vodă despo- 

tismul fiului lui Stavrachi, Gheorghe, care 

voiă să se poarte cu el ca-cu o slugă 

pentru a îndeplini poruncile lui și orice 

"voinţă a lui, cât de mică, și el să n'aibă 

voie a face nici luerul cel mai neînsemnat, 

ca să împrăștie multa lui întristare şi su- 

părare, sa dat la băutura spirtului de 

melisă. 
Noul capuchehaie, fiul lui Stavrachi, 

cercetează socoteala Hatmanului cu bat- 

jocuri şi despreţuiri şi cu încărcări he- 

drepte şi furturi în pâră; pentru care Şi 

ca părtaş îl surguneşte la Magusa Ciprului, 

adecă la A mmochostos (Famagusta) cale- 

pendi, (sic), unde şi moare omul, de su- 

părare. 

Cu vremea, a ajuns Domnul la o așă 

de fără margeni întrebuințare a spirtului 

de melisă, încât beă, ziua cu noaptea, 50 

ovi 60 de păhărele (2); a căzut deci la mare 

lipsă de poftă de mâncare şi, la sfârşit, din 

nemâncare, moare la capătul lui YFevruar, 

după o Domnie de nouă luni. Şi acelaş 

fiu al lui Stavrachi ridică la Domnie pe 

fratele lui, Ştefan Racoviţă, câştigându-i 

Domnia de-a dreptul cu Împăratul și îm- 

potriva voinţei Vizirului, pe care l-a pre- 

lucrat îndată şi şi-a dat învoirea. 

Erau până atunci la Forno al lui Bos- 

tangi-Başi închişi zișii boieri ai lui Con- 

stantin-Vodă Mavrocordat pentru banii ce- 

ruţi, şi se orânduiește Spătarul Gheorghe 

fiul lui Stavrachi ca să puie la cale afa- 

cevea lor. Deci el loveşte geremeaua lor 

şi-i scoate din închisoare, şi făgăduieşte 

Împăratului să scoată şi de la boierii mun- 

teni pentru aceşti bani și alte 700 de 

pungi.... | 

Împăratul mazileşte pe Grigore fiul lui 

Callimachi, după ce domnise doi ani şi 

zece luni în Moldova, şi, cu îndemnul 

aceluiaş Spătar Gheorghe Stavrachi, se face 

Domn al Moldovei Dragomanul Porții, Gri- 

gore Ghica, fiu al Dragomanului Alexandru 

Ghica ucisul, şi se face Dragoman al Porții 

zisul Gheorghe Caragea [medic al Se- 

raiului, ful medicului Scarlat], cu ajuto- 

rul Viziralui Mustafă-Paşa, ajutând acelaș 
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Bâpr Peopyiov rap &ĂAĂ eră uut4p6v, 

dom. obveybuevoc, Ovijoxer. 

- Pspvet 6 iradăprs Lewpytoc reaoapae pe- 
ăhovs Xpyovras nd rîc Bhayias, Xa, Ene 
zisv bnooyelei re Baoei vă zhrpoo ai 

La
 3 600 zowyyeta âmob 2upeborei râ Boorhei 

5 Bavây. Kovoravrivoc 6 “Panobirias Oră riyv 
AbBevreiav rov, îm amd Exetva rob Erate 
îă my AdGevrelav rod vâov AblEyrov Xre- 

wăvov Boebdâa, Crjrei map” obrâv rehsopopiaw 
moXhiv dă Thy TÂȚpOLIĂY ABTEY TâY pev. 

Toy ănexpibqoay dr. 3ă ră ypsos rod 0a- 
vâvras ăe E0% 5 "rpoijă-valepije vă wura- 

p&bq ci neprovotay rob, Govhhwbeiaay-e50bs 

ueră,. ry Găvarv rod, Xa vă riăjy Geruijom, 
nai, ăv 82v Em 1) moobras râv 600, BEhovy 

onorhpobei ră zheinoyra ămd thy TOTov, 

forte pă ĂVeaty TV XATONTĂY, TĂ TEpLo06- 

repoy God jumopei vă 87) Toy ypâvav eivat 
5.000 zovyyeia, al, v Grr'j0oby nepioadrepa, 

sivat ivăvyos vă oxopniabâow o! xarorrqrai 
mgb. Tobe sinev Borepov Bă ră mapă Tod 
Bootsos Cqrobueva ee 4onpa rod Kovorav- 

zivav Movpoxopâărov" ăzexpi0joav md Bit teb- 
pobv mâc 83 Eyet obre body. Biuobvree 

ămneraie dtă my mAnpoviv ron, be ap 

ubrod  bnocyefetoav, einov mb Gri sis rivec 

sic iv Bhayiav 605,3) tă Bobhevorw ros, 
4 Să mwa ămoorohiv sie ră uepn rii Tobp- 
inc, eivaL ețpăumtvot sie Tă Xardoriya tije 

Bioriapias nâc vă Ehafov Xonpa napă rod 

Kovoravriy-Bâ6a, xai Exeiva, &y mă ep, eb5- 

Xoyoy, e Cjrmdodv' ăzexptOm ră vă îrirndodv 

vai abrd, vai, si zivi ei îydptos, vă Ezotpaeii. 

“H meptobola rob Kovoravrivov “Paxofir(a 

sfertul 0 măr re meptoodrapov ză ră 600 
vai Sora sie Thy Il6hw” mă 58 Bo0&vra 
zapă rod Kovorayrivov MavpoxopăăTov 5ye- 
nocbâqoav ydvov sie Btandota Tobyyeta. 

Gbăoac sis mb Baxaptori 6 Xrepăv-Biâae, 
zi Tutpa 1% iv Ewedhev etoehfeiv eie iv 

Kobpray ună rd ovvetfrouăvov hdi, povebet, 
vară riv mpoorațijiy 105 Enabăpn Leopiio» 

Sravpăr,răy Srepavâxiiv Powaioy, rodirijv !, 
răv zpoâfnbevra, — zepi rije Etoewe rod Mar- 

uio» Boc663a, xxl ăvaoxohozite: dy ăpyovra 
Mmaltoxovhov tunpos ete Tivy Râprav Tis 

Kobprns, îv je EmeMe BrehGsty... 
Aă ueotreias Tod vob ijfepâvos Moh6a- 

atace miverat Mehavinoo, e pin îrehey, 5 fin- 
Geic mori zporoobyzzhhos 705 Lepapeiu, Ato- 

YbBL0G.... 

  

  

Spătar Gheorghe Stavrachi; dar după 

puţin, prins de ciumă, moare. 

Aduce Spătarul Gheorghe patru boieri 
mari din Ţara-Românească, şi, de oare ce fă- 

găduise Împăratului a plăti şi cele 600 de 

pungi ce le datoriă Împăratului răposatul 

Constantin Racoviţă pentru Domnia lui, 
afară de cele pe care le-a orândauit pentru 

Domnia noului Domn Ştefan Voevod,cere de 
la ei folos mare pentru plata acelor datorii. 

Ei i-au răspuns că pentru datoria, răpo- 
satului să vie Ibrail-Naziri să serie averea 
lui, pecetluită îndată după moartea lui, 

şi să o preţuiască, şi, dacă nu va ieși suma 

celor 600, vor împlini rămăşiţa din țară, 

care, cu uşurarea locuitorilor, cel mai mult 

ce poate da pe an e 5.000 de pungi, şi, 

dacă se cer mai multe, e primejdie ca lo- 
cuitorii să nu se împrăștie. Li-a spus apoi 

pentru banii ceruţi de Împărat ca bani 
ai lui Constantin Mavrocordat; au răspuns 

cum că ştiu că n'are nicio leţeaie. Siliţi 

cu amenințări pentru. plata lor, ca una 
ce fusese făgăduită de el, an spus că sunt 

unii în Țara-Românească cari, ori pentru 
slujba lor, ori pentru vre-o trimetere în 
părţile 'Turciei, sunt serişi în catastișele 
Vistieriei cum că au luat bani de la Con- 

stantin-Vodă, şi aceia, de se va află bine, 

să se cerceteze; a răspuns să se cerceteze 

şi acelea, şi, dacă a dat cuivă cevă;să se 

întoarcă. Averea lui Constantin Racoviţă 
Sa prețuit cât mai mult la 600 [de pungi] 
şi s'a trimes la Constantinopol; iar banii 

daţi de Constantin Mavrocordat s'au adunat 

numai la 200 de pungi. 

Ajungând la Văcăreşti Stefan-Vodă, în 
ziua când eră să între în Curte cu obiş- 

nuitul alaiu, ucide, după porunea Spăta- 

rului Gheorghe Stavrachi, pe ȘŞtefanachi 
Grecul, 'Țarigrădean, pomenit mai sus 

la scoaterea lui Matei Voevod, şi spân- 

zură pe boierul Băjescul drept la poarta 

Curţii, prin care eră să treacă..., 

Prin mijlocirea noului Domn al Mol- 
dovei se face episcop de Melenie, cum nu 

se cădeă, zisul protosinghel de odinioară 

al lui Serafim, Dionisie..., 

VI, C, Filitţi, în Bevista Istorică, |, no 6,



  

“Apytoe vă mâperat & Snarâpne Leputoc, 
ob pâvoy ăxavâpones, Gh ai 0ia di Tis 

patvâuevoc, 3 rd obvohov vawa6s. "Etopilet 
sie răv Xîov Anutrptov Enava6fv, zbv Xartii- 
Achăvrv za mdyv Mavohry mtefaeprtijdzs nai 

zăv fnjdtvra Enaăpry "lăawfov "PiGov. "AN 
adroi oi Eoarot 5bo poyi) Thy Goripiay s3- 

pAVTO. 

A început să se poarte Spătarul. Gheor- 

ghe, nu numai fără omenie, dar ca un 

tarbat şi cu totul maniac. Surguneşte la 

Chios pe Dimitrie Scanavi, pe Hagi-Aslan 

şi pe Manoli giuvaergiul şi pe zisul Spătar 

Iacob Rizu. Dar aceşti din urmă doi prin 

fugă şi-au aflat mântuirea... 

| (Seanavi e susţinut de Sultana Zeintb, soţia lui Muhsunoglu, iar Manoli de 

cadiascherul şi Reis-ul-ulemă Osman- Mollah-Efenăi.) 

“Huon Meyus-Enabăpns ais Bobxovptsrt: 

rpaba învă re Smadăpn Leopiie ră ri 

mc cânov xarăoraaty, ni Eypabe ră sixTa 

ze Abbey: 4 6 SedOre mai 5 Ampifitproe 

Porto» 52v ăpîmuav măv Srepay-Bida vă &vep- 

00 ră 7 paDâpsva, Wa ămenpidqoxy xobrol 

ce vai 6 AdBevee re Emadiprj Leopiio, 

ăvatpodvres ră map” Îu.05 TPIPEYTA... 

(Atanasie Comnen Ipsilant, o. e., pp. 3898-40.) 

Eram Mare-Spătar la Bucureşti: am 

scris destul Spătarului Gheorghe pentru 

starea, ţerii, şi a seris cele cuvenite Dom- 

nului; dar. Stati şi "Dimitrie al lui Fotie 

mau lăsat pe Ştefan-Vodă să puie în lu- 

crare cele scrise, şi au răspuns şi ei și 

Domnul Spătarului Gheorghe, nimicind 

cele serise de mine.... 

| MCXLVIII. 
Menţiune despre moartea lui Constantin-Vodă Racoviţă. 

aptă”, Plovovapiov 27, Edoce că otv *ppE- 

ce 6 br. Abdsvrns Kovoravrivoc Îlepă- 

vre ai tveraptăotir, Ey ri) Mrponsiet. 

(Iorga, Studii şi documente, XXII, p. 89.) 

| 
| 

1764, Lanuar 27 a răposat prea-înnălţatul 

Domn Constantin Cehan, şi a fost îngropat 

la “Mitropolie. 

  

MCXLIX. 

stantinopol. 

loăvwne Srăpayoe Muigaăjh Pas fistij Bos- 

fac, îâp acd Abfjtvrie pân Op po- 

Gha-yiac, | 

Tây zodhâvy Evena ehepyesây val Xapituv, 

îy aapă vije ămzipov ăvabornizos sad pthay- 

Bpwzorâzo» Beob ebozhârrgos hay 1 Eron- 

pev 26 abrăe jud se 2porns fevecewe vai 

„îs ee mbv flov Todtoy eiodiov, WR6/peuL 

10 Datpavho ao pâvavrze, 1 ebyvop.6voS 

Miay Gaxeiofiar map Tdy GTĂAŢpVABTATAV 

1u6y ebepisrrjv Baby dazpuriizos bosthovres, 

pai, xi zâs toic npahaâodat tieiote ebe peri, 

wat, -zehevraioy vai rii vor TaDTIy 

zeu oi dfinv Ev 70 ah âs %svet tije 

za pat edăonia Bes îmwfpafavBelorie 1juiv 

îpenovias îv ră Adevzin Obyrpofha/lac Xe 
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Diploma lui Ştefan-Vodă Racoviţă pentru şcoala grecească din Con- 

Io Ştefan Mihail Racoviţă Voevod, cu 

mila. lui Dumnezeu Domn a toată Ungro- 

vlahia. | 

Pentru multele binefaceri şi haruri cu 

care de la nemăsurata bunătate a prea- 

iubitorului de oameni Dumnezeu milostiv 

foarte ne-am învrednicit de la cea d'intâiu a 

noastră făptură şi de la întrarea în viaţa 

aceasta, fiind noi datornici şi împovăraţi, 

şi trebuind să fim foarte recunoscători 

neapărat către prea-milostivul nostru bine- 

făcător Dumnezeu şi, pe lângă toate cele 

de mai nainte dumnezeieşti binefaceri, acum 

în urmă şi pentru această cinste şi vred- 

nică danie de la Dumnezeu, mai mare 

decât toate în neamul nostru, a stăpânirii 

care eu mila şi voia lui Dumnezeu ni s'a 

dat în Domnia Ungrovlahiei, voind noi 

creştinește şi cu iubire de” Dumnezeu a 

ni arătă recunoştinţa din cele ce avem, 
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de oare ce, după învățătura Evangheliei, 
suntem puşi pentru a face înmulţirea şi spo- 

rirea prin lucruri eucernice a talantului 
încredințat, 'ea să-l oferim dăruitorului 

celor bune, Dumnezeu, şi căutând bine 

prin ce faptă de Dumnezeu iubitoare ne-am 
arătă recunoscători şi mulţămitori mări- 
nimosului nostru făcător de bine, am cu- 

noscut că trebuie de oare ce, după iu- 

birea către Dumnezeu, care e legea cea 
Mintâiu şi cea mare poruncă, a doua și 

asemenea cu cea d'intâiu e iubirea aproa- 

pelui, ca una ce e orânduită de acelaş le- 
giuitor Dumnezeu după acelaș cuvânt şi 

cu aceiaş putere, a ni arătă din cele ce 
avem recunoştinţa noastră către cel ce a 

orânduit-o. Şi, de oare ce merge în frunte 

binefacerea, cea. către cel din aceiaş casă 
şi din acelaş neam şi din acelaş sânge, 

am socotit că e de nevoie să dăruim 

patriei și născătoarei noastre, care este 

Împărăteasa a toate şi căpetenia Con- 
stantinopolul, în care am şi fost crescuţi 

şi în eare locuind am fost învredniciţi de 
binefaceri ca acestea de la Dumnezeu, cu 

cea mai bună şi mai de frunte dintre 

binefacerile omenești, prin care se împodo- 
beşte şi se orânduieşte, nu omultrupese,ei cel 
sufletesc, şi se săvârşeşte sufletul cugetător, 

_care 6 şi lăcaşul lui Dumnezeu, în care se 

sălăşluieşte şi se odihneşte EI, după cu- 

vântul acela: „voiu locui întru ei şi întreei 

voiu merge“. Şi, ştiind bine că o astfel 

de desăvârşire se alcătuiește şi se ispră- 

veşte prin înţelepeiune şi cunoştinţă şi prin 

înaintarea în ştiinţe şi spor,şi face vrednici 

de fericire pe cei ce se împărtăşese de dânsa, 

după cuvântul acela: „ferice de omul 

care a aflat înţelepeiunea și de muritorul 

care ştie prevederea“; de aceasta deci, în 

starea de acum, fiindcă e lipsită de nea- 

păratele cheltuieli pentru întemeiarea și 
bunul mers şi oprită şi împuţinată şi are ne- 
voie de un ajutor vrednic, am socotit de ne- 

- voie ca, din bunurile cu care am fost miluiţi 

de Dumnezeu în această a noastră Domnie, să 

ajutăm şi să sprijinim poporul de acelaş 
neam şi de acelaş sânge cu noi, în cea 

mai frumoasă parte, a desăvârșirii sufle- 
teşti, deci şcoala de învățături greceşti 

care statornic se află în această cetate îm- 

părătească, care simte nevoie de ajutor 

pentru întreţinerea şi învăţătura ucenicilor 
şi e socotită bine și cu dreptate mai presus
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de toate celelalte binefaceri, nu numai ca 

patrie şi hrănitoare a noastră, ci şi ca 

menţinătoare şi conducătoare a turmei evla- 

vioase şi creştine de pretutindeni şi a fost 

veşnic izvor al tuturor undelor plăcute ce 

Sau aflat vre-odată în vremile de față ale 
acestei înţelepeiuni de Dumnezeu dăruite 
şi ale învăţăturii predate în limba eli- 
nească, care învățătură împodobeşte şi de- 
săvârşeşte mintea. Căci toţi învăţăceii cei 
ce dintr'însa scot şi sorb în tot orașul şi 

ţara, drept-eredineioşilor, luând treapta de 
dascăli, împart obştese celor ce de la ei 
învaţă cele ce de la acest întâiu şi de la 
început izvor au căpătat şi luat, apele 
transparente ale înţelepciunii, şi printr'o 
împărtășire ca aceasta se îmbogățește aşe- 

zământul ereştinese de pretutindene în nea- 
mul nostru şi, lepădând ca un fel de în- 
tunecime şi neştiință lipsa de învăţătură 
şi de încercare ce eră mai nainte şi go- 
liciunea, ştiinţei despre Dumnezeu şi despre 
du mnezeieştile virtuţi celelalte, o aruncă pe 

sine şi îmbracă prin şcoală lumina prea- 

strălucită a cunoștinței şi învăţăturei. Deci, 
urmând şi urmărind această dumnezeiască 
lege a iubirii către aproapele şi preţuind 
mai presus de alte faceri de bine lumi- 

narea şi călăuzirea şi sufleteasca desăvârșire 

prin întărirea înaltei şcoli de învățături 
elinești din această cetate împărătească, 

am orânduit şi am aşezat, prin cel de faţă 
al nostru domnese hrisov, a se da pe an, 

din domneştile venituri ale acestei Domnii 

a noastre, la zisa înaltă şcoală de învă- 
ţături greceşti din Constantinopol o mie 
de lei. A căror dare şi danie voind să o 
păstrăm în toată vremea de acum și ne- 

mişcată şi necălcată de loe, am orânduit 

să se dea aceştia de la cămăraşii oenei dom- 
nești, aşezând şi supraveghetori la aceasta 

pe cei ce se vor află pe vremuri la Con- 
stantinopol boierii noştri capuchehaiele, ca 

să-i iea neapărat şi să-i dea sigur epitro- 
pilor zisei şcoli înalte, aşă încât să se plă- 
tească din ele întâiu lefile dascălilor din 
această şcoală înaltă şi apoi din ce va 
prisosi să se facă şi ajutorul cu putinţă 
şi celor ce învaţă acolo. Şi această danie 

a binefacerii şi a harului către şcoala aceia, 

ca una ce e mai aleasă decât toate cele- 

lalte binefaceri, pentru pricinile mai sus 
arătate, voim şi ne rugăm să aibă putere 

în tot veacul, şi îndemnăm şi sfătuim 

1167



1168 

vene răv adeverxâv robroy 0p6vov xopâoar 

ami Gefarâar wa Xaraonâboat abriv ai 

5 abdeverzâv nărâv *pooobobhhov Aărov 

îmi râ usvety oma BĂLAOStOTOV WI AINETĂ- 

Berov aa Befatay rijv ' Broptoeioay TaDTY|y 

zapnițiay mob EXEove, bpathoyrae 4 mbrobs 

zpovosiv “/ptomnvaâe vai pihofisos 7ijy Xot- 

viv rod Tiuerâprb %Evobe roy Gpoâstwv Y- 

-puxijv. zpoxoziv Xa Exidoow, dă ris Tod 

-voăe reăs6riroe o»oTranâvny, ai ms md 
zis ăpyerâvav ao apurodâriâoc 705 8 Ti) 

Bazoiiăt ab rây 26 PpomrioTrnpiob 
nayra:05 xpoyeopâyrv, 17 Th fjpărepov Tâv 

âphodstov xarapritodoav vEvos, Xăti ui 2% 

pr /opîjsa zotă, Av îjyrtvaoby airiny 10 2p6- 

„paaty, xai ăzpanrisat oipâijriv rponwp ră 

notvoipehie rodro ui Bedpeorov Epyay, 5 17 
ÂUă marptapxttod mai G5yoditod păp.uaroe 
A a n a + a * * 2 

, Păi E De 19= 1&tobyev eztzvpobdivar. Kai eie rijy nepi o »- 

zov Eyderkw voi Bemvexij &opăhetav ze 
ani md zapăv usrepov abBavrixăv xpbodfebh- 

ov, 
- x > pa a Y , 

oppauiiă, varaorpubiy iv ră 8 Edovs xo- 

tt, Tapvroy râv ÎverERov. PLTĂTAY ey- 

zoppavtoutvov voi ri abfeyriri) Tv 

CaBtdoy Mega mai Kovorovrivo», al râv 

edeveorâroy at mtorotăruv jpetEpov dp- 

-ovroy zod Meyăhov-Mrdvov op. Kpertov- 

Atozov, rod Meyăhab-Bopyinoo  Anunrplob 

Paxofirta, rod Meyăhov-Bopyizov “Pddo» Ba- 

xnptoxonho», 705 Meyăhon-Aoyolszo» Koy- 

orayrivov Kivătoxov, rod Meydhov-Ezafapiov 

2ABavaotov “Tnhăyrov, rod Mavdhon-Brora- 

pto» Muza Bawranovljyod, od Meyăhov- 

Iosredvizo» 'Ayrbyov Movpobla, rod Me- 

ddov-Kooriiăpn *Paov Ravranabtrvod, 705 

Meyshoo Nayapyizov Amsenrptov, rod Meyâhov- 

Yrohyizo» Leopyiov Kopartă, mod Meyăhov- 
Kenisov ?loiyyov Pooosrov, zod Meyd)ov- 

Map  Amunrpto», Emorarodytoe ele rijy 
zoabrrjy râs napoboris Apoofobhhae pes 

ExBeomv rob Meyăhov-Aoyoltrov Kovorayrivo» 

Krv5toxov: fre 21 xai Eneâ66 zoie Enrpinote 

zis prielone oX0hîke riic vară ' Kovorayrt- 

vobzodry, — £ 6 „pooofobhie Ay ua î) 

*Hwertna bzesmupato “Hyeuoyia: “pa'păyrt 

ză Qeozohdutov, 56 Meyas nîjpte Ilrapnc. 

mată, ?Azpttob e. 
Plowqe Ssăzavos Meya Poxofiztm Boe- 

dodae. 

(Monogramă:) 

Plodwwrje Srăzavos Bosâodac, Mie Bzob 

AdBtvene Obyipofăayins.   

frăţeşte şi pe cei ce după noi vor primi 
acest domnese Scaun a o întări şiao 
asigură şi a o stabili prin rostul a- 
cestor domneşti hrisoave ca să rămâie pe 
veci nezguduită şi neschimbată și sigură 
această hărăzire a milei, trebuind ca şi ei 

să se îngrijească, creştineşte și cu iubire 

de Dumnezeu, de obşteasca înaintare şi de 

sporul. sufietese al neamului nostru al or- 

todocşilor, care se alcătuieşte prin desă- 
vârşirea minţii şi curge ca dintr'un iz- 

vor de început şi întâiu-dăruitor totdeauna 

din această şcoală înaltă aflătoare în Îm- 

părăteasa cetăților şi împodobește neamul 
nostru al ortodoeşilor, şi să nu îngăduie 
vre-odată, dir orice pricină ar fi şi supt 

orice cuvânt, a se zădărnici în orice chip 
acest lueru de folos obştese şi plăcut lui 

Dumnezeu, care ne rugăm a se întări şi 
prin gramată patriarhicească şi sinodi- 

cească. Şi pentru-arătarea acestora și sta- 
tornica, siguranță sa dat şi acesta de faţă 
hrisov al- nostru domnesc, pecetluit şi cu 
domneasca noastră pecete, aşternut și în 

condică după obiceiu, fiind de faţă ai noştri 

prea-iubiţi beizadele, Mihail şi Constantin, 
şi prea-nobilii şi prea-credincioşii noştri 

boieri, Marele-Ban 'Toma Creţulescu, Ma- 

rele-Vornie Dimitrie Racoviţă, Marele- 

Vornie Radu Văcărescul, Marele-I.ogofăt 

Constantin Cândeseu, Marele-Spătar Ata- 

nasie Ipsilanti, Marele-Vistier Mihail Can- 
acuzino, Marele-Postelnie Antioh Moruzi, 

Marele-Clucer Radu Cantacuzino, Marele- 
Păharnic Dimitrie, Marele-Stolnie Gheorghe 
Carageă, Marele-Comis loan Ruset, Marele- 
Pitar Dimitrie, îngrijindu-se de o astfel 

de alcătuire a acestui hrisov Marele-Lo- 
gofăt Constantin Cândescu; care s'a și dat 
epitropilor zisei şcoli din Constantinopol,-în 

care hrisov s'a iscălit şi Domnia Noastră: 
scrisă de Teofilact, care a fost Mare-Pitar. 

1764, Aprilie în 5. 

lo Stefan Mihail Racoviţă Voevod. 

(Monogramă:) 

Io Ştefan Voevod, eu mila lui Dumnezeu 

Domn al Ungrovlahiei. 

(Bibl. Ae. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

 



MCL. 
Notiţă despre spânzurarea a doi boieri de către Ştefan- Vodă Racoviţă. 
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1764, 26 April, Luni. Întăiu au spân- 
zurat pe Stolnicul Ştefanachi şi au tăiat 

pe Medelnicerul Iordachi Băjescu la poarta 

domnească de jos a Curţii. Apoi după 

trei ceasuri a venit cu alaiu mare în stră- 

lucitul Seaun prea-înălţatul nostru Domn, 

Domnul lo Stefan Mihail Racoviţă Voevod, 
dela Constantinopol, întăia Domnie, pe care 
să-l ţie Dumnezeu întru mulţi ani, amin. 

MCLI. 
Ştefan 1 Mihail Racoviţă, al TŢerii-Româneşti, dă 150 de lei pe an mănăstirii 

Panteleimon. 
(Bibl. Ac, Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCLII. 
Patriarhul Samuil de Constantinopol către Ştefan- -Vodă Racoviţă, mulţămin- 

du-i pentru mila făcută Bisericii sale. 
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Vo Ex utons nepunroaouevot, 1jătoc Tpo- 

omțopebopey. "Exhap.npoy adrije vexouioueba 

lpaBâmshov, is Epiâueda uavddvoy oyeiae 

abrije, va drrnbozotby Gnep 0xvâuz, Eniorahrat 

ad6eyzxăv XpbobGovhhovy !* 

any6âav tvoutyns, 

daep, GANÂrov 

Yro.îm” adr robrp, vai Eni 

zapovaia rob îepod xarohGŢo» 17. noNTixod, 

mohhây etc radră ovveMdâvray, dvaymodev 
-apăs ai pd 

Bijron Gone îvezhiinpev dzovres, xai 

papii vă RÂY TD AprotiawRăy TB TĂ 

îy Exr6p Tyr, pâto» 
Aa 
sy a- 

zic ebepeotas abric Îpixa re uai dx ebpiiue 

jiorrm Biaredpbăânrat, T7o5ro papi) Tapr- 

3odva: ăpițpavov. Kat zo570 pda xaioc, sie 

-ăp dvâăcay vai Ăwwuov 'Potobpiay barâs 

Ba6fay Emievăoas, 0dy, Gzue TĂ Apiadoeva 

DN pai by 

Tep dă pa sis Bpocepăv 1%. Co0p6709 weră 

îmhey apar 

oi dap mă moăuzva wi ăpăevâueva Tă Tg 

vEsooe Val val00% 67008, 

mb 82 absvzaby ont cos 

zoo sp8uns Thooriozt” cint ai, 600 'V9/ij 00- 

1.0708 Smepniscijae, rooadra Ci, vai 7 

zâv XNo Dneprapei, obleuizy îs ĂRAOIG 

  

1 Ms.: oda: 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

  
p abhzvztnob ppozobobhhab. 

Prea-înnălţate şi prea-cucernice Doamne 
şi stăpânitor a toată Ungrovlahia, doamne, 

doamne lo Ştefan Mihail Racoviţă Voevod, 
fiu sufletesc iubit şi prea-dorit al Smereniei 

Noasţre, pe Înălţimea Ta din adâncul su- 

fetului îmbrăţişând-o, o salutăm cu plă- 

cere. Am primit strălucita-i veste bună, 

aflând de sănătatea-Ți pe care o doriam şi 

cel ce de asemenea s'a trimes binefăcătorul 

hrisov domnesc, și, chemându-se soborul, 

adecă pentru chiar acest lucru, şi în ființa 

clerului sfânt şi a mirenilor, mulţi adunân- 

du-se la aceasta, a fost cetit în auzul tuturora, 

şi ne-am umplut toți de nespusă și nepo- 

pomenită bucurie, şi în scurt timp ce şi 

cât sa vorbit cu limbă de laudă în toată 

turma creştină despre binefacerea Ta, aceas- 

ta nu e cu putință a o da scrisului. Şi anu- 

me foarte cu dreptate, căci o ploaie căzând 

de la Dumnezeu asupra unei vegetaţii 

însetate şi stoarse, nu numai că a scăpat 

şi a rechemat la viaţă pe cele ce le-a 

udat, dar și aierul din prejur l-a prefăcut 

în boare umedă şi trezitoare de viaţă; 

iar această milă domnească şi asupra ce- 

Jor create şi stropite va îmbogăţi neamul 

nostru; ba cred că, pe cât sufletul stă mai 

presus de trup, tot pe atât şi hinefacerea 
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1764, 

26 April. 

1164, 

20 Maiu. 

1164, 

28 Maiu.
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xaradeinov bmepâohiv ebapealas ai Xăpiroc. 
Qc râv edepyermpâzov ză păv war AVI) 
îpâpev stpvâneva, ră Bă vară mpooxatpsv oi- 

xovouiav, & ai Ecptiuepa, eioi 3 mpos ăpâc- 

ustav T&y 20, 7] mai prhodoţiav, vai radra 
moic vară âpos mat pihote pâvov ăvâpăal, 

ră 8 zi Woxiy veopyobvra, zâ0ovs re navtăc 

woi Xpelae &rerjhagpeva âvOpeoziwne, mos 

mdv ăm8i, Gene! ăvOpwnov, xoi Thy uară 
Geby nodurelov, xai vobs rehebrira,. Ei dă vai 

zodbxpobvoc 1) 2rjri, noi ps mây ăvijxo»oa 
mb mevos, tobe re pa mai pi, &ybe re val 

" mobe n6âfo, năcăy me rătw voi Îjxiay m6- 

eve warapăeboboa, Todră ve măresc piite 
A5ie îmr6y, ure papii eixovarây, size wzi 
"A medie ein 6 mâv» notă, eire abrbe obtroc 6 

Iatavrebe* eds 85 wâvoy abric, 6 năvra = 

vopâv voi roic măot Gpabebov £v 6i5hg Cote 
aiwyiov, xai “ppătet, ed od” rr, xai Aaypăţet, 
ri) movoBevearăr abrod werpi 19 dâvypărrwp 

Mcove xahăuup, ră mepi map! arie Îjuiv ebepye- 
robpeva, "Auber (sic) ral yeipac intmâas npbe 
Adrăy bnăp abrijs Xpavrec, time re 10 vowvâc, 

xai vv 05 dijyonev mepalpetv xai ebeodat, 
mai sic Emeira, val 26 măv el mai &urov 

xp6vov &raoa fi 705 mEvoos Tpuby Gaoxij. 
Tă Er abris elev Ex Oeob mhelora 19 ta- 

vev5armovaiarara, pasă, Matov 1. 

-- Xamobij, Ep Qzod ăpyreniononas 

K oyozavrrvovz es, Xa ebxErme abric. 

-- “O Kutiuov Tepdotwoc ai mpbs Beăv 

ebxârne abrie. 
-- “O  Nixopindeiac Niwmep6poc mat xpăe 

Qeăy edr abrie, 
«- "O Nematac "Avfwoc xai mpăc Qeăy ed- 

„Serie adris. 
+ Xadnmjâdvoc ?lozwvintoc xai îv Xprore 

ebyâras. 
-- “0 Adpxmv Arovbotoc xai îy Xploră eb- 

Era. 

+ “O Ilpobone Med&roc xai mpăs ev 

adris dpi. 

-- *0 >A6qvav Bapbehouatoc xai îv Xptoră 

ânvpoc adris sbyErrjs. 

-- “O Kprjere Lepăctuos ai îv Xprore 

bere. 
2 "0 Merite "Avfiw.oc zai 

dtănvpoş sb/Srijs. 

m
 

n
 y Xprar -g
:   

+ 
aceasta întrece pe altele, nelăsând altora 
nicio covârşire de binefacere şi dar. Căci, 

precum, dintre binefaceri, pe unele le ve- 
dem viind din nevoie, pe altele după ros- 

tul întâmplării, care sunt şi trecătoare, 

dar sunt şi de acelea pentru plăcerea ce- 
lor mulţi, sau şi iubirea de slavă, şi aceasta 

partizanilor numai şi prietenilor, iar cele 
ce lucrează sufietul, scutite de toată pa- 
tima, şi nevoia omenească, privesc la omul 
cel adevărat şi la traiul după Dumnezeu 
şi la desăvârşirea minţii. Iar, dacă îmbiel- 
şugat e izvorul şi se îndreaptă spre tot 

neamul, spre prieteni şi cei ce nu sunt 

„prieteni, spre cei de aproape şi cei de 
departe, şi răcoreşte toată tagma și vârsta, 

acest lucru în de obşte nici uu se poate 
spune prin cuvânt, nici a se zugrăvi prin 
scris, chiar dacă ar fi Apele cel de de 
mult, ori de ar fi însuș Paianicul; ci nu- 

mai Dumnezeu însuș, care toate le vede 
şi la toţi li răsplătește în cartea vieţii 
celei veşnice, şi va serie, ştim bine, şi 
va descrie, cu atotputerniea lui mână şi 

cu ascuţitul condeiu al milei, binefacerile 

făcute nouă de către Tine. lar noi, ridi-. 
când mânile închinătoare către el pentru 
aceasta, în deosebi şi laolaltă, și acuma 
nu încetăm să cinstim şi 'să ne rugăm, şi 

pe urmă, și pe veci, şi în vreme nesfârşită, 

toată urmarea neamului nostru. Anii Tăi 
fie de la Dumnezeu: prea-mulţi şi prea- 

fericiţi. 176%, Maiu în 28. 
“+ Samuil, eu mila lui Dumnezeu arhi- 

episcop de Constantinopol, şi rugător al 

Tău. 
+ Al Cizicului Gherasim și către Dum- 

nezeu rugător al Tău. 
-- Al Nicomediei Nichifor şi către Dum- 

nezeu rugător al Tău. 
-- Al Nieceii Antim și către Dumnezeu 

rugător al Tău. 
4- Al Chalcedonului Ioanichie şi întru 

Hristos rugător. 
-- Dionisie Derkon şi întru Hristos ru- 

gător. 
-- Al Brusei Meletie şi către Dumnezeu 

rugător al Tău. 
-- AL Atenei Vartolomeiu și în Hristos a- 

prins rugător al Tău. 
“- Al Cretei Gherasim şi întru Hristos 

rugător. 

4 Al Mitilenei Antim şi în Hristos 

aprins rugător.



+ *0 Advworeiyo» Neâpuroc vai &y Xptore 

sbyerris. 
-- "0 Apborpue Kbprhhos val &v XploT6 

ebtras. 

-- "O [lgowovwfjoov "Avayizs ai îv Xprsrâ 

ebxerns. 

ot 

> vugăto». . 

-- Al Dristrei Chiril și în Hristos rugă- 

tor. 

-- AL Proconesului Anania şi în Hris- 

tos rugător. 

(Bibl. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

  

MCLIII. . 
Notiţă despre stricarea logodnei fetei lui Toma Creţulescu. 

tă, Mato» 29, Kopraxfi. "0 vide rob 

Nezohâun 'Tteptevâodahh Ilaapvixo», &y6- 

voci Pewpyăxns Khovrtâpre "A pras, ăbfafo- 

woutvoe byroe pă moNho pă rijy X6pijv Tod 

Owyw.ă Kpertovhsoxobhob za (3) Meyăhob-Mză- 

vo, Appivâvras rii 4apăv vă Grepavoldobv, 

răv Zopămoay ie robe osinâvndee, adry pai 

răv maria 105, 4al Tijy SGTepâvWoev î AD- 

Ofvrne uă my “Păâovhoy Xhariwăvyoy, 2pâtov 

Mengavw-Koptooy, ebyăbovris zov ză 7 004% 

ya râv osiuâyâoy vai abrây,   

1164, Maiu 29, Duminecă. Fiul lui Nico- 

lachi Cervenvodali (Cernovodeanul) Păhar- 

nicul, 'anume Iordachi Clucerul de Arie, 

fiind logodit de curând cu fata lui Toma 

Creţulesen Marele-Ban, și începând serba- 

rea ca să-i cunune, l-au închis la Seimeni, 

pe el şi pe tată-său, și pe dânsa a cunu- 

nat-o Domnul cu Radu Slătineanu fost 

Mave-Comis, scoțându-l de supt paza Sei- 

menilor şi pe acesta. 

(Iorga, Studii şi documente, XXII, pp. 89-90.) 

  

MCLIV. 
Ştefan-Vodă Racoviţă pentru moşia Frăteşti a Serdarului Obedeanu, hotăr- 

nicită de Turci. 

Mecăâppaos  cîis  ubfevriwij EnixbpWos0c 

rod -povâoorvapsl. 

loăvyms Ee&pavos Bocâdăas MrAzilh “Pa- 

zobintac, AbBivenc 40 Teuây 7451s 0dpipy- 

Shargiae. 

_Adrq îi âpoBeota ai da popas Tod W.OVN- 

too ovouatoutvov Ppartori rob ăpovros 

Fepădpn 'Oeârăvov, Nraohămo îvâpart, Azd 

u&povs zod Aowâfeus, v Dyhis xparato- 

zârs 2p00Tayî; Gaattxije împEvero, oi Gt 

„00 RaBtplo», TOD ebyeveoTătov Tovpvartii- 

zid Mepioaa, îv BWM -Lărt-napupiob, 

„m ză pâpons ri mtăpac tâtopi6dr 5 9- 

zbe ăpyov Sepâăpns Nendhaos 'O0eâtâvos, eră 

od Mryahdan, 600 -2optâpn, otrtves ele 7ijy 

„pevonăviy ttăzaatv vai âpozoiay ăveăhobay 

dm ră Gpra abtob 705 WaDĂRiGD, OS XATO- 

că
 

«i
 £pw Betwyoyrat, Ereltvovrat mai. ppt TIS 

„Be =0d Bovwăfens' E2 aa 8360 ăzo- 

De
 

? 

devnztaby Eyparpov napă 705 EvTipoTĂTob Tovp- 

vontijzacm, 1 “port apă 205 GOB0k0- 

„porread Ka37-"Brptvârj, 305 Ltepittob, Acta 

  

1 Carte de hotar (se ziceă şi româneşte: 

anic“ 

  

"Pălmăcirea întăririi domneşti pentru hu- 

dutname. * 

Io Stefan Voevod Mihail Racoviţă, Domn 

şi stăpânitor a toată Ungrovlahia. 

Hotărnicia şi despărţirea moşiei zise Fră- 

teşti a dumisale Serdarului Obedeanu, 

anume Nicolae, din partea Dunării, s'a făcut 

prin înaltă prea-puternică poruncă împă- 

rătească, şi prin mumbașir, prea-nobilul 

“Purnagi-başa  Memis-Aga, cu prea-înalt 

hatişerif, şi din partea ţerii s'a orânduit 

însuş boierul Serdar Nicolae Obedeanu, cu 

Mihalachi, al doilea Portar, cari la cer- 

cetarea şi hotărnicia ce s'a făcut au des- 

coperit că hotarele acelei moşii, cum mai 

jos se arată, se întind şi până la malul 

Dunării; pentru care sa şi dat serisoare 

de mărturie de la prea-cinstitul Turnagi- 

başi şi hoget de la prea-învăţatul Cadi- 

Efendi al Giurgiului, care cărţi de măr- 

turie cuprind toate moşiile după Dunăre, 

„buduturile“, hotarele; v. nota următoare). Un „pasagiu 

pentru hudut-name, la Şineanu, Influența ovientală, IL, p. 151. 

- Al Demoiicei Neofit şi în Hristos 

11 

1764, 
29 Maiu. 

1164, 
24 August.
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11764, 

August. 

în hotar cu Brăila şi Giurgiul, şi s'au dat 
la preasfânta Mitropolie spre pază. Am 

abvyopebâueva uobhua, 1ai 286070ay sis ri întărit şi noi hotărnieia şi osehirea acestei 
ânorăriv Mmtponohv mpăs pbhatv. "Ene- moşii, ca să se stăpânească de zisul ei 

ănoderxrină mepdapbâvovawv 6ha ră peră | 

xopboapev xai jusis rijv 6poBsciav wo! îs- i domn, după cuprinderea cărţii de faţă, 

| 

| 

i 

| 

| 

rod Ao»vâbzos, tîjs "lumpothac noi reprtBov 

„bpnstv modto» rob uobhzicv, vă Etovotu6di) precum s'a stăpânit totdeauna. Căci astfel 
5nd rod fmbEvros xvpio» abro5,- xară Thy e şi hotărârea prea-puternicei Împărăţii, 

Îdmbiwy rod mapâvroc vpătuaroc, Ge mai cea dată prin înalt hatişerif. 

Eovotălero âvexadey. Ari oroc etvat ai Anul 1764, Avgust în 24. 
1| ănâeaaie ris xparatorirns Bacreias, îi 

ăv Dbnăod partasprplov 8ofeioa. 

"Emoc 1764, 'Atoborov 241. 

(Bibl. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

MCLV. 
Diplomă a lui Grigore Alexandru Ghica-Vodă, al Moldovei, pentru şcoala 

grecească din Constantinopol, căreia-i dă 500 (nu 1000) de lei pe an, ca înainte 
(v. mai sus2). 

"lo. Tenvâptos "Ade6ăvâpo» Bosf6das, &xâwp 0205 AbBtyrme uoi ipyewoy mâans Moh3o- 
Ghagiae, 

Tâv noMây Evena sdepyesiây za Yapizoy, &y napă rije ămeipov dyabormrac rod gt- 
havOpozorâro» Oso5 edonhâxvos Niay îjetofmpev 26 odrie îuâv ris nporne mevioeoe ul ri 
sic răv Giov robrov siodâov, bmoypeor x7i Dnepavrha zbypvovree xai edrvopâvos Îiay Ba- 
xsicdat neţi rbv omhayinraroy îi ebepytrrv Qehv ănapairiizoc pethovrec, vai Eni niot 

» mois pohabobot Beiots sbepyeriiuaat, redevratay xai rijy ăvorăro rabrijy zipiy za ătiav îv ră 

Xa îpăs ever rije Ehdee vai eddoxia Becă Em:fpafevleione tjuiv fjvemoviac îv ri AbBevreta 

Mohăo6isyias îjenusvny Beoâopnroy xăpw, Ex râv Evâvruv ri ebyvonocbyrv uăy ămâeitoodar 
„promovixâs vai pthodiwe GeGovinusvot, ăre 83, xară iv edawyedxljy stoipypotv, ry rod op 

“1jdâvros rahăvrob roy nodoniastaouăy vai rijv enaberotwy Să zâv Vecoidv Epţuy Evepyeiv ua! 
mposptpev ră opri xai Gorijpt măv dadâv Ge Sntreramutvot, ai mepoxețăuevol xaXGS 

vă molae Beogthobg npătzoc ebyvouovec Îv pavietev ai ebăpeotot 7 weţahmăbpw edepyăryj 

Îjpidv, dat Exvopey, weră ci mpbe răv Gsdy ăyăzay, îm toriv 1 rporm vnuofeoia ai we- 
16Ăq Evrohij, mi devrepay nai Opoiav ri) nporyj, Îmte tori 1] npbe răv zhmoioy dăzr, e ua 
abrijy nd 705 abrod vowobErob Geo, xară rby adrăv hăyoy, ai io0dovânos 2vrehoptviy, rijy 
e5yvep.oobyy fjuây mp my Braratduevov abrijv Ex mov Evâvroy îmtdzitnodat. Ilpovyonpvris 
de &y abrij rije mnepi mă oiuziov mai Gumpohov Yo ovyyevie ebmortac, avaratoy Îivrjoăueda rijv 
zarpida vai vavererpav Îây, fite 2oriv 9 rây n6heoy Gzaoy Baothic nai zporodrperi) 
Koyoravrivobnohe, îv fj ai drexOriuev vai averpăpauev, ai îv adrij oixodvrec râv rotobtoy 

zbepyeolâv 1j&wâuey, edepyerioa adi ri) Xpeicrove ua bnepeyobo) 1ây ăvOpunivoy ehepye- 

atv, Av Tie Enoouzirat wai xatagprilerat 05, 5 owparixde, GA 6 mvebuorinde dvâponoz, xai 
î) how) oh redeobrat, îc xx vade tori rob Qeod, îv 4 oixei xoi 2navamaberat abrâc, 
vară 76: «tvorxijow &y abroic ai Eumepirarijoo». "Emiyvoyzes d xaâe dr 1) rotabri zeet6rs 

tă rîje copiac ai vânewe xai tije &v padijuact mpoxonijs xai Exd6oeuc avviotarat Xa Xarop- 

Godror, ai paxaptap.oă ăfiove 7obs peraoxâvrac abrijs ănepyâterat, xară md eiprpitvov: «ua- 
xăptoc ăvOpwnoc, îc ebpe copiav xai. Oyrjrâc, 3e oi5e ppovnatv», rabryy dă 8v ri) rod vbv alâvoc 

popă, dă rd borepetolat mây Gvayuaioc Govrpepâvroy dxnavnpărtoy îni ri Arijoe: ai ebnopia 

1 Am tipărit în Studii şi documente, V, p. 500 şi urm., „izvodul cărții ce s'au scris den partea 

dumnealor veliţilor boeri către dumnealui Memis-Aga, Turnagi-Bașa-Aga, ce au fost rânduit de la slăvita 

Poartă cu hatihumaium al prea-puternicului nostru Împărat Sultan Mustafă, ca să îndrepteze hotarăle ţării, 

pă toată marginea, de la Adacalesă până în Brăila, oblăduind tara Măriia Sa Ştefan Mihaiu Racovită 

Voevod, eu întăia Domnie, la anul d'intâiu, 1764*. Cf. Istoria Țerii- Românesti, editată de Tunuslii (scrisă 

da Mihai Cantacuzino), cap. XLIV. 

2 Se spune că acest Domn s'a şi născut în Constantinopol (E rExfmpev).



adric, ăzaţopeboaoav xi Etrjrrovizviav, za Gunbeiac ătrohâro» EmiBeovâvrjv, ăvayraioy întpe 

oăusfa, î£ ov îherOmuev zapă Becd ăxadâv îv m Abbevria iuby radrr, Enapreoat vai d- 

miafsodat ză Guâpohov uzi ovyjevte Tipbv îv 70 wudhioTp, Tije Wopixis rehatâcrjtos nâpst, mai 

dîra riv îv ri Banevodovj raba mâv m6hewy edptonouevijv ăvexabey Gphijy 309 Spa 

uadjuărey, ăvmiijenc /piitovoav Eni zii ovorăce: xai Gtânorahia Tv pabrjzenovrov, 47 206- 

mpontvriy edhooe re vai Bxnioe zăyrooy Tây Xăoy edepieriuătoy, 05 pâvoy os Rarpida, 47 

rpozăy fjuerăpay, AXĂ uzi te ovvexriul ai zpoorăzijy rob xaboho» ebosfods ai '/ptortawtnui 

mponaroc vai miri ă&wmov Bazehtoroay tâv Ononutt îv toie Rapobat Xatpiis edptOxos- 

voy Îdtov vapăruv vie Beodopiizo» rabrms sopias ze x9i uabiijoeoe ris îv vi EXNIî: horrț, 

zEmovobuâvnc xai măv vodv woowobons re wi redatobonc tabere pabiiozus. Rai Yăp zâvrec o. 

2E abrije ăwrhobvree xai mortâpevot vafnrai âvă zâoav mâhy vai popav tv 0pboâţov xai 

rd Eaoxahxby ăfiowa ăymhafăvrea veraddduat vai. votyovobot aie bn adry un6prevousvote 

n Gvnep îx rije mporme ai ăpyeyâvo» miile perso/ov vai EElivrhrjoay, ded rije oopias 

vaudroy, xi dă rije rotobrme peradioeme varanoritera! ră azavrajod &v râ 10 înc eva 

ptorbvou.ov obormua xai, bomep zivo. Lâpov mai Ăyvotav Tij 7piy îvonâppovoav dpAferay uzi 

ămetpiav a orâpratv ris re Beoyvwolac xai mov dozăv Becttăâv dporâv ăxorilepevoy, 2s- 

piaNherat mai ăvâberar ră tă câje dtduorahae Naumpâraroy Ce Tis Ţybsewc vai u.udijsews. 

Towapo5vy, 7 0siw robrg Eruevo! Ki OVOTOvX0dvTEG VON Tic ete măv zănoiov ăn, xai 

zportuijoavrec rây ăov ebepyectăv ri ete 1b TipStepov ptvoc Ea usi 5ânițiav mai Vo- 

ui mehetârazo. tă rfjs Eniaborâene red &v.rîj Baothenodoy, 1257] Tov n6)eoy uovtorrjpio» 

zâvy Erpyitov uadnpăzov, mpioăuzta mai erătauzv, Să rod zapâvroc abOevrinod Îpbv- Xp»66- 

6obhhob, 83500 na Eroc, Ex râv abfevriuâv siooâmuâtoy ris îwerepac Abbevriae rabrije, 

sie mb my îv Kovoravrivo»n6het ppovrtariptoy Tâv EMmtov uabmuăroy &yă nevraxâsta 

p6oa, 79y rhv dar ua opnviuv Bovhâuevot ooteodat sie zv Sic Smavra pâvov ăueră- 

Bezov mai ăneraxivijrov xal ărapâbarov 16hob, Guwpioanzv 3i500dat radra ăn rây xn paGsuv 

mie adBevrizije Bayze, XATAGTI,OI Tec Xa îmorătas îv adrote robe xară atphy Ey Koyoravrivon- 

mda Typerăpune Ăpyovrac none yanitidas, îmi < nopahapâăverv rabra ăzapatrirus Xa Ta pEat 

ăorpahâe zic robe Entrpinobe rob Cpovrtarnpiob robtov, tare mhnpodoGa: &£ abrây 2ponyobpes 

păv robe wtofiobe Tây &v Te epovrtoripip robrp âtdosrăhoy, val Smopâvu Ex TV TeptOO8V6YT0V . 

siveobai ai riv Bovariv Bofheuav mai ic zo5c wadrizevoutvove îv adre. Roi rabrjy Thy 860 

ris ehepveoiae Xa Jăptros mpde Tă EpOVTLGTI,pLoV T05TO, e Râwroy Tâv Xdhoy ebepyeotâv 

nporipuorepay, ră zăe ăwrtpt fnjdeloze aimias, GEhnpev vai ătobpev Eger rd măpos ai Ti, 

ioyby sic aiva Tăy Ămavra, 9 TporpEnousY mai. ovufonhebouey ădehpâc vai mode we” fute 

îraBefoutvobe Toy udBevzurdv zodroj Opovov xvpâoat oi fefnaoa Na vară/apâsat adrijv wi 

30 adfevrăy adrâv „/poooBobhhov, Eni râ pevew togei Gâpostotov xai ăperăberoy xai Befniav 

mijy &voptobeioay rabrrjy opijiiav od 2M&ovc, âpethovras wat adrobe mpovosiv YpLotiavuâs zi 

o00zoc rhy toti 705 îjperepov Yâvove Tv ăphodstov voyuiv zpoxoziy aci. Eni3ooty, dtă 

- 05 vobe resbeproc Guvotauâyjy, ai Ge dd zijiie ăpyețiv» vai 2purobârtăoe 70 

v ri Baci robrg râv 2620 epoyusrnpiov zavta/0b 2poytOp&yry, xi 2 Îu&repovy T6Y 

opBoă6tav xarapritavoay YEvos, 40 vi, Tapoyopisat moră GvaTponiya îpymvaody airiay 17 

zpopaary 19 npaxrijoat oiwâtpav poze ză mowopehie rodro 4 Bedpeorov Epyov, î xai d, 

marptapynod 40 G90ât40d "pă. X10< &tobuey Extibpodiivat. Kai is rhy nepi robron EyBst- 

.
 Dn
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+ a A x . 7 * * * F ia . 2 a a , . . . Și 

&ww ai Bmvexi Tiv opăhetay, AmehiĂ vai TO RApOY TpeTepov adfB=yrixdy 'ypaifovhhov, 88 
e = , A - N o , * 

epatoutvoy Xa zi abGevzini) Tjyy ceopupiă, waraorpnbiy xy 70 38 E6one mo, Onep va 

im56fm zoic 2nirponnis tob fndevros ppovrtorijpiov 7îjs Ruovorayrivovzhsos. 

love Fpwyâpros [xiza Boeâ65as. 

  
. , * 2 

pantă, Advroborov 1f, tvâ. 4. 

(Bibl. Ac. Rom., căpii moderne de documente greceşti.) 

 



1164, 

MCLVI. 
Diplomă a lui Grigore Alexandru Ghica-Vodă. al Moldovei, întărind pri: 

Septembre. vilegiile domnești anterioare ale mănăstirii Rhossikon de la Athos, unde se păstrează 

capul Sfântului Pantelimon. 

lo&wqe Fprrâptos "Adetăvâpov [xiza Bosâdâz, EX Bzc5 Adtvre xai Tjpeuoy răor 

Mohăofhayias. o 

“oa. vară xaipods dmb proftuv ăvăpăv vai ebosfâv “Hyzwoywy Evepyobpeva Te xal 

wpvâţeva, En' ebhăyoie airiate, vai TabTa Tă îmi ovorăsat xal XarapTiou.i ebay 0iRoy XA 

tep6v oxrvowdâzoy ăpopâvra mâpovre ai Entbăhbeoc emâeousvov, radra îs ebmpboderra Qz, ai 

nap ăv6pbnote pihaperoie Emaweră, Emâvarnec XA Toic perenetto, XD XATĂ WOLPODE ETA ȚEVEG- 

zEpuve Trewavebovat aa robe abBevrinobe olaxac Gwvretrpnusvos Eyop&vore, Entabpodolioi re ui 

xaztoybpodobar dă văwy abOevrixâv xpooofobăhuy, xi mb dr nayrbe md WOvtpoy 17 td &veg- 

-105v âmerănrotov Egew, âpbâs ze ai mprevoefâe dvotxeioat ră zâvra, Noi XUSTARTOTOE SWYTIj- 

pstofat wpovribovat, ai untăv rii gimetac ttormileoGat Grăcems me val Trăfews, %7i Tod Biwalob 

zapahâgoe Exminrewy ăvezoutvote, Ri ăp dArrbpos oi nerămetra zoic pbăoaarv etyov, ai dps- 

hâc mepi înetva BtEmetvro, Tăyroc. ră Râvra, Ti. Xpowri) moparioe. MO du.necâvra 6wboic, 

răyor ăv &ripăworo, Kai măi uây ânâe roie dâwvăzwe vai Emdeâe Epovot dtevepyo0pEvn “i 

2damuoobvn boyovehijs dor wa swriiptoc, hora, dă dsăotaontyn medei, Gray ete Gdfay jiva- 

cat Beo05 nepi ză îepă varorrâspa al Genră voyaoripta, vaxelipeva dyro dr voi jan nueva 

5% adrod. „Oe ăyarqră Yăp ră Gknybuara Kopiov rây Bvvânemyf, mb tepbv psi Aăitov, 

za. wăhhov Beotuou&yobe notei tobe sheobyrae xi fomdo5vras abdroic, „robe văp Boţătovrăs 

ue“, onol, „ăvridotăoo“. 

“ByBey za wat fete, be Becbev 3jăq hayâvzes răe rob înep.owod rovrovi Opâvav ne- 

puoniijc, mai nobs addevrinobe oianas XatEXovrae, Tie atiae dormloeoe vai defarorţije bnepa- 

owtâpea, mâyra . zâvov ăperâăe warabăhovree, 05], Înwş eie ră mpăc Eidos re wo 

Bedrioow ărevitovra, Mă xai ră păoavră me îepă zepâyn mai beiz oxrvonara ăia 

abbeverxije dupeăc usi EX4owc, mpbe mâpoy Bpoyby riva tai mepida)piwy, bad rây vară atpobs 

îpep.oveboyrov &dehpâv, ob îov mapideiy. mai rormbrie abbavrixije pihortuiae Exrăc tdoat 

îxpivauey, Kai 81, rene âppavobăvzov fjpiv adBevrixăy 3bo -pooo8obdov, rob uăy rod Exhau- 

aporăra» Adbăvrov xbpiov. xopiov "own "loâyo» Qecâopov Bos565a, rob 88 rod ExĂaupo- 

aro» Ad%&yrov xopiov, xvpiov "loăyvov Tpmvopiov "loâwo> Boef6âa, xai fadanbăvoyra tptha- 

zupiav wat addevrixijv dopeăv 3 abbevrinâv ypvonâobhhwy, robre Exhapmporăro» Adb&yra» 

xoptov, xopiob Plodyvyov Kovoravrivo “Poxosirta Bozf6âa, 1n5 Exhaumporărov Abtvrob xopiov, 

xopiov flo&wab MarBaio» xixa Boeâdda, 705 îxhauzporăzov AbO&vro» xoplo», xpi6» "lwăvyob 

loăuyon Niodăov Bosfsda mai 705 Exhauzporăzo» Addeyrov xopiov, xopiov "lorivyod Xxap- 

)dzov Tuiza Boc6639, Îmerepov os ădehpâvy ăgazijtây noi zeprnobijroy, vai apupavobtvrov 

îi adroie, &v oc abfleveoie adrâvy ypvoobobhhote Sopioavro zaptyecâat za îiâgobat, ar” 

ăroc, 1 îv ro depunvbuap per 70 "ABovos xetpevţi oefaopiy xai Gactrxţj wovij rod Gto 

peyaowăprbpoc x7i taparixob Ilawrehetip.ovoc, “Poootov îneyonăv (Ev0a azi 1) cefaopuia 

văpa xetrat Tod “Amiov “cobrov), vă Exarby 7evrixoyra Ypd0t0, AT Tv adBevrizv Gan. 

pănoy, — Tv TorabTgy 110by oroziiayv e edhororavi) soy na 2zopehi roypăvavcav mai 

Beogi, voi ziv mov &v ri pndelog oefzoniz movi Gwyaotobuăvoy GatwTăruy Ratepuy Tepi 

robe aimotv ebuevâe ămodetănevot, Eyvouey, tă. rob mapâvros îuetipo» abfevrtnob “/pvav- 

BobhAov, âmwxpâboa o Gefatioat abriv. Kai 83) ăzowawvânevo dopitopev Exrgoprysioba! 

ai 5i5ondor, Ex roy abBevrixâv Îjpâv Gaupăroy, Errjoine ri) sipnu&wrj oefoonia, wavii 65 “Arion 

Iavredefovoc ră ăzozavbăva Exarby nevrljkovra poata Tubra vampire. Kai Enovâvos 

attoduev vai robe pa? fie ădehpobe Abbevrae dtopioat ubra, mi Thy DthoTiiay TADTI |V 

ăzuxbpâoat, Xa obroc Omayree Opaariijptoy apeofavrijv mov Meyahowdprupa mp Kbptov Etouav, 

20 rii sie zăv oiuoy adrod Emtobpia Xa ăvr bet bibpozoy, xi ăyhabw ră ueră lov 0txov 

3ouxjoduea. "Emi zobrw văp E£eâ6ârj va ră zapăv wărepov mbdevzzdy ypbob5odhd6 1piuu.z, 

„oi &med60n 7îj îxhnedeioxj oeânouig uovi) Tob “Aztov Tavredsiu.ovos. Ev Izet cornpie Aa, 

sară uâjya Xenreubptov, lo Tprâptos Laixas Boe5d0o. 

(Bibl. Ac. Rom,., cdpii moderne de documente greceşti.)



MCLVII. 
Aa Ştefan Mihail-Vodă Racoviţă, al Țerii-Româneşti, dă 200 de lei pe an 

biericii Sf. Voevozi de pe Marele-Canal din Constantinopol. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

  

MCLVIIL. 
Diplomă a lui Ştefan-Vodă Racoviţă, pentru mănăstirea Sumelă, căreia-i 

dă venit din Cămara ocnelor. 

love Erivavoe Muyaiji “Poxobirtoc 

Bocf6âac, 2hîp Qeo5 Abevrne nai ev 

zăoms Obmpnâhogias. 

Ilveduurt Qeo5 măvros ăyâuevot, ot 7pb 

fwâv Beootararot îpap.6vzc, peP 1je 7jpXov 

dtotrijseoe, xi râv &mavrayod îs, e Enos 

eimeiv, rod cod Oepanâyroy npovoobpevot 

dterăhovv, mais îxelvov Xpeiate âneaody Enap- 

xodvrec, &y% ov oi ră obpăva Eavrois WNS 

" menoămevot, oiuodaty 40, meraorâvrec, Evda 

îyoc xaBapbe Sopratăvrov, poviy dppăarob 

aamăsews, Tobrovy rolvov râic ivsot 40. Î- 

wie Enâuevot, oi Bei EX&et xi zăv Exelvooy 

îveuowndv Opâvov narponapuădros XAMpo- 

Găpevot, proipeda v q Emtâăvree toppaii- 

aapev 7 phoofobhip, î» bonap Ep” Evbe Exdorov 

râv zpb Îjuây, "0570 zăy xai 20 ip opn- 

noa ânb ri Kapăpac Tv poxvâv str” oby 

mây “AMâvy, wa Eroc, Eheoc ăpybpta ExXa- 

bv ij mpbe Tpanetobvra îv râ rob Sobpehă 

dpe: cefaonig povij rile bzepopvijrob Qeo- 

râxov, Evda, pnpi, Xa Tb Tapă rob Eday- 

eMozod Aobxă ioropfăv lapv abrijs d main6- 

wap. xeipevov, âtijvetpev (sic) "A)stay Exeivoy 

dy îv Baorhebotwv ăoiânp.oy Măyav Kopvnyby 

ăveeipaL în Gădpuv mb lephv Exsivo p.ovao- 

ziptov, be wat Ex mod tâiob abrod Xpoo0- 

Gobhhob 6iov. | 

“Eazy uăv 0bv, e strat, Ti) poi] SEX 

28 ze Exeidev ămoorehhovâvo hafeiv rd Eheos 

îprodwevot, ăftoduev ăăehprre xai robs pe 

ie Bei Ehse “Hyepdvac Eniabpoby xal 

adrode BAXnoduad6ypoc, 6mep Xa Tjpeie, ta 

fetâuevot, phoobobhe îmeoeporțioauev, eră 

zăy Îpertpoy erătoy TErvov, Mugaih za 

Kovoravrivov, dat ui mai râv mepi Tips 

2uBototăroy Xpy6vtwv. 

"Ey Ezer ad, Nozufpiov 1. 

"Evz Bec5, loâwvns Ezezavoc “Panobicbac 

Buefsdac, AdBivens zai Treuovy zone O0by- 

pohapias. 

  

  

  

lo Ştefan Mihail Racoviţă Voevod, cu 

mila lui Dumnezeu Domn şi stăpânitor 

a toată Ungrovlahia. 

Îndreptaţi totdeauna de Duhul Sfânt, 

Domnii prea-iubitori de Dumnezeu de'nain- 

tea noastră, împreună cu grija stăpânirii lor, 

se îngrijiau și de cele ce pe tot pământul, 

ca, să spunem aşă, slujese lui Dumnezeu, 

ajutând la nevoile acelora, pentru care 

câştigându-şi lor şi cele cereşti, locuiesc 

azi acolo, strămutându-se, unde e cântarea 

curată a celor ce serbătorese, glasul nes- 

pusei bucurii. Deale acestora urme ținân- 

du-ne deei şi noi, cari din mila lui Dumne- 

zeu prin moştenire părintească am primit 

şi Scaunul lor domnesc, am hotărât în 

hrisovul pecetluit ce l-am dat, ca, precum 

la fiecare din cei de'naintea noastră, astfel 

şi supt noi să sedea din Cămara oenelor, 

deci din a Sării, pe an, milă o sută de 

lei de argint veneratei mănăstiri a prea- 

slăvitei Născătoare de Dumnezeu de lângă 

Trapezunt În muntele Sumelă, unde, zic, 

aflându-se și sfânta ei icoană zugrăvită, 

de Evanghelistul Luca, a hotărât (?) Ale- 

xie, cel între Împărați fericit Mare Comner, 

a ridică din temelii acea sfânta, mănăstire, 

cum se arată şi din însuş al său. hrisov. 

Orânduind deci, cum sa spus; 0 sută, 

mănăstirii, iar zece celui trimes de acolo 

ca să iea milostenia, rugăm frăţeşte şi pe 

cei ce după noi din mila lui Dumnezeu 

vor fi Domni, să întărească și ei pe rând, 

ceia ce şi noi, primind-o, cu hrisov am 

întărit-o, cu ai noştri prea-iubiţi copii: 

Mihail şi Constantin, încă şi cu cei de 

pe lângă noi. prea-slăviţi boieri. 

În anul 1764, Noiemvrie 16. 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Ştefan Ra- 

coviţă Voevod, Domn şi stăpânitor a toată 

Ungrovlabhia. * 

(Bibl. Ac. Rom.. c&pii moderne de documente greceşti.) 
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1765, 

MCLIX. 

Roset. 

"Emetâi, vai ră ăozpa ră Bă Thy Kwys- 

zayrivov Mabpoxopădrov jeny îhhmi, zipxrii 
zapadidaoiv "5 jrsuby Srepavos, Wară Tv 

xposraviv rod Înadăgn. Pewpyioo Sravpăz1), 
dă zijy zAnpauăv zăv Evanohapltyrov, p- 
ovras pevăhove Ghdyove, 18, Fine vai 
mopahoioe, vai robe s+ânpodeapet NATă Te 

răv rpâ&xmhoy xa. rubs n6das, ci s e! rod "lu- 

vovaptov 1, 

"Aopătei 6 Lewpyioc Apayon.dvos ris Tl6p- 
ras zăy sis zâv Ilahsrâv Bpavăv mai na 
rapi rod Xmafăpn Nohdov “Pwoo3roo, vai 

îvețeipe, Eu 6d0pov olxov Eohâxroroy oi 

| mohostoăov, Savetobeie 5” abrbv nobipțeio, et- 

xoot 15 mzapă 105 Xnadâpy Leopyio X ÎTav- 

PARI. 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 401.) 

  

Notiţă despre închiderea unor boieri munteni şi vânzarea casei lui Nicolae 

„ De oare ce şi banii pentru Cons- 

tantin Mavrocordat erau lipsă, Stefan- 
Vodă pune la închisoare, după orânduiala 
Spătarului Gheorghe Stavrachi, pentru 

plata celor rămaşi,optsprezece boieri români 
munteni, fără dreptate și fără rost, şi-i 

leagă pe fiecare de gât şi de picioare, la 
5 anuar. 

Cumpără (heorghe Dragomanul Porții 

locul şi ghevghirul dela Palată ale Spătaru- 
lui Nicolae Roset, şi ridică din temelii 

casă de lemn și cu multă cheltuială, îm pru- 
mutând pentru aceasta douăzeci de pungi 

şi de la Spătarul Gheorghe Stavrachi.... 

MCLX. 
Notiţă despre fuga în Ardeal a unor birnici munteni. o. 

„.. "HăBe nat 6 Moh5efovrtie “Îewby eie 
mă Bedivw, îxOpbe zo5 [Sranpâq] zadaâc, 

dă bv fmOEvra moGopmis: maxoNoȚodvras 

ăMhue nai robe Brâwiijdec xară rod Îna- 
fâpn Pewpntov, robe dplve. mai &provy ele 

= 2 ” AZ 2 , Au 7 mi Il6h:v Gnep 1j0ehov Eno pagoy 2yTpapây 
z 

mobe, Ev w Expowov xai ră dr. Geboapijusvor 
oi bmoweipro ris Bhayias ămh ră mohhă 

dooiuara, Epvyov sie iv Odyipiav, 70 tă. 
panediat” ij indata eixov bifa, dyt rboat 

ue" varEypatpov 83 abroi xai mă Bociuara,... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. c., p. 403.) 

  

„A venit şi Moldovangi ea Paşă la 
Vidin, duşman vechiu al lui [Stavrachi], 

pentru zisa casabi?; el a dat voie Vidin- 

liilor, cari şi altfel vorbiau de rău împo- 
iriva Spătarului Gheorghe, să trimeată la 

Constantinopol cartea lor ce. voiau, în 
care scriau şi aceia că supuşii 'Țerii-Româ- 

neşti, îngreuiaţi de multele dăjdi, au fugit 

în “Tara Ungurească, în număr de 70.000 
de familii: în adevăr fugiseră, dar nu 
atâtea; ei au scris şi care erau dăjdile.... 

MCLXI. 
Notiţă despre pârile contra lui Ştefan-Vodă Racoviţă şi răscoala din Bucureşti, 

despre căderea lui Iordachi Stavrachi. 

su. 8e râooy ot pohaneutvor abrol etc Bov- 

mobptori 18 ăpXovres etyov mal owyyeveie noi 
piXobe” rivăe oby adry, Eyovrec habe %ai 

vvopinobe Tobpnobs, si wăv sic ră Brâiy, o. 

22 sic ră Kobhe, Nnozorwv za ză ste, na- 
rehddobv xară Tie Glotnijozwe oi vară Tie 

z6hhie Saomohoyiae rob Lrepăvov Bosf657, 

| „. Între acestea, cei optsprezece boieri în- 

chişi la Bucureşti aveau şi rude și prieteni: 

deci unii din ei având prieteni și cunos- 

"cuţi turei, anume dintr'înşii la Vidin şi alţii . Ș Ș 

la Cule (Turnu), Nicopol şi aşă mai de- 
parte, au vorbit împotriva cârmuirii şi 

prea multelor dăjdi ale lui Ştefan Voevod, 

1 Y. Genealogia Cantacuzinilor, p. 150 şi urm.— Cevă mai departe se înseamnă moartea unui 

sprijinitor mare al lui Stavrachi, anume cafegi-başa al Sultanului (p. 407). 

2 Oile lui Casap-başa,



+. e - + - a + 
wi ămavres 0. purolttitai Todpuoi ete răe 

&xOas rob Aovyăfens răc xarovrinpb Tis 
Bhaiae xarnr6po5 rhv Tveuovsiav rabrny, 

aha wădhoay o! Diâwhijdee Eneuzoy sv/vă 

Ep(papa ete rây yiawirbăp-ăvasiy voi ună 

zi xarovpaphv ris Sosuodoiac, îv six 

napă T6y Giridsvrov 6dyov ăpxovrov. Aw- 
posoobuevos mapă rod SnaGăpn Lenpito» 6 
"Ayăs zâvy mawit(ăpoy, tă Expwzrey, GA 5 

Baciebe, îs repiepyâraros, rodro uady, Xa 

Bope? rbv Pravwrtăp-"Aţaoyv. 
[i = > . 3 A 4 Î. 

tVETAĂL VTOSTAO!I ste TO Bovuovpari G& 

iv bmepGohăv ris Baouodovias. lâna d 

Srepăy-Bâdie răv Tovpvarţiizaonv vă oxop- 
aia rbv 5ydov ăxb riv Mmrponodw, Eva 

obvaybăvrec 2rpafodory Tăs xapTăvas 0%0p- 

milovrar, dh 6 Tovpvortijraone Xafbv râs- 

Gapas adry, tobe pepe sie rijy Kobprny vai 
povebovratl, * 

[lewme sie ră Brdiw 6 Xrevaăv-Boâas răv 

Sri Zavopaiay vă ueTpnTă A Teoxăair. 
ătbhoya Îtă vă oimeronotr93j rhv MoXdoGav- 

-Ciy: Bvrwva ăvrobovat 6 Erăfiqe warp, dra- 
mhâvoac măv Aavobâov' xi mEpver uăv ab- 
mda ră orodăvra, &hhă mov dee: pe EGra, 

ic zobe wayfegoviec nai Xuowoe Th Ti MA 
hoby wură mob AdOsyrov xi 705 bicb 705 

Scavpăq Peopyiob: 8ăv îp.nop vă 5onjdljoo“ 
(cobro 35 einev dr. zmbrbe Gbuppov Tv ud 

og DBrâwhăsc, 25 rd Eripapov eiys mov 
'ozahBei eic my [l6i, mb rotov 6 vsoc Liov 
wrtăp-Aacie sie delta m dvuart, 

Karavoioas oby 6 radainopse Snvhipiis 

Tebpyioc Br noxe Exodot Tă AT ab16V, 

oimobpzi, apoenolâuevoc ri 7aybhrjy.  Ato- 

pite: aamtxeaytâv zbv Iloorâhyxov Koorâxitjy 

Movpodtny, vpăpe 7 Erepăv-Bâda vă oop.- 

fovhebarat răv EnaBâprv "Vnhivrmy vă thev- 

epbom 705 pohaxwptvove, vă robe dtopiog 

ele mpi, vă robe Bă howpedee voi vă 

vara mb papviniov wpsprov mb ră 110 
mowpțeia sie 80. “Eywav abră: Ba, dA 

0d53v brehee' | mnpuaiă elyev ăvăde! dd 

d Epavov tăv Brâwvhijwy. 
Dovebst vbxrap 5 Ăvat râv zptoi6hroy Lewp- 

“nov Smabpny ai Gvăoxohozile dd 70 

otxo 705 7 îv e Meyăhp “Pebuar:: Arpebet 

zii zeptodoiay T6D, 9bu.R050Vu4EvI,Y sic 20%wf- 

ein prada paie, woiwvilet md Gat 360, 

ni uâtedebet zăv Srsoavoy Parnbistay?, Aidw- 
si ză Îptenoveiay zis Bhaias, Arobs» ză 

  

1 V. Genealogia C'antacuzinilor. l. c. 

  

şi toţi locuitorii turei de pe malurile 

Dunării în faţă cu Ţara-Românească învi- 
nuiau această Domnie, dar mai ales V idinliii 

trimeteau adesea cărţi la lenicer-Agasi, 
şi cu însemnarea, dăjdilor, pe care o aveau 
de la zişii boieri ai Țerii- Româneşti. Primind 
daruri de la Spătarul Gheorghe, Aga 
lenicerilor le-a ascuns, dar Împăratul, care 

eră foarte scotocitor, aflând aceasta, mazi- 
leşte pe lenicer-Agasi. 

Se face răscoală la Bucureşti pentru 
covârşirea dăjdilor. Ştefan- Vodă trimete pe 
Turnagi-başa să împrăștie mulţimea de la 
Mitropolie, unde strângându-se, trăgeau 

clopotele; se împrăștie, dar 'Turnagi-başa, 
luând pe patru din ei, îi duce la Curte şi 

sunt ucişi. 

Tvimete la Vidin Ştefan-Vodă pe Stati 

Zagorianul cu bani gata şi peşcheșuri 
însemnate ca să câştige pe Moldovangi: 
pe care-l întâmpină Stati noaptea, trecând 
Dunărea; şi el iea cele trimese, dar îi 

spune: „Mergi la cafenele şi ascultă ce 
spun împotriva Domnului şi a fiului lui 
Stavrachi, Gheorghe; nu pot să ajut“ 

(dar acestea le spuneă pentru că și el eră 
înțeles cu Vidinliii, şi trimesese cartea 
la "Țarigrad, pe care noul Lenicer-Agasi 

o arătase Împăratului). 

Pricepând deci bietul Spătar Gheorghe 
că merg rău lucrurile lui, se ţine acasă, 
aducând înainte ciuma. Orânduieşte capu- 

chehaie pe Postelnicul Costachi. Moruzi, 

serie lui Ştefan-Vodă să sfătuiască pe 
Spătavul Ipsilanti să dea drumul celor 
închişi, să li Grânduiască dregătorii, să li 
dea, lefi şi să coboare şfertul de lună de 

la 110 pungi la 80. Sau făcut acestea 

toate, dar fără niciun folos: focul eră să 

se aprindă din zapisul Vidinliilor. 

Ueide noaptea Împăratul pe de trei ori 

nenorocitul Gheorghe Spătarul şi-l spân- 
zură sapt casa lui cea de pe Marele-Canal: 

confiscă averea ui, socotită la trei mii de 

pungi, dărâmă casa lui, şi mazileşte pe 

Stefan Racoviţă. Dau Domnia Ţerii-Româ- 

neşti, la 12 Avgust, lui Scarlat Ghica, 

2 Cf, Iorga, Documentele Callimachi, |, pp. CRLIU-V. E ucis în noaptea de 2i-5 August. 
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1765., 

  

(îi, zâ Exaphăre Dulw, Die rob Abdera» ful Domnului Grigore Ghica, a doua 

Tpnwoptov Iwixz, ravăy ră debrepov Bhayias oară Domn acuma al 'Terii-Româneşti. A 

îyewovebonvrt. "Epatwe dă za ărarpos 6 Xma- rămas şi fără mormânt Spătarul Gheorghe, 

Găprs Lebpitoc, fupl&yroc rod hewbăvob eic aruneându-i-se trupu 'n'Mare. Aibă Dum- 

zi Bădaaoay. “Dews vâvorzo adr 6 Gece! nezeu milă de dânsul! 

Mi) ebyaptorribeie, ară rijv obuGobiiv TE Nemulţămindu-se, după sfatul boierilor 

ăpyâvroy Ghyoy, 6 Smabăpnqc Lebpytos vă munteni, Spătarul Gheorghe să iea din 

zaipva mă răv Bhoyiay răv xpâvov 5.000 Țara- Românească pe an 5.000 de pungi, 

mowpţeta, &)dă Behioac, nară rijy abpiobhăjy ci voind, după sfatul lui Stati Zagorianul 

mod Sr&0q Zovoprayod wa rod Amunrplov, şi al lui Dimitrie, fiul lui Celebi Fotie, 

pod Ttehern Poriov, vă naipr 5.500, îjo- să iea 5.500, a urmat după trecere de 

HobBqoe peră mapehevorw pmvây dăxa Eta nonăsprezece luni şi scoaterea din Domnie 

za Îi Etoote mb ră îpewovelay xoi 6 Q6- şi moartea, lui și confiscarea tuturor lucru- 

voc mov Xa 1) Biuevate Gh rây pop rilor lui. 

Toy 7ov, 

Meraepătoy ră Enipava rod Ynobdprj Tălmăcind zapisele Spătarului Gheor- 

Fewpyiov 6 Apooţăvos rije Ilâpras Leoptos ghe Dragomanul Porții Gheorghe Carageă, 

Rapartăc, ovveyerat otp" xăvy Tâ joxof- e prins de ciumă; şi, când își trăgeă sufletul, 

paspeiv adrăv npoyerpiterat 6 Ilarprăpame a- Patriarhul Samuil înaintează la rangul 

wow sie Aoyobărqy Meyâhov 7îs rob Xptarob de Logofăt-Mare al Biserieii celei Mari 

Meine "Exxhmotas zăv Nixohaov Sobrtov, a lui Hristos pe. Nicolae Suţu, care după 

măy weră putxpby lay AOpLOTOY (pavEwToL Tpbe puţin timp s'a arătat foarte nerecunoseător 

zbv edepyerijy Xawobih. Oyfjoxet 6 Lebpytoc față de binefăcătorul său Samuil.. Moare 

adrăc voce iv fjratay, xai amohobbei zi | acest Gheorghe în vârstă tânără, şi urmează 

perăgpaotv 1y Epypăpov adrâv 2y role va eu tălmăcirea acelor zapise în Seraiu însuş 

mâpowe 5 abrbs Nixdhgoc Xobrtoc!.... Nicolae Suţu.... | 

" (Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 404-5.) 

MCLXII. 
Notiţă despre măsurile luate împotriva lui Ştefan Racoviţă şi a oamenilor săi. 

  

„Oi Soprobăvreg ete Bobxonptort xaip.ornă- | „... Caimacamii orânduiţi la Bucureşti 

p:qjdee pvhaxovowy ebdde ăy Srăy xi rby | păzese strâns pe Stati şi pe Dimitrie al 

Ampijrptov rod Poriov, citat vbXrop; tă vă lui Fotie, şi: noaptea, ca să nu-i. sfâşie 

vi robe Gelpn 3 x movebog rb xotwăv 7hij- ori săi ucidă mulţimea. Cu o căruţă-i 

doc. ME Eva ăpiăti robe GrEhhobY sie rijv Îl6- trimet la “Țarigrad; îi due la Forno al 

dy mode orbvavy sie rhv Dobpvoy Tod Nos- lui Bostangi-bași îndată după sosire şi-i 

rasrtiinaon sbâbs EXDovrac za zobc eferălobvy cercetează pentru câţi bani sau luat din 

dă ră dea dompa Enăpfinsav ăn Bizyiac 'Tara-Românească supt Stefan-Vodă. Face 

îmi mod Srepăy-Boâa. Kapyet ri EEraotv 5 cercetarea Zaphant-Emini Ismail-beiu; iese 

Capr-pavt-auavie "oporjd-nENS" 26yaiyet oi şi fratele lui Stati, Gheorghe, şi mărturi- 

5 adehphe rod Srăiq, Leoputoc, xoi waprbpet seşte şi el cele ce-i sunt cunoscute, Pe 

ui adres ră vwooră rob. Tăv Srepăy-Boăa Ştefan-Vodă ajuns la Adrianopol îl sur: 

obăcavra sis. zhy "Aâptayob &Gopilovatv i gunesc la Mitilene, după ce a luat de la 

zi Merohijrrjy, dupod Sate map” abrod 6 aby | el Aga care-l întovărăşiă tot cât aveă, 

adr ămăs ză dog elye, dexanăvre Rowyeia i cinsprezece pungi; şi, eu toate că stăpânise 

„ai, pod abBEvrevoe uijvac dexmevyes, siye , cinsprezece luni, aveă numai aceste cincis- 

  

1 Urmează afaceri dintre Grecii constantinopolitani. Suju, în aceste certe, înfăţişează pe Ipsilanti 

ca trăgându-se din blănari, pe Moruzi din „Lazii zaheregii“, pe Rizu ca fost rob al Mitropolitului de Chalke- 

don, pe când bunica lui după mamă este Elena fiica Exaporitului. Scriitorul adauge însă că bunicul, după 

tată, al lui Nicolae însuş, Diamandachi, „aveă prăvălie (prțarăptnv) la Diplophanaren, fiu al unui ţeran 

(uwptxo5) care vindeă lapte și la casele turceşti ale celor mai de samă și de aceia se ziceă Sugi (covrţ7,)“: de 

aici numele de Şuţu, Sutzos, luat de Constantin Drakos, fiul lui Diamandachi şi tatăl lui Nicolae (pp: 405-6)



udvov abră ră 15. Toy E5r3ev 6 Srăfne pm- | 

vaiov zowyveto, 10 ră vă Btoârăt sis rpo- | 

piy za pobya Exotob re Ku TV TEXYWY TOb 

vai Gt rten-yaprbthizt TOD... 

prezece. Ii dădeă Stati pe lună zece pungi 

ca să le cheltuiască pentru hrana şi veş- 

mintele lui şi ale copiilor lui şi pentru 

„cep-hargilâcul“ (bani de buzunar) lui.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 406.) 

MCLĂIII. 
Menţiune despre închiderea boierilor munteni. 

agte!, "lavobap. 2. "Eopahijodrjoav 6 lay 

wopăv oi ăpovrec, îirot 6 Khijuevroc xai 

Nixodăxqe Aobâtoxovhat, wat Ilobpodhos, | 

Mai, oi Kavraxovtiivoi, “Paxofirtne Bop- ! 

1765, lanuar 2. Sau închis a doua 

oară boierii, adecă: Climent şi Nicolachi 

Dudeştii, şi Pârvu şi Mihai Cantacuzinii, 

Racoviţă Vornicul şi Pană Ştirbeiu, Pană 

moe wa Ilăvoc Ertpunene, Ilăvoc Piunso- Filipescu, Stolnicul loan Bălăceanu, Gri- 

xoc, Xroh. Mrehar(ăvos oivyris, Mnahâvos goraşeu Băleanu, Pantazi Câmpineanu, şi 

Termopăaxos, Tavratijs Kipnwăvoc, nai lov- . la 25 Iunie li-au dat drumul. 

vio» 25 ăps0noxv. | 

(orga, Studii şi documente, XXII, p. 90.) 

  

MCLXIV. 
Diplomă a lui Grigore Atexandru-Vodă, al Moldovei, întărind închinarea 

bisericii de la Bogdan-Sarai către mănăstirea Rhossikon, unde se păstrează capul 

Sfântului Pantelimon (V. no mcLv!)- 

oavwvqe entâpros 'Aheţavâpov Iriwae Bosfâdas, 24 Geo Adbsvrne vai 1prepby 

măons MohdoGhaxias. 

odaie uăv nai ăhhate dradoepreiate 2vdpeotat Tâ 

5 modvbponos Sorhp olănep Gâode 

Kopiwy vovivar î»văpeda, â< abrăc 

ămayoboac sie ăndavotwv Tis didlov pawaptorijtoc, 

iv role eboeftaty bnsdeitev, oby. îijtzov 8: spade Î) nepi ră Beta oxnybpata, wi fepă WATA= 

“pânpua 'zehobusvi, xndewovia Xa uptuva, size mpbe ohorâatw adrâv Xa Gauovijy, etre vai 2pbc 

edrpenetay pâvijy Xa A400W.0Y ăgopâca (ete d6âov '7ăp Becd BteveprouEvn), &6&ns vai VA X.DLO- 

.0d B.ETG0bE zobs Gtevep'odvrae ăvaBe!Avbo. XOrĂ md i 
i X “ , epăv Aâptov: „tobe Gotâtovrac ue ăvTt- 

Botâowt), îv oîs 33 oumvâvacty oby dzoe avatuaarot maBexioryv baiat ai. Narpeiar 7 Kopio 

zpocăţoyat, dă xai ăounats io» Gzoprhcbe nohreberar. Ab 3i] abrijs TabrIje Tis SAMI; 

caarialie ebuoapias povrilâvrec xoi. dmete, var pati ănapairtov nai re 1âv Batoy 43 

îepGv oxvapăroy ai xaragoiov ovorâseoc bnfp 7 ăhho Epteuevot, Ervopey, sg, Shâet rob 

zavagăto» Becd, zode otawas Tijs deorpobpijro» “zeu ovias Modâcfha/ias Eyyetptotievrec, ri, 

2v rîj Baoe5obo%j ty D6ĂeOY Fetntvr,y fepăv îxzholay sie Tă Manomâăv-Sepâiiov xară rd Ta 

ponynă-Tlabăpt, seuvovopăvry Ex îvâpuazi rod “Aviov Niohiov, iBiay oboav îje AbBavreios 

MoMBofhaias, npoomhâsat xi îuptepocat Ti) 2 70 drmovbnao dpet ob "Afoye efoopia, ba- 

Gri, ze 40 Grabporijțiaxi) ovi) 705 “Aqio» Meyodopdprbpos ai Va.aTin0d Tlovrehef.ovcc, 

"Ponor, Enthenopiva, în re întoxenreobat zapă râv dotwtâtoy ROTEpOY TI arii us, 

vamofepvăoba re mai Bietdryeodat d mayrâc, 2pie Gboraaty adTI upeiztova pi 2bX00uiav, 

adenatw ze vai Behiwaty, x7i âv adBzvzrxod Tpv */poofobhinb Tiiv dptăpoat TadTIjy ERtHD- 

- * - - ., x bi A . a * ” Na . În A Pi 

poa: vai Gefaâoai, îmi zâ Eye tă maytâs 70 WOWtp0v, Kai 59 ele aiva my ATavA Ops” 

zânzoroy ze voi âperanoiijzov. “Hyatya ztăposty 741, ejowiav ai îsi rii; Abfleveeias i 

-05 &xhawmpotătov Abd&yzo» wopioo, AbpiGL loâyvov ?lowo» Bzoâpov Boefida, vai îwpa- 

wofeiaay iv v abdevrinob '/pvo0âob)had 7ob apă fpv Abdsveb wbpiob, 1opi6» "looăvyob pri 

-opio» 7loâyvob Boef6âa, 7ij cuyatwiozt vai Azogioet vi TÂVTOV 76 REţi Îpăs ebyevestătov 

ppăvzov zod Terăpo» abbevsraod Afayiov va 20 MORO ătoy Tparipioy, Xa zeus 26% 

app os dhos fisâpeoroy 47. 2vbsov tiod 2hipn Eoparâres, pnozavâpeda vai paie ev 

„20 map 6zos 1, fnjbzioa zaxhroia 100 “Ain Nezohăro, î, îs Bzothanobar, 36% 26haw' 

z=p&m vază mo Ttapoaszâ-llatigt, zic d Maopdhw-Sepăioy, vază To Bapi AT D520 

* = . a. 2 Hip a sY pi arme opt -, 

0 Remopă 10 DâVT0) Gy VETREI PEMĂTOI PI IPEPOLATOV ct vai NETA Vai 2apiă 

1165, 

2 Ianuar. 

1165, 

April.



1180 

1765, 
9 April. 

1765, 
11 Maiu. 

1765, 
13 Maiu. 

zâvroy mvopilmra &pripoua ris ceânonias mai Baoezie woviie rod “Aviov Ilavrehetimovoc, 7od 

“Pooawov, map adrije Getaţouâvr, xai Baxbfspymutvr, we perâytav brie, mevobors rîjs 

ptepooews rabrac ăvanoszăsro» ai. ăvatatpirov sie diva rhy mezyra. Bobhâuevot 85 rijy 

dptepoaty rabrmy darcnpetofa, ete măv dimavra ypâvoy, ăttabusv moi mob ef” je eboefzo- 
rânobe înewâvac, oie dv md Batov sie cobnry iv "Hyep.oviay ămtrpsbnrar, Ezimbpoat cijy duptt- 

poat radem Xa 6 î8iov ypooofobhdov “paupizoy, 2pbs Wii owrnpiay, Aveoiy me za 
aaMhiaaty, îv ete dei Ey Î przioa, oeGaopia mai Gaothrij poviy rijv x rabrne Gofidetav ai 
ăyriimiw. Kai Eni cobrote Efe360q vai rd zapby ahBevrixăv ju ypoo6âvhhov sis Brvexî rijv 

P
i
t
i
 

> 

ăotpăaay, 
"Ey Ere. oormplep pate, mată pitjva Ampihoy, 

. lo. Tpryopros [uixoe Boe66âac, 

(Bibl. Ac. Rom., copii moderne de documente greceşti.) 

MCLXV. 
Notiţă despre cutremurul din Bucureşti. 

mowpeer, 'Ampt. 9, fipepa SăGbaroy, sic râs | 1765, April 9, Sâmbătă, la 4 de noapte, 
4 vije vouroc, Eywve oetoube pEyac, îmeuo- | a fost mare cutremur, Domn fiind Ştefan 
vebovroc Xrtpavoc 5 “Paxofirtas. | Racoviţă. 

(lorga, Studii şi documente, XXII, p. 90.) 

MCLĂVI. 
Grigore Alexandru-Vodă Ghica al Moldovei dă Lavrei celei Mari un 

venit anual. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Grigorie Alexandru Ghica, Voevodi, Domnuli 
Tării Moldorii. | 

Facemi ştire eu acesti hrisovii a Domnii Meale tuturorii cui să cade a şti că 

ni-ami înştiinţatii Domniia Mea de răndulii sfintii mănăstiri ce să nuimeaşte Lavra cea, 
Mare, unde este hramuli Sfăntului Athanasie de la Athon, că lăcueseu acold căţvă pă- 
rinţi călugări şi să păzeşte rănduiala ei cu bună cuviință. Şi, văzindii Domniia Mea şi 
hrisoave de milă ce au [ajvutii şi de la alţi luminaţi Domni, de puţină milă, să iă de 

la țara atasta căte cincizăt de lei pre anii sfănta mănăstire, şi doi lei şi giumătate 
cheltuiala trimisului, aseaminea ami întărită şi de la Domniia Mea, rănduindi ca să 
ia aceşti bani 52 pl. lei pe toti anuli, nelipsitii, de la Cămara gd., pentru ca să-şi 
aducă aminte părinţii călugări să roage prea Dumnlejzeu pentru ţara atasta, ca să-i 
dăruiască ceale bune, -ferindu-o de ceale reale. Şi pobhtimi şi pre alţi luminaţi Domni 

ce Dumnezeu va răndui pe urma noastră ca să-i întărească pentru pomana ţărăi şi a 
lorii veănică pomenire. Şi sau serisii hrisoru acesta în Eşi, întru 'ntăia Domnie a 

noastră, înit anul alii doilea. 
1765, Mai 11. 

lo Grigorie Ghica V. 
(Pecete mică oetogonală,) 

„Mihalache Roseti, 3 Logfi. procitelnom. 

(Bibl. Ac. Rom., doe. 214/CXXV; publicat şi în Analele Academiei Române, XXXV, p. 42.) 

MCLXVII. 
Notiţă despre răscoala rufeturilor din Bucureşti, (cf. no mean). 

made, Mato» 13, jptpu Ilapaoxsoţ, ij 1765, 13 Maiu, Vineri, a doua zi după 
Bav îutpav rije "Avaliiene, Epwvey Ezaydo- Înnălţare, s'a întâmplat răscoală din par- 

maci xapă râv îx Bowxovpeăriov bobperiwy, tea, rufeturilor din Bucureşti, strângându-se 

sic răv Mrpoxohw, ovvaydsvrec ueră Goijy. la Mitropolie cu sunet de elopote, cerând de 

xapzăvay, Eqrâmas zapă rod Myrponohrob la Mitropolit şi de la boieri milă şi ier-



voi ăpăâvrov Eheoc mai owyuarăfanv 205 
3oofwaros. "O 88 Toopvartie, eră z0d XA. 

Emodupiov ai "Aga “Yenhâvrn, umeohiâwy 
ai "ANBavjtâv, uă BiorOhu GORss To EXI- 

TOSX6pnLozy sic răc 4 pas ris Tptpas, 49 
Eaobay sis Tiv vro zâprav Tis abbavrixije 
Kobprije Evay Kâunvoy vzoțaattpnv %tpito- 

îl, Evay 2n5hov rob Iovamtorn Ttaobsm 

ma Evay pănrmy mode 38 opahontvone 27- 
„piro»e ănă ris Kappa rd oeăhopa robe 

îweroiwnoav sis ră ăniaey untr(onpa, dtb/- 

vovrac, mai robe Bobhobs ro» mă opoâpiiv pb- 

Moâw rog Eobădrrovvy, | 

(orga, Studii şi documente, XXII, p. 90.) 

  

tarea, dăjdii. lar 'Purnagiul, cu dumnealui 
Spătarul și Aga Ipsilanti, cu beșlii şi Al- 
banezii, cu pistoale... ., i-au împrăştiat la 

patru din zi; şi au tăiat la poarta din jos 
a Curţii domneşti pe unul Coman boga- 
sierul, din Giurgiu, pe un rob al lui Pana- 

ioti CQeanşul şi pe un croitor; iar pe bo- 

ierii fruntaşi ce erau închişi i-a mutat cu 
închisoarea dela Cămară la beciurile d'in- 

dărăt, gonindu-i, şi pe robii lui (sic) eu 

tare pază i-au păzit. 

MCLXVIII, 
Notiţă despre confiscarea averii lui Nicolae Brâncoveanu. 

ate! ?lovviob 3, fjutpa Terpidm, 1jh0ey 

înoti) mpoarorţi, rod Sovhrăv Movorază, 

oi. Erpabay ră rinorac rod Nixohiov Bpay- 

zo06âvov, mporo» Meyăhon-Khovrltăpiti, Crj- 

rămas mb vipi 250 noii 50 Apaertăvov 

Kothertăvov, vebtod 109, Gn05 Erobpredoayl, - 
> 3 ? , 

(Iorga, Studii şi documente, XXII, p. 90.) 

1765, Iunie 3, zi Miercuri, a venit 

poruncă împărătească a Sultanului Mus- 

tafă şi au seris tot ce-a avut Nicolae 

Brâncoveanu, fost Mare- Clucer,cerând miria 

(Statul) 250 de pungi ale lui Drăghiceanu 

Cozliceanul, nepotul său, ce l-au tureit. 

MCLXIX. 
Notiţă despre mazilia lui Ştefan- Vodă Racoviţă. 

pute, Abyoboro» 18, Ilâp.nrg, sie căs 7 

pac re Tp&pac, îiNBev 6 Rap As Ta- 

măpns ună ip pavrteiia 705 bmă. Szerpy- 

B65a “Paxofirta, hapGăvovras rii Abbevrelav 

5 Ord. my Abbăvene Emaphâroc Laiaze 

Bos663as. "Bowarisay răv Ia. Ampiriepâan 7% 

Sem Gov froulaprv), sis 8 Bzosbovoav 

zapăvaoav xi zby Peoprănitj TINA, TE 

Oawâvoc was mb Tobe onewlsdec ?. 

(Iorga, Studii şi documente, XXII, p. 20.) 

| 

| 
| 
| 

1765, Avgust 18, Joi, la 7 ceasuri din 

zi, a venit Cara-Ali Tatarul cu mazilia 

prea-înnălțatului Ştefan-V odă Racoviţă, lu- 

ând Domnia, prea-înnălţatul nostru Domn 

Scarlat Ghica Voevod. Au închis pe Pă- 

(harnicul] Dumitrachi şi pe Stati al doilea 

Vistier, iar la Constantinopol au spânzu- 

rat şi pe Iordachi Stavrachi, atârnat find 

de cange (?).... 

  

MCLXĂX. 

Mitilene. 

Penzeuâp. 07, Exivoev 6 Srepâvy-Bodas 

ob să ie ui zby zunezti, ete Morhivny. 
N 

(lorga, Studii și documente, XXII, p. 90.) 

i 
| 

Notiţă despre plecarea lui Ştefan Racoviţă mazil dela Constantinopol la 

Septemvrie l-iu, a pornit Stefan-V odă 

de aici cu Capugiul la Mitilene. 

    

1 V. Genealogia Cuntacuzinilor, pp. 349, 410 şi, Studii si documente, V, pp. 519, 321, 113. 

2 V. mai sus, p, 1177, pazagiul din Comnen Ipsilanti. 
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17165, 

3 Junie. 

1765, 

18 August. 

1165, 

Septembre.
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1766. 

1766, 

1166. 

1166, 

Maiu-lunie. 

MCLXĂXI. 
Alexandru Scarlat Ghica, al Ţerii-Româneşti, dă pe an un ajutor bănesc 

mânăstirii Maicei Domnului Sumelă, din Trapezunt (V. no mcLviu). 

(Bibl. Ac. Rom., notițe grecești moderne.) 

| MCLXXII. 
Alexandru Scarlat-Vodă Ghica, al Ţerii-Româneşti, dă pe an 200 de lei 

şcolii (povriarnpie) din Trapezunt. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCLXXIII. 
Notiţă despre liberarea lui Ştefan Racoviţă și a ajutătorilor săi din surgun. 

„a. "Eheoepobrar ris ară rhy Mezbhivry | „„«.Se liberează din surgunul dela Mitilene 

3toplas 5 Abbevrrje Sreoavoc “Panobirtac, Domnul Ştefan Racoviţă, plătind la haz- 

mAmpooas ie my xabviv rod 'Enirpăzob naua Vizirului Mubhzunoglu cincisprezece 

Movoobvoyhov mosia 15, Baverofevra adr | pungi, ce i-au fost împrumutate de nişte 

rapă Tivwy ihay... prieteni... 

Oi Zaraptavei Îrăne vai Teopwtos, ah- Zagorianii Stati și Gheorghe, fraţi, cer- 

radehea, &feraafjtvrec mapă rod [indevros cetându-se de zisul Ismail-beiu, s'au învoit 

lourid-zân, 2todobnaay ai jhe»Bepotqoav şi au fost liberaţi prin foarte multă dare 

zi, &ăpă îwpodozia mpbe răv ne xai uerpia de bani către beiu şi una moderată către 

mr apăe răv Nindhaov Xobrbov, nai xareyi- Nicolae Suţu, şi a ajuns Stati în slujba 

vero 6 Srâânc sic iv Bobhevorw rod Nino lui Nicolae Suţu, fiindu-i grămătic.... 

Mob Lobrtav, &byrac DAU ATiRĂc 700... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. €., p. 407.) 

MCLĂXIV,. 
Notiţă despre speranţele de Patriarhie ale arhiepiscopului de Atena Var- 

tolomeiu, de obârşie Aromân. 

ins O ?ABqvâv BapOohowatoc js xpooloc „„.. AL Atenei Vartolomeiu veni pe ascuns 

ste vijv Mov, Zinitov dă rod Movoobvoyhob la "Țarigrad, nădăjduind prin Mubzunoglu 

“ mnacptopyedoat, nai varpitpac vitae 30, Mâioy să ajungă Patriarh şi, petrecând două 

mad ?lobyLoy, ăve/bpnosv ete ri snapplav | luni, Maiu şi Iunie, s'a retras în eparhia 

705, ĂTpotaG Ii... | Lui, fără ispravă... 

1766, 

Octombre. 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 408.) 

MCLXXV. 
Diplomă a lui Grigore Alexandru-Vodă Ghica, al Moldovei, pentru şcoala 

din Neochorion. 

lodyyns Tprpiopoc "Ahetăvăpoo Iuizas Io Grigore Alexandru Ghica Voevod, 

Bosf65as, 2h&p Bod Ad0syrne za Trey cu mila lui Dumnezeu Domn şi stăpânitor 

-zăorjs Mohiobhayiac. a toată Moldova. 

îv 0 ueră obuatos Bi, T6Y Op.0XOȚOLUEVAY nului nu e nimie mai bun în viaţa după 

trup, dintre cele cn adevărat recunoscute 

[ardsizs voi oozias Koplo» apeîrroy obâtv | Decât creşterea, şi : înţelepciunea Dom- 

d - z pi = Ne : 

vene vady, vă me ză meptăy ris Diac | 

1 Cf, mărturia lui Chandler (Yogyages, III, Paris 1806, p. 23): „La Sitge archi&piscopal €tait 

alors (e. 1760) oceupt par un Walaquc, nomme Barthelemy, qui Pavoit achet& depuis peu 4 Cunstantinople“.



nod, bmoxetp&vov, simotu'ăv, mepi â xutayi- 
veolat mâpxe, val 7 dmepeyov rod rEhabe 

mpde î zoteirat rhv Exfaatv, dnep fstoy dvroc 

îori xai tEniperov, îva pi, Myo re Beius 

pamapiârmros ăropibă' rEhos wi ăp Tod 

mar peri Gto» 1] uaxaptârrje Eoti, xară Tobe 

iepobe Baonăhovs rîjs "Exxinoiac, Ad, p.a- 

măpioc ăvOpozoc, âe olde ppoynatv, 7ă tepdy 

pot Aâptov. "Evdevror xoi neptonobăzatoy 

ipţovenapă Băvra Nâkpirat nRăyrus Toi6 sb 

“9povodaty Î ris copilas wsAST1, ai Aia 

ăvauaiov ăvOponaic, bs sop.rAnporiăy 27. 

ATApTLatiRăv opiaty abroic ris Xară A6YOV 

ai nvâboty Evepyetac, âv je xai AvOponos 7E- 

wwe, mol Bsod sinâv 6 ăvâponoc NEyerat. 

"ADP oic oid= wpluaot Kptoc, dueobuevov 

aadopărar 3 toic &veorâat xatpoic mă Detdratoy 

" forov adr6, Îi ry 1pauudroy âmjhovăr: oravăii 

za covia. îj iso, îv râ xa0' ue gevet, 

odewvoc mvoptoua mădat 6ăboc Entornpây 

ai. mhodroc 'pvyboeov, Îcee ravdy îv adrE pt- 

xpăv mvtovoa palverat, oi paXpăv &afevoboa, 

za mpbe mb Exheimety EyyiGoboa' poe d ze- 

puradâc 2 Nav ră dv Eger 6 rijs matăstas 

2pAGTii6, Are REpLOTArIXĂY TV Tpospărwc, 

mară mb ăyattony, eri, The rob vatpod ă»o- 

-rspeiac, Eztoppvodvrov (sic), cia piei &v 7ă 

10Gp.p Goubolvety e Tă TONĂĂ, REnaDtat 

1, movabrn baoxahia, 27 Cnpia zpocerpi6q 

z& “&vet Bewi, za maoây XNOYy Tây Envy 

Snepeovoa' doav x. Tăp 1 7od %aNod n9- 

povala, hoatrehsi, 47 ră Gbu pspovra Satrebet, 

ani tânipev râv âvopepâv, wi XAYOS ămoâba- 

mite, wa ONipiy ănodtoroyaetzat pomii, X2 

edtotav apiterat, tosobrov diinovtey 3 

mBioews 1) novela. 105 ToLObTOv Gupnădv 6- 

mupăpet ră xocasrpăpavra. Tatobrov by dvroe 

-/piipazos ăvarzalo» rijs oopiae xai nouetas, 

mie 29 ed pOvObyTOY BETI Te X0i Tat- 

diac îpasrâv ăpetat psipa Borjdelac nai dy- 

zise ob Gobherat, ps 054 ânos rap 

ăvBpozote Ezwnobyevoc, MĂ Xa TV zupă 

Beod ăvmipuofiav ătrobuavos; Ab d ai Ei 

ijperepa Abfevzeia, Eh&er Tod zayaţă doo B=cd 

nobe oaze ris Beozponpfto» Îniey ovia Moh- 

sofhapias îpeptofieioa, rai îm & ij By- 

athev5hog, 70y 26hey, RATĂ 7 Neoyptoy 

paabuavoy, Erdov Tis EnaNIjoLIS 705 “Aţion 

Nezoxâr, Gopupuenbiprat SXhTpibv G/0heioy, 

cie ză 2v asi) mposrătos 54 bidon 9e- 

“EppEYa GixipA470, poa GhiyTjs dany, 

pî/6roe ze vai zâfhov îv adr 1070601405305 

Tag 7609 îxatoe Enopiativtoy 6poâtov, 

mpbG Duvasiy ze 1 maBeioy vai 1,067 146G- 

      
  

  

  

ca bune, din covârşirea preţului subiec- 

tului, aş zice, pentru care s'a făcut, şi din 

înălţimea scopului spre care-și face ur- 

marea, care cu adevărat dumnezeiesc este 

şi ales, ca să nu zic culmea dumnezeieştii 

fericiri; căci scopul vieţii după virtute e 

fericirea, după sfinţii dascăli ai Bisericii. 

Pentru care zice Sfânta: Scriptură: fericit 

omul care cunoaşte înţelepciunea. Deci sa 

socotit şi ca lucru de căutat mai presus 

de toate pentru cei ce cugetă bine grija 

înţelepciunii, şi foarte de folos oamenilor, 

ca una ce li este îndeplinire şi împodobire 

lor a faptei după rost şi cunoștință, prin 

care şi om s'a făcut, și icoană a lui Dum- 

nezeu se zice omul. Dar, pentru ce păcate 

ştie Dumnezeu, se vede neîngrijit în vre- 

mile de acum acest prea-dumnezeiese lu- 

eru, adecă studiul literelor şi înțelepciunea 

cea aproape de Dumnezeu, în neamul 

nostru, a cărui slavă a fost odată, adâncul 

ştiinţelor şi lărgimea cunoştinţelor, care 

întru aceasta azi se înfăţişează răsuflând 

scurt şi foarte slăbit şi aproape de dispa- 

riţie; faţă de care lueru cu multă patimă 

se află, de fapt, doritorul de educaţie, de 

oare ce de curând unele împrejurări ale 

greutăţii vremii căzând împotrivă, cum se 

întâmplă de multe ori în lume, a încetat 0 

aşă de mare dăscălie şi sa făcut pagubă 

mare neamului, şi mai presus de toate cele- 

lalte pagube; căci, pe cât ființa binelui 

foloseşte şi dă din bielşug cele de folos şi 

scoate din cele grele şi desmorţeşte frigul 

şi goneşte departe tulburarea şi dă bună 

viaţă, pe atâta, din potrivă, lipsa uneia ca 

aceasta aduce cu grămada cele ce distrug. 

Fiind deci un astfel de lucru de nevoie în- 

țelepeiunea şi educaţia, cine oare din cei ce 

cugetă bine iubitori ai virtuţii şi creşterii 

n'ar voi să întindă mâna de ajutor şi de 

susținere, ca unul ce nu numai de oameni 

aste lăudat, ei şi de răsplătirile dela Dum- 

nezeu se învredniceşte? Pentru care deci 

şi Domnia Noastră, căpătând din mila 

prea-bunului Dumnezeu frânele Domniei 

de Dumnezeu păzite a Moldovei, și încă în 

Împărăteasa cetăților, la locul ce se zice 

Neochorion, în biserica sfântului Nicolae, s'a 

alcătuit şcoală de elineşte, în casele clădite 

acolo de curând din temelie, cu nu puţină 

cheltuială, osteneală şi râvnă depuse în ea 

de bine-credineioşii vecini de acolo, pentru 

deprinderea şi creşterea şi împodobirea 
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1166, 

16 Novrem- 

bre. 

1766, 

Decembre. 

pudra Tâj veibdav moi potrarâv, 00- 

pâvrovy ai ele ră mpbs Ghotaotv rob abroad 
Săâmvzod aodetov, Xhhos re fuăpu Ti î)- 

ufpa Eni ră xpâow zpofaivetv, par” Er600s0c 

rây îv adr Bauitâvrovy uaânrăy xaraud- 
6ndoa, uai, Pobhoutvn Xară Tijv Savris 

Bhovbyos oi day 

Epeoty 

deyritepuevns ox5văie 
îvatozopioa xară îbvavuy Thy Ev orodă 

rEws bnoxpbrrâuevoy tepby ăvfpana Tod ten- 
Bg s0- 

pine, wai sie wâe mpozăBeîy, mpăc. oboraaty 
dwpiro» urc Ti mapedozvobons 

rod adrod EMrjwnod oxohelo», Xa 26p5y Tva 

vai zapaunbinv ris Ev adr 'ivouâvns da- 

măvrie is axoobfiay abroă dwpioe 8idooldat 

map Eroe ămb mis abfevenie Kawăpas mev- 
rimovra. "ipâata, drive Eygovai haubăyety Erq- 
die ni BwmpiouEvot rob SN unod 
oohsio» Enicpono xai Eniorârat, eie ypîjoty 

05 abrob opodeio» Xa! oborasty. Bovhopevot E 
topr'op.bv rodrov Barmjpetoliat sis rby Gzavra 

Thy ppâvay, ăttobuev xai robe ue” 1jp.ăc ebos- 
feorăzovs Îneubvac voi dehpohe Abbăvrae, 
oic dv zb Bstoy ele robntăv Tiv Tfevoviav 
înuepâbrau, Ezixbpâsat răv doprauby 1obrob 

abro5 

mod Ehsobe za vidiov ppooofobhhov 1pap- 

w&rwv, îs Eprrov Gzorrhobe Toygăvovroc, " Ec 

dei Ey ră ENapvrnăv Gxoheioy rijy Ex TobTob 3 

fo1datav. Kai ni robrote 26e066p xai ră 

mapby abBevrxăv îjuâv ppwo6Gavăhoy, ete ârn- 

vexî) Tiiv Gopăhetgy. 

"Ey Zrer corrple „avtco, xară ulya 90 

zo5ntov, 

Kpiăzoc fos Brorăpnis.   

moravurilor ținerilor și ucenicilor, privind 
şi la întărirea acelei şcoli de elineşte, care 

aflăm că zi de zi merge înainte, eu spo- 
rirea la număr a ucenicilor ce vin acolo, 

şi voind, după dorinţă, din toată inima 

şi eu foarte trează râvnă să aprindem după 

putere sfântul cărbune până acum ascuns 
în spuză al luminii de Dumnezeu dăruite 

pe care o dă înţelepeiunea ce apropie de 
Dumnezeu şi să-l aducem la lumină, pen- 

tru întărirea acelei şcoli de elineşte, am 
orânduit a da ca un mijloc şi o mângâiere 
a cheltuielii ce se face acolo în fiecare an 

spre slujba ei din Cămara domnească cinci 

sute de lei, pe cari să aibă a-i luă pe an cei 
orânduiţi epitropi şi îngrijitori ai acestei 
şcoli de elineşte, pentru întrebuinţarea şi 
întreţinerea şcolii aceleia, lar, voind ca 

această orânduială să se păstreze în toată 
vremea, rugăm şi pe cei de după noi prea- 

cucernici stăpânitori şi frați Domni, cărora 
Dumnezeu de acum înainte li va încredinţă 
stăpânirea, să întărească orânduirea acestei 

milostenii şi prin ale lor hrisoare, ea unul 

ce este un lucru iubit lui Dumnezeu, pen- 
tru ca, în veci să aibă această geoală de 

elineşte ajutor dintr'aceasta. Şi de aceia s'a 

dat şi cel de faţă al nostru hrisov, spre 

statornică siguranţă. 
În anul Mântnirii 1766, luna lui Oec- 

_tomvrie. 

Chiriac al doilea Vistier. 

(Bibl. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

MCLĂXXVI. 
Scarlat Grigore Ghica dă mănăstirii Xenofont doi aspri la fiecare zece 

litre de vin ce s'ar face pe „trei moşii ale lui, ce se află în judeţul Valcii“. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

  

MCLXXVII. 
Gramata lui Samuil, Patriarh de Constantinopol, pentru şcoala din laşi a 

lui Grigore Alexandru-Vodă Ghica!. 

Xawabih, Ehtp eră 

mă Ilorprăppns. 

  

ăppteniovozos Rovorayrivoun6hews, Neas “Pon-rjs, zi otxGbuevt- 

Tată hrisovul domnese la care se referă actul lui Samuil (V. A. Urechiă, Ist. Scoalelor, IV, p. 51): 

„De vreme ce învăţătura și ştiinţa săvârşese deplin pe om şi-l fae vrednic ca să aleagă binele de 

rău şi adevărul de neadevăr, pe drept din nedrept, pe dreptate din nedreptate, îl luminează ea în toată 

socotinţa lui sau lucrare sau faptă să metahirisească şi să povățuiască cuvântul adevărului deosebindu-l 

de dobitoacele cele necuvântătoare şi luerătoriu făcându-l tuturor lucrurilor celor meşteţugoase şi a episti- 

miilor şi săvârşitoriu de mari şi vrednici de laudă fapte, şi la cea de săvârşit îl face vrednic, puternice,
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uoâuevot zpăc ăfiay, auevbuiueba, od uevobv, ună îv Go ri zor dvri matdelas Aazijoausy: 
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ozon ră mărepov ebris Enippboopey, Tiiy d zpătiv abrâ6ey zpoxaraMVoueda, azi desu 

nprmopuisopey, îs âv ăvezihermzoe dumutvyj oby Bo, xai 70 pp 6opzaparetvijta, vor 

lăudat, vestit şi fericit, precum faptele arată şi Sfânta Scriptură vestește zicând: fericit omul carele a afiat 

înţelepciune. Eu, zice înțelepeiunea, am lucrat, sfatul şi mintea şi socotinţa, prin mine cei mari se mărese 

şi tivanii stăpânese pe pământ. Această învățătură este lăudată în tot locul şi cu toată arătarea ei vederată 

și la toate inarginile pământului vestitoare, iar la porţile stăpânilor este nelipsită. Deci şi apostolul Pavel 

vrea să. fim înţelepţi, 'îndemnându-ne ea să viețuim, nu ca neînţelepţii, ci ca înţelepţii. Prin aceasta Haideii 

groazniei, Eghiptienii puterniei, Elinii minunaţi, Grecii lăudaţi şi la cea de săvârşit neamurile cele de la Apus 

și Miazănoapte, e e au fost mai dinainte varvari, iar acum filosofi şi de laudă vrednici, printr'această învă- 

ţătură feşiece meşteşug şi epistimie Sa adaus și s'au revărsat toată puterea, şi stăpânirea s'au mărit atâta, 

cât această ştiinţă şi învățătură este la oameni: lumină, tărie, laudă, podoabe şi împlinire de săvârşit. 

Întracest chip este învăţătura şi întăreşte pe om, iar neînvățătura, cum că este împrotivnică şi face 

pe om asemene cu dobitoacele cele necuvântătoare, şi, neputând face alegere, necunoscând, neştiinu cuvântul 

adevărului şi ea întru întunerec a necunoştinței îmblând, mărturis 

tită a neamului nostru cu starea, aceasta ce se află acum, întru at 

a neînvăţăturii. : 

eşte pricina stării cea luminoasă şi ves- 

âta tieăloşită stare şi vrednică de lacrimi 

aBând şi noi pe supuşii nogtri ai ţării acesteia. şi mai vârtos pe cinul preoţesc, carii se 

cade să fie sarea ereştinilor, povăţuirea credincioşilor, 'sfeşnicul pravoslavnicilor, încât să n'aibă deosebire 

preotul şi mai în scurt partea, bisericească de cea mirenească şi norodul pravoslavnieilor să fie însetoşat de 

izvoarele cele dumnezeeşti a învățăturilor Domnului nostru lisus Hristos, Şi socotim şi la datoria noastră cea 

căzută şi, cugetul îmboldindu-ne, după dumnezeiească poruncă ce avem, ca ce 

tincioşilor, aflat-am cu cale și de trebuință ca să dăm şi să aşezăm Academie învățăturilor şi a epistimniilor 

(prin care se întemeiază şi se săvârşeşte în iot chipul fapta bună, luminând pre al nostru pravoslavnie 

- neam). Si, fiindeă mai nainte vreme se 

nicilor, ca să aducem la starea cea ma 

i putineioşi să ridice sarcina nepu- 

află şcoala necoprinsă cu cele trebuineioase, spre neprocopseala uci- 

i desăvârşită a învățăturii, spre înmulţirea dascălilor ca ga uceni- 

cilor, iată dar am zidit din temelii această Academie, lângă Mitropolie, pre a noâstră domnească cheltuială, 

slobodă, îndestulată şi en toate cele trebuincioase lucrurilor ei, şi cu biseriea întru care să prăznueşte Domnul 

şi Dumnezeul nostru lisus Hristos. Şi am orânduit dascăl nu numai la aceasta Academie ce am zidit aice, 

în Iaşi, ci şi în toată tara, la fecare eparhie şi Pinut, câte un dascăl, ca toţi creştinii țerei aceştia, mirenii 

şi eopiii preoților, să se procop sească cu învăţătura şi fapte bune. Şi prin acest al nostru domnese hrisov 

hotărâm plata şi lefile dascălilor şi chiverniselele ucenicilor celor străini gi săraci ca să se dea nesmintit 

şi neclătit din dajdea cea rânduită a preoţilor şi a ierodiaconilor ce se află în toată țara. Si, măcar că 

aceştia erau rânduiți la dajdea şcoalelor, însă, aflându-se supuşi şi la dajdea. Vistieriei, cei supuşi se su- 

păra” de Visterie pentru cele cătră dânşii rânduite dajdii ce da' peste an. Pentru care milostivindu-ne, de-odată 

foarte am micşorat această dajdie ce să da la Visteria domnească, uşurând greutatea lor ce avea mai nainte 

şi lăsându-i ca să dea la Wisteria domnească foarte puțină sumă, atât preoții, cât şi diaconii. Deei iată că 

hotărâm anume prin acest al nostru domnesc hrisov cum nestrămutat şi neclătit să dea preoții şi erodiaconii, 

pentru plata dascălilor gi pentru chiverniseala și economia ucenicilor câte 4 lei noi întrun an de tot 

preotul şi diaconul, [adică] la 28 zile ale lui Aprilie câte 2 lei nui, cum şi la 26 zile ale lui Octomvrie 

iarăşi câte 2 lei noi să se dea asemenea, nesmintit şi nestrămutat, ca nu cumvă din puţin în puţin vor 

cure spre stricăciune acestei rânduite şi hotărâte de la Domnia Mea, spre folosinţa de obştie a neamului 

nostru cel pravoslavnie. lar cei ce vor vreă de acum înainte ca să se învrednicească preaţiei, de se vor 

arătă iscusiţi şi vrednici spre procopseală gi învăţătură, să ea şi cărţi domnesti de milă şi de seuteală, ca 

nicidecum să nu se supere, nici cu această puțină dajdie ce a rămas să se dea la Visteria domnească. 

Aşijderea şi acei ce de mai mulţi ani s'au preoţit, de se vor arătă cu procopseală şi la stare bună a învăţăturii, 

spre folosinţa obştiei şi mântuirea sufletească şi povăţuirea supuşilor pravoslavnici. să iea şi aceştia asemene 

cărți de mila aceasta domnească, ca să nu dea nemica la dajdea Visteriei. Şi această milă li sau făgăduit 

pentru ca să se silească ai să se chinuiască spre iscusenia și procopseala învăţăturii și ca să nu se zătic- 

nească ca şi mai înainte de greutatea birnlui acestuia al Visteriei. Deci dar pentru aceste toate. aqezăm 

epitropi şi purtători de grijă ai acestui sufietesce și de obtie folositor Ineru pre Preasfinția Sa părintele 

80618. Vol. XIV, partea a Il-a. 
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Deci o astfel de sârguință, mişeat de 
dumnezeiască râvnă către obştesecul folos 

al neamului, a luat-o 'asupră-şi prea-înăl- 

ţatul şi prea-cucernicul Domn şi stăpânitor 

a toată Moldovlahia, domnul domn lo 

Grigore Ghica Voevod, fiul sufletesc ș. c. 

Căci, prin moştenirea mare și prea-vestită 

a rădăcinii bune a unui strălucit neam 

fiind distins prin comande şi vrednicii 

politiceşti și mai presus de toţi însemnat 

prin virtute şi cucernicie, ea un vlăstar 

frumos crescând şi moștenind slava stră- 

moşilor în toate, ba încă râvnind să o 

arăte şi mai puternică în el însuş, a pus 

mai presus de toate virtutea, aşa încât, 

aplaudat fiind în toate, de către toţi e 

privit ca de-a minunea: căci unii proclamă 

strălucit iubirea lui de dreptate, şi mai 

ales cucernicii lui supuşi, cari petree în 

cea mai înaltă dreptate, iar alţii cu uimire 

venerează înţelepciunea acestui bărbat, iar 

alţii recunose sufletul lui iertător şi mi- 

lostiv faţă de cei ce greşese; dar şi alţii 

blândeţa lui în toate o admiră, iar alţii 

vestesc firea lui cea bună și blândă faţă 

Mitropolitul Moldovlahiei, pe dumnealui Hatmanul Ioniţă Cantacuzino, pe dumnealui Vist. Hrisoscoleos, pe 

dumnealui Pah. Manolache Bogdan, pe dumnealui Vel Vist, ce va fi după vreme, pe Bag Costi Avram, pe 

Baş Sandul Panaiti, pe Baş Coste Papafil gi pe Baş Costantin Panaite, pentru ca să fie purtători de grijă 

cu silinţe şi cu neadormire în toată viaţa lor şi să împlinească cele căzute şi trebuincioase ale acestei domneşti 

Academii; iar care dintre aceştii ca om muritor va petrece viața aceasta trecătoare, ceilalţi epitropi să 

aleagă pre altul şi pre acela să-l ceară cu hotărtre domnească. Deci dar rânduim ca să se dea plată das- 

calului celui mare a epistimurilor pe an câte 1.500 lei și dascalului celui dintâiu elinese 600 lei și ipodas- 

calului elinese 240 lei şi dasealului ce învaţă carte grecească bisericească câte 180 lei şi dasealului latinesc * 

câte 240 lei şi dascalului moldovenese 120 lei, iar pentru 20 de ucenici străini şi săraci, ce se vor află, 

la şeoală, pentru mânearea lor, hârtie şi cerneală, cu bncătariul şi apariul lor, pentru purtarea de grijă și 

economia epitropilor, să se dea pentru trebuința lor 1.000 lei, şi la 1.000 care de lemne pentru toţi cei ce vor 

locui în şcoală 375 lei, şi la vivliotecarul 120 lei şi psaltului 250 lei şi la ierochirica cel grecese 300 lei 

la ierochirica 180 lei şi dasealului elinesc şi grecese ce se află la şeoala Galaţilor 250 lei, a căria şcoală 

să fie epitropi neguţitorii- ce vor loeui acolo; şi dascalului elinese și grecese ce se află la şeoala Botoşanilor 

120 lei, a căreia şeoală vor fi epitropi neguțitorii ce vor locui acolo, şi la 3 dascali moldoveneşti ce sunt 

rânduiţi la 3 episcopii: a Romanului, a Rădăuţului şi a Huşilor, fiecăruia câte 80 lei, şi la 28 dascali moldo- 

veneşti ce s'au rânduit pe la Tinuturi, la Suceava, la Câmpulungul Sucevei, la Neamţ, ia Bacău, la Putna, la 

Tecuci, la Covurlui, la Vaslui, la Tutova, la Fălciu, la Greceni, la Lăpuşna, la Chişnău, la Orhei, la Soroca, ia 

Cernăuţi, la Câripulungui Rusesc, la Dorohoi, la' Botoşani, la Hârlău, la Cârligătura și la 'Finutul Iaşilor în 

2 locuri feştecăruia daseal dintr'aceşti dascali. să i se dea câte 60 lei. Iar epitropii să se adune odată 

întran an la Mitropolie şi să caute de adunarea tuturor venituritor şi cheltuielilor, şi care nu va fi luat 

sfârşit şi nu s'au împlinit după acest al nostru domnesc hrisov, să le caute toate cu cercetare bună şi 

cu silințe. Şi ce va prisosi din venituri şi din cheltuielile ce se vor economisi de către epitropi, să se ehel- 

tmiaseă la cărţi şi la organe matematice şi la celelalte trebuincioase ale Academiei. lar această rânduială 

ce s'a făcut pentru dascalii şeoalelor, din ziua lui Sveate Gheorghe ce vine să înceapă rânduitii epitropi a 

purtă de grijă după hotărârea hrisovului Domniei Mele. Care pentru toate aceste ce sau rânduit spre fo- 

losul de obşte, prin acest al nostru hrisov domnesc pohtim Domnia Mea şi îndemnăm frățeşte şi pre iubiti 

fraţi Domni ce se vor rândui din Pronia dumnezeiască oblăduitori ţării acesteia, în urma noastră, să nu 

smintească, nici să zătieneaacă starea şi buna aşezare a acestei Academii, ei mai vârtos prin a lor domneşti 

hrisoave, spre starea cea mai bună, de-apururea să întărească. Deci dar san dat şi acesta al nostru domneste 

hrisov întărit cu a noastră domnească iscălitură şi pecete şi cu patriargiceşti blăstemuri a Preasvinţitului 

al nostru despot și Patriarh a toată lumea şi cu a tuturor svinților arhierei, pentru ca să aibă starea ei 

nestrămutată şi neclătită. Şi s'au scris hrisovul acesta în Scaunul Domniei Mele în oraşul Iagi, în anul al 3-lea, 

la anul Mântuirii 1166. 
Proă. Vel Vist.
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pe, carii răspund după vechiul obiceiu 
preoţii  mireni. şi ierodiaconii în toată 

această ţară; şi, având grijă şi de ei, i-a 
ușurat de cele ce plătesc Y istieriei domnești, 

“aşă încât să nu mai rămâie de acum 

nicio impunere sau niciun prilej asupra lor; 
Şi deci a orânduit ca la 23 din luna lui 

A pril fiecare din zişii preoţi şi ierodiaconi 

să răspundă neapărat doi lei ce se zic noi, 

iar la 26 ale lunii Octomvrie de asemenea 
doi, arătând că acest soroe e neschimbat. Ba 

încă, făgăduind şi premii celor ce sau 

deosebit. la învățături, a hotărât că, dacă 
vre unul din cei-ce vor să se facă 

preoți se va distinge cu vorba şi cu 

creşterea, să aibă scutire de bir, cu carte 

domnească, dar şi dacă vre unul din 

cei ce vor fi primit hirotonisirea mai 

nainte se va păreă spornic în ştiinţe, așă 

încât să poată folosi prin grain eredin- 

cioșilor, şi acela de asemenea să aibă 
scutire, în ce priveşte domneasca V'istierie, 

pentru ca, fiind uşuraţi de o astfel de 

sarcină, să ajungă mai cu grăbire pentru 
ştiinţi şi mai gătiţi spre a folosi altora. 
Ba încă, hotărând şi dascălilor lefile lor 
anuale, a orânduit dascălului de ştiinţe 

lei 1.500, iar dascălului de gramatică 600, 

dascălului al doilea 240, dascălului celor de 

obşte 180, dascălului de latineşte 240, 
dascălului limbii localnice 120, şi pe an 

1000. de lei pentru hrana şi îngrijirea 
celorlalte lucruri de nevoie şcolarilor fără 
mijloace, iar pentru 1000 de care cu lemne 
lei 375, iar bibliotecarului 120, psaltului 
250, cântăreţului în limba de obşte 300, 

câutăreţului în limba moldovenească 180, şi 

pe urmă dascălilor din şeolile ţerii, ş. e. |. 
Asupra cărora a aşezat epitropi şi îngri- 

jitori pe cel de acolo arhiereu, preasfinţitul 

Mitropolit al Moldovlahiei şi pe prea- 
nobilii boierii aceștia localnici: pe Hat- 
manul Ioniţă Cantacuzino, pe Vistierul 

Iordachi Hrisoscoleu, pe Păharnicul Mano- 
lachi Bogdan şi pe acel ce va fi pe vremuri 

Mare-V istier, iar dintre negustori pe başa- 
Costa Avram, pe Costa Papafil, pe ('ons- 
tantin Panaioti şi pe Sandul Panaioti ş. e. 1. 

Și, vrând să dea mai multă siguranță celor 
orânduite de dânsul, şi pentru 
nelipsită a acestui bine obştese,-s'a rugat 
a se întări cu blăstămuri bisericeşti. Deci, 

primiud rugăciunea Înălţimii Sale cu cât 

păstrarea 

mai mare bucurie, scriem prin cea de



    

aăhatzrov 105 xotvozahods robro» wah05, 

1jtloo=v Euxhmataocinaie paie ăoprobijyar. 

Tip Yobv dâlwatwv rijs aro “Yurârnroe oby 
Gr neviora yapă dzodztăuevo, vpăponey Gr, 

rob napâvroc vai ăzorawvowztia ovvodiue 
eră rây map Tis ză, pă ăpăs, ele cdha- 

i 

faţă şi vădim soborniceşte, împreună cu 

cei din jurul nostru ş. e. ]., cu blăstămuri, 

„pentru păzirea netulburată a acestui lueru 

bun, plăcut lui Dumnezeu. În anul 1766, 
luna lui Dechemvrie, indicţia a 15-a. 

xiv ădicersroy rob Beuptaro» robrob wuhod 

XX. PE Erer bt, vară uiva Aexâubptoy, îv- | 

Îvumvos 17, 

-- San.ovijă, Eh 0205 ppea ter iOx0n0€ Kovo- 

rayrivovrbhswe, Nas "Pops, rai oinobpeviz | 

Nacprăpy e. | şi 1 Patriarh a toată lumea. 
“O Kotoapeiuș Maxăptos. “f-"O "iztoov : - Al Cesareii Macarie. *- Al fesului 

Meherroc. + “O holizov Tepăoos. $ "O Meletie. + Al Cizicului Gherasim. % Al 

+ Samuil, eu mila lui Dumnezeu arhie- 

piscop de Constantinopol, Roma cea Nouă, 

Nizouqăstas  Nexrjzopos. -|- "O  Xahxnd6vos Nicomediei Nichifor. + Al Chalkedonului 

loawyimoc. “O Azpuwv Atovbstos. "O loanichie. + Dionisie Derkon. “+ Al Salo- 
Qesov)ovize Bz0ânatne. î- "O Kphrqe Ts- nicului Teodosie. - Al Cretei Gherasim. 

pâstuos. O Mezodirr "AvOmuoc. + O | -- Al Mitilenei Antim. % Al Vidinului 

B5bvre loop. "O? Arpeidao? Avayias. “O” losif. + Al Anchialului Anania. + AI 

Nannhiov Bewdaroc. 3 "O Xavrogivns Aw- !  Naupliei Benedict. ţ Al Santorinului 

ybotoc, | Dionisie. 

(Bibl. Ac. Rom,, edpii moderne de documente greceşti.) 

  

MCLXXVIIL. 
Notiţă despre moartea lui Scarlat Ghica şi urmarea în Domnie a fiului, 

Alexandru. 

„Ovisza 6 îppeuâv rijs Brapiga Snaphi- „... Moare Domnul 'Perii-Româneşti Sear- 

cos Painze vai 3 Smepehatae tob ze loarahi- lat Ghica şi prin, îngrijirea Postelnicului 

5 Adetăvâpod "Pumhâveon wa piăhota 7ob -. Alexandru Ipsilanti şi mai ales a Postel- 

Iooreyizoo RKovoravrivob Movpo5i, %azt- nicului Constantin Moruzi, capuchehaielele 

zpapadoy 705, viva Tiveuy Bhoyias o lui, se face Domn al Terii-Româneşti fiul 

wide brad, PAMEavâpoc b [uizae, mapă Tod lui, Alexandru Ghica, de către Vizirul 

"Bawpâno» Movsobyoghov, Ti 44 rob As- :  Muhzunoglu, la 12 Dechemvrie.... 

sw&ptovl: i ysufplav 1... 

(Atamase Comnen Ipsilanti, o. e. p. 4lv.) 

MCLĂXIA. 
Menţiunea ofertei făcute de un partid polon de a fi primite de Poarta Ucraina 

şi Podolia ca Principatele. - 

„Atiezat e za Bags er pt „.. Se dă cerere Împăratului din partea 

z0y A&yoy, toepaitontvov, îv  Erpapav îs: L.eşilor, pecetluită, în care scriau că voiesc 

B3hovy zăv Sos rijy Obupatvav ai zi, Ilo- să-i dea Ueraina şi Podolia, spre a le 

îchiay, vă zic uân 250 Îjrenovas 05 Ti, tace două Domnii ca Vlahobogdania, dacă 

Bhayozoănviay, v Exorparebons db tabs va goni eu oaste pe Museali din Polonia... 

Mos/âfons zh Tie Aepias?.u.. 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c.. p. tt.) 

1 Inscripția de pe mormântul lui Șcarlat-Y dă Ghica, mort' lu 2 Decembre 1746, în lorua, 

Inseriptii, |, pp. 262—4. no 60%, 

2 Nu se cercetează de Turci, ca să se descopere că e numai oferta partidului Poniatuwski, ci se 

dă credință (ibid. 

1189 

1166, 
2-12 Decem- 

hre. 

11765.
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1767, 

tembre. 

MCLXXX. 
Notiţă despre numirea a doua oară ca Domn al Moldovei a lui Grigore 

Februar-Sep- Callimachi şi nemulţumirile unor boieri şi mazili mărginaşi. 

„..„KaBotpeirat nb Mnhâafias 5 apopeste 
Vprpros 6 Laixas!, vai miverat ravby mă 
ebrepovy Tpniâpros 6 Kodhid-prs, tă rob 

NixoM4o» Sobrlov, rod xamtue/ajtă mov, Wai 
5 Ceoppos, 6 ăâsâpbe rob ron, vavâuevac 
Tpanuarins To», ovantide vali rav sic rd 

Pio... 
dc pbăcus sis riv Mohâaflav 6 vEoe 

nreu.oveboas L'prrâptoc Kahhiâ/ms, ăzez6p- 

moe zbv 8xawdv rob Mapriob, Xăuvavrăs ov 
dumhody. Debyovow oby ăză răs Enapyias oi 

î7yopto, vioara and Aernbovay, 'Opyti vai 

Sopânay, Ade Epyparov es rii Ilopray Nr- 
x6hnos 6 Sodrtoc, drjhonotobv dr ot dvpo- 

mot wo6qd2yres Entâponiijv râv Taprăpov Epw- 

ov, "Eferdona 6 ăvat eie mă Kpiua, GeGotodrai 
Grt Wedâoc ră rotobrov, 'Anavră mb tedâoc 6 
Niw6huac Lobrios dh bebăer, Goqdobpuevoc 

ua ri mapropiu tod Iloorshvinob "Adefăvâpav 
"Yymhdyrov rod npodfirbevros: sigs Mafeiy 

»A)sfavăpos 200 mowyyeia Ex ris 2porns 
ijvev.ovetas 05 Lprjropiov Kohhiuăr, vai tă 
roăro ătev5ouuprbpat, sis răc svoyhijaeie rob 

NixoMho» Sobrtov, darie 8ider mă Errpa- 
p0y rod det mâyra pyovree mofdăvot, pă ră 

vă pă zobs E3oxe 6 înenv depina, be D- 
moyptode, dă vă ui xhEboat ză Grothtxby 
sto6ăm.o, Epwrov sie ziv Taprapiav, noi Elij- 

met. &propiăv vă robe nd bnov xai ăv eivat. 

"Euaprbpqos wa adrăs 6 "Adetavâpos zăhty 
m. adră obrac Eyet. "00ay 2360 6 6prouee. 
"ADA, zapehdo5oy zivwy Tipepy, Iloyâavoe 
zic 2, Emsidev zeumpleie, Eâwxe, ri) 10! rob Ser- 

zeu6ptob, Mfehov Eoppațausvov, Xataţpă- 

povra ră Get dă ră Băi) Tv Booty Eroi 

vw
 ie mb Kaovoiwu oi 18 ăpyovras mai hot 

2 Îm6rat, 40 ROpEANOVY Vă Tobe tâprj 6 ă- 
Î 7 Ra Î A - Ama e 

va& sic riv Îl6hvy Gră vă simoby ră Sixatd 

rade. "Eowrneie 6 Sobrbos tă ră Gooiuara 

Ansxpi6m Ore eivaL udvoy dură Gpepra, iza 
paie, Vară Tijy arati God Exouev 6 

zpâny Îyeuby Lpriţopioc Vaimac, mpa 110 
powrisia mb Grâproy, Xa, Gr Tv ăpyâvtov 
owiiBaa 1 zori, aravanrobvrov dati dăy 

mas Bidovra! ein. PAN) 6 TAU ATORO- 
s.a. 1 

mori, Azevâavos, ănexpi0q rd Gr Epwiov, 

dp 3 6 să Ceptura, XĂNă Bă ră făprj Tv doat- 

„dry ele Tă Ș pooizs 19 VOUS 109, fai 
  

  

„..„. scos din Moldova zisul Grigore 

Ghica, şi se face acum a doua oară Gri- 

gore Callimachi, prin Nicolae Suţu, ca- 
puchehaiaua lui, şi Gheorghe, fratele lui 

Stati, fiind făcut grămăticul lui, a plecat 

cu dânsul la laşi.... 

Îndată ce-a ajuns în Moldova noul Domn 
Grigore Callimachi, a încărcat dajdea lui 

Martie, făcând-o îndoită. Fug deci din ţară 
locuitorii, mai ales din Lăpuşna, Orheiu 
şi Soroca. Nicolae Suţu dă înscris la 

Poartă, arătând că oamenii au fugit de 

frica năvălirii Tatarilor. Cercetând Sul- 

.tanul la Crâm, se vădește că eră o min- 
ciună. Nicolae Suţu întâmpină minciuna, 
cu altă minciună, ajutat şi de mărturia, 

Postelnicului Alexandru Ipsilanti, de care 
a fost vorba mai sus: aveă să ieie Alexandru 

200 de pungi din întâia Domnie a lui Gri- 
gore Callimachi, și de aceia a mărturisit 

falş, supt presiunea lui Nicolae Suţu, care 
dă iarăş înscrisul său că cinei boieri mol- 
doveni, de oare ce nu li-a dat Domnul 

dregătorii, cum li se cădeă, spre a nu fură 
venitul împărătesc, au fugit în '[ara Tă- 
tărească, şi cere poruncă să-i iea unde ar fi. 

Mărturisiă iarăş Alexandru că aşă este. Deci 

sa dat porunca. Dar, trecând câtevă zile, un 

Moldovean, trimes de acolo, a dat, la 29 Sep- 
temvre, un arz pecetluit, seriind că pentru 

sarcinile dăjdilor au fugit la Căușani cei 
optsprezece boieri şi alții din popor, şi 
se rugau să-i ducă Domnul la Tarigrad 
ca, să-şi spuie dreptăţile lor. Întrebat Suţu 

pentru dăjdi, a răspuns că sunt numai 
opt şferturi, adecă dăjdi pe lună, după 

orânduiala ce a făcut-o fostul Domn Gri- 
gore Ghica, cu 110 pungi șfertul, şi că 
obiceiul boierilor e fuga, supăraţi că nu 

li se dau dregătorii. Dar aducătorul scri- 

sorilor, Moldoveanul, răspunse că au fugit, 

nu pentru dregătorii, ei pentru greutatea 
dăjdilor pe moşiile şi satele lor, şi pentru 

că nu puteau să sufere şepte Domni în 

loc de unul. Deci sa trimes un om la 
Căuşani, ca să întrebe pe fugari despre 
nemulţumirile lor. Şi între acestea Nicolae 

' Cf., pentru dată, Iorga, Documentele Callimachi, Î, p. OXLVII. 

? 'Țânărul boier Costachi. V. Iorgu, Documentele Callimachi, |, p. CL şi urm.



  

dart 62v Tpu.zopobv vă Dnogâpo»w Exră Tis 
wăvas Gv &vâc. “Odev ăorâdn ăvâpunos eie 
mă Kaovsăy vă. porii 7ods wwyădas ră 

mopanovâuară move, Kai îv robrote 6 Niz6- 
haos Sodrtoc Edouev Eripapzov ăzaptâuây 

ioropimâc robs Abbâvrac mogăăvo» nod 

âmeorărijoay vară râs Baohalas, xi Gr 1] 

Baoteia, ăpavaurijsaca si râs rotabras 4d- 

răv &xooraoias, tâwoe roie “Pouniois ri 

îpewoveiav' Sep abrot uiy SnopEpovres, Xău.- 

yavy rotadra mviuara. ovyagâe mai tpavăsie 

coxopavriae ară sây fuouniay Abbevroy, 

„i ămnpiduet râs ară TâY fai Ab- 

Bevrâv &v Bappa axtpoie droiăe rây lloy- 

wow, căc Gnoias Epape 2âs vă d medeiy0- 

oaw tevăeic sic robe watpobe Exzivobe, ua 

eivat, Theţe, noi îi topul. Rima pepe xai 

Ziipapov mă Bobhhae vai bnoypatăc Tâv 

ănțpolany, îv  ăwaprbpâvzo ns ebXap!o- 

zodwrat &nd răv AbGâvrrjy 109, ai RAPERĂ- 

Nowy vă uăjv robe mapevophoby o ăp/vree 

zoyăvot, be &More, nai Bntoyvobyro Bobvat 

ri. Boorheiq meţi robro» zowyyeio 300. T& 

pebân adră rod Nixahăo» Enbrtov 8 dniy- 

noa ră momdy GĂ 6 T04Gb6TAs1s "0s- 

wdy Brpivâna 6 Azpto5qv6s, 19pd0v Tă HEȚLATA 

map m "Eairpono noi hoc ptprpopos, 

dehenofeis ri, zohhij rarafohi tv ghobpiov, 

werefaha ră pâv tâv Ilorâdvov sie web, 

ză dă webâm rob Nixohdo» eis &781), xal, 

îmavanăutbas 5 eie tobe ăpyovras anooradeic, 

eimev ZA ăvr Xhhoov. "O ze Xâvns, 2ăhw 

âwpofon'rjdeis, wurszetoe mode wwyădae stpn- 

vedoat peră 705 ijrepâvos, wa. Za pasey ete 

ziv Mopzay ră Gt âopdodnoav. Kai 0drws 

imavoay ai apasat rod Tpn'topio» 1... 

(Atanasie Comnen Ipsilanti, 0. c. PP: 412-3.) 

| 

| 
| 
| 
| 

Suţu dădi un înscris, înşirând istoriceşte 

pe Domnii moldoveni cari sau hainit fin- 

potriva Împărăției şi că Împărăţia, ne 

mai putând suferi astfel de hainii ale lor, 

a dat Grecilor Domnia; ceia ce Românii 

nevoind să îndure, fac necontenit astfel 

de mişcări şi de pâri mincinoase împo- 

triva Domnilor greci, şi enumeră arzurile 

făcute de Moldoveni în deosebite prilejuri 

împotriva Domnilor grefi, care seriă el 

cum Sau descoperit mincinoase pe acele 

timpuri, precum este, spuneă e), şi cea de 

acum. Apoi a adus şi carte cu peceţi şi 

iscălituri ale ţeranilor, în care mărturisiau 

cum că sunt mulţămiţi de Domnul lor, 

şi se rugau să nu-i supere boierii mol- 

doveni, ca altă dată, şi făgăduiau să dea 

Î m părăiei pentru aceasta, trei sute de pungi. 

Aceste minciuni ale lui Nicolae Suţu n'au 

întâmpinat răul; dar Ceauş-başa, Osman- 

Efendi.din Larisa, având foarte mare pu- 

tere la Vizir şi fiind din firea lui iubitor 

de. argint, ispitit de multa dare de bani. 

a schimbat spusele Moldovenilor în min- 

ciuni, iar minciunile lui Nicolae în ade- 

vărauri, şi, întorcându-se cel trimes la boieri, 

a spus unele în loc de altele. Si Hanul, 

primind iarăş bani, a îndu plecat pe fugari 

să fie în pace cu Domnul, şi a scris la 

Poartă că s'au îndreptat. Şi astfel au în- 

cetat tulburările lui Grigore... .- 

  

MCLXXXL 

Menţiune despre nişte certe 

intre cari şi Nicolae Suţu. 

„....*0 Baotne, ăvBpozoc 705 Xaabâpiri 

Veopyăn AX. ApYWTEXOVIIS ete zh Bobxovpâsr! 

zi cije Tpreuoveias Tod LretpăVob “Pawofirta, 

za 5 Kipaas, aparuacebrijs Bharos ete tii 

Bhayiay, Epovras Aadaiv apă 10d 5-40, &ozpu 

5mod sie zb Bobuooptozt ză EBăvetoav dă 

5 zoBânae abfayanie, pai îjzodwrâs za, Îjna0v 

mo ov înpăhafe vă ză ză ad Tip A- 

Bzvestav. "Enetvan, îjtebpovras ârt ră Enîjptv, 0D% 

  

1 

l 

4 

pentru bani către Grecii din ţerile noastre, 

„„.. Vasile, om al Spătarului Iordachi 

şi Mare-Vameş la Bucureşti în Domnia 

lui Ştefan Racoviţă, şi Chirca, negustor 

de sare în Tara-Românească, având să 

iea .de la Stati banii pe cari i i-au îm- 

prumutat la Bucureşti pentru trebi dom- 

neşti, şi căutându-i, au auzit că n'a apucat 

să-i iea de la Domnie. Ei, aflând însă 

că i-a luat, n'au încetat de a-şi căută 

Cf. Iorga. Ducumentele Callimachi, |. pp. CL-. 

1191 

1768. 

lanuar,
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1768, 
primăvara. 

imavov - Tod tajreiy zh Binatdv ze. “OUey 6 

Srsfns 
îovăet 

dy uăv Booth» ălijre 36opioat, Ti) 

ua rob Niarhăov» Sobrbov, dy 6: 

KRipuay Bipioev. "ESoxay 0by ră) Xyaurt Î- 

Geddov 
Zeev 

wară rod Sr, npăpăvres Or vă 
eis rijv Bhayiavy ăozpa rob Lmadăpn 

Fewpyăxn, 1000 novpyeio sie 20 mov55hea, 
Ilposezăyij hotmby 6 Zayovih napi r65 ăyax- 
zoc, dă rod veantămet "0uzpBErrevăr, vă tte- 
ză ră npăţua. "0 Ninâhgoc Sodrtoc ănsine 

705 6orjdzoa. "Oey zar piiva "lavaviptov 
îmbhaxa6j brd rd larpiăpyov, ăterioayruc 

dxpibâs rijv AhfDaav" pereneutbaro â: 1) 
Ilepra &x Diaoiov 45 răv ăBehedy rob Xrâfr, 

Teopytov. 
“Oe moov 6 Ilarprăpye: Sao, Po- 

fobpavos răv "loprfh-ntrv Capazays-auaij- 

vi, *pbpbv wăy Edi roy p66oy rod ăvantoc, 
dA bzepaontoriv rod Srăfn, wa ăxobuv 

mapă z0d Beoyăpn, Vowăpene rod Epevâr 

sa motod pikob rod Sao, Tă- Ori Tăy 
voxovalvezat 1 zepi rob BrăBn puse nai 

entouepis sferoole rob, Exaiţe ră Tpăyun. 

“0 “Opsp-Keamăc, nar5âv uarafohiv ete râs 

pipăpove sidroeis nod Eneu.mey 6 Lauowijh 

mepi rod 51407, noi Bratâuevos mapă rod Ba- 

oios dă riv Epenvay ris arate, îpia- 

văzre! vară rob Xouodfh, Wa rada 7rpbe 
zăv Nixohaovy Sodrtoy, bors, unor 4ay dă 
riv rob Kofiuob xai Ilpo5ons eie râs Exup- 

iae râv dxooroNiy, mpbs uăv Tăv "Ovăp- 
ysgiptây xartirâpet rod Sanowi, e me habyroc 

cijv bnsBeow, mpoc 83 răv 'loparjk-zEmy os 

Beyouăvo» răc meţi rob Sâ papropiae &s 

ăiqBeic, 0b0%$ GDXOpIVTi ae, XI VirjyD0YT0s 
etc viv Ilâprav cdrrâgvâv ăvâpârroy stâijoets. 
“O *Onzp-Kespăâs od, bnovoây Gri dv Eni, 
deizat iv bm60eow adry 6 Xawobi), 

> 
s'79- , 

himwoe 7obe 3ho adehrobs sie 7ăy Pobpyov 
rod looravetijnaon. Liv dpavăzrmotw 705 
Keanpă p0âq6eic 5 Sauoofjă, 1,BEmoav Dorepoy 

a PR , a .» A = 
dopoaa rd opădua 705 vai Expatav dintii 
za, BAN 0502v bpEhrjoev, omatpetisiors a5- 

rob Tis neg -0dro5 EEsTăo3s.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. pp. 414-5.) 

  

  

dreptul lor. Pentru câre Stati căută să sur- 
gunească pe Vasile, cu puterea şi a lui 
Nicolae Suţu, iar de Chirca și-a bătut joc. 

Ei dădură deci Sultanului arz împotriva 

lui Stati, scriind că a furat în Tara-Româ- 

nească banii Spătarului Jordachi, o mie 
de pungi în douăzeci de condeie. A fost 

deci orânduit [Patriarhul] Samuil de către 
Sultan, prin Chehaia-beiu Omer-Efendi, 
să cerceteze luerul. Nicolae Suţu n'a 
voit să ajute. Pentru care în luna lui 

anuar a fost pus la închisoare de către 
Patriarh, care cercetase de aproape ade- 
vărul; şi a pus Poarta să se aducă din 

Iaşi şi fuatele lui Stati, Gheorghe. 
Între acestea Patriarhul Samuil, temân- 

du-se de Ismail-beiu, zaraphant-emini, care 

se aseundeă de frica Sultanului, dar eră spri- 

jinitorul lui Stati, şi auzind de la Teohari, 
blănar al lui Efendi şi credincios prieten al 

lui Samuil, că-l supără cercetarea lui atentă 

şi eu de-amăruntul cu privire la Stati, a 
luat lucrul în jucărie. Omer-Chebhaia, văzând 

schimbare în veştile serise ce le trimeteă, 
Samuil eu privire la Stati, şi silit de Îm- 
părat pentru cercetarea adevărului, s'a 

supărat pe Samuil, şi aceasta către Nicolae 
Suţu, care, ţiind necaz pentru trimeterea 

la eparhiile lor a Mitropoliţilor de Cizie 

şi de Brusa, pâriă pe Samuil la Omer- 
Chebhaia, ca pe unul ce nu se ţine de lucru. 
iar către Ismail-beiu ca pe unul ce pri- 
meşte- cu privire la Stati mărturii ea a- 
devărate, pe când ele sunt numai pâri, şi 

transmite la Poartă vești de la oameni de 

nimie. Omer-Chehaia deci, bănuind că nu 

se ţine de acest lucru Samuil, a închis 
pe cei doi fraţi la Forno al lui Bostangi- 

başi: Samuil, temându-se de supărarea 
|Chehaielei, a vrut apoi să-şi îndrepte gre- 
şeala şi a scris cevă adevărat, dar n'a fo- 

losit nimic, căci cercetarea în această pri- 
vinţă fusese luată de la el... 

  

MCLXXXII. 
Menţiune despre ațâţările la războiu ale lui 

Grigore-Vodă Callimachi. 
pe „e 0 Nizciaos Xodrlos, Gebawbeis zapă UP 

miwyaoy Tiy zod Baotiswe rhiatv (avveri(ou5yo» 

705 vă 25uRo0 oi fas /ozoydâvag Abfisvcat 

Nicolae Suţu, în numele lui 

„.„„Nicolae Suţu, aflând cu siguranță 
de la unii aplecarea Sultanului [către răz- 

boiu| (fiind obiceiu să trimeată Domnii



    

eie civ Iâpray zăc vară răv Ebpozrmy si5fj- |! din principate îla Poartă veştile din Eu- 

ropa), a dat ştiri pecetluite cu pecetea lui 

a (ăvigore-Vodă Callimachi, dar alcătuite 

Bodipârp Pă ovreferusyoe map aro) mincinos de dânsul, tulburătoare şi aţâ- 

Vendsie, gtăorapăove uri tepetoboos sis .  ţătoare la războiu. Şi le făceă cu meşteşug 

mâheuoy. 'Podro 8 trepuzobpie îva vevtat | acestea ca să ajungă Dragoman al Porții. 

Apayouâvos tis Ilâpruc. Kai mă Webân 705 Si minciunile lui Suţu se întăriau şi de 

Sobrtov îmexbpodyro uoi zapă 705 1p50Gtwe solul Franciei, care de altfel asmuţiă pe 

ris Ppăyrtas, dvepebiCovroc ă)hos robs Tobp- Pavci la războiul cu Ruşii.... 

move sie răy vară my “Poboowy n6henoyl.... | 

za aaa 2 a 
Be!s), Fdtdzy etfosis Eotpamtovivac pă pă 

5 pa - e S , - i 

zip îobhay Tod 1jray.6vos Tov Vpitogiov zod | 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c.; p. 416.) 

MCLXXXIII. 
Notiţă despre venirea Hanului la Poartă şi încercarea de a-l face să ceară 

Domnia: munteană pentru Grigore Ghica. 

„„PLIz mai 6 Xowne sie răv Iohw 240 

53dv îpyousyp ămfyvrnsev 5 ăvOponoc 705 %a- 

meat 709, Monpâr-uovhhă, pati, pă roy 

ăvOpuoz6y rod mp Teubvoe Mohâafize 

„„..A venit şi Hanul la Țarigrad: cum 

veniă pe cale, l-a întâmpinat omul ca- 

puchehaielei lui, Murad-Mollah, împreună 

| eu al fostului Domn al Moldovei Grigore 

Tpmroptov Iwiza, 2 pă ră pă. 705 Mov- | Ghica şi cu scrisoarea lui Murad-Mollah. 

pâz-uo5hă. Tpofahova: ră Kw eie rd pây- | 

pa adrb vă ăvepriiom răv eie ziiv Bhayiav | 

îneuovelav rod friiEvroc Daia, vă D266 eat | 

Îi propun Hanului în scrisoarea aceia să 

puie la cale Domnia în 'Tara-Românească 

a zisului Ghica, făgăduind să-i dea Ghica 

05 vă mbvy Booq 6 Duiwac zowygeta 300: 300 de pungi; dăduse şi lui Murad-Mollah 

ete măte & ai câ Nonpăr-uobhă reţi | pentru aceasta O sută de pungi. Deci, în- 

zobrob mooyyeta 100. "Avrawboue 05 Tăv | tâlnindu-se eu Împăratul Hanul, i-a propus 

Jimaara & Xăwne, Enp6fzhev adr 1 Tăy 2pu- | şi înălțarea lui Grigore Ghica la Domnia 

fe facpăv 105 Lprjropio» Taia sie ij ne | Ţerii-Româneşti. Sultanul, nevrând ca el 

povetay mie Bhayias. "0 vot, bin 0âhov | să domnească, fiindeă-l aveă în rea so- 

abrov îmrewovedont, pă rb vă my elev eie | cotinţă pentru afacerea de mai nainte a 

mată Drob dă ri mpohaboboay DT6- | Brandiburului (regelui Prusiei), şi, iarăş, 

Best rod Bpawăefobpro5 2, za 2ăty vi 0Ehov | nevoind să se împotrivească rugăciunii Ha- 

vmgăvar ri napaziget 705 Xăvn, dă rii E nului, pentru slujba ce se nădăjduiă de la 

| el şi alianţa în acest războiu contra Mus- 

| calilor, cu meşteşug a zăbovit lucrul la 

| 
! 

altă întâlnire, fără să arăte că nu] face, . 

îamtontvrv map abroad dobhanaty ai Gbu- 

pain sie obrby răv Wat TV Mooyââwy 

mâdauoy, vă îpănav AvEâzh)e ză TpÂpa sic 

By Gurhiav, popis vă dit 20 îv md şi primeşte deocamdată propunerea pentru 

scoaterea Vizirului. Care, văzând ţinta . . 

văuyet, 700 Beza WATĂ Tă zapby Th Tp6- | 

Zampa dă sv Etoaty 7od "Ertrpozov. “Oare, | Împăratului pentru războiu şi ştiindu-se 

zamdoy zăv oxozbv t05 Baotoc dt 7by | nedestoinie poate pentru 0 astfel de pri- 

zâewv wa. fury tone 05 Tub sidbs |  mejdioasă faptă, atucând înainte friguri 

| terţiane, ori poate şi cu adevărat bolnav, ru- 

i 

gase pe Iau să isprăvească mazilirea Îni.... 

o
 ie cocori miuivdovay  BTODpVÎay, DRGApt- 

SS
 se v5o0y spirala» a0per0d, Î ti hube 

ăsfevy, sie aupanzhtae rby Xăvry vă &yep- 

rio Th» adnipesiy s0b 5... 

(Atanase Cumnen Ipsilanti, o. c., pp. 416-7.) 

1 Îndată e vorba de moartea Mitropolitului de Cizic, ruda lui Sutu. Concurent la mostenire e şi 

al Nicomediei, „fuarte intim“ al lui Ipsilanti. Sutu face pâră contra lui Samuil în casa Postelniculni Con. 

-stantin Slugearoglu. Aceasta se face prin fiul mai mare al lui Constantin, Alexandru. Samuil e învinuit câ 

a iăeut scăpat pe Vasile. (ibid., p. 416). Omer e încă supărat pe Samoil . pentru că na putut avcă banii 

de la Stati (ibid. p. 417). 
"2 Ce. Hurmuzaki, X, Prefaţa, p. 11. 

2: Vizirui. Hamza e înlocuit cu Iaglicgi- Mohammed (ibid. p. 418). 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 
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1768, . 
7 Oetom- 

bre. 
. 

1768, 
17 Oetom- 

bre. 

1758, 

"17 Octom- 

bre şi urm. 

MCLXXXIV. 
Menţiune despre numirea ca Dragoman a lui Nicolae Suţu. 

„„.Pivera: Apagouăvo: râs Iâprac vară Tijy 

t* 105 "Durofpio» 6 Niwdhaoc Xobrtoc, vai 

5 Smaphăroe Kapontăs mpocrărterat Oinav- 

psi... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 411.) 

i 
IE 

| 

| 

„„.. Se face Dragoman al Porții la î Oe- 

tomvre Nicolae Suţu, şi Scarlat Caragea 

se orânduieşte să stea la casa lui.... 

MCLXXXV. 
Notiţă despre porunca de pradă a Hanului, stăruinţile acestuia pentru nu- 

mircea ca Domn muntean a lui Grigore Ghica şi izbânda lor. 

„„"Azoţooiterat ră vă herjdariisg 5 Xivrs 

zby yetuibva Thy Kataziay. Eiye mpoernei m 

vw 'Emirpon âră rijy sie rijv Bhoyizy Ab- 

Gevretav rad Tuixa 8ăv. mb 1ibede, 17 ave- 

fadhe rd mpărțpia. Popa 6bv einev 6 Xdvri 

m 5tv ăvayopet moră dv 53v redetog 7] 

AdBeyreia, rod Dxiza. “Odev, *Ourofpio» 1(i, 

ijupa Tapaowevij, xaGarpebeic 6 "Ahetavâpoe 

Vuaphănow Tuiac, abBăvrevoev 6 fiec Lpa- 

nâproc "Adetăvăgo» Lwixas, yoţic vă ră BE 

obre Baorhebs, ore "Enirponoc, obre Kexa- 

păc. Seăhua uăporoy vouiterar sic zi dâw- 

vavxy Abhiy ră Xadetv viva Gppiaidy ri drd 

ueotreiac rod Xâvn. "Exauay howzy răy Lai- 

zaw AdBvrny, Exovrec ănpaaty, ebdăe onob 

edpovy zpâpaoiv miva, vă răv paltsbsobv “i 

vai vă Tăy D0vebG05y.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 418.) 

| 
| „.Se hotăreşte să prade Hanul, iarna, 

"Para Căzăcească. El vorbise Vizirului celui 

nou pentru Domnia în Para-Românească a 

lui [Grigore] Ghica; n'a vrut, şi a zăbovi, 

lucrul. Acuma deci a spus Hanul că nu 

pleacă dacă nu se face Domnia lui Ghica. 

Deci, la 17 Octomvrie, Vineri, mazilin- 

du-se Alexandru Scarlat Ghica, s'a făcut 

Domn zisul Grigore Alexandru Ghica, fără 

să voiască nici Împăratul, nici Vizirul, nici 

Chehaiaua. Se socoate mare păcat la Curtea 

otomană a se luă vreo dregătorie prin 

mijlocirea Hanului. Au făcut deci pe 

[Grigore] Ghica Domn, având hotărîrea 

ca, îndată ce vor găsi vre-un prilej, să-l 

mazilească ori să-l şi omoare.... 

MCLĂXXXVI. 
Notiţă despre schimbarea Domnului muntean, căderea Patriarhului Samuil, 

plecarea Hanului, depozitele de provizii din Principate şi pârile lui Grigore Calli- 

machi că boierii ţin cu Ruşii. 

„0 Xawne mesohaei dă vă xadarpedi) 5 

iewv ris Bhayias "AMstavâpos bxinas, 

vide zob Exaphărab Luiza, xi W aBevredoy) 

îv abroad 6 fmdeis Fprepoe [xirac, vis 

rod more povebbivros Aparovâvov zijs Noprae 

"Adstavâpo» Taia, map 05 Ehafey 5 Xâvrje 

dă vă ăvepyiism adry răy A bBsvretav nowyvsia 

rpuzadata, asi da Enatăv 6 “rare pavtie 

ze» Moopăz-uovhhâs, 6 napaavtae răv Xâwrjy 

3” abrijv vi ba6Beowy. Kai Eytvav Ab&yrne 

Bhayias 5 pnyâproc rii ti! rob 'Oxtopio». 

Korefetdatq 58 r65 Opovov, me etprj- 

zar, Noepfpinv 31, wi 6 Ilarptăpyne Sa- 

Bobi), ij îvepyeta ai ovumpăte Tob Nimo- 

hăov Sobrtov. Tă umvbăpi ză xară 105 Xp 

Sawovid &rpâon tre, e eiprizai, ee 7 

„... Hanul mijloceşte ea să se mazilească 

Domnul 'Perii-Româneşti Alexandru Ghica, 

fiul lui Scarlat Ghica, şi să se facă Domn 

în locul lui zisul Grigore Ghica, fiul celui 

odinioară ucis Dragoman al Porții Alexandru 

(Ghica, de la care luase Hanul ca să puie 

la cale această Domnie trei sute de pungi, 

şi alte o sută capuchehaiaua lui, Murad- 

Mollah, cel ce mişcase pe Han la acest 

lueru. Şi s'a făcut Domn al Țerii-Româ- 

neşti Grigore, la 17 Octomrre. 

Şi s'a scos din Scaun, cum sa spus, la 

4 Noiemvre, şi Patriarhul Samuil, priR 

osteneala şi ajutorul lui Nicolae Suţu. 

Magzarul contra lui chir Samuil s'a scris 

atuncea, cum sa spus, în casa Postelni-



ozizi rod lloorehyizob Bwvorwvrivov, vio 
05 Lewpyiov» Xobhovritâpn, 2 "Îj0av snyw- 

părut sie rijy 2râa!v rob, Voli, ut robe rEc- 

Bapas ăpytepeie, oi bio! rev vai 6 rlepăyie 

Păvwos, hide rod rtepăym 'Avaoracinv. O: 

3 domol ăpytepeis mai ăpovrec div eiov 

obre stânstw, abre “vounv. Eira Gveyoprise 

dă mă Kpiyr mo 6 Xâvns Kegiy-Lnepdie. 
Aă rpopijv rob orpatiwrinod, Et ăn răs 

ănofimas râs sis rd llpothaGo» xai 'loisav, 

eizov ăveţepbij &x 5ăfpwv, u> Etoâu: rijs Moh- 

dafine, &noBiat sis rh Tlortoptori (xou-ny 
mzt&vrv Ext rod Ilpobro», 1 
rad Topap6f05), mai sis 

Mohdafiae Parti, 

Lopoxav, 

sis mi Erappiuy 

TObS TOOLS Tie 

Xăv-rent, Ttortâpay mai 

wa ăxeutoav gi ărodira. adroi 

amd îv6âva mavroio» etâove, oirov hat, 

zpidây, ăXenpiovo mat mattpaâio», neun6uevo 
că mhetora mb Bhoyias vai Mohâafioc. 

“O dppeuâv zic MoMafiac, proprie 

KoMudme, ri mporpozij 7ob Nxohdob 

Xobrtov, styz părea ră Betiprj 'Eyiv-lluacă 

ri oi ăpyovrec moăâvo mvtoba! ră Tâ 

“Poboowy. “Ofey 5 Batipqs rbv Earara 250 

mowpysia, zpoorătas vă srpatohori,sa, 2.000 

âvăpâvy, dă vă Eym ele bzororţiv robe ăp- 

-ovrac. Evviifipotoey ov roy No&uâptov răv 

ăpi6uby adry, oasiuevov zapă Bonhyăpoy, 

AMfawrây, Bhâyoy, Moh3ifov vai Ilapa- 

Sovvaftorăy, mpăe mâvre vpâsta tby Xvâpa 

ăvă EXAGTOY Va... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. p- 424.) 

cului Constantin, fiul lui Gheorghe Slu- 
gerul, şi erau conjuraţi la căderea lui, 
împreună cu cei patru arhierei, fiii lui 
şi gerahul (medicul) Iancu, fiul gerahului 
Anastase. lar ceilalți arhierei şi arhonţi 

p'aveau nicio ştiinţă, nicio părere. Apoi 
a plecat spre Crâm şi Hanul Crim-Ghirai. 

Pentru hrana oștirii, afară de depozi- 

tele de la Brăila și Isaccea, se ridicaseră 

din temelie, cu cheltuielile Moldovei, de- 
pozite la “Tuţoreşti (sat aflător pe Prut, 

în raiaua Tomarovei-Reni), şi în locurile 

moldoveneşti Fălciiu, Han-tept, Tuţora şi 

Soroca, şi erau pline aceste depozite de 

provizii de tot felul, adecă grâu, orz, făină 

şi pesmeţi, trimese în cea mai mare parte 

din 'Țara-Românească şi din Moldova. 

Domnul Moldovei, Grigorachi Callimachi, 

din îndemnul lui Nicolae Suţu, scrisese 

Vizirului Emin-Paşa că boierii moldoveni 

au sentimente faţă de Ruşi. Deci Vizirul 

i-a trimes 250 de pungi, poruneind să se 

strângă 2.000 de oameni de oaste, ca să 

ție în ascultare pe boieri. A strâns deci 

în Noiemvre acest număr, alcătuit din 

Bulgari, Albanezi, Munteni, Moldoveni şi 

din cei de pe lângă Dunăre, cu cinci lei 

unul pe lună... 

MCLXXĂVIL 
Notiţă despre împrăștierea oștirii lui Vodă Callimachi şi greutăţile acestuia, 

precum şi despre prada rusească la Bender. 

„.2Brsheiooav ză 230 zowpsia răv Peâpov- 

âptov, PEzierjoz î Rahhipăyrie oi 4 ăs- 

zpa dă zh popi 70 GTpATod Rap t05 

Betipy, doze 05% Edowe, ÎE/ov î7:, Enedi, 

sai mhgotătei îj ănoâmpia too ăzb ij Ba- 

othevodone oi pâhhet vă XaTAVvrI,G1, 0 T& 

ozpară eis zi "lodzrtay, vai ăxohobdus vă 

BEX6p dă zhs Moxdasias, 

zhfoy GtpattoriA0d aie 

5 Kodhu3:/1js, ni 

p3%, Tabs 

2ăv stiva /peia 

zii Mohăafiay. “Obev 
Zpov z6fav vă 708 RAI 

cine vă va: 4wptj000Y. Tobray vaG- 

anpatabâvroy, oi vă vaziiie oa TEXOS Tâvtov 

sis zbv Gpouâvya ro Ilovphariov, 
. 

moăhă robs Tobpnobs 

Eva ai 

TAG PI SII, "Dre 

„obvres va. ipavebovres, oi dă dă 70 Xotivicb 

iz5anoav is ciy Azyiay 247 20 pobootă 

| 

| 
| 
i 

| 

„Sau isprăvit cele 250 de pungi în 

Fevruar. A cerut Callimachi şi alţi bani 

pentru plata oştirii de la Vizir, care nu 

i-a dat, zicând că, de oare ce se şi apropie 

plecarea lui din 'Tarigrad, se va întâlni 

cu oastea la Isaccea şi apoi va trece prin 

Molduva. Deci Callimachi, neavând de 

unde să-i plătească, li-a spus să plece. 

Împrăştiindu-se aceștia, unii au ajubs la 

urma urmei pe drumul Bârladului. unde 

au şi tulburat mult pe Turci, despoindu-i 

şi ucigându-i, iar alţii prin Hotin au trecut 

în Polonia şi sau înscris în oastea ru- 

sească. Pe lângă acestea şi Serascherul 

Benderului, Moldovangi-All-Paşa, pentru 

hrana oștirii de supt el căută zahereă de 

1195 

1169, 

de la 

Februar.
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orpăre xarehâymoaw. Iapă radra wat 6 Ge- 

pasxepns rob Ilevrepiov, Mohăofavrlj- ADij- 

Iacoâs, dă rporhv rob br” adr Stpaurob 

stire Coyipăv zapă rad Kahhndpa, năxelvob 

imonpidăvros ră îm odu Eger, Gvreviijy»o2v 

Ge vă mby bo ănă măv Cagipă rhv Gaat- 

dea6v, îjrot mod wtpto», nai Dede "rpăzer sie 

ri Ilâpray vă răy miăog sic Aoyapioy6y 

mov 6 Teprepâăpne, xoră cb Exiprupov God 

dzhe mbv Bboet rd oruavrixăv tă cijy nepi- 

Ami mod (ayupă. PANă vai e 6 Ko 

ne &nexţidn, ăppăvoc otv, ză dr 6ăy 

Zet vă AB0%. 

Tpâpas 5 Koupayns 1 Nohăp Solo, 

2tijre. vi uaBaipeoty Tov Entz6voc, Tpovoy 

că înamethobueva adr xaxă dd Tâvy Trjht- 

obroy meptoranav. Abrăe 88, pă m vă elye 

vă Mă&q 8 ăehp6s ro» Mia bnăp ră 150 

movyyeia ăzd răv Kadhudpry, vai eiyat nai 

odrăe 5 log vă hââm bmăp ră 80, eine 7 

Betipg vă răv peradsog sie ri Bhagiav. 

“Oome, ăyavazrnopiâvoc mară rob, Luiza tari 

Zve vă zh u&oov 705 Xâvn, eime re Buorei 

ru 5 Taina Eye dompa, Bey eivat Entra- 

Bsdrepoc dă ră vibutrt zis MoMafias, vă 

md vă măverot 5 Rahhudns. 

*0 Baoebe ânexpiOn Gri „5 Kanye 

zoste mioriy sic rijv bn6deot, rod nohsy9b, bă 

răe siâjozte 6no05d Eduxev' dev, be etirjvi0y tv 

bnoBioewy, ăv aperet vă hetyp nd vijv Mohâa- 

fiay, xat, dv Xonpa d8y Exet, o răv daveilo“. 

Kai înpborate răv Terrepăăgijy vă răv otet 

400 zovyyeiz. “O Betipac, îtă vă ui vvoptodfi 

nâc îj05hpoz vaBehstv măv Duizav xi dă 

15vi6m, mapzivnoe răv Baa mai Edă- 

vece vai râ Luiza 3800 nowrieia, ro 105 

Capupt-napă, Xeo zlaroc Evoâioy, "Ab 

_mdră. ză 400 mowyyeta, ăpod Evfaoaw ete mb 

Fedor, Eyovras vă zpq 6 âehehe 105 Tjie- 

uâvoc, "Ahtavâgoc Kahiuyrie, îă ră EEnâz 

mie Abevretae zowpeia 150, ră Zhafa mai 

iAdev sie ziv [lohw. "AA 6 Nexizoe sfiae 

bv 2AdStavâpov Kadar vă Entorper 

sie md io: apăc Tăv ddehzoy 705, Soy 

Gri: „Emetdi ani EMaec ră ăompa, 2ijyatve 

îă vă ebpioxeoat sie răe ppelae rije Abday- 

celue“. “O "AMztnvâpoc dipabe xpoţiwe E%- 

paov ua rd Eorethe 7 Baohei, Tpâtov 

-ă Goa Ehafav foc ropa 6 Nin6haoc Apă 

ris AbBavteiae, map îjoav bnăp ză 200 z0wy- 

sim, oi nopzadhet Th vă uăjy DĂ) sic 7 

Pda, îh)ă vă mporoui) pă ij? zapobotay 

zov zăv ytpovra natepa Tov, Av îbrţijnev An6- 

xmots, mal abrăe wiy E6io0rj aapă 105 Be- 

  

la Callimachi, şi acela răspunzând că n'are, 

i-a poruncit în schimb să dea din zahe- 

reaua, împărătească, adecă a Miriei, şi va 

serie la Poartă să o iea în socoteala sa 

Pefterdarul, după Înscrisul ce-i va dă, în- 

semnând luarea zaherelei. Dar şi așă Calli- 

machi a răspuns, făcând neînţelepțeşte, că 

nare de unde să dea. 

Seriind Callimachi lui Nicolae Suţu, cereă 

mazilirea lui cu stăruinţă, prevăzând relele 

ce-l ameninţă de la astfel de împrejurări. 

Iar el, pentru că aveă să ieie fratele său 

Mihail peste 150 de pungi dela Calli- 

machi, şi el însuş aveă să ieie peste 80, 

i-a spus Vizirului să-l strămute în Țara- 

Românească. Acesta, supărat pe Ghica pen- 

tru că fusese făcut prin mijlocirea Hanului, 

spuse Împăratului că Ghica are bani, aşă 

încât e mai potrivit pentru huzmetul Mol- 

dovei, Callimachi fiind sărac. 

Împăratul răspunse: „Callimachi a arătat 

credinţă în afacerea războiului, cu ştirile ce 

le-a dat; deci, ea un cunoscător al trebilor, 

nu se cuvine a lipsi din Moldova, şi, de nu 

are bani, îl împrumut eu“. Și a poruncit 

Pefterdarului să-i trimeată 400 de pungi. 

. Vizivul, ca să nu se ştie cum a voit să 

scoată pe Ghica şi n'a putut, a îndemnat 

pe Împăratul și a împrumutat şi lui Ghica 

300 de pungi, ca pentru zahert-pahă, adecă 

preţul zaherelelor. Din aceste 400 de pungi; 

după ce au sosit la Iaşi, având să, iea fra- 

tele Domnului, Alexandru Callimachi, pen- 

tru cheltuielile Domniei 150 de pungi, 

le-a luat şi a venit la Constantinopol. Dar 

Nicolae a silit pe Alexandru Callimachi 

să, se întoarcă în laşi la fratele lui, zicând 

că: „de oare ce ai şi luat banii, merg- 

de te află la nevoile Domniei“. Alexandru 

a seris în taină un memoriu şi l-a trimes 

Împăratului, spuind câte le-a luat până 

atunci Nicolae de la Domnie, care erau 

peste 200 de pungi, şi se rugă să nu 

meargă la laşi, ci să îngrijească prin pre- 

zenţa, sa, bătrâneţa părintelui său. N'a ieşit 

răspuns, şi el a fost silit de Vizir prin 

Nicolae să plece la lași; ceia ce sa şi 

făcut. Dar Împăratul a început să-i poarte
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O “Pobeoat, tă vă dvranetboby Tijy Epaăoy 

-âv, Tagrăpoy, Bvazepoa: Rata zby Nis- 

mi înapyiav Tevrepiov, ui ketj- 

pis dae npăfara, 1 Mevăephij2ov, 

dyra. ei ză para ris Mohdofias, tis ră 

iBov zatpby Buanepai pai hot aie Tip 

Vopizay, xp îmi rate das 105 Nis- 

Tp0b, 47 plat îăov my Cagipiv Tăy 

2 eqie dazias molii, A XOTOWILONG! 
AISI: , PRR al 

ni cs ăzobizas, at Bă rhv Car pipăv 9005 | 

339 Fânvi 6 q0a vă ATOH0WL00.... 

gând rău lui Nicolae Suţu. Şi aceasta e 

cea dintâiu pricină a recelii lui Sultan 

Mustafă împotriva lui Suţu. 

Ca să răspundă Ruşii năvălirii Tata 

rilor, tree Cazaci Nistrul, în raiaua Beri- 

derului, şi jăfuiese 45 de mii de oi ale 

Bendevliilor, aflându-se pe pământul Mol- 

dovei. În acelaş timp trec şi alții la So- 

roca, aflătoare pe malurile Nistrului, şi 

răpesc toată zahereaua din depozitele de 

acolo, şi ard şi depozitele, împreună eu 

zahereaua ce mau putut-o luă.... 

  

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. €.. pp. 436-7.) 

MCLXXXVIUII. 
Grigore Alexandru-Vodă Ghic a dă mânăstirii Grigoriu de la Athos metohul 

Vizantea. 

(Bibi, Ae. Rom. notițe erecesti moderne.) 

MCLXXXIX. 
Grigore Alexandru Ghica, al Moldovei, întăreşte atârnarea de mănăstirea 

Rhossikon dela Muntele Athos a bisericii Bogdan-Sarai din Constantinopol (pream- 

bulut ca la hrisovul anterior). 
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pete, za îrpehi,y da prtzr,zow 4 TIE 109 noştri Domni, şi noi, după nevoia neapă- 

120009 PATTY GHOTAGEOS Daă si ha rată, şi dorind mai presus de orice aşeza- 

1 Cf, Torza, Iocumratele Callimachi, Î. pp. CLVI-VII. 
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îprsuevat, Ervapey, we bedfey ri duciztotv 
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roy zei adry Dom, Xa Tepto/6Y zai 
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)spzai ze 20 pvogitrrat dettpoua rije Ge- 

Gnouiae rabrne v.ovijs rod Meyăhow-Earhaiav, 
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verâ-ptov BTS, Wevodone Tijs Aptepbosue TAb- 

6 adi, ivanasnâoro» 10 OVOPaLpETO! sis 

piâva rby âmavra. "Aftobuey 88 xai Tobe usb 

îw.ăe ădehpods Absvrac, robe ăvyadetou$yovs 

zii Îvep.oviuijy dotxqaty tob abBeyrtaod Tobsob 

Bpâvov râs Obrupofhagias, xată piuj3ty ob 
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Betov Îp.ây, e mporatrio» dvroc abrije Ti, 

îptephozwe, vinjd6hos dnostoat vai avargebar 

  

1 Ildgp6w, 

  

rea sfintelor lăcașuri, am găsit cu cale, ca 

unii ce de la Dumnezeu am căpătat ocâr- 
muirea Scaunului domnese al Daciei şi am 

moştenit domneştile ei frâne, ca sfânta bi- 
serică aflătoare în Împărăteasa cetăților, 

la Vlah-Sarai, lângă Tahtă-Minart, vene- 

rată întru numele Adormirii Maicei Dom- 
nului, care e în deosebi a Domniei Un- 

grovlahiei, s'o facem prinos și s'o afierosim 
venerabilei mănăstiri îm părăteşti și patriar- 
hiceşti ce se află în Pelopones, a Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu, [cu icoana] zu- 
grăvită de Apostolul şi Evanghelistul Luca, 

zisă Megaspileon (a Peşterii celei Mari), 

pentru a se îngriji de prea-cucernicii pă- 
rinţi ai acelei mănăstiri, a se chivernisi 

şi a se petrece totdeauna pentru mai buna 

ei aşezare şi stare cuviineioasă şi spo- 

rire şi îmbunătăţire şi a întări prin al 

nostru domnese hrisov această afierosire, 

ca să aibă totdeauna trăinieie şi în tot 

veacul neschimbare şi neprefacere; fiind 

împreună cu noi în această a noastră ho- 

tărâre, ca una ce e cu totul plăcută lui 

Dumnezeu şi plină de râvnă dumnezeiască, 

şi prea-iubiţii noştri fii. Şi deei, scriind, ho- 

tăbâm, cu boierii credincioşi din jurul nostru, 

ai domnescului nostru Divan, adecă Marele- 

Vornie Constantin Creţulescu, Banul Pârvu 

Cantacuzino, Vornicul Radu Văcărescu, 

Marele-Spătar Dimitrachi Ghica, Marele- 

Logofăt Dimitrie Ştirbei, Marele-V istier 

Mihai Cantacuzino, Păharnicul Nicolae 

Stirbei, Stolnicul Ştefan 'Topliceanu, Cos- 

tachi Comisul şi Hristodul logofătul al 

doilea, ca zisa biserică a Adormirii Prea- 

sfintei Născătoare de Dumnezeu, aşezată'n 

Împărăteasa cetăților, lângă Tahtă-Minart, 

Ja Vlah-Sarai, cu casele şi cuprinsurile. 

din jurul ei şi toate daniile ce a căpătat, 

să fie afierosită, să se spuie și să se ştie 

afierosire a acestei venerate mănăstiri Me- 

gaspileon, fiind îngrijită şi cârmuită de 

ea, ca metoh al ei, rămâindu-i această afie- 

vosire nedespărţită şi nesmulsă în tot vea- 

cul. Şi rugăm şi pe cei de după noi fraţi 

Domni, cari vor primi domneasca ocâr- 

muire a acestui Scaun al Ungrovlahiei, 

după imitarea zisului întru fericită ador- 

mire de veşnică pomenire unchiu al nos- 

tru, ea unul ce e începătorul acestei afie- 

rosiri, ca nici decât să zguduie și să răs-



  

tiv &pripooty roby, BĂ Exrabpăaa moi 
Gebatăsat mphe Voaixiv abrây cornplav, ăvys- 

oiv ze aai ăyadhiaawy. "Ei robro yăp Efe- 
36âm vai ră mupdy părepov Ey ueufpăvii 

ApbodGovhhoy, nai Exsă6ân mi Bahrodaiag) 

oeGaoulg wovij ris Vabuurofpbro» eix6v0c 

nic “Ynepaţias Osoroxov. 
AVEB!, 2v uryi Pefpovapiw Epăpn îv râ 7 

“pâve rîe obyxpobhayixijs Înv AbBevrsinc, 

y Bobxobpesrie. 

Tprprâpios "Ahstăvâpr» Fainas BB. 

T.£. 

(Bibl, Ae. Rom., cdpii moderne de documente greceşti.) 

toarne această afierosire, ci s'o întărească 
şi s'o asigure pentru a lor sufletească 

- mântuire, uşurare şi bucurie. Căci de a- 

ceia sa dat şi cel de față hrisov al nos- 

tru pe pergament, şi sa încredinţat zisei 

venerate mănăstiri a icoanei de minuni 

izvgrâte a Preasfintei Născătoare de Dum- 

nezeu. 

1764, în luna lui Fevruar, s'a seris în 

cel d'intâiu an al Domniei noastre mun- 

tene, la București. 

Grigore Alexandru Ghica Voerod. 
7    

    

MCXC. 
Gramata patriarhală pentru veniturile şcolii din Constantinopol. 

„Llapă uăv râs Exauzporărije AbBev- 

zetac Obrepofhayiue, âv abbevrix05/pooo63bh- 

Aov, posta pita, apă dă rijs ExhauTporărris 

AdOevretas MoNâofhayias, esabrue îv aib- 

Bzvrrzod “4pooofobhdov, Revrax6atA, 
(Apoi se ocupă de dascăl, 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

4 

şcolari şi 

„. De la prea-luminata Domnie a Un- 

grovlahiei, prin domnesc hrisov; lei o mie, 

iar de la prea-luminata, Domnie a Ungro- 

vlahiei, de asemenea prin domnese hrisov, 

cinei sute.... 

efori.) 

MCXCI. 
Notiţă despre pârile turceşti contra lui Grigore-Vodă Callimachi. 

„..Pevou&ynje cv mie &mâpopiijs râv “Pob- 

ov îs mpopndeions, oi wăv lavraphijies 

fptavro xarrigopeiv Thy Kodăru4rv Gri zh? 

Cruiay râră5 pihddoy Tp06d.T0Y, 0x00 1T0dy- 

reg Gr odrăe âuiiivooe 7oic "Pobooote ry rz0v 

sis ây mape/eluatav Tă mpoGară ta, mai, 

2xBâyrac, ză Tpnaoay. "O 

ueră câ morâv Ilevrephijdoy zh E349- 

pâvroy Gr 

23 Mohâoavtls 

ars owvijfipotce za Spa is 

zi Saninay, s6n0 velyevov dwrtaph zijs As- 

“inc, îmi nad Niarpo», vi Edozev făt 

zoie “Pobooote vă Edo vă ră dpR60% 

ebuâhoc, tă rd zhnot6/povy, xi dă E0Ehrjoe 

vă 8%, râ eis mb [levrăp: 00ovavr orare 

“pitovet rpopiis. O: Xorvhijâss zihv, si ch 

vă păjv Epir 0 sapă. 208 Kăepz 4 

arin îâpa, Eswrozăwonv dat vă Eoseth 

Ghuup.ap0v orpariv tic “Pobsools: i 

cozat ri agnpimdivzes howzehijizs 705, 005- 

vas Tîoova zi XBstav vă Ava polis, fs 

22 z0d însâddagav donpa vă 705 TĂTpOfi 

zi roua sote “Pobaops, 

„Făcându-se deci năvălirea, arătată 

mai sus, a Ruşilor, Benderliii au început 
să învinuiască pe Callimachi pentru  pa- 
guba celor 45.000 de oi, pârându-i că 

el a arătat Ruşilo» locul unde-şi iernau 

oile şi, viind ei, le-au răpit. Iar Moldo- 

vangi cu aceiaşi Benderlii iarăş pârau că 

el a strâns proviziile la Soroca, loc aftător 

în faţa Poloniei, pe Nistru, şi a dat de ştire 

Ruşilor să vie să le răpească uşor, din 

pricina, vecinătăţii, şi n'a vrut să le dea oştii 

otomane din Bender, care aveă nevoie de 

hrană. Hotinliii iarăş, neprimind de la Cal- 

limachi obişnuitele daruri, pârau că a tri- 

mes oaste de ajutor Ruşilor: ci aceştia erau 

zişii lefegii ai lui, cărora li-a dat voie să 

plece, de oare ce nu i sau trimes bani 

să-i plătească, şi sau predat Ruşilor. 

1199 

11769, 

l-îu Mart. 

1768, 
primăvara.



1200 

1769, 

vara, 

1769, 

Maiu. 

1169, 

lunie. 

“Pabra ămoboas 5 Kahn, trena mai | Acestea anzindu-le Callimachi, a cerut 

debrepov vip xaBzipesiy mo» zapă rob Religia | şi a doua oară mazilia lui de la Vizir, 

ăveos sie ri "lodartuv, A 0b4 storjnob-' care se află la Isaccea, dar na. fost. as- 

sm... | „veultat,. 

(Atanase Coninen Ipsilanti, o. c., Pp- 438.) 

MCXCII. 
Notiţă despre încercările Vizirului de a face pe Nicolae Suţu Domn în 

locul lui Grigore Ghica. | 

„0 Betipre; uacây xai rby prepiâva pri | „„..Vizivul, urând şi pe Grigore-Vodă 

ptov Fatuay, Oavâvroc 151 Tod Xvn, Erpae Ghica, serise, acum după moartea Ha- 

nului, la Împăratul să-l mazilească şi să 

facă în locul lui Domn pe Dragomanul 

Nicolae Suţu. Împăratul, pentru această 

ze Duathei vă răy mabaLnso) m Vă 297) 

ave abroad Îjpendva răv Aporpvoy | Nrr6haoy 

Soăztov. “0 Baawhebe, tă ră Yrpapoy abră, 

ămătătov ară 7 Nuxohăov ua mpotepoy, : cerere, desgustat de Nicolae şi mai nainte, 

npooerppavbarqaz ur obrod mai de (ij Sa mai supărat pe el şi pentru că cereă. 

10dvr06 Tppawoveizv, ai yer Gps cine asi Domnia şi cu mânie a spus şi muftiului 

28 uobprij 'Dopâv-uooă îm she oreidet | Osman-Mollah că va trimete la .ordie să-i 

sic mb păi vă Thy %apATOHi 0%]... | taie capul... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. 6 P- 440.) 

  

MCXCIII. 
Notiţă despre tăierea zilnică, la Isaccea, de către Turci, a. pretinşilor spioni 

„bulgari şi români“. : - 

„Enos 'Tputpac mod ăterprev ete cip i „..Douăzeei de zile cât a petrecut la Isae- 

"loănatay, 6 Bstipne 2pâvena 2x0muspz» âdi- cea, Vizirul ueideă zilnic fără dreptate, ca 

og, be araoomove tiv Po5sawv, Bovhyâpove ! spioni ai Ruşilor, Bulgari şi Munteni sau 

mai Băa/onaţăivooe, apatipmăee nai dhhove Moldoveni, cărăuşi şi alte raiale, de oare 

bamădec, Gn0d e ToLobrone vevăâuevot pă ce pe unii ca aceştia mințind şi pârând 

otopaytobytes robe Ecepoy oi Tobpxot, %ai îi aduceau Turcii, şi, ca să nu-i scoată 

Ză vă uijy rade Eh Weborae, pobobwevos . mincinoşi (pe aceia), temându-se să nu-l 

vă ui mhv warzĂANOby, Alto sic Tijy poarte prin gură, deşi cunoşteă zădărnicia 

gunopavriay, mode Epâvevey tre... pârii, îi ucideă eu nedreptat2.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e.» p- 442.) 

  

| MCXCIV. 

Însemnare despre schimbări în oastea turcească din Moldova şi despre 

mazilirea şi prinderea lui Grigore Callimachi. 

„Bica verantumerat & Betipne my “Pob- „„„„Pe urmă trimete Vizirul după Ru- 

peur Baâcai Meypte-Iluaoây, Tdy Xe 0s- meli-Valesi, Mehmed-Paşa, îl face Seras- 

poor sie să Xoriw, zăv Bidet orpăra»a cher la Hotin, îi dă oaste 100.000 de oameni, 

100 prd, Eo ăn zăs 40 pi. 6r0d îoav afară de cei 40.000 cari erau la Hotin; 

  

1 Autorul spune că eră capuehehaie al lui Grigore Ghica şi a fost martur celor ce povesteşte 

(ibia., p. 438). 

2 Se pomeneşte tăierea, cu doi spioni ruşi, 

hului său“, și de credința mulţimii că şi acela eră spion; Suţu e îmbrăcat cu eaftan, ca dovadă că nu e 

vinovat, dar eră bănuit de intrigi (ibid., p. 440). E mustrat apoi că' nu se ridică şi Francezii, după asi. 

gurarea lui, ca să facă Polunia ca Principatele (îbid., p. 442), ! 

a unui om al'lui Sutu, „care furase 500 de lei văta-



sie rd Xorivr' zăv ide 100 abypeia vai 

600 apte Corp, dmod ipyere ămd ri 
Binpiay mai &ropiler ai hay vă zdy 8001) 

ămb riv Mohâafiay, napă măy îv re Xorivi 

zbptonâevov taavây, nai avapopei dtă ră 

Xoriw vă ăzavtiis rhv ExOpov, âv EXOq. 
"Axoboac 5 Bnaeds răc vară zob L'pa- 

fopiob Kaditp.â-4q ovropavriac llevreghrjâwov 

ne ua Xorwităuv, ră Gri Eorerhe 6oljdstav 

roic Mosy6fors, Gaptepiv vai orpătenua, vi 

mtoreboac, npootrate vă xaGatpe63). "Anipas 

oby &nă ră Kaprădr, 6 Betipne mile vă 
sdpq mad 5â6y, ste ră obvopa ris Mohâabiac, 

io. sis mă Lpertâw, zby Kahpuăgmy abrây. 
dâv îwâvn, br Bvonpeareiro sis ri Ab- 
Gevreiay (Enet5i mai, Ev Bom dtsrpt6ev 0 Bs- 

Cipne eis răv 'lodurtav, Etijvqoe dis ăv ey- 

wpăpov mb AGA 705), | Grt xareyivero eis 

riy ovvăbpotaw râv 2.000 Gwpâapafinv 0205 

5 Betipqe ătienoe vă npopBăoovy răy rapis- 

my sie nb orparânedăv rob. “Or vai 3v 

ijtov, &pristn diam 8ăv Epăvn. Ob niv dt 

Mă nai, nani TD40, sis Tăv T6nOy AeţOWey0v 

Adpra-ăpti (moraude 38 â Apa eicâăhhoy 

ei zbv Ilpodroy), ăvrtnpb rod bahriiov, îv- 

ras Sin) | orpăra, Î] păv dă oo», 1 88 

v &mumsdov, 6 dtopiobeie oixodouijoat răe 

mepbpus eic mhv rânov ris Mokăabiac ătă 

miy &ăfaaw rob Grpatob, vouisas Gri ră 

madțewetta BEhovy mepăcet mb Tăy Xogoy, 

dăv Exape spepopav es ră &nimedov. Oi ăpa- 

martdec, Stă vă piy xobpasody ră Govâă- 

Na uă răv ăvăbaatv rod X690, 2rîjpav Tv 

măr STpăTay, Xal, pily byrac YEPIpA ete Tă 

Adpra-ămiti, îxh6nozv fabius sic ri Xdo- 

znv ai emdeâ6hot. ?Etbdevoev 6 Betipne Beza 

rtocapa movyieia ăompa tă va tă 654 

ănă ri Monny ri) zohoyetpiă rây doxeplj- 

ov, mai dpyiorj, xură 765 Lprvogiov Kaa- 

după dă mb ănpopilidevroy. Kat, e6ăous 

sie ră Xăyreze, Enepe Thy RARCIRE AY 

zob, Mea), ădeeăv mod Niohăov» Eobrtv», 

vă my QEpj. by ebpev sie md Lat. Pba- 

ones, Einav îwnpbe eis my Bebiprr iv 

2uâfjpev, napadods re rbacbonasg, pai) v 
Lă 

a 

cby &dehrâv zob 'AMfavâpov vai Ghobe robe 

ăppnveas tov ari axohobflove. Kai zepae 

22ipevoe ră zpâgpază rob mă: 1 Lacie 

ai Emeiva Gnod avy.meptezapev Ev ete 7ă 

dpâi, 

LU
 

i 

"Ey robrote o! Ieyrephijdsc 2iăoayrec 1 

caro, Cove vă eat vas nd 7005 
a 2 . - * 

îaonopnifvras notă 0% 0
 dee a5T05 Tod i 

Cormoptov. Tov îpuivsosay vă eizi o Betipy 
i Îpiiti ! ' 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

îi dă 100 de pungi şi 600 de căruţe de 

zahereă, care începeă din 'Para-Românească, 
şi orânduieşte să se dea şi alta din Mol- 
dova, afară de proviziile îndestulătoare ce 

se aflau la Hotin, şi pleacă la Hotin să 
întâmpine pe duşmân, dacă ar veni. 

Auzind Împăratul pârile Benderliilor şi 

ale Hotinliilor contra lui Grigore Calli- 
machi. că adecă a trimes ajutor Musea- 
lilor, zahereă şi oaste, şi crezându-le, a 

poruncit să fie mazilit. Pornind deci din 

Carta], Vizirul nădăjduiă să afle în cale 

la hotarele Moldovei, adecă la Greceni, 

pe însuş Callimachi; nu sa arătat, ori 

că-i eră silă de Domnie (căci, şi cât timp 

a petrecut Vizirul la Isaccea, a cerut de 

două ori mazilia lui), ori că lueră la adu- 

narea celor 2.000 de căruţe cu boi pe care 

Vizirul le-a cerut să vie cât mai iute la ta- 

băra lui. Oricum să fie, sa mâniat [Vizirul) 

că nu s'a înfățișat! Domnul). Ba încă şi, din- 

ti”o soartă rea, la locul ce se zice Larga-aizi 

(sic) (wâul Larga ce se varsă în Prut), în 

faţa Făleiiului, fiind îndoită calea, una pe 

deal, alta prin şes, cel orânduit să facă 

podurile pe locul Moldovei pentru trecerea 

oștirii, socotind că balimezurile (tunurile 

cele mari) vor trece de la deal, n'a făcut 

pod în şes. Harabagiii, ca să nu obosească 

bivolii eu suirea dealului, au luat drumul 

de jos, şi, nefiind pod la Larga-aizi, s'au 

cufundat adâne în noroiu tunurile. A chel- 

tuit Vizirul patrusprezece pungi de bani 

ca să le scoată din noroiu cu multe braţe 

ale ostaşilor, şi sa mâniat asupra lui Gri- 

gore Callimachi, pentru neîngrijire. Și, 

ajungând la Hantepe, a trimes pe capu- 

chehaiaua lui, Mihail, fratele lui Nicolae 

Suţu, să-l aducă. L-au găsit la aşi. Ajun- 

gând, au ieşit înaintea Vizirului; l-a mus- 

trat, dându-l lui Ceauş-başa, împreună cu 

fratele său Alexandru şi toţi boierii şi 

slujitorii lui. Şi, trimeţând, a confiseat lu- 

crurile lui din laşi şi acelea ce le adusese, 

cu el, venind la ordie. 

Între acestea, Benderliii prinzând un 

spion, s'a întâmplat să fie unul dintre os- 

taşii odată împrăștiați ai aceluiaș Grigore. 

Iau învăţat să spuie Vizirului că e unul 

55 
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1769, 
lulie. 

1169, 
Julie. 

Greu eivar ete îvelvwy Gnod Eorerdev.6: Ka))t- 

WAS Obumăyovs Trois 

pâata răv uijva Xovpây." ED obroc, dvfi- 

jede re Belipg napfrmota, dom, tofinbeie 

wăâdhov ră nhijdoc, Epepe râv Kodiupăarjv vă 
ănăam07. Eine povoy ră Or. etvat 09%0- 

pavria rob, “0 Betipne Tov păv uarăGxonov 
2păvevae, rby 8 KodNpâxy, pă my dâehpăv 
mov xat Ăpyovrăs rob, tâv torethev ee Thy 

o&urţayv îv pohaxi), thziloy m maparăcel 
mob xpâvov vă năv thebGepbom dr mby xiv- 
85vov rîj (oîs zov. Koi Ejpaye ze Baohei 

vă orei răv Kovorovrivovy Mavpoxopâdrov 

â Ad6evrny râs MoXăabiasl.... 

“Pobooors yă m&vre 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 4453-4.) 

  

din aceia pe cari i-a trimes Callimachi 
ca ajutători Ruşilor cu cinei lei leafă pe 
lună. Venind acesta, a vestit:o Vizirului 

de faţă, care, temându-se mai -mult de 

gloată, a adus pe Callimachi ca să .se des- 
vinovăţeasecă. Acesta a răspuns numai că 

e o pâră mincinoasă a lui. Vizirul a ucis 

pe spion, iar pe Callimachi, cu fratele şi 

boierii lui, l-a trimes la Isaccea supt pază, 
nădăjduind cu trecerea vremii să-l libe- 

reze din primejdia vieţii. Şi a seris Îm- 
păratului să trimeată pe Constantin Ma- 

vrocordat ea Domn al Moldovei... 

MCXCV. 
Însemnare a lui Atanase Comnen Ipsilanti despre aducerea la Movila- 

Răbâii a lui Iacovachi Rizu şi despre trecerea proviziilor pe Prut. 

„„.. Ries ră Xăvrene TphGe 14.5 6byTpopoc 0» 

sic rd xanovxeyanadi, "lămwbos “Piloc, 

xai mevepăc rob Ad6&yrov Bhaxize L'pnvo- 

piov Iwixa. Toy Epepev ăn rijv Ilohw 0 
Betipns, bnonrevâpevoc pijno» Gide eiâroetc 
eie robe pertădnăec zic Ildheos dă ij xa- 

r&araoiv rod 6hupavixod orparontdav. bc 
2MO6vra răv îpohărwoev sie Tâv nobyGohpa- 

ay, XEvovy: „Atari vă brâie npârov eis rii 
Bhayiay, sie Tov vaufpăv Gov, ai vă piljv 

2NOps sddds sic cb orparbnedoy;* 
Ad rod Îlgodrov (6 Snotoc, ună ry stoij- 

“ms 165 Nixohăov. Lobrţo», eixe xafaprobei 
6adâwc 2) Exouilovro pă mhedoiuara, az 

răc &nobiwuac ris "loăxrtac sie răc anofiizac 

mod Xâvrene ză îp6dra voi npbe rd Civ ă- 
vamala, Tb abră îjivezo wo ete Tăc Aro- 

Ofjxas ris Ttortâpas xai râs howzăc" 6nob, 
ây 0ăv Exadapitezo & Ilpodroc, 8tv &6ijpnowv 

4.000 Spatar tă răv ămoxourâiy rod (a- 
“pă ână râe d40as rod Aowăleac Exp 

rod Xavrene za ăNov rânov anobijxas €- 

LOVTOV. e. 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 442.) 

  

„La Hantept a venit şi tovarăşul mieu 

la capuchehaielâc, Iacov Rizu, care eră 

şi socru al Domnului 'Ţerii- Româneşti Gri- 
gore Ghica. L-a adus din Constantinopol 

Vizirul, având prepus să nu dea ştiri 

regealelor din Constantinopol despre starea 
taberei otomane. Îndată ce a venit, l-a pus 

supt pază la Muhzuraga, zicând: „De ce 
să mergi întâiu în 'Țara-Românească, la 

ginerele tău, şi să nu vii de-a dreptul în 
lagăr“? 

Pe Prut (care, după sfatul lui Nicolae 
Suţu, se curăţise, și adânc) se aduceau cu 
vase din depozitele Isaccei în depozitele 

dela Hantep& proviziile și cele. de nevoie 
pentru traiu. Acelaş lucru se făci şi la 

depozitele din 'Țuţora și la celelalte; aşă 
încât, de nu se curăţiă Prutul, n'ar fi ajuns 

4.000 de căruţe pentru aducerea zaherelei 

de pe malurile Dunării până la Hantept 

şi alte locuri ce aveau depozite... ! 

MCĂCVI. 
Însemnare despre numirea ca Domn al Moldovei a lui Constantin Ma- 

vrocordat. 

  

1 Cf, Iorga, Documentele Callimachi, Î, pp. CUvIr-1X. Menţiune despre „nedeseriptibilele rele şi 

batjocuri (ă&oehyetat)“ suferite de ţerile noastre, în izvorul din text, p. 445. 

2 Pentru consultările lui: „Ce zici, Dragomane?%, p. 443.



„a. ErpBacev os râcov xai 6 Kuvoravriv-B6- 
das Mavponopădroc. "Evăboac abrăy ză sovi0n, 

mov Eorethevy Absvray sis riv Mohdabioy. 

Mabpn AdBevreia vai Oxotetvi, mal. TdVTy Ye- 
dothâns! "Azoyarperâvras răv Betipqy, eimev 

dr ot lloyâdvo. mnvtovo ră râv “Pobocov: 

roy dmexpidm dr xară rd mapâv vă rob 

500% toriuadsri, nai Dorepov vă rod; mat- 
deo xepadi miuopia. Toadra eye "pătat 

sai Tpqiâpros 6 Iixac râ Beţipq "Euiv- 
Haos !, uai tBouev ră r$An rod: BEXopev tăi 

wa mă mod Manpoxopăărov abrod: Grxatoxpl- 

mms vip 5 Bed, na'Bebe robe Buafăhhovrae 

xl GDxotwpavrodvras tobe 6u.oniorode adTâV.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. p. 445.) 

„„A sosit între acestea şi Constantin- 

Vodă Mavrocordat. Îmbrăcându-l după 
obiceiu, l-au trimes Domn în Moldova. 
Neagră Domnie şi întunecoasă şi cara- 
ghioasă cu totul! Felicitând pe Vizir, a 
spus că Moldovenii sunt într'un gând cu 
Ruşii; i-a răspuns că deocamdată să li dea 
amnistie şi pe urmă să-i pedepsească cu 

pedeapsa capului. Unele ea acestea le seri- 
sese și Grigore Ghica V'izirului Emin-Pașa, 
şi am văzut urmările; le vom vedeă şi pe 

ale lui Mavrocordat însuş: căci drept ju- 

decător e Dumnezeu şi pedepsește pe cei ce 
denunţă şi pârăse pe cei de o lege cu 

dânşii... 

MCXCVII. 
Însemnare despre soarta lui Grigore Callimachi şi a lui Nicolae Suţu şi 

despre numirea lui Mihăiţă Racoviţă ca Dragoman. 

„„..Dăver sie mb Xăvrene 6 Neyrobx-lunpo- 

-âpns Peatertmoadis Movorapă-ntne ut by 

msitadă Mugahirta, biv rod Mup5h-Boâa 

“Pănofnta, wi mpoorărrei 6 Baotehe, 6 

niv Movorapă-nărjs vă VE Xepavtânetic, 5 

Mraictae vă “ev Aporowăvoc Tijs Ilâpras, 

aa 6 waldevfeie ne/orptănetie > Asputr"Anâe 

vă năpm ry Nixâhaoy Eodrţov ai zăv Lprj- 

“&ptoy Kadpăry, pati pă ră ădehpăv 

mob, "Adstavâpov KaMrpă/riy, nai vă Tabs 

prove mob, Xa Vă Tobe (Sp) ste ri Il6- 

)uy. Adre 6 Autr-Ayăe ete ră Belip-ue A 

aaa mov Eppate re Baorei mohhi wax. 

mi vară rod Kodhpăyn nai ară rod Ni- 

xohdob adrod Xobrtov, mai, 1007, pas 

radra, 5 Baoede t5ipenoev bibe eic ij 

[lov ră zpânpara ua z0d Kahn vai 

mod Nixohăov Xobrtov, Gonhhboae ră snirta 

1096.ua. 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 446.) 
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„„.. Soseşte la Hantep& Marele-Imbrohor . 
lazigi-zadt Mustafă-beiu cu beizadeă Mi- 
hăiţă, fiul lui Mihai-Vodă Racoviţă, şi 
porunceşte Împăratul ca Mustafă-beiu să 
fie Chehaia-beiu, Mihăiţă să fie Dragoman 
al Porții şi mazilitul Chehaia-beiu Ahmed- 
Aga să iea pe Nicolae Suţu şi pe Gri- 

gore Callimachi, şi cu fratele său Ale- 

xandru Callimachi şi eu boierii lui, şi să-i 

ducă la Constantinopol. Acest Ahmed-Aga 

în vicariatul său ca Vizir a scris Împă- 

ratului multe rele contra lui Callimachi 

şi contra lui Nicolae Suţu acestuia, şi, 

atunci, scriind acestea, Împăratul a con- 

fiscat îndată la Constantinopol lucrurile 

şi ale lui Callimachi şi ale lui Nicolae 

Suţu, pecetluind casele lor.... 

  

MCXCVIII. 
Însemnare despre peirea lui Grigore Callimachi şi a lui Nicolae Suţu. 

„.-Tăv Tporrâptov Kadar nai răy Nr 

z6haoy, rBăcavras ec rij Ilohy pati pă 

ij aovepopiay ro, ros Epuhinooay Ghobe 

sie zăv mobpvov 105 Iosravrbiizaor 7ai 7ij 

aj zob Abyoboro» ză uâv Kadpăzriv tai 

by Negdhaov îpâvevoay, mhy 8 ddehv 70 

  

1 La 1738-0, 2 

| 
| 
| 
| 

.... Pe Grigore Callimachi şi pe Ni- 

colae, sosind la Constantinopol cu suita lor, 

i-au închis pe toţi la Forno al lui Bos- 

tangi-başi; şi la 28 August pe Callimachi 

şi pe Nicolae i-au ucis, iar pe fratele lui 

Callimachi, Alexandru, şi pe fratele lui 

169, 

Iulie-August.
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1769, 

după Iulie. 

1769, 

7 Oetombre?. 

Kodhrpăpr, "Ahstavâgov, moi by ădshpăv 
rod Nxohdov, Miyayjd, vai by "Apanânrjv 
nai roy “panuarinhy Xabpuobliqy pîjnay ete 
zijv ohoxi rod pobpyov, xai eră /pâvoy 

p6hie "ihevdEpucay, Emim ăv eigev 6 Kah- 
Îpprs rod vă. 9quev0i, noi Exăâinro pă 

ză &volxtoy îvras pavtime” 6olws mai ră 
onizi Tod Nixohdov Xobrţov 0tv 29mpe507, 
mă 7ă vă jrov marptabv Te Voyatnde robi... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e., p. 447.) 

Nicolae, Mihail, şi pe Arapachi şi pe gră- 
măticul Hurmuzi i-au lăsat ja temniţa 

Forno şi cu vremea abia s'au liberat. Casă 

n'aveă Callimachi casă se confisce, şi a stat 

cu chirie fiind mazil; 5e asemenea şi casa 
lui Nicolae Suţu nu sa confiscat, fiind 
părintească a, soţiei lui.... 

MCXCILX. 
Însemnare despre purtarea ca Domn a lui Constantin Mavrocordat. 

a..." robrote 6 Kovoravriv-Bâsac. ibiale | | 
Tobe ăpXovrac noyăkvove vă pEpowy râs 10- 
vaităs roy dă ră wo Xarapbyla rây îpu- 

Huy, Tă pohâobamari meleyate herneva, 
ete rd Lido. "Edeoy îvetvor du, Emerd m 

Doar yEust Tobproy orparorâv GrhGutvoy, 
oi Gnniot xâdovrat mai piesa sic adr mă tâta 

omima mo», 6 wmopoby vă wEpoy răc 

vovaixăs Toy, dă vă pljv EvO Î zu 
7o»e. Abrăe robe Eee, „pă Bshere oxotu- 

Gsi!“, nai torethev ăvâponovc sic trois nstt- 

vite vă wâpoby 6iq răc mbvaltac XA ră 

râzva râv ăpyvrovy. Tadra pvâvec oi ăp- 
xovrec, Evpoavy Gaxpoppnobvres roi “Pobo- 
ocie, xal Eorethay warăvove ui Eu n6ăoay 
riv Gaiav ămoxâuotv Try ovarxâv Tove' 
xot 86 airias ro» siatddov d mpirav sic 

riivy MoXâafiay oi “Podoso, paBâyrec mai ră 

xarapbyta xai rods ATOKpbpow TOTGbG.... 
(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. p. 449.) 

  

„... Între acestea Constantin-Vodă siliă pe 

boierii moldoveni să aducă pe soțiile lor de 
la adăposturile de sus din păduri, eare pe 

moldoveneșşte se zic: bejenii, la laşi. Ei au 
spus că, de oare ce laşul e plin de ostaşi 
turei înarmaţi, cari stau şi în înseși ca- 
sele lor, nu pot să aducă pe femeile lor, 

ca să nu li se vatăme cinstea. EI li-a 

spus: „bre, veţi fi omorâţi“, şi a trimes 

“oameni la bejenii ca să aducă în silă pe 
femeile şi copiii boierilor. Acestea aflân- 
du-le boierii, au scris cu lacrămi Ruşilor, 

şi au trimes eatane şi au oprit aducerea 
cu sila a femeilor lor; şi din această pri- 

cină au venit întâiu în Moldova Rușii, 

aflând şi adăposturile şi locurile ascunse... 

MCC. 
Notiţă despre întrarea Ruşilor în Iaşi. 

an M6hy Erijzay ot Tobpxarănd ză Lor, 
mai Epocey amb cb Xoriyt 6 yxsvepăAns 
Sroge), xai. mby E8640jnav ot ypioriavoi uă 

xporov xXaunăyoy. "0 MohBofavriiic?, ha6ây 
ri etânow zapă zod Rovoravriv-Bo5a. t, rijy 
Expwnre, mpoorătac nai mbv "Avrioyov5 tva 

pijdei wdy eta. Todro 68 înoler Enetâi] 
vai 08 ete rponovy wâySya sie ră vă.0apey- 
Bebop ră Lido ămb robe Moo6fove, obre 

wtxpbvy, ore u&rav.... 
(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e., p. 549.) 

! Cf. Iorga, Documentele Callimachi, ]. c. 

| 
| 
| 

| 
| 

„A biă ieşiseră Tureii din laşi și a ve- 
nit dela Hotin generalul Stoffeln, şi l-au 
primit creștinii în sunetul clopotelor. Mol- 

dovangi, luând ştirea dela Constantin-V odă, 

a aseuns-0, poruncind şi lui Antioh să nu 

spuie nimănuia nimic. Şi aceasta o făcea, 
pentru că n'aveă chip ca să apere Iașul 
de Museali, nici mult, nici puţin... 

2 Cf. Iorga, Acte şi fragmente, II, pp. 20-2 şi notele. 

* Moldovangi-Ali-Paşa, Marele-V izir. 

* Mavrocordat. 

5 Caragei, dragomanul.



  
  

MCCI. 
Notiţă despre măsurile luate de Grigore-Vodă Ghica faţă de imprejurările 

războinice, nevoia de bani a lui Constantin Mavrocordat şi altele. 

a O Palzac Erpamev ăn mb Bovrovptort 
dr Băv zadebvowy ai! xposraţul ris Baot- 

heize Eă ră npămnara 6nob (roby, %at 

mpezet vă Grethobv orparăy vă Bwtwot robe 

Moox5fovs ămb ră Pofăw. "Umorpevey ete 
Mo5ofavriic, Bari 5tv elye noiobs 

vă oretim. Ilăhwv Eypaţe vă orei râv v6v 

ro mal XXhove oixzxobs ro» eis tiv Il6hw, 

wo, obâă Exeivo div Eoreptav, ră vă ui YEvm, 

sizoy, broţiz îi Noroc ăXauvijs xataorăcaws. 

[ls Eypage 8: vă 26 vă xadiom ete po- 
varipi, îmadi mai ot Expo xâuoby Ent- 

“Bpouăc, 6ră wâv foc sie ri Dxeprirtav, 6ră 

53 foc cie ră Il65ov-Aoduyt, r6now Gne- 

-ovrac rod Bovxovpeoriov, 6 wăv EE, 6 dă tur 
pac, mai 0d5ă abrb 6ăv mb EcrepGav, dtă vă 
pă Boom, eimov, obyynat xai Snoviav sic 

robe &vrozions. "Hptazo downăv 6 Iuixac vă 

oviopiirat ră rEhn Tov, xai, obhhoyiG6p.evoe 

zăv ăârxov Băvarov rob Tpqropio» Krhiuâyn 

abră 6 

„ai rod Nimohdov Xobrlo», soroyătero 16, 

3y, Emuxparasăyrov 1âvy Mooy6fov, îjdehe pb- 

iau sis rode Tobpuobe, B2her nâfev ră abră, 

Movrac, îv ăBbwoiv move, Grt dv Epbhafev 

adr mhv rânoy amd robe 2x0pobe. “00ev dme- 

poa vă napa300) zoic Mooyâiote, dv Ent- 

*parijowst rob rOnob, ua amnepheorilet pă 

mov ete md Ltăs auBpâv zov Aehăvay vă 

mode maransiog vă EXGoy vă 7âv zăpobv: 

pai, Bv vă Pav) Gri Xiveirat XaTă TV Moo- 

âfwy, dbpioe răv Sradpiny T0b Iobpfovhov 

Marpovpeăvov 1, vă 'AMBavirac, vă ros ATay- 

mio. PANN, 0byo5edoas adr Tv papyaret- 

167 705, E ovatavrivov Kapartăy, evmiân & Ex 

-obrob 5 Ilobpfovhos, Boris zpb zoXhod ciyey 

cinerărara vă ră Adhip zije “Povoolac xi 

3vă mod Kaoapsto» Aanâyre2 rbv etxev Ele. 

vai, quetov axfadaţine. “0hsy zpbe Tr udâv 

ăyboar ste rd Potăv Euiivoce 7â Exeio= T00- 

zor. râv Kotăzoy, hononorevâvre-X0hOvEAD 

2 

Kafasiv3, Bat tva eaGhoTari,y Th WATAXPA- 

-îjaat zo0b Bownobpeorio, Xa ones /E01 adr 

zi eipa Porfzias. "O Duizas ob EGizqse 

zapă zod MohGofaysti) ză vă topic pă 8b5 

piane Wpozaos Tăy Kagpâ-Moocehiurp 

pă EX6q vă ohăzer 7d Bobacnpiati, Pai, Grf- 

  

3 Cantacuzinv. 

2 Cunoseutal scriitor, auturul 

3 Nazarie Carazin. 
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„Catalogului istorie“ 

„„„(ăhiea serise din Bucureşti că nu se 

isprăvesc poruncile Împărăției pentru lu- 

crurile ce cer, şi trebuie să trimeată oaste 

să gonească pe Muscali din Focșani. Se 
făceă că n'aude acestea Moldovangi, căci 
m'aveă pe cine trimete. larăş a scris să 
trimeată pe fiul său și pe alţi oameni de 

casă ai săi la Constantinopol, şi nici aceasta 
n'au vrut-o [TPureii] pentru a nu se iscă, 

ziceau ei, bănuială ori. vorbă de lucruri 

păcătoase. larăş a scris să iasă să stea, la, 

mănăstire, căei şi duşmanii fac năvăliri, 

unul până la Gherghiţă, altul până la 
Podul Doamnei, locuri depărtate de Bu- 
cureşti unul şase şi altul opt ceasuri, şi 

nici aceasta n'au primit-o [Turcii], ca să 
nu dea, ziceau ei, tulburare şi bănuială 

localnicilor. A început deci Ghica să se 
gândească la rosturile lui, și, cugetând la 
nedreapta moarte a lui Grigore Callimachi 
şi a lui Nicolae Suţu, chibzuiă că, dacă, 

biruind Musealii, va voi să fugă la Turci, 

va păţi tot așă, spuind, pentru îndreptă- 

ţirea lor, că n'a păzit el ţara de către 

duşmani. Deci sa hotărât să se predeie 

Muscalilor dacă vor pune stăpânire pe 

ţară, şi unelteşte cu ginerele din Iaşi al 

Deleanului să-i încredinţeze să vie pentru 

a-l luă; şi, ca să pară că pleacă împo- 

triva Muscalilor, a orânduit pe Spătarul 

său Pârvu Măgureanul, cu Arnăuţi, să-i 

întâmpine. Dar, dându-i tovarăș pe gră- 

măticul său, Constantin Carageă, s'a atins 

dintru aceasta Pârvu, care de mult aveă 

legături strânse cu Curtea, Rusiei şi prin 

Chesarie Daponte eră să-i vie şi deco- 

raţie. Deci până a nu ajunge la Focşani 

a dat de ştire căpeteniei de acolo a Ca- 

zacilor, locotenentul-colonel Carazin, că e 

foarte uşor a se luă Bucureștii, şi i-a fă- 

găduit şi mână de ajutor. Ghica deei certi 

dela Moldovangi să orânduiască pe Cară- 

Muselim cu două mii de oameni să vie să 

păzească Bucureştii, şi, cu toate că, având 

temeri pentru viaţa sa, se gândiă la ocro- 

tirea Ruşilor, tot doriă din tot sufletul să 

şi a! „Grădinii Harurilur“, 

1205 

1169, 

prin Qcetom- 

bre.
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1769, 
după 

5 Novem- 

bre. 

1769, 
de la 

20 Novem- 

bre, 

wxXă al, broirevâpavos ri Coty 105, Zovh- 

„Moţitero ră &ovhov 1ây Mooy6fuy, Exelbuet 

ue m boy md vă evhayi că Bov- 
xoopEori, ăvevâyintov, u& riv 8Bouayt- 
xy forerav. 'EXGv 6 Kapă-Movoehipyje 

w6voy pt Owraxootove, robe Grolo»e jâv- 

vidn ovwafpoica ăză că IlapaăvbvaBov, E- 
Cizer 6 Luiza vă Epopuițobuy eis rd Votd- 

vu, PAN abrâc, înrisac vatpbv vă Eraua60$), 
dwpioe nupaobhua vă pbhărrot riv vbATa 

Ew mob Bowuo»peoriov: wablivovy ară pă 
ră xapaobia rod Laixa, xai 6 Tobpxoc (n- 
ret vă opaw0oby ră wapaodita rod ILxixa 

xai vă usivody uâvoy ră EG rovl, 
“0 8 Kovoravrivos ăn ră Lohânti Etiiret 

ăonpa &mb rhy Mohovavrtiv &ă EE08ă rov: 

dpitobeic fă ră 80 novyyeia rob E5wme Tr . 

T(epneţ-nen, 8ăv Vede vă rbv 506%, Xa pară 
mo ubhs roy Edone BExa novyyeia. "E oy 

xporioac 6 xXanimegoiăe 109, xepeorertie 
Ilas, ră msvre, Eorerdev Exeiwp ră dori 
nâvre, 

"Hey 6 Mohăobavrtis sis ză llaraSayt, 

mapojetpiăsai, 60, eră rijy Ghoowv rob 
Xomwviav, po6ndeis robe Mooy6fovc, 6 Ilorbo- 

xp eiye xarapbrjet, mai, EXDâvroa rob Belipn, 
ăriide zapayetuăoat sie rijv Băpvav.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 450-1.) 

  

fie păziţi Bucureştii netulburaţi, cu ajutor 

otoman. Viind Cară-Muselim numai cu 
opt sute, pe cari a putut să-i strângă de 
pe malul Dunării, a cerut Ghica să plece 
spre Focşani. lar el, căutând prilej să se 
pregătească, a orânduit caraule să păzească 

noaptea afară din Bucureşti: se întâlnesc 
aceste caraule (sentinele) cu caraulele lui 
Ghica, și Turcul cere să se scoată caraulele 

lui Ghica şi să rămâie numai ale lui. 

Iar Constantin, din Galaţi, cereă bani de 
la Moldovangi pentru cheltuielile lui; mâ- 

niat pentru cele 80:de pungi ce le-a dat lui 
Cerchez-beiu,. n'a vrut [Vizirul] să-i dea, şi 

după mult timp abia i-a dat zece pungi. Din 
care luând eapuchehaiaua lui, cherestegiul 

„Pali, cinei, i-a trimes celelalte cinci. 

Veni Moldovangi la Babadag, să ierneze, 
loe, unde, după luarea Hotinului, temân- 

du-se de Muscali, Potoski fugise, şi, viind 

Vizirul, a plecat să ierneze la Varna... 

MCCII. 
Notiţă despre hotărârea Turcilor de a luă robi pe toţi Românii. 

„aL vos0sioqc ris hose Praoiob xi Bov- 
xovpeorinv, 5 p.onprijs *0ou.av- Move Edwxe 
perGăv vă oxhnboBody oi Bhdyot xai Iloy- 

Bâyov 6 ATOOTĂrAL.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 452.) 

| 
| 
| 
| 

.... Aflându-se luarea Iaşului şi a Bu- 

cureştilor, muftiulOsman-Mollah dădu fetvă, 
să se robească Muntenii şi Moldovenii ca 
răsculaţi.... 

-MCCIII. 
Notiţă despre prinderea de Ruşi, la Galaţi, şi moartea lui Constantin Ma- 

vrocordat şi despre luarea Bucureştilor, cu prinderea lui Grigore Ghica. 

"Ev robrore ard mb orpătebua rob “Po 
wayrtâp Gopiterat 6 woovâdoe Pabpinoc 

uă 1.500 orpamorac vă narijog ră Lohire: 
xai £ij voari zic W rob Noeupiov Eruepb- 

vovrat sic d Lodărti, îrte jv Ilapxoxevij, 
pă mânia. Ilazodov ză uerepilta râv '0dw- 

pavV, dvrov ei pră5ac Enră, WITAGPĂT- 
zavoty adrây 1.200, Goxobat zobe Munobc, 
awyevroy 7ai TONĂGV, Talpvoba! nEyTE T6zia, 

„„.. Între acestea, din oastea lui Rumi- 

enţov se orânduieşte colonelul Fabricius 
cu 1.500 de soldaţi să calce Galaţii; şi în 

noaptea de 20 Noiemvre spre zori ajung 

la Galaţi, întw'o Vineri, cu tunuri. leau 
meterezele Otomanilor, fiind ei în număr 

de 7.000, omoară dintre dânşii 1.200, go- 
nese pe ceilalţi, înecându-se şi mulţi, pun 
mâna pe șapte tunuri, şi prind pe Con- 

1 Cf. Genealogia Cantacuzinilor, ed. Iorga, p. 167 şi urm.



  

ai topodat răv Rovravriv-B6da ă0fevobvra 

ei mb wovacriptov ris [lavayiac ră ară 

cd Cadâr. Zoypobar 88 %ai Thy XegaXLăv 

z05 Oibpoa-Bahoţi, sbv ăhhots 80 Tobpxore, 

soi moipvovv Xa Tă TâTta, ră sie Tă pets- 

plita râv "O0bouavăv. “O Rovoravriv-Boâas 

oby, e6bc, oxhafwbeic, Bâpite robe “Pobooobc, 

Năov mai rd Br eAbprov Epyovrat oi Todp- 

nou aa căs dubyvo»v Evrebdev body oxvh». 

Tobra sinâvros Wai Bebrepov ai rpizov, May 

drppâwoe, points ris, norătac popaLpă, 

ziy mepadiy rpabuarilet. Tov nâuzowy ete 

mb Tudor: wa 636y, Xveb yetpobpY05, md 155 

*pbobe, onwbnivet rii TĂI ărripatva, Xa 

pâăoac sic ză Lida, âmd rîe mms &nt- 

Bavey. Tbv EBayav oi “Pobocot Evriwos, %ai 

146. 5v mpânov îvramptătovrat oi eie Thy p6- 

_vov mons Ovljonovrae Abbtvrat, 

“0 Kafaoiy, ără rd Pofăy, RapAKIIObWE- 

voe md rov Smadâpny Ilobpfobhov Mayov- 

peăvoy, 8topite. 400 "ApGawrofhăpovs vă 

TaATi|S0bY Tă Bowxovptort. Kai, 75 adr voi 

zis e! mod Noepfpiov, Enuepovovrae, |laprs- 

avi), xorahabâvres rd Bowxovptori za Bij- 

avec robe îto phharac, reptrpiybpiCabat 

rhv Kobprmv, moep.obot Tobe Tobprode vai 

ode BtbyVOdY ebXOXOTATI. Toy Liz, peb- 

movra, sic ră âw Tod Lepnây-B65a, ebplo- 

oboi, x0i ATĂȚObAty zic Tă pOVzaTijpLov Tod 

“Angiov Tewpyiod 7 dota pittav, pă măy 

vidv mob mai rivale TO APXOYTY OV. Meră 

555 uâpac tpdacev nd ră botăw xi 6 

xohovehoc Kaânalv: etoîhev sie 7 Bovwxoy- 

pot Wă XPÂTOV WIWTĂYoY. Rin, sto foy mai 

ză Nouă otpazebuara Tâv “Poboowv uotpă- 

te. zovpExta, Xa TApOÂTt ste mode Bhd- 

obs x "A pbavirac, xi dv adrây abtdvet 

d 8v Bovxovpeorip GTpATIETIXĂV. Eira mEy-. 

meu mby Dyinay ele 7 Teăot, măxetdev sie ră 

Terpenodpyoy, nov, 7BOGXDYI0AS ri Baoi- 

o6ay, Ed Geâtocewc.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. PP. 451-2.) 

    

stantin-Vodă bolnav în mănăstirea Pre- 

cistei la Galaţi. Prind şi pe Chehaiaua 

lui Urfa-Valesi, cu alţi treizeci de Turei, 

şi ieau şi tunurile de la meterezurile Oto- 

manilor. Constantin-Vodă, deci, robit, în- 

dată, îşi râdeă de Ruşi, zicând şi aceia 

că: „Mâni vin Turcii şi vă gonese de aici 

ca pe câni“. Spuind acestea de două şi 

de trei ori, foarte neînţelepţeşte, un ofiţer, 

lovindu-] cu cuțitul, îl răneşte la cap. î 

trimet la laşi şi, pe cale, fără hirurg, de 

frig, i se face în rană cangrenă, şi, ajun- 

gând la Iași, din prieina rănii, a murit. 

L-au îngropat Ruşii cu cinste şi în chi- 

pul cum se îngroapă Domnii ce mor în 

Seaunul lor. 

Caramzin, din Focşani, îndemnat de Spă- 

tarul Pârvu Măgureanul, orânduieşte 400 

de Albanezi şi Români ca să iea Bucu- 

veştii. Şi, în aceiaş noapte de 5 Noiemvre 

spre ziuă, Vineri, ajungând la Bucureşti 

şi legând pe paznicii din afară, încunjură 

Curtea, se bat cu Tureii şi-i gonese foarte 

uşor. Pe Ghica, fugind el, îl află la hanul 

lui Serban-Vodă, şi-l due Ja mănăstirea, 

Sfântului Gheorghe, a Sfântului Mormânt, 

eu fiul lui şi cu câţivă dintre boierii lui. 

După donă zile a venit din Focşani şi co- 

lonelul Carazin: întră în Bucureşti în su- 

netul clopotelor. Apoi au întrat şi cele- 

lalte oşti ale Ruşilor; împarte puşti şi 

praf la mulţi Români şi Arnăuţi, şi cuei 

creşte oastea din Bucureşti. Apoi trimete 

pe Ghica la Iaşi, şi de aici la Petersburg, 

unde, închinându-se Împărătesei, s'a în- 

vrednicit de bună primire... 

  

MCCIV. 

Notiţă despre numirea ca Domn a lui Manoli Giani şi despre ciocniri între 

Ruşi şi Turci în Ţara-Românească (lupt 

„Ey sobre 6 Mavedrje Sepâăpns?, Kovs- 

zavutvodzohirje, ie 109 aDh46v ApXOVT0Y 20) 

Patra, dios Tod ANIGLOD Tâawri, Troy sie 

ÎI 
1 Valiul de Urfa, în Mesopotamia. 

2 Giani, 

a de la Comana). 

„„..Între acestea Manoli -Serdarul, din 

Constantinopol, unul dintre boierii de 

Curte ai lui Ghica, fiul elericului Giani, 

1207 

11769. 

sfârsit.
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iv Kporâfay xaiunnăuns. Obros, uaăv ră 

vevâueva 2y Bowxovpeorip, Tparo Grreiv Tv 
AbBevreiay rîjs Bhayias, vă ză ueoov rod Br- 

3iy-BaMoi, Kami-Krpăvn ( rw. bntoyero 

vai 100 zovwyeia) xi rod “Povortooxd3) 
T(ehezî-Ayă (6 mw zzoyero ăia r6oa), 

sai, 6mpo5oxijoae uni robe waddec rod Ila- 
pado»văbo», Ehafe map” abrâv îduta 705 dr 
împbhate ră mâyre pxăihima ră mâpav rod 

"Ohrov amd riv Entâpouiy râv Katorov. 

(O5roc vivace xXEzrac ro5s îvromiove Kpa- 
m66ac, 6no5, EvwO&vrec edapiOuote mio Ka- 

Câmorc, pară ij Ghaaty 70 Bovxovpeariov, 

asi Epopuioavres Îmorpiuâc xară Tv ele 

răs vic râdv Eyre ua5uinlov, mobe Za 
pbpay0%paay.) "EorâhOmsav roiwv ele răv 

MohSofavr(iy ră rotadra Epypaoa, pă rhy 
2mbBefalwsty rod Kami-Krpăvn mai rob Tte- 

denij” Av, otmvec Eypavav mai 76, ăv 8o0' 
î) AbBevreia sie răy May6hmvy, 0shovv Gunter 

oi ăpyovrec robe Mooy66o»c ăn rd Bou- 
XOLpEBTt. 

"Axobogyrac 6! sis Bovrovptori Mooy6ot 
Br. oi IwpyxroGhijdes Zovhdânoay robe xa- 

rotănrăa Tis Bhăoxuc, nat oi “Povortoox1)âse 

wo. Suhorpahijdes ijpracav mov LayipEv, 
Ca mai dvâpono»e dmb râs Enapylac ris 

Biayias, Prahopirla, Tedeopuăv wat "A prlec, 
Emepubăy mwas Katăxove ete ră vâpr 15 

Tyupym6bov (AmExovros and mo Bonxovpăori 
pas 12) vă Gvayatrioo»v iv Bpuiijv T&v 

Memdarobvroy Tobpuov' mă Exauay abră xai 
udrtdvagy eis ză uovasriptovy Koâuava, O! 

„ VeprpatoGăijdec val ot domoi IlapaSovvafr- 

mat, cabra uafivres, abwâpoiodnoxv zohvă- 

ptâpor Să vă Epopuiticoby ar adry. Orez, 

raba vadovrec, Enijyooav 7uic 2 Bowkovps- 

Sti vă robe orethaby Boridetay dă vă av- 
mraparaybăa. roie mohhoic. “0 Xmadăpns 

[obpfovhoc sine ze xodovip Kazaiv ru 

myaive uâvos rob pi mode "AMBaviras mai 
ăMhobe 6rhopâpovs" păi arobs donăy 0» 
rpopuăsac & Kofnastv ua rwac Kotăxove, 

vmivqoev 6 Ilobpfovhoc îă ră Kouava. PBă- 
G4yra XOvtă sis Td VOVAGTIĂ,pii, Thy ARIVEAOAY 
6.000 Toâpxor ete Eva rânov Gepă oi duo 

26057, %al, &TpOvoIjrOe Ezueodyrec, AATOXĂn:- 
rovat, 6o1jUvbuevo nohăă bră ris ronobeoias, 
"Erpoveddn ady 5 Ilobpfovhoc, Giaata bnnsrăc 
să riv mpooolav, G/aptoriay mai 4TOsta- 

aiay 7ob' Bizatoc ăn 6 Kbpros vai esta 
ai xploec ton. "EoovebOnoav E ai hot o! 
ady ară, oyeâdv 500, ai ci don Erbyov. 
“Qpumoav Borepov ot Todpnor xoi xară 165 

  

eră Ja Craiova Caimacam. Acesta, aflând 

cele petrecute în București, a început a 
cere Domnia Ţerii-Românești, cu mijlocul 

lui Vidin-Valesi, Capi-Chirani (căruia i-a 
făgăduit şi o sută de pungi) şi al lui Rus- 

ciueli-Celebi-Aga (căruia i-a făgăduit tot 
atâtea), și, dăruind şi cadiilor de pe malul 

Dunării, a luat de la dânșii ilamuri (po- 

runci) că a păzit cele cinei judeţe dincolo 
de Olt de năvălirea Cazacilor. (Acesta numiă 

hoţi pe localnicii Craiovei, cari, unindu-se 

cu puţini Cazaci, după luarea Bucureşti- 

lor, şi pornind hoţeşte asupra celor din satele 

celor cinci judeţe, le-au jefuit.) S'au trimes 
deci la Moldovangi astfel de serisori, cu 

întărirea lui Capi-Chirani şi a lui Celebi- 
Aga, cari seriseră şi aceia că, de se va 
da Domnia lui Manoli, boierii vor goni 
pe Muscali din Bucureşti. 

Aflând Musealii din Bucureşti că Giur- 

giuvenii au robit pe locuitorii Vlaşcei şi 
Ruseiueliii şi cei din Silistra au răpit 

multă zahereă, vite şi oameni din judeţele 
Terii-Româneșşti, Ialomiţa, Teleorman şi 

Argeş, trimeseră câţivă Cazaci în părţile 

Giurgiului (departe de Bucureşti două- 
sprezece ceasuri) ea să oprească pornirea 
Tureilor ce prădau; au făcut-o şi s'au așe- 
zat în mănăstirea Comana. Cei din Giurgiu 
şi ceilalți Turci dunăreni, aflând acestea, 

sau strâns mulţi la număr ca să plece 
asupra lor. Cari, aflând acestea, au vestit 

pe cei din București să li trimeată ajutor 

ca să poată sta împotriva celor mulţi. 

 Spătarul Pârvu a spus colonelului Carazin 
că vine şi el și cu alţii înarmaţi; cu aceștia 

deci unind Carazin şi pe câţiră Cazaci, a 
plecat Pârvu la Comana. Ajungând lângă 
mănăstire chiar, l-au întâmpinat 6.000 de 

Turci la un loc vale și noroiu; şi, căzând 

aceștia asupra lor; cari nu erau înştiiaţaţi, 
îi taie, ajutaţi fiind mult şi de starea, lo- 
cului. A fost deci ucis Pârvu, pe dreptate, 

pentru trădarea, nerecunoştința şi rebe- 
liunea lui; căci Domnul e drept și drepte 
judecăţile Lui. Ci au fost uciși şi alţii ce 
erau cu el, la 500, şi ceilalţi au fugit. 

Au pornit apoi Turcii şi asupra mănăs- 
tirii Comana, ca să strivească şi pe Ca- 
zacii de acolo, dar, neisprărind nimic, cu 

multă ucidere a lor, s'au întors la Giurgiu.



novaarnpto» Kop.ava, tă vă xararpondowat 

„ai robe Ev abrâ Kobăzove, dA 0b52y ăvu- 

ouvrac, Wsră Tohbv p6vov robe, Exravidov sie 

ră [xiprpmtoGov. "Enţevero radra napă 1 nora- 

up Siwobyx, mepi ră tt rod Aexewfpiov.... 

(Atanase Comnen, Ipsilanti, o. e., pp. 452-8.) 
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Sau făcut acestea lângă râul Siniuhea 

(sic!), pe la sfârşitul lui Dechemvre... . 

MCCV. 
Notiţă despre aducerea la Bucureşti a lui Manoli-Vodă şi retragerea lui 

precum şi despre lupta pentru Bucureşti. | 

„„Lpapobst 1 vâp Befipa Xahii-llaces 
6 Rami-Kipâvns voi 6 Teherij- Avăe ză 

ră bnip rob Movin, mpoobtvres dr adTos, 

v tvr nene ris Bhayiae, Dede “părpet robe 

Apovras vă Bbâmaty Exetfev robe “Poboaobe 

oixeta vvâmet, za Bee eioaxovolei. “O 
Xa)i-llaooâc eiye oxonăv vă abfievraboy) 
rov Maren-Boâz 1, dh), rijv brâoysotv 6hEzwy, 

perentubaro by Mav6hwy sis md Ilarăâanr 

vai, ăxoboac al map” odroă ră ră, EXp55- 
mate vă zmyaivo»v pati, vă răv “Povorţobx- 

Niv Teheni-Aă sie Bovxovpecrt pă 0rpa- 

dv ai vă napaniviom î Mavohqs robe 

ăpyovrac pă "ppămuuară ro» eic riv Anodiotiy 

râv Mos/6âwv, ai vă zobs fonfianbv ăv 

abrijv uă rbv oby adrois orparăv. "Anehdâv 

oby 5 Mavshme ets mb “Puvortobat nai Fa 

mepăouc rdv Aobvafrw sie md Dxipintofov 

zăvy Tfehemi-Aă vai pă 18 XtĂ. GTpATod» 

dare ris eis ri Bonnobpâort. Kaf? 03bv 

azavrioas 6 Mayo Bhăyovs d“ potzabs, 

zipae dv adrâv mic ăpyovo Ghăpote, R1- 

pativv vă Evwfoby pă Tv oBoopavitby OTpa- 

mw vă vă BuoyOotw Exeiev pi Mooy6fot, 

D249%V05p.2V0S abroic mapă rod Baothios 10) 

hăe ămotbds, Îv md Xău0w, Xa Rohe Rol 

vâs, dv zapazobooby. Lada Extareihas tă 

40 ăpotnây, mapocâueve Tip AROApIOWY, AY 

îmet5f, zapehdocâv 86320 Tueny, cb5einv 

ENafey, ărăgovov ri mpbe ră Bobiobpeat: 

mopetay, Kai dea, mbhoawzec zis ză %sâioy 

zd zpb med uovastnpio» Bazaptori, AXipti- 

a zis Mos6fote, Ghirots obs Gwpupouteirat 

mheur€ 090Âp6s, Văv TObT(D Tis Toy Tobp- 

my, vauitovrec 7ijy Vp idiav, eloso/ovat 

ă Iles od ist 
> ă 

GHoz 705 poarta: &h 
za mb Bounoopăati ăzb , 
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1 Ghica. 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

„„.. Seriu către noul Vizir Halil-Paşa 

Capi-Chirani şi Celebi-Aga iarăş pentru 

Manoli, adăugind că, dacă el va ajunge 

beiu al 'Ţerii-Româneşti, va serie boierilor 

să gonească pe Ruşi cu înseş puterile lor, 

i va, fi ascultat. Halil-Paşa aveă de gând 
să facă Domn pe Matei-Vodă, dar, ţinând 

samă de această făgăduială, a trimes să 

aducă pe Manoli la Babadag şi, auzind 

acestea şi de la el, i-a poruncit să meargă 

cu Rusciucli-Celebi-Aga la Bucureşti cu 

oastea şi să îndemne Manoli pe boieri cu 

scrisorile lui pentru gonirea Muscalilor, 

şi să-i ajute la aceasta cu oastea ce eră 

cu dânșii. Plecând deci Manoli la Rusciuc 
şi trecând Dunărea la Giurgiu cu Celebi- 

Aga şi cu 13.000 de oameni de oaste, 

au pornit spre Bucureşti. întâlnind în 

cale Manoli ţerani români, a scris prin ei 

boierilor români, îndemnându-i a se uni 

cu oastea otomană pentru â se goni de 

acolo Musealii, făgăduindu-li de la Îm pă- 

ratul multe răsplătiri, dacă vor face-o; 

şi multe pedepse, dacă nu vor ascultă. 

Acestea trimeţându-le prin patruzeci de 

ţerani, a aşteptat răspunsul, dar, de oare 

ce, după trecere de douăsprezece ceasuri, 

mau primit niciunul, au grăbit calea lor 

spre Bucureşti. Şi deci, ajungând în şesul 

de'naintea mănăstirii Văcăreşti, sau întâl- 

nit eu Muscalii, fiind puţini; se ineaieră 

un războiu grozav, şi în acesta unii din 

'Furei, socotind că an şi câştigat biruinţa, 

întră în Bucureşti pe la Podul-Caliţei, ca 

să prade; dar, întâmpinându-i Ruşii din 

Bucureşti, îi taie şi-i izgonesc. Fugarii.ajun- 

gând la Văcăreşti, găsiră pe ai lor încă lu p- 

tându-se; dar, şi, fiindu-li frică pentru fuga 

acestora şi de multă luptă fiind obosiţi, au 

început a-şi căută în fugă mântuirea. Sa 

“A
 

yu
: 3.
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început,
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mhstora Boa Lâna. Ele 02 riv Bhagiay, e00ds 
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miv Apborpav âtă ij îhoaty 705 Bovxov- 
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gândit mult Celebi-Aga să-i încurajeze, dar 
nimeni nu eră, să-l asculte; deci, fugind şi 

e] cu ceilalţi, au ajuns iarăş prin Giurgiu la 
Rusciuc, şi a scris Celebi-Aga lui Halil- 

Paşa că, pentru că nu aveă cu el tunuri, 

de aceia n'a putut să se lupte oastea lui. 

Iar pe Manoli făcându-l Vizirul să vie la 
Babadag, iarăş i-a dat firman să cârmuiască 

cele cinci judeţe ale Craiovei, cu titlul 

de Vlah-beiu. Şi, făcând mărturie (cum 

făcuse şi Constantin Mavrocordat mai nainte 

pentruMoldoveni) că Românii nu l-au ascul- 

tat şi că s'au unit cu Rușii, și acesta seriin- 

du-le Halil-Paşa Sultanului, sa dat şi a doua 

fetvă şi poruncă să se robească ei ca 

răsculați, cu femeile şi copiii, Muntenii 

şi Moldovenii. Tatarii deci au lovit în 

bejeniile de la Orheiu și Lăpușna, Pinuturi 

ale Moldovei, şi au robit fără de număr 

de mulţi, şi Turcii dunăreni toţi, întrând 

în judeţele 'Țerii- Românești, au robit fără 

de număr de mulţi. Muntenii și Moldovenii, 

neputând sta împotrivă Rușilor, Ii s'au 

supus de bună voie, dar, când au pătimit 

această tiranie a Otomanilor, pentru 0 

greşală fără de voie, unrându-i foarte, 

au plecat Mitropoliţii și boierii Țerii- 

Româneşti şi ai Moldovei la Petersburg, 

rugându-se să-i libereze din robia otomană; 

astfel de roade le-a adus furia de Domnie 

a lui Manoli. 

Fiindu-li Otomanilor nesuferit să nu 

stăpânească Țara- Românească și Moldova, 

le tulburau zilnic prin Tatari şi Turcii 

dunăreni. Deci, fiind la Iaşi general-locote- 

nentul Stoffeln, a venit şi a iernat cu un 

corp rusese la Movila-Răbâii (Hantep2), 

ca să împiedece năvălirile tătărești; apoi, 

plecând la Tomarova (Reni), a ars-o, şi 

vitele ce erau în acel Ţinut le-a luat ne- 

mijlocit; a prădat şi 'Pinutul Ismailului, 

luând cu el foarte multe vite. Iar în 

"Tara-Românească, îndată după înfrângerea 

lui Celebi-Aga, a hotărât Halil-Paşa oaste 

de 13.000 din Silistra pentru a luă Bucu- 

reştii; eră atunci la Bucureşti general- 

maiorul Podhoriezany. Se apropie deci 

"Pureii de Bucureşti; îi întâmpină maiorul



oi Todpxot sie mb Bovxovpsort' ănavră ad- 
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ddwyăpifp.ov 705 oby adr orparod, Epovebdr 
6 "Avpâr. ”ErpOmoev 2v robrote zpbs forBerav 

rod 'Avper 6 smevepăd-wanjtâpos” oi Tobpxot, 

woânbevrec ămă rije rporns mpooâ6hne 70 - 

emheâdov, Erpăznsav sis (povijv. Av dvrapot- 

fly Gpuinoav oi “Pobooot sis ră Puipywtaâov, 

xaneuo5oay adr GXOXAmpoy wati pă ră ne- 

piemua ozirua rob Xartij-Xohijh- A xai 

md magi, hiv rob xiorpov, wa Gha tă 

mtupriata, xod dmijvorţav AT or Lo, 

mohoâpiOua Brapâpov stă Kai 7056 WATUl- 

ars wptotavobs, BhăYobe.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. 6. pp- 455-7 ) 

Anrep şi ucide din ei 1.500, şi, luptân- 

du-se cu ei cinci ceasuri întregi, ne mai 

având cei cu el praf şi gloanţe şi fiind puţină 

oaste cu el, a fost ucis Anrep. A venit 

între acestea în ajutorul lui Anrep gene- 

“ ral-maiorul; 'Turcii, înspăimântați de la 

cea d'intâiu descărcare a tunurilor, sau 

pus pe fugă. Pentru pedeapsă au pornit 

Ruşii la Giurgiu, l-au ars împreună cu 

faimoasele case ale lui Hagi-Halil-Aga 

şi cu geamia, afară de cetate, şi toate 

ciftilicurile (feudele), şi au luat din ele 

vite multe de deosebite speţe și pe locu- 

itorii ereştini, români... . 

MCCVI. | 
Notiţă despre sosirea Turcilor în Bucureşti şi îndemnul de supunere către 

Manoli- Vodă. 

„05 iv 88 ăNhă nai ri ze7 "avobapi55 

&pumoav mă rd rpirov eie ră Booxovptor! 

pete maoaădea vă 20 th. OTpatod, nai &- 

maboay mai miwvae wayohădee To Bowxow- 

pzoriov' xai XOLVonotodat pvi(pEoTov 3” 05 

mpooenâdo»y robe Bhăyows eie Ti) DROTALȚIIV 

rîs Ilâproc, pă ri Dn6oyeot tptetobe &ov- 

Sooiae ai Soprouv rod Mavhm sic A5d06y- 

my. PAM 6 sie mă Bowxabpâor! “Revepăh 

Luariy,  zarazohepiijoas xai „araotpâac 

mheiorovs abtây, poyetv ATiu.oc AITTVâTYISEY, 
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vară me xi. ARYA...» 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. p: 457.) 

„„.. Ba încă la 25 Ianuar au pornit 

iarăş a treia oară la Bucureşti trei Paşi 

cu 20.000 de oameni de oaste, şi au ars 

şi unele mahalale ale Bucureştilor; şi 

publică un manifest prin care chemau pe 

Români la supunere faţă de Poartă, cu 

făgăduiala, de scutire de bir pe trei ani 

şi orânduirea lui Manoli ca Domn. Dar 

generalul din Bucureşti, Zametin, luptându- 

se cu ei şi ucigând pe foarte mulţi dintre 

ei, i-a silit a fugi fără cinste, lăsând în 

şesul luptei toate bagajele lor, căruțe pline 

de provizii şi de unelte de războiu, ani- 

male şi altele, mişcătoare şi nemişcătoare.... 

  

 MCCVII. 
Notiţă despre lupte ruso-turce lângă Galaţi şi arderea oraşului. 

„„.“9pparjoay pară zabră. siwec “Poboov! eic 

ziv Exopylay vis "lapathas” dyras abrobe 

mpbe ră motan Sapt, Azijyemoz ră ază 

"Impathas orpanurinây, brd 7 eat Tod 

Impai-uovpao:t 'Azsij-llacatals, pă ză 

vă Ehafey etăvoiv zii posorlg 295â09. Î- 

veupoTifir 26heyoc vortop' oi îv 70 Lac: 

“Po5oa0t, ărobonvres 7y ATD20y 70) 20)&W.0), 

îpâizay ănpozhaatov ză Lahti va Spun 

oav sie 7) sânoy 205 TONEWaD, AnEyova 

1 
1 „„.. Au pornit după acestea unii Ruşi 

în judeţul Brăilei ; fiind ei lângă apa Siretiu- 

lui, i-a întâmpinat oastea din Brăila, supt 

chehaiaua Brăilei mubafizul A băi-Paşazad?, 

pentru că luase ştiinţă despre înaintarea 

rusească. S'a încăierat războiu noaptea: 

Ruşii din Galaţi, auzind lovirea războiului, 

părăsiră Galaţii nepăzit şi porniră la locul 

luptei, depărtat de Galaţi de bună samă 

un ceas, întru ajutorul consângenilor lor. 
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după 

25 Ianuar.
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av. Tadra uafiivrec oi amehdovree sic răv 
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(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., pp. £57-5.) 

| 
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A petrecut noaptea aceia le Giurgiuleșt 

pe râul Prut Daghestanli-Ali-Aga, (căci 

ca: Hambar-emini şef de depozit, păziă 
cu oaste depozitele de la Giurgiulești de 
atacul Ruşilor din Galaţi, cari adesea ori 

porniau şi răpiau din depozite zahereă, dar 
în silă n'au putut pune mâna pe depozite, 
şi pentru că eră la mijloe râul Prut şi 
pentru înalta aşezare a depozitelor, fiind 

plană partea din potrivă). Un ţeran moldo- 
vean, venind din Galaţi, i-a dat ştire că 

Musealii au plecat să se lupte la un loc 
cu ai lor şi nu e nimeni în Galaţi. Pentru 

cave în grabă vine la Galaţi cu oastea 
lui, loveşte pe locuitori, dă foc şi arde 
casele toate; a găsit numai două tunuri 
ruseşti săcăluşe şi două harabale nouă 

pentru gephaneă (praf). Acestea aflându- 

le cei ce plecau la Siretiu ca să se lupte 

alături cu ai lor, apropiindu-se şi văzând 
'de departe focul şi necunoscând numărui 

armatei otomane din Galaţi, părăsind încă 
în cursul nopţii războiul, sau retras la 

Iaşi... 

MCCVIII. 
Notiţă despre luptele dintre Ruşi şi Turci la Brăila. 
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„.... Prinzând curaj «din aceasta Turcii, 

au început din Brăila să se gătească pentru 
aşi. Aceasta aflând-o generalul-locotenent 
din laşi Stofteln, s'a hotărâtsă li iea înainte; 

în cale unindu-se cu corpurile garnizonate 
la Focşani alelui Podhoriczany şi Potein- 
chin, ajunse la Brăila, şi, luptându-se 
împotriva Tureilor, i-a silit să fugă şi să 

se închidă în cetate. N'a avut chip să o 
asedieze, de oare ce şi, plecând grabnic 
din laşi, n'a luat cu el cele de nevoie pentru 
încunjurare. Deci, arzând tot bulevardul şi 
depozitele şi luând zahereaua din lăuntru 
şi vitele şi oamenii, la trei zile după xeni- 

rea, lui s'a retras. Turci erau IL? mii; au 

pierdut trei tunuri, au fost uciși peste o 

mie, iar mulţi s'au şi înecat în Dunăre, 

şi dintre fugari mulţi au murit de răni....



A md mob mode zhidoc 5 fjobyatov 
o! Tobpuov' Gfev dă vă ăzopoov veav mtvă 

brontevoutvrv Epodov sie ră [lpothafov, : 
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(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p „ 458.) 

MCCIX. 

De mulţimea lor cea mare nu se stâm- 
părau 'Pareii; deci, ca să scape de noul 
atac ce bănuiau contra Brăilei, pleacă şi 
a patra oară împotriva Bucureștilor... 

Notiţă despre retragerea a Ruşilor din Bucureşti. 

„Era. werazây,zerat d “Povavrlăp Xa răy 
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(Atanase Comnen Ipsilanti, o. €., p. 459.) | 

.„„ Apoi trimete Rumienţov şi după 

oastea din Bucureşti și Foeşâni, ca să nu 

fe biruiţi, puţini fiind, de către mulţii 
Otomani cari alergau din toate părţile. 
Retrăgându-se din Bucureşti Ruşii, au 
poftit pe toţi locuitorii să-i urmeze cu 
lucrurile lor, ceia ce sa şi făcut, şi au 

rămas la, Bucureşti bătrânii şi bătrânele 
cari au vrut, iar cei ce san retras cu 

Ruşii au ajuns în siguranţă la laşi.... 

MCCĂ. 
Notiţă, despre încercarea de a face Domn al Moldovei pe Mihăiţă Racoviţă 

şi robirea de Turci a ţeranilor. 
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rodro mb înpibadev 6 pete-ieevdrje. lizov 

27 re meitadă md: "Av 6ep0ije riiv re- 
voveiay ari mpă zod vă 3uw/Bobv ot “Pobo- 
sot &ad ră Dido, ai zăţae si mb Poti 

dvi vă mpocratoge, xahâe 08 mpoorâtovy, 
zobe sie tăc metevae împpolnov Tv EVTo- 

ziwy, vă EXBovy ete răe popac Toy, „iiate 

fefmrarza vai Thy Apayonaviav ai Ti AO- 

oBeoiay, 2£ airiac zîs fjjewoveiac abrije 

nod pavractoronobyrec a didovy>. Kai 2- 

-be pâv îimoooe iv ovp.6onijy wow 6 GE 

îmbeie Keaytâc, mpooxahtsas 2056 prjdEvrae 

ămpoinovs pă brogeoty ăoraheias, tGte- 

oayras val îtehBâyne, zobs ăvâpazoiilet 0 

zu ubră arparbs vai Xnovros cod Ke/aită. 

Paza paBâyzec ot zapă râ Spit, Podooot, 

îpopuâa! Mal XATANURTOLGL =0d6 'Tobprobs, 

  

„„.. Sa retras şi de la Focşani după 
porunca lui Rumienţov oastea rusească de 
acolo şi a poposit la malurile râului Siretiul. 

A bdi-Pașa-zadt,. care sa pomenit și mai 

nainte, păzitor al Brăilei, aflând acestea, a 

trimes pe Chehaiaua lui la Focşani cu oas- 
te. Aceasta afiând:o Vizirul Halil-Paşa, 
a vrut să facă Domn al Moldovei pe Dra- 

gomanul Porții, beizadeă, Mihail Racoviţă, 

“şi în locul lui să orânduiască alt Dra- 

goman; aceasta a propus-o Reis-Efendi. 

l-am zis beizadelei: „Dacă primeşti a- 

ceastă Domnie înainte de a se goni Ruşii 

din laşi şi mergi la Focşani, ca să 

chemi, cum ai poruncă, pe ţeranii din 

bejenii ai localnicilor, să vie la satele 

lor, pierzi foarte sigur şi Dragomănia şi 

Logofeţia, din pricina Domniei aceleia 

pe care în fantazia lor ţi-o dau“. Şi el 

a ascultat sfatul mieu; iar zisul Chehaiă, 

chemând pe zişii ţerani cu făgăduială de 

siguranță, ei încrezându-se și ieşind, îi 

robeşte oastea ce eră cu dânsul şi fără 

voia Chehaialei. 

Acestea aflându-le Ruşii de la Siretiu, 

pornese şi lovese pe Turci şi scapă din 

1213 

1170, 

după 

25 Tanuar 

1770, 
după 

35 anuar.
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17170, 

vara. 

1770, 
vara, 

mat &hevfepodor zis oxhafiuc mhelorabe 16 

vixudhorotvroy, ode miyuc dv en p6haboy 

oi 'Todpxor ănononioa sis nb llpothobov, 

mode 8 EhevdepoBăyras oi ăzijţomgov ot Pobo- 

oo sie md Tiăot.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. p. 460.) 

robie pe foarte mulţi din cei prinşi, pe 

cai nu apucase Turcii a-i duce la 

Brăila, iar pe cei liberaţi i-au dus Ruşii 

la laşi... 

MCCXI. 
Notiţă despre aducerea lui Manoli-Vodă ca Domn la Bucureşti. 

„„2Axoboas” 5 Betipne ri ămb ră Bobxow- 
ptort ăvaybpnotwv rây Poboarov, Ereupev ebdds, 
âxă zohiiy zapaxivnat rod Crăwrtăp- Ava 
of, Kani-Krpăvn oahaxăpnv pă râs omyualas 

rîjs AbBevretac xai 2orixwos răv Mavdhmy an 

ris KpamoGac mai siotjifdev eis mb Bowxo»- 
păart e jeny: dvbproe 88 6 Betipqs xăi râv 
zpoâftjsvra “Pobwenm-Bahoi Meyper-lac- 

căy vă wpohărryj ră Bovxobptort pă OTpaTâv,... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, 0. c., p. 460.) 

| „... Auzind Vizirul retragerea Ruşilor din 

Bucureşti, trimese îndată, după multa în- 

demnare a lui lenicer-Agasi, pe Capi- 

Chirani salahorul cu semnele Domniei şi 

scoase pe Manoli din Craiova şi veni [acesta 

la Bucureşti ca Domn; ci a orânduit Vizirul 

şi pe zisul Rumeli-Valesi Mehmed-Paşa 

ca să păzească Bucureștii cu oaste... 

MCCXII. 
Notiţă despre numirea unui nou Mitropolit muntean și chemarea pribegilor. 

„+. Zeqnet oby 6 Mavâhme ănd răv llazpră pp 

Becâdatov vă orsihm Exioory dă vă ueraredi) 

ete ciy Mrrponohv ris Obyipofhajias 6 

“Pruyixov!, u& ză vă etyev dvaxopijo sis ră 

Ilerepnodprov, &s etprrat, 5 Obywpobha/lae 

Tprgâptoc” mai în uăv Exdoate BEcâ6m, A 

abrăc 03 Empohafe vă xptodi, AvB&vrrc, pe 

ză vă tă On ueră utnpăy napă rây “Poboowy. 
“Errpaţe 6 moi sic ză Ilpuoobby vroniove 

'ăpxovrac (moMoi ăp adrâv ueră iv Epo- 

50vy râv “Pobocwy, pofnbevrec rijy napă T&vy 
Tobpawy îvăeyopevny yevăodat oxhafiavy, Epo- 
ay ete rd Ilpoo66y, mov rîjs Obyyaplas, 

dnoxetuăvns rii Baoioog. Mapia-Tepela, 

umepi .rob Kaioapos râv Newrtây, 'lwo1ip), 

ovuBovheboy ră vă bnotay0oby xai vă EXGowy 

ci Bovxobptori. Aăy fxovoavy obre răc Gbp- 

fovhds, ore răs broaytoete, obre răs dret- 
hăc, ri ExGaow rob mohEwob mpoouevovrec, 

at poGobuevot răc râvy Tobpxoy Enmpeias 

ai. bnonrevâuevot răc BoMâryras. “0avy a5- 

ros dwolpace răs uwoiac Toy eis Tobe Ytay- 

vtăpobs rod Brăwiov,... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. pp. 460-1.) 

  

! fot Grigorie. 

  

„„.. Deci cere Manoli de la Patriarhul 

"Teodosie să trimeată ecdosis (îngăduială) 

ca să se strămute la Mitropolia Ungro- 

vlahiei al Râmnicului, de oare ce se retrăse- 

se la Petersburg, cum s'a zis, al Ungrovlahiei 

Grigorie; şi ecdosis sa dat, dar el n'a 

apucat a se unge Domn, ca unul. ce a 

fost gonit după puţin de Ruși. 

Ci a seris şi la Braşov către boierii 

localnici (căci mulţi din ei după năvălirea 

Ruşilor, temându-se de robia, ce eră, aştep- 

tat de la Turci, fugiseră la Braşov, oraş 

din Ungaria, supus Împărătesei Maria- 

Pereza, mama Chesarului Nemţilor, Iosif), 

sfătuindu-i să se supuie şi să vie la Bucureşti. - 

Nau ascultat însă nici sfaturile nici făgă- 

duielile nici amenințările, aşteptână cum va 

ieşi răsboiul şi temându-se de uneltirile 

Pureilor şi bănuind şireteniile [lor]. Deci 

el a împărţit moşiile lor la Ienicerii 

Vidinului....



MCCXIIL. 
Notiţă despre moartea lui Mihăiţă Racoviţă. 

uuOvioner pă 2avohy 6 neitadie nai Apa- 

vowâvos ri llâpras Meyaij “Ponobirtae, 
vai 6 Betipns XaNiN-Ilucoâc weranepnerat 

ămă rhy Îl6hwv râv yEpovra Suxphărov Ka- 

partăv moi mă wăpvet Apo'țawâvav.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 467.) 

„... Moare de ciumă beizadeaua și Drago- 

| man al Porții Mihail Racoviţă, şi Vizirul 
| Halil-Paşa trimete să se aducă din Țarigrad 

bătrânul Scarlat Carageă şi-l face Drago- 

| Man... 

MCCXIV. 
Notiţă despre noi lupte lângă Bucureşii. 

„.2Aveyopnoev eira moi 6 Iorsumty ătd 
rb Bovwovptart, naldoc wi 6 “Penviv ămd ri 
Fobpoay, val ăvrawdmoav ui ot. no pă rd 

orportoriuv rue eie ră Bovxobptori' ovy- 

mporeirat mâheuoc uă robe Tobpxovc 6nod 

1X0ov and ziv Xobpoav îrrâvrar ct "0du- 

wave Wa webţoby, vi) îvvqf&vrec  ăvrEgerv 

ce ră porăy rây Moody. "Epovebinsav 

500 zai îyuahoriodnsay 21. Eizov cepac- 

Spiiv robe mhv "Appâr-llaooây, reuoveb- 

oayra eie riv "Apablay. "Ex mov *Pobocuvy 

2wovebâncav 4l va EzMijge0noav 104. 

Ric xatpăv 6nod ot Tobpxot, ăvaxopi,o4vTec 

mb iv Xobpoay, Gpumsav, be etprtat, ete 

md Bowxovpiori, îv rabre XXĂG Ga T0bp- 

mov, &.000 înzixod xi metunod, md tb 

Toproxdi dtamhedoav rby Aobynâwv sie Ti 

"Ohzeyurtay, îpopuinoe xară rîje exupylae Ths 

peratb râv norauy "Apriec za Taânuirtac 

nai Neymotari. “O rpevepă) “Peâanân, EGTăAN 

ete foijatay rod îxsioe imptopâvab 1XGIEhOD 

Ilevedpay, vai, phăcas eie xatpây, Tobe Ya 

rezoh&umoay vai ovyâvrae mode tâiwtav u5/pt 

rod Aovvâfeoc. 'Erpovebinoay Tobprot 250 xai 

Irppahoriodjozy 59: mode Exîpav at “Pobosct 

550 'mqhefdhavs wi 3bo udâne vă YXan- 

Îsdec, noi Eva Gps zapobTt: dm robs 

*Pobaoovs îpovebâmoav 11 ua Ezhrpro0noav 

850... 

i „„.. Sa retras. apoi si Potemehin la 

! Bucureşti, ea şi Repnin din Giurgiu, şi 

| Vau întâlnit amândoi cu oastea lor la 

| Bucureşti; se încaieră războiu cu Tureii 

| ce veniau de la Giurgiu; sunt învinşi Oto- 

| manii şi fug, neputând să se: împotrivească 

i focului Musealilor. S'au ucis 500 și s'au 

| prins 21.. Aveau ca serascher al lor pe 

| Ahmed-Paşa, care ocârmuise în Arabia. 

1 Dintre Ruşi sau ucis 4l şi sau rănit 

| 104. 
i În vremea ce ureii, retrăgându-se 

| din Giurgiu, porniră, cum sa spus, spre 

| Bucureşti, tot atunei alt corp turcesc, 4.000 

! de călări şi pedeștri, din 'Purtueaia trecând 

Dunărea la Olteniţa, a plecat spre judeţele 

dintre râurile rgeş şi Ialomiţa şi [la] Negoi- 

eşti. Generalul Revschi a fost trimes întru 

ajutorul celui orânduit acolo, colonelul 

Ponelmann, şi, ajungând la vreme, i-au 

bivuit şi, fugind ei, i-au gonit pănă la 

Dunăre. Au fost ucişi 250 de Turei și 

prinşi 59; li-au luat Ruşii două tunuri 

şi dovă căzuţi cu ghiulele şi un butoiaş 

cu praf; dintre Ruşi au fost ucişi || şi 

răniţi doi....   
(Atanase Comnen Ipsilanti, 0. c., pp. 410-1.) 

  

MCCXV. 
= În 

  

beitagei Cantemir. 

DĂ cope, 40.000 iazixcd za 8.000 

meterod, ui oepuoripry 1 Tpele zadoădsc, 

zbaoay navă sis răv R0Tauv Awzoficta 

eic ri roy Iloztart, ij 17 'Ozrospio», â 
3 

tă 

_ Notiţă despre, o nouă luptă ruso-turcă pentru Bucureşti şi isprăvile lui 

| „„.. 'Pureii, 40.000 de călări şi 8.000 

| de pedeștri, cu serascherul şi trei Paşi, 

| au ajuns lângă râul Dâmboviţa, la satul 

| Popeşti, în ziua de 12 Octomyre, ca să 

1215 

17%0, 

iarna. 

1171, 

vara (lunie). 

1771, 
Octumbre.
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1773, 

17 Novem- 

bre. 

vă îpopuiiooby eie rd Buwnovptari, “0 ronc- 
rijpitis-mevepăd Aeoty, pbhat 70 Bownob- 

peoriov, dă vă robe mpohăâ îbpuimoe xar 

AdTGV, Xai, XOTARONEBĂOIE WE Tây TONA, 
robe Epwyădevoe, vai xarexhetolijoay eie ră 
wereţiltia rod orpurontăov roy. “pupoay ot 

“Poboooi xară rây perepiliov' robe Eobpay 
oi Todpzov nohbăptâwa cânta, Gh ră T6- 

mia Tây “Poboowy Exaţay ră. rObputua vă 
ATpaxTiGoby, vai Ontratuv ni “Pobsout ră 

orparânedovy. "Epovebâjoav 1.000 'Tobpxor, 

z0uda6o6msay 150 za 200 Bobiyapor, XEp- 
fu vai Ilocyăxor xi 1.000 Bidyo vai 
Ileyăâvor,  ârob say uă ră poi Tây 
'0dopavâv. "Emijpay ot “Podooot 14 rrjheâ6- 

Xooe moi bn&proNha Goia, îijroL Edodua, 
xai ăXAa pobxa oimaoroti0rjoav oi orpartă- 
mat “Podooot. "EpovebBrjoay “Podscot 59 xai 
2rpabuartodmoay 189. Rarediwtav o! “Podooot 

robe poyâsac Tobpuove foc sie rijy 2OWljv 
Emobpoa, mal, po6rbevrec, ăomoav mb Exsioe 
orparâneâdv rovs wat dEmhevoav Thy A0b- 

vabiw, mat moMhai ei adrăy Enviyrjsay. Ebpov 
oi *Pobooot sic riv Emobpoa Tqheâdhovs 
zpobrlivove 50, 2 poprăpta, ohvipiâpa ă- 

voaaia rad mohtuo», natiuăâ rLovbăda 

1.600 ai &hebpr rtovâăna 1.650 xai 6dac 

915. Tă orparebpara oixeronorijOqoay dA 

ză ăia, dat ăuătus 1.000, Ev aic 1joav 

ră Tpăp.ara râv naooidoy. Eic adrodc G- 

Aooe ros 2v rii Bhoyiq noăuove 6 Kavre- 

pipe măyore jo napây mal măvrore îjy- 

ponă6-noe, xaBâs wait oi Nonoi dpprtăhtot, 
"Eryăvero rara xară pijva 'Oxroâptov.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti o. c., p. 475.) 

  

pornească spre Bucureşti. Generalul-locote- 

nent de Essen, guvernator al Bucureştilor, 

a pornit asupră-li ca să li iea înainte şi, 

bătându-i cu tunurile, i-a pus pe fugă, 

şi s'au închis în meterezurile taberei lor. 

Ruşii porniră asupra meterezelor; li-au 

luat 'Tureii multe tunuri, dar tunurile 

Ruşilor au redus la tăcere pe cele turceşti, 

și au supus Ruşii tabăra. Au fost ueişi 

1.000 de 'Turei, au fost robiţi 150 şi 200 

de Bulgari, Sârbi şi Bosniaci şi 1.000 de 

Munteni şi Moldoveni, cari erau eu bagajele 

Otomanilor.Au luat Ruşii 14 tunuri şi foarte 
multe bagaje, adecă lucruri de mâncare 
şi alte postavuri şi le-au însuşit soldaţii ruşi. 

Au fost ucişi 59 de Ruşi şi răniţi 189. 
Au gonit Ruşii pe fugarii turei pănă la 
satul (sic) Giurgiu, şi, temându-se [aceştia], 
au lăsat tabăra lor de dincoace şi au trecut 

[înapoi] Dunărea, şi mulți s'au înecat acolo. 
Au găsit Ruşii la Giurgiu tunuri de bronz 

50, 2 mortare, multe lucruri de nevoie la 

războaie, ţuhali de pesmeţi 1.600 şi ţuhali 

de făină 1.650 şi 915 boi. Oştile şi-au luat 

toate bagajele, adecă o ie de căruţi, în 

care erau lucrurile Paşilor. În toate aceste 
războaie din Tara-Românească pretutindeni 
eră de faţă Cantemir şi pretutindeni se 

arătă şi viteaz, ca şi ceilalţi ofițeri. A cestea 

s'au făcut în luna lui Octomvre.... 

MCCĂVI. 
Notiţă despre scoaterea viitorului Patriarh de Constantinopol, Samuil, din 

„casa Doamnei Ruxanda“. 

a... Ynoypăţavrec oby xai Govhiwoavreci, ă- 
mîjidov cwvăâua mpbe roy xbp Zayovih2, xe- 
xpouunsvov eioeri etc ră onirt tije Aduvnc “Po- 

Eăvâpas 5 (ânzp Eu.aGov o! apytepeic mapă Tod 
xAqpiod Baotheiov), xai rivavov eis ri 

Ilpray dă ză obyqdec na6ăă, Noeufpiov 

zi) 10, Îptpa Koptoxi.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 515.) 

1 Arbiereii. 

2 Ales Patriarh de Constantinopol. 

„... Iscălind deci şi pecetluind (arhiereii), 

au plecat împreună la chir Samuil, care 

eră încă ascuns în casa Doamnei Ruxanda 
(ceia ce au aflat-o arhiereiide la elericul 
Vasilie) şi l-au dus la Poartă pentru obiş- 
nuitul caftan, la 17 Noiemvrie, Duminecă.... 

3 Poate mama lui Grigore Matei Ghica și fiica lui Alexandru Mavzocordat Exaporitul,
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MCCXVIL 
Notiţă despre trecutul lui Alexandru Ipsilanti şi al lui Constantin Moruzi. 

s 7 Ei 7 

„ue Hoav pvostoi, xdâc sie răv 0avovra Ba- ! 

1114, 

E , , j vara. 

„... Erau cunoscuţi, precum şi la răpo- 
, Ă 9595 A 

s0sa Sonhrăv Movoracăv, WoXbTG Vai e!6 ! 

zbv Lovhrâv "A nâob)-Xapirry, oi dho llocreh- 
wo, PAhttavâpos “Yonhăvrne xai 6 hovo- 

zavrivoc Mobpobliqs, pă mb vzoov xai rob îj8 

îtoofvroe nai pri Gaoiuxij Dnoneoivros 

Aaptoo1jvob"'0oudy-"Bptvăn 40 rod lopaijh- 

mer) Pete Erptvân, dorte pere etpiGera ud LSTA 

ov "Ad&tavâpov "Vbqhăvrny eis petarphoste 

“prortaynây Tie Ehporiie ripăpov xi Gt 

EXov 76V MArLBTOLObVTAOV Ti WATĂOTAGIV Xa 

sioodipara na râtere Ghov 76 prjrâtov Tîle 

idporrie. Riye 38 Bădboe ua ebrpâoitoy oh 

5 "Ahetavâpoe vai zapă ră Kaiuzxduq) "ICEr- 

Ilaocă, mahatorâze abrud ih, vai apă 

ro "Agpăr-Bpevân, malurlij rod Aap+oaâs- 

"Aaoi,, Boris sie rd osymăehiu rob Sobhrăv 

Az3ob)-Xanirn îtoy „abate Tov, 47, Ga 

odeboas, ziv Exaye, Bară Ti oirqaiy Tov 

atirtii-3o&v5y rod Aaptoadă-" Ay 291). “Yne- 

pios 3: napă ră Lovhrâwy, Xa 140s 2p3- 

Ema noi City ro» ebbbz zrehelwve, za 

Îmaoat ai, zohrzai brufeoes 47 p/IVOUDRI, 

wrapă. me Xa pEȚONI, XA A»oxohonatpOwto! 

Snochația âv abrod Ehăpdavov rd noGobue- 

ov z&hoe. “00ey ixpăroey vrăc 0hivov bntp- 

eTpa Xa Xonpa nai. rdefinepta” sâwpi ov 

83 adre ăptofi xai wadixiavâdec nohonepăs e 

adx dĂipoL' năvres Yăp adr OVVETpEX0V, Vi” 

pol me nai wejăhr, dă ij zurEheaty TY 

5n0020:0y move xai Tv &zaMaijv TV va 

xâv move. "love xi. XhNos, Bode rob 2p6a- 

Gbrns ei ră cep(mdaNut rob, dy mia, BMat- 

satul Sultan Mustafă, tot aşă şi la Sultanul 

Abdul-Hamid, cei doi Postelnici, Alexandru 

Ipsilanti şi Constantin Moruzi, prin mijlo- 

cirea şi a celui care acum e mazilit şi 

a căzut supt urgie împărătească Osman- 

Efendi de Larisa şi a lui Ismail-beiu, 

Reis-Efendi, care întrebuinţă mai ales 

pe Alexandru Ipsilanti la traduceri de 

serisori exeştineşti ale Europei şi de cărţi 

care înşiră starea şi veniturile şi orânduielile 

tuturor regatelor Europei. Ci aveă trecere 

şi bună primire multă Alexandru şi la 

Caimacamul Izet-Paşa, foarte vechiu al 

lui prieten; şi la Ahmed-Efendi, iazigi al 

lui Darizadt-A gasi, care, în vremea când 

Sultanul Abdul-Hamid eră moştenitor, fusese 

halvagiă al lui, şi, ajungând acesta Împărat, 

l-a făcut, după cererea lui, iazigi-efendi 

al lui Darizadt-Agasi. Şi aveă mare putere 

la Sultan, şi orice propunere şi cerere a 

lui îndată o săvârşiă, şi toate trebile politice 

şi mansupurile, mari şi mici, şi luările 

de bani cele grele prin el îşi luau capătul 

dorit. Pentru care a câştigat în puţină 

vreme foarte mulţi bani şi giuvaiere multe; 

şi i Sau dat fără plată şi malichiantle de 

mare câştig, nu puţine; căci toţi veniau 

la el „mici şi mari, pentru săvârşirea trebilor 

lor şi uşurarea nevoilor lor. Şi aveă putere . 

şi altul, rob al lui bătrân din zilele când 

eră, moştenitor, pe care, ajungând Împărat, 

l-a făcut şi Mare-Imbrohor; dar eră mult 

dai Zane 5 ș mâu0y ueYGhov" AY : . IE: d pipi 

VOS, EXINE AL TU TCPR0V.0Y u. Y9A0Y | mal pre Jos e vaziglu....+ 

ÎharroDTo Tob matirtă, zhsioroy 3009... | 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. P: 526) 

MCCXVIII. 

Notiţă despre pătrunderea austriacă in Bucovina. 

„Ay 209 atvre abrâv Adthrloy „Tis ! „„... În locul celor cinci judeţe ale 

- | — . 2 a z pm | 

K payi6fas râvy dvorspuo eipnptvov! EGi,rrj52 
* * * . e s 

mai Ehafov eie ri Moh5afiay DOTEepoY 70 Rep 

ârepoy măpoc Tod Aaâthtaio» Tîj Sorteafas, 

pă cb 2alăpi rd Ovoaalâuey0v Ilea” Gu.oiws 
aa , ara . 

pai, ăzd ră 78 poa Tod PIĂIAGD Tţep- 

vanat Ezijpavy ză 64, pe iv HARET 

sa Enâpav 29) ovopatep&urv Rârtyavov. [lgo3 

  

! Austriecii. 

80618. Vol. XIV, partea II-a. 

Uraiovei despre care sa vorbit mai sus, 

nu cerut [Austriecii] şi au luat apoi în 

Moldova cea mai mare parte din Tinutul 

Sucevei, cu târgul ce se zice Baia; de 

asemenea şi din cele 78 de sate ale 'Finutului 

Cernăuţilor au luat 64%, cu căpitănia ce 

se zice a Coţmanului. Încă au mai luat
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1714, 

Iunie. 

1754, 

lulie- Decem- 

bre. 

peprxă Govvă mb mb naârin rod Nedy.rtov. 

"Amexet rod Linoio» 1) uâv Xovrtedba pas 
19, ză ră T(epvyoobri. îpas 24, noi &mb ră 

obyopa rije Enapyias rob Xortwyiov pac 2. 
Aijxav hotmăy ră nevre nasu ris Kpa- 

m66as oi Newrtu, xai înîpav adră, 
ăvri nov, 

BA a 
pă oxondy Bpuoe rod vă nep- 

vodv ei ri Ilvoucfivayl, Thy Gnoiav Zhao 
ănb mode Asyove, ămd tâtay Exapylay, 1al vă 

iv Exodvy Xpetav ai &văvxv vă nepvody eie 
adriy ără rhv tnapylav rod 'Edexropoc ris 

Lotoviae.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 529.) 

  

şi nişte munţi din Tinutul Neamţului. E 

departe Suceava de laşi 19 ceasuri, iar 
Cernăuţii 24 de ceasuri, şi de la hota- 
rele raialei Hotinului 2 ceasuri. Deci au 

lăsat Nemţii cele cinci judeţe ale Craiovei, 

şi le-au luat pe acestea, puţine în loc de 

multe, dar cu scop să ajungă la Buco- 
vina (sic), pe care au luat-o de la Leşi, 
numai pe pământul lor, şi să nu aibă tre- 
buință și nevoie a merge acolo din pă- 

mântul Eleetorului Saxoniei (sic).... 

MCCXIX. 
Notiţă despre întoarcerea de la Petersburg a Mitropolitului muntean Gri- 

gorie şi a episcopilor de Buzău și Râmnic, cu arătarea chipului cum au fost primiţi. 

„."EnaviBov fân ăn rod Ilerepnobprov 
sie ză Bownovptare5 Obyypobhaxiae Lpnvâptos 

pă robe 3bo abrob Entonânovwc, Ilovtaiov xai 

xBi rivoc” ÎNTObuEvabs râv Tpob- 
j6vroy wovasraplov xai rivac ăpxovras, ol- 
mec &nThov 2xetoe dă vă napawahtaovy 
rijv Baoihooav Aixarepivav vă robe £hav- 
depoom nd ri orhafiay râv Tobprwv. Tobe 

bnety 07 pihoppbvoc, rods Atwploe ră Iuavă 

xa0'mpepwă &vayxaia Tic buwnrpopias : rwv, 

mode Eraprjl6prjoev, ăvapEpovoa xai arnât- 
5odoa ry Ehevfepiav mov ete rijy Gbvaţiv 

rod dylo» Beo5. "Eăproe rg Obyyprbhayiae 

orabpbv nohowrehi), trois ERtOxOn0IG xatwrEpac 

păv mie, Ahhă xabrode nohoriuawe, 

ijrovuevote ănă piav uedăav Xp5oTiy, ijrot 
TD  Tp00Wn0Y 

“Prpyixov, 

roic 

, - , - 
vâpuowa Eureroropâvoy Exoy 

ns, kai, Gobe obroie Et06a dă rijv Gânna- 

psiav, &ntoretrhev ele ră t6ra,... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 524.) 

  

„„Au venit atunei din Petersburg la 

Bucureşti al Ungrovlahiei Grigorie cu 
cei doi episeopi ai lui, al Buzăului şi al 
Râmnicului, şi cu unii egumeni ai mă- 
năstirilor de căpetenie şi cu câţivă boieri, 
cari au pornit acolo ca să roage pe Îm- 
părăteasa, Ecaterina să-i mântuie din robia 
'Tureilor. I-a primit cu dragoste, Ji-a orân- 
duit din destul cele de nevoie pentru traiul 

din fiecare zi al lor, i-a mângâiat, 
dreptând şi încredințând liberarea lor la 
puterea sfântului Dumnezeu. A dăruit Mi- 
tropolitului Ungrovlahiei o eruce de mult 

preţ, episcopilor altele de un preţ mai 
mie, dar scumpe şi acelea, egumenilor câte 

o medalie de aur, adecă un ban având 

întipărit chipul Împărătesei, şi, dându-li 

cheltuieli de drum, i-a trimes acasă... 

4 
In- 

MCCXĂX. 
Notiţă despre voia dată Românilor de a-şi alege Domni şi întrebuinţarea 

ce au făcut din ea, precum și despre schimbări la Patriarhie prin înrâurirea lui 

Costachi Moruzi şi a altor Fanarioţi. 

„„Kară ră Eniropofevra npovâuta Bhaiac 
za MohBafiac Euajvooev 6 “Panavrtop sic 

zobe ăpxovras Ghăyobs vă &xXE6ovy AbOâvrrjy 
&motov Bâhowv, xoi ră abră Exape xai eic 
zods Iloyâăvonc, "'Empdorate 8 vai sic ră 
orparebuară rob ră eis ri Bhayiay vai 

Hoyăaviay vă ăyaxopijcovy Exeibey peră na- 

: Galiţia. 

„7. După privilegiile ce se întăriseră 

pentru 'Ţara-Românească și Moldova, a 
poruncit Rumienţov către boierii munteni 
să aleagă Domn pe cine vor voi, şi acelaş 

lucru l-a făcut şi faţă de Moldoveni. A 
orânduit şi oștilor lui din 'Țara-Românească 
şi Moldova să se retragă de acolo după



  

2evow reocapăxovra Îuepăv drd rîjs v rob 

lovhiov, wară mb ăpâpov rod owvepo16%, 

ui mobs mAmpetovoio»s Tobpuows sis ră Kai- 

VApTGiN... 

Oi Bhăyo Bv 2obu.phvqoav sie mă vă Ex 

>Stovv Eva îvrântov Apyovră Tobe ie Ad05- 

amy, ară ră â06ăv mpovâp.tov rîjs 2moy îs. 

Tây MoMâ&foy oi meptoodrepot Elirnsay răy 

more pnwarisavra Ad0&yrrjv ro»s Tpnyâptov 

"Ahetăvâpov Dainav' Bey mai, dă ri 0EAn- 

oiw abrây, xai usorreias mod fos Bpavâe- 

fobpyov, depiodm îmeuâv 6 ete ză Bovxov- 

ptor atypodortafisic L'pryrâptos >Ahetdvâpob 

Taiwae. Bile 38 iv Bhoytay, 5 Kaimoxăuns 

"Iter-Ilaooâc, rîj DeMfoer păMora Xa 9Y- 

xarovebosi wo TpOTponi rod moMhă vaut- 

vod zapă câ ăvonrt "Apr Bptvân, "paturi 

zo5 Kuthap-Ayasi, îrbpuoev îjzep.ova by Apa- 

opdvoy "Ahstavăpov "laăwyob “Toqhăveny, 

mai ve adrod Apayouăvov re Ilâpras by 

Epovra, Exaphăroy Kaparlăv, e moda Apa- 

opăvov sis rd ăpâi. Mady obv O lloore)- 

wmog Kavoravivoc Movpobtris rîiv AT6?astv 

rod Koiuazănin dă rijy Apaţopawviav, ra 

văxrqsz ară rod 'ţappod to» îm ădehoii 

"Adetavâpov "Yyqhdvrov, tari tv vi pqoe 

mot dy xatopiwoe rii Apoop.aviay tă tby 

Kovoravrivov abrây, oxprevă Tab, uâvoy Ea- 

mepte vă Y&wm Aparrauivos 5 Kopartăs, ui 

ovhhotidusvos nâe Băv Enpeze vă TOd149%) 

vă apo6dhm re Kaipaedpui Ti ăyalpeatv Tis 

Bejocs rod. “0dey, ăzoarethas zbv "E6paiov 

”A6pandrtoy, ora Tv stoo5ov rad palti 

"Axputr-Eptvây, rapexhece dv abrobd yă 70 

3004 î, Aporouavia ijs Ilâprac. "Bu ybo2y 

oby 6 patut câ 'Iter-Ilaoo4 rd vă Eva 

Aganowâvoc 6 Movpobtris. Av ră 2959, et- 

zâv Br. ijrov eis ză Gpât Aparop4y56, oi, măv 

apănet, Grari eivat bapli rob. "0 “paturtiije, eră 

zadrqy tiv ănâxptat, ănehdy npbs răy Bo- 

csa, Ehafe părrt= popa tobv vă v&m Apa- 

owâvos 6 Kovoravrivoc Movpobtins, xi Es- 

cete ră yăcet m Betipy "IGer-llacoi, Ta 

oby rod Semreupio» dpâpece 7 obvljb)zs 1a- 

fa. 6 “Tumhăwne dă răy Bicla vai £ 

adrâ 6 Emaphâros Kapartăs xaBiât pă RU- 

-păv ris Abbevretas Modâofhai7c, 1ai Tpi- 

oc 6 Kuovorayrivoc Monpobbris 7 za Tis 

Apogopavias rije Ilâpras. "Erpâpece dă mabbât 

ani & vibg rod [ievros Daiza, be Enirponoe 

z0d narpâs mo», vă zijy Tteypetay șijs Mo)- 

afiac, mai Enpboratev 6 Bebiprie vă 6480959 

zy Kapartăv iză wabe AbBevriay 500 “pata 

SG 

“N
 

uîpa tă CoBrpoziIy 305. Ilgosezâ, 58 

trecere de patruzeci de zile de la 10 Iulie, 

potrivit cu articolul ce s'a făcut prin în şoială 

cu plenipotenţiarii turei la Cainargic. ... 

Muntenii nu sau înţeles a alege un boier 

de ţară al lor ca Domn, după privilegiul 

de alegere ce li:se dase. Cei mai mulți 

dintre Moldoveni au 'cerut pe fostul lor 

Domn Grigore Alexandru Ghica; pentru 

care, şi după voia lor, şi cn mijlocirea 

regelui Brandenburgului, sa orânduit ca 

Domn Grigore Alexandru Ghica cel prins 

la Bucureşti. lar în 'Țara-Românească, 

Caimacamul Izet-Paşa, cu voie mai ales 

„şi învoire şi îndemn al celui cu multă 

trecere la Împărat Ahmed-Efenăi, iazigiu 

al lui Câzlar-Agasi, a orânduit Domn pe 

Dragomanul Alexandru Ioan Ipsilanti, şi, 

în locul lui Dragoman al Porții pe bă- 

tânul Scarlat Carageă, care până atunci eră 

Dragoman la ordie. Aflând deci. Postel- 

nicul Constantin Moruzi hotărârea Caima- 

camului pentru Dragomănie, sa supărat 

asupra cumnatului său de soră Alexandru 

Ipsilanti pentru ce ma lucrat şi n'a pus 

la cale Dragomănia pentru Constantin în- 

suş, ruda, sa, ei a primit să se facă Dra- 

goman Carageă, nesocotind că nu trebuiă 

să cuteze a propune Caimacamului stri- 

catea voii lui. Deci, trimițând pe Evreul 

Abramazzo, care avea intrare la iazigiul 

Ahmed-Efendi, l-a rugat prin el să-i se 

dea lui Dragomănia Porții. A poruncit 

deci iazigiul lui Izet-Paşa să se facă Dra- 

goman Moruzi. Ci n'a primit, zicând că 

e Dragoman la ordie, şi i se cade, pentru 

că e pânea lui. lazigiul, după acest răs- 

puns, mergând la Împăratul, a luat ha- 

tihumaium să fie Dragoman Constantin 

Moruzi, şi a trimes hatul Vizirului Izet- 

Paşa. La 14 Septembre deci a îmbrăcat 

obişnuitul caftan Ipsilanti pentru Tara-Ro- 

mânească şi tot odată Scarlat Carageă caftan 

en paiă (situaţia titulară) al Domniei Mol- 

dovlahiei şi, al treilea, Constantin Moruzi 

caftanul Dragomăniei Porții. Şi a îmbrăcat 

caftan şi fiul zisului Ghica, în calitate de 

vechil al tatălui său, pentru Domnia Mol- 

dorei, şi a poruncit Vizirul să dea lui 

Carageă din fiecare Domnie 500 de lei 

pe Iună pentru hrana lui. A fost orânduit 

însă şi Domnul Alexandru Ipsilanti să se 

îadrepte cu Ruşii, pentru a trece cu ve- 

derea călcarea privilegiului alegerii... 
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5 moi 6 Adleyrne "Ahetovâpoe Yrdăvrre 

vă 8topdo6ij pă robe “Pobooove, dtă vă Ta- 

pa6hsvovy iv ă6erpow mod mpovouiov ris 

Exo... 
“O Apamouăvoc Kuvoravrivos Mobpebârje, 

ărmaă vai vă EGefabq ij nâxpto Tod 

Betipn 'lGer-Ilzocă npăs răy maturti) "Aer 

îpevârjv Gtă măv Aparopaviav tab, p Boy 

70570, Dnonrebepevoc nâc vă îflehe mai 6 

AdBevrms Yhrnâvrrjs ri Aparomaviav Tod 

Kapartă, mai dă rijv peratb rijc Găepie 

mov 1ai rob Kapartă ăvptoretay, nai Gă vă 

RĂI TĂE-XATINEXAILĂV TOD TăV Movpubtmy, 

îpbaarre zăoe ai Bvopâvetay Wa WVTOtRA- 

xiay ară rod Abbevrob "Yqnhavrov. “Otevy xai, 

Bă vă zăv Epyitn mai vă Tăv. Gri bo, XAtE- 

merge măy “Petc-'Epevâny "lopatjă-ney vă răv 

npoorăt) vă Xâui năs-xazixeXAjtăv TOb Tby 

Ilozsăwxov Miyahăxry Sodrbovy, mpâvpa 5- 

„05 ară zâvra rpănov îjtov ănorpOnatov ie 

măv AdBevruy “Tomhâvray, tă ră xară ai 

Ciuias 6nod Enate mapă re rob Mrgohăxii 

adrod wai napă r0b ădeăpod rob Nixohdo» 

2ni ris AbBevretac râv Abevrây Mohâoias 

loăyyo» Kahn ai rod viod t0b Lpaq- 

voptob Kohhpăxm p? Bhovy rod7o, p6âp ţe- 

pâuevos 105 "loporjh-ner), tv 20Ey6q ele năs- 

Rame paLăy 70». 

HA8ovy sic cv Il6hw ăpxovrec Ghâgat vai 

moțâăvoi Bă vă EXIWpopWOObLV pă XĂTTI-OE- 

pip ră sie my oupipoviav Ti eipijvms 80- 

Geyra mpovâma sis răs rarpidac Toy, xai 

2x6vevoayv zapă 7 [larepop!: âv Exsivov Yăp 

Euehde vă ve rd Yărr-oepipt. Abrobe oby 

mode Ghiyovs ăpyovzas xarenetoev 1) Ilâpra 

vă deyBody sic Addtvray rave mbv "AMSCav- 

ăpov “Toyhăvrny, wi einov ne măy dEXovtat. 

"Eorijdm oby sie my “Popavrtop 6 Bzolg- 

"Ayper-Epâvâne, xai, Bode ob 8 p&pove 

mod ?Adetivâpov-B65a 200 novyveta, Xare- 

msio0n vă râv 82/07 sis Adbevrry Bhayize, 

xară ziv vpuburv rây ete rkv Il6hwy ăpx6v- 

roy Ghâyov, einâyros 10 Baoip-"Beptvârj Ori 

epvhdy61, ră mpovâptov Tîjs movie, pă rd 

vă Exoww adroi xai rw vourjy Boy rây eis 

ziv Bhayiay ăpy6vroy. 

"0 fmj6sic xanexavtăs zod xdp apoi), 

"Avaarăstoc vobvapte, vic ris Aopvic, Evo 

dodoe râde ăpytepeie, naipymyrăs Tobs ROMĂ 

dompa îă ră Eta râv BiBopăvoy Gptaţâoy 

mepi râv bnofitoeoy move. Toon 0 dă ră 

zapănova 70v ăpyteptoy, Gooy vai dati Thy 

  

1 Agentul rus Peterson. 

  

Dragomanul Constantin Moruzi, de şi a 
fost aflat de răspunsul Vizirului Izet-Paşa, 

cătce iazigiul Ahmed-Efendi pentru Dra- 
gomănia lui, totuş, bănuind cum că voiă 
şi Domnul Ipsilanti Dragomănia lui Ca- 
rageă, şi pentru înrudirea de aproape între 

sora lui şi Carageă, şi pentru a face baş- 

capuchehaie al lui pe Moruzi, păstră pa- 

timă şi dușmănie şi gând rău asupra lui 

Vodă Ipsilanti. Deei, ca să-l pişte și să-l 

pedepsească, a înduplecat pe Reis-Efendi 

Ismail-beiu să-i poruncească a face baş- 

eapuchebaie al său pe Postelnicul Miha- 

lachi Suţu, lucru care în tot chipul nu eră 

pe placul lui Vodă Ipsilanti, pentru relele 

şi pagubele ce suferise de la însuş Miha- 

lachi şi de la fratele său Nicolae în vre-- 

mea Domniei Domnului Moldovei loan 

Callimachi şi a fiului său Grigore Cal- 

limachi; totuş, silit de frica faţă de Is- 

mail-beiu, l-a primit ca baş-capuchehaie 

al său. 

Au venit la Țarigrad boierii munteni şi 

moldoveni ca să întărească cu hatişerif pri- 

vilegiile ce se dăduseră la înţelegerea păcii 

ţerilor lor, şi au conăeit la Peterson; căci 

prin el eră să se facă hatişeriful. Deci pe 

boierii munteni i-a înduplecat Poarta să 

primească de Domn al lor pe Alexandru 

Ipsilanti, şi au spus că-l primesc. Sa 

trimes deci la Rumienţov Vasif-Ahmed- 

Efendi, şi, dându-i-se din partea lui Alexan- 

dru-Vodă 200 de pungi, a fost înduplecat 

a-l primi ca Domn al Ţerii-Româneşti, 

după socotinţa. boierilor munteni de la 

'Parigrad, spuind Vasif-Efendi că s'a păzit 

privilegiul alegerii, de oare ce ei aveau şi 

voinţa tuturor boierilor din Țara-Româ- 

nească, 

Zisul capuchehaie al lui chir Samuil, 

Anastase blănarul, fiul Doamnei, supără 

pe arhierei, luându-li mulţi bani pentru 

cheltuielile poruncilor date în afacerile lor. 

Deci, atât pentru nemulţămirile arhiereilor, 

cât şi pentru că l-a afiat trădător şi unel-



  

ebpe 2pod6rny xai snifovhây mov, mău Etuosy 

mb ri Bobhenoly rob. PAN txetăij vai siye 
“sva vs mi pieotralay rod pnfisvroc mtalerti- 

epâvdn, djpavănrnoev abrbe âtă ij Etwoty 

mo» uară rod Marpripyov Xanobi. "Iyar 

roz dt vai 6 Smadăpns 'lăxuwfos “Piloc, 

oăy 6nod, Exovrac Gxonby ră Tv 00%) ete 

VAN WÂdV GDŢjEVI Tis Dvatnie 105, Tăy 

ete Xâue Wi TSTOpITOV XITIHEpAVLĂV T0d 

Tpamopio» Paix. "Hpfar oby xarzhadsiv 5 
AănwBoc xară Tod Ilarprăpyab Xapobijh, 1%- 

meMher 88 nai 6 vtapirlii-2oâvâns” ai narg- 

Xahoi Extvay yvoorai ai ro "lopri)-nti, 
"Pate lpevây, “Oev 6 Ilpobone, Meh&rtoc, puz- 

Bâvy ră mapănnvă rob vpalerti-ipEvân. %ri 

zod Flanbfov, zapexivat rbv Apaţouâyay Koc- 
zăxny Monpobtrjv za rdv Mrzahâxtiv Sobrlov, 

zăe-xantmeyamtăv rod AbBevron rije Bhayias 
"Adeăvâpov “Yphâvrov, vă xpnu.yiody Tbv 

Nacu. *Eovhhoio6rjoav oby ză, dy xi- 

oby Xhhov iv, she ivet owpnote rob 

105, Snepatanâvros x Dbrepenatvobyroc Thy 

zbp Lauobţj. “O0Bev ămerpăaroav vă xâu.onv 

Narprăpyuy zăv “leposohbuny Xoppăwov, âe 

ămBpomov perde broMibeoce sic ră mhijfoc 

zi Ematerăv sie robs Tobprone âtă Ti eic 

ră APĂRĂ XA TODPXXĂ TPOXOTIV TOD. 

"Aveyopqoev oby dă ri Bhayiav 6 Ab- 

O&vrne "Adstavâpoc ri 15! rod Aeneplipiav. 

"Ey robrote 6 “lepocohbuov Lopp6vtoc Eăv;- 

ev tBuăyetpov Biipapov ăpaftori tă vă va 

veofii ză părr-oepipi mb ExBofiiv Eni 705 

“Paspizq dă ră mpooxnyryp.ara Tîje “lepowoa- 

Miu.” E pscev 1) obvtatie zby "Peto-Epevăry, xi 

sine râ Apavopivg rijs llâproe Kovoravrive 

Movpobtm: „Perotov Xvfiponov Eyovree, tari 

3ăv vâv wăuvere Iazprăpăny, wâvov Eyete 

abrbv Grod îyyilat pertamăze“ ; (1ai Evvoodse 

zbv spaturtiv Bă zăjy Efootw 705 FATpApI:- 

105 xantxeyamtâ). Tâoov dfizhe vă îxobom 5 

Apayouăv5ă, Il, Ti) OVVALVS06L TOV GvIWp.0T6v, 

Amvintpiov Sobrto» xi z0b ădehzod 75, 

Iloaredyizov Meyaij Sobrto, 43i rob Nixo- 

vrgetas Nixryp6po» Wa Tod Ipobone Me)e- 

ao» vai nod Kapapâcr, Lewpiio» rob So 

"Xoorbiăpophob, âlâszat ră paz difehos 61ă 

05 maxoamstasio» adTob, 8  tovrozav- 

ceizo 6 dp SmnobăA fat vă Exhetey nb ti 

Kotvbv sie îva /pâvov aooiieia 300. "Eorer- 

daw, es obwnjee, 6 Baomebe zăv NiGehhov 

ei bv Betiprv "Iăr-Meanăr-llaooâ, vai, 

metoac 5 "Petoqs zv Belipny, popis vă e 

ao 6 bapâs vai popis vă ambii 5 Eva- 

âpevos pă sobs Evăovtac (AV4ahă vai, vă 

  

titor contra lui, l-a seos din a lui slujbă. 

Dar, pentru că se făcuse şi cu mijlocirea, 
zisului Lazigi-Etendi, sa supărat acesta pe 

Patriarhul Samuil pentru scoaterea lui. 

Sa supărat şi Spătarul Iacov Rizu, ca 
unul care, având de gând a-i da de soţie 
o rudă a nevestei sale, îl făcuse şi al pa- 

trulea, capuchehaie al lui Grigore Ghica. 
A început deci a flecări lacov împotriva 

Patriarhului Samuil, a flecărit şi lazagi- 
Etendi; flecăririle lor au ajuns cunoscute 
şi lui Ismail, Reis-Efendi. Deci al Brusei 

Meletie, aflând nemulţumirile lui Jazigi- 
Efendi și ale lui Iacov, îndemnă pe Dra- 

gomanul Costachi Moruzi şi pe Mihalachi 

Suţu, baş-eapuchehaie al Domnului Țerii- 
Româneşti Alexandru Ipsilanti, să răstoarne 

pe Patriarh. Deci sau cugetat cum, dacă 

at face pe altcinevă, sar căşună tulbu- 
rare a poporului, care iubiă foarte şi lăudă 

peste măsură pe chir Samuil. Astfel s'au 

hotărât să facă Patriarh pe al Lerusali- 

mului Sofronie, ea unul ce eră om de mare 

socotinţă la mulțime şi lăudat la Turci 

pentru procopseala lui la arăbeşte şi tur- 

ceşte. 

Deci a plecat spre 'Țara-Românească 

Alexandru-Vodă la 12 Dechemvrie. 

Între acestea al Ierusalimului Sofronie 

dădă un înscris de mâna lui în arăbeşte 

ca să se înoiască hatişeriful dat pe vremea 

Imi Raghib pentru locurile de închinare 

din Ierusalim. I-a plăcut alcătuirea lui 

Reis-Efendi, şi a spus Dragomanului Porții 

Constantin Moruzi: „Având voi un om ca 

acesta, de ce nu-l faceţi Patriarh, ci aveţi 

pe acela care supără pe regeale (şi se 

gândiă la iazigiu pentru scoaterea eapu- 

chehaielei Patriarhiei)? Atâta i-a trebuit 

să audă Dragomanului şi, cu învoirea to” 

varăşilor săi de coujuraţie, Dimitrie Suţu 

şi fratele său, Postelnicul Mihai Suţu, şi 

cu al Nicomediei Nichifor şi al Brusei Me- 

Jetie şi cu Cămăraşul Gheorghe Slugearoglu, 

i se dă Împăratului un arz prin acel rău 

Anastasie, în care eră pârât chir Samuil 

că a furat de la obşte într'un an 300 de 

pungi. A trimes, după obiceiu, Împăratul 

arzul la Vizirul Izet-Mehmed-Paşa, şi, în- 

credinţând Reisul pe Vizir, fără să se cer- 

ceteze raiaua şi fără să se judece pârâtul 

eu pârâşii (deşi, pentru că eră plăzmuit 

argihalul, nu s'a arătat vre-un davagiu), sa 
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174 

(17842), 

11 Septem- 

bre. 

mb vă îjrov mhaorby rd ăpruyăhu, dv Epăvn 

mvăe dabartiic), ănepaoio, î, 2râois rob, 

ai 20664, mpocrai) ră Apavopăwp vă eirij 
x > - A a > pi N 

mode &pytepeie vă îxhetovy hay Xahdy xal 

ădopodăxiprov. Ti 6 oby rod Aexeufplob 

20564 5 Soppomos ăză rbv Miyahăxjv vă 
Smâv vă obvrbym pă râv Apoondvav ră 

ziv ăvavewaty 05 Yărrt-oeptpiov. "Hey oby, 

ai mhy Eorerhev sic Td O7Urt TOD YOVALXA- 

BEhpov ro», Leopyiob Kapapdorj ai ee pă 

ănârqy răv eiyov vexparnvevov îjpâpac 8d0' 

eira, ij x, wmyboae 6 Apavopăvoc ete zi 

Tlopray, îX6e rbaobons xai Eoijuwoe răv xdp 

Fawowijă ănă ză llarpiapyetov, xai Exhavoay 
ce e 5 - e A A e 7 

Bo oi ăpytepeie. Eira, sXGâv 0 Apoyomăvos 

eie rd Ilarprapyetov, nai Yevovâyne 0»y650b, 

eime roi dptepebotv Gr. Eyet mpoorațiv vă 

robe simi vă îxdstowv ăhhov Iarptăpxmy.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 532, 5 

  

hotărât căderea lui şi i sa dat poruncă 

Dragomanului să spuie arhiereilor să a- 

„leagă pe un altul, bun și nemitarnie. Astfel 
la 22 Dechemvre i sa spus lui Sofronie de 

către Mihalachi să meargă spre a se în- 
tâlni cu Dragomanul pentru înoirea hati- 

şerifului. Deci a, venit, şi l-a trimes la casa 
cumnatului său de soră, Gheoighe Cămă- 
raşul, şi aici cu înşelăciune l-au ţinut în- 

chis două zile; apoi, la 24, spuind Dra- 

gomanul la, Poartă, a venit un ceauș și 

a scos pe chir Samuil de la Patriarhie, şi 

au plâns toţi arhiereii. Apoi, venind Dra- 
gomanul la Patriarhul, şi făcându-se sinod, 

.o spus arhiereilor că are poruncă să Ii 

spuie să aleagă alt Patriarh... 

37-9.) 

MCCXXI. 
Mihai Suţu! către Avramie Patriarh de Ierusalim, despre nunta fiicei sale. 

'"Etorohi) MiyâMfo5a Bobrtov mpăe "A6p7- 

utov Ilarprăpymyv “lepooohbpsov, prăoepovnrixi. 

Mawoptorare zoi ambrare mărep vai lla- 
rpiăpxa ris âias mohewns lepovoahi, xi 

măons Ilahatorivas, xbpte, xbpte "AGpăute, 
Sad a X , Pa , Ș , '. Ti 

ÎuErepe îv Xpiară nărep oeGaoutbrare, 'Î1jy.. 

Maxaptârijră rac “dewe nposavopebouey, Ti] 

ceGaouiayv adric Betty ăonablouevor: îjv dta- 
pohdrrot Td Qstoy Ev xp, byieiq mai ebrpe- 

pla, s Epieratr. 
Seâdomovy adrîjs ebhafie Exoutoăpeda, vai 

îmi vi) 2oerij dati) bnsia ens May Exăpnpev. 
“Bvouey %ai ră &v adr, Ev ois, ovyyai- 

povoa Îjuiv, rârpixâe Enebyera mepi 1ây Geta 

ovyăpoet xai Stă râv uoxapioy adrîjs ebyâv 
2uredeoftvrov yănowv râs prrărns w(ac] Aou- 
victime” xl ebxaprorobuey ri MaxapLâriiri TA 
ăfrodvrec adry Gnos ui, oder, tobyrebfev 
peuvrpevr, ua Ep fwây &v rate mpoc K5- 

ptov tepuic abrije &vrebţea. xai Onhonotodoa 

Înv ră mepi tije svcerije arabic byieiac rs. 
"He ră pâv Er etmoav De6Oev mheiora xai 

mavebljuepa, ai 08 uaxăpia xai 0eometdete 

adrijs edyai ăpoyai îjuiv dă Glob. 
mboă, Sezraupio» tm. 

  

Scrisoarea lui Mihai-Vodă Suţu către 

Avramie, Patriarhul de Terusalim, cu 

complimente. 
Prea-fericite şi preasfințite părinte şi 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimului 
şi a toată Palestina, doamne, doamne 

Avramie, al nostru întru Hristos părinte 
prea-venerât. Către Fericirea Ta bucuros 
ne îndreptăm, sărutând venerata-Ți mână; 

pe care să Te ţie Dumnezeu în cea mai 
deplină sănătate şi fericire, cum dorești. 

Serisorea-Ţi venerată ca evlavie am pri- 

mit-o, şi pentru cea dorită [nouă] sănătate 
a Pa foarte ne-am bucurat. Am aflat şi 

cele din lăuntru, în care, bucurându-Te cu 

noi, Te rogi părinteşte pentru căsătoria să- 

vârşită cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin fe- 

ricitele-Ți rugăciuni a prea-iubitei noastre 

Domniţe; şi mulţămim Fericirii Tale, ru- 

gându-Te să nu lipseşti de acum înainte 

a-i aduce aminte şi de noi în sfintele-Ți 

rugăciuni către Domnul și vădindu-ni cele 

despre buna-Ţi sănătate, dorită nouă. Ai 
căruia ani fie dela Dumnezeu foarte mulţi 

şi cu totul fericiţi, iar fericitele şi de Dum- 

nezeu ascultatele-Ți rugăciuni nouă ajută- 

toare în toată viaţa. 

17174 (sic), Septemvre în Il. 

1 Ori nu eră Domn şi iscălitura e greşită, ori trebuie cetită data: 7784. De oare ce zice fiicei 

sale: Domnită, cea d'intâiu ipoteză trebuie admisă. De alminterea iscălitura e dată aproape în facsimile.
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Tie “Manapiârqrâs re vibe îv Xptoră Al Fericirii Tale fiu întru Hristos, 

7.p6dvp.oc gata de slujbă: 
Muia Bobrtov Boe56duc. Mihail Suţu Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MCCXXII. 
Notiţă despre cererea de la Patriarhul din partea lui Alexandru-Vodă 1114, 

Ipsilanti a mănăstirii din insula Chalke. 
Decembre. 

„..Ilapă rob Ilarptăpy o Sotppoviob 0ijrvoey 
edfde 6 Adftyrrc ris Bhayiac "Adetovâpoc 
te z x > A 7 - a 

Tonhăvras md vară Tăv Xa, Vijooy Tije 

Ilponovridos, tephy xi OTAVPORNȚIANĂV po- 
2 = e z 2 . 

vasrijptoy ris Dnepayimc Qaorâxo», deâwevov 

zic Kapapioroozc, Snoo6Wevos vă tă Tpot- 

ion vai vă ETtoxenăo tă tv adr oziria 

wat mehhia, Kra Enonethodyra Kat Xpn- 

pwowby 6oovobnu, xi 2860 eis răv 1piap- 

iay nai zhmpetovatârara Tod Xa, XIră da 
2 y 9 Ri a, pe, Ri > 

Soxtv, wi sie ri zimpetovatârijca Tijy Ava- 

TOSRAGTOV RĂVIv Tv GTOȚOVOv Tov, Bă 

„... De la Patriarhul Sofronie a cerut 

îndată Domnul Terii-Româneşti Alexandru 

Ipsilanti mănăstirea, sfântă şi stavropighială 

a preasfintei Născătoare de Dumnezeu de 

la Chalke, insulă a Propontidei, mănăstire 

zisă a Kamariotissei, făgăduind 's'o în- 

zestreze şi să gătească locuinţile şi chiliile 

de acolo, care amenințau aproape cădere 

şi ruină, şi sa dat în chiriarhia şi stă- 

pânirea Imi deplină şi, ea moştenire, şi în 

deplina stăpânire nestricată a tuturor urma- 

şilor lui, prin gramată pecetluită soborni- 

vppuăduo5o»s obvoâwxod &v peufăvats 7păb.- cească pe pergament.... 

PO TOG. e. 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. 0. p. 540.) 

„ MCCXXIIL 
Alexandru- Vodă Ipsilanti dă pe an un ajutor mănăstirii Precistei din Sumelă. — 1775. 

(Bibl, Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCCXXIV. 
Notiţă despre neobservarea privilegiilor nouă ale Principatelor, din vina 1715, 

capuchehaielei Mihai Suţu, şi despre trecerea prin laşi a solului rus Repnin. 15 lunie. 

„Ab adră Bhal peră âo ypâvobs văvtva | „„.Din acestea toate după doi ani nimic 

5v 2ovhâydm, pâvov ză zi Gu&hetay Tod nu s'a păstrat, numai din neîngrijirea capu- 

xamureyană re Bhaxiae Mryaih Snbrtow chehaielei 'Țerii-Românești Mihai Suţu; şi 

„sd uâvov pohărrerat foc T0p7 1] ăopă răv numai se păstrează până acum vânzarea 

npofăroy vai ră Notzâv tdwâiuov xară mb oilor şi a celorlalte lucruri de mâncare 

în felul cum aici s'au însemnat... 

Ti te” lobyio» EpOuoey sic zb Lidot 5 La 15 Iunie a sosit la Iaşi Repnin, sol 

“Penviv, mp&oâve ris “Pabociac, tă vă Tij- | al Rusiei, ca să meargă la Constantinopol... 

atv ete zhv Kovoravrivobnohy.... | 

cpâzov 605 tvrada nepteypăprj6ay... 

(Atanasie Comnen Ipsilant, o. c., p. 546.) 

MCCXXV. 
Grigore-Vodă Ghica al Moldovei către Patriarhul de Ierusalim Avramie, 1135, 

despre numirea acestuia şi dorinţa de a se face Mitropolit de Cesareia lui Filip 17 lunie. 

egumenul de la Galata. 

"Eztazo):ă Pprqropto» Drina, îvep.âwoe Moh- Scrisoarea lui Grigore Ghica, Domnul 

înftac, zpbs ?Afpăntov, ovȚpaipinoa adră Ex: Moldovei, către Avramie, felicitându-l pen- 

  

1 Privilegiile acordate «de Poartă Principatelor.
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re mpoâfaou eie râv matptapyiuby Opovrv 

aa GoWorăsA vă petporovri 6 ăpyipay- 
Spire Ilpoxântoc Mnrponohirrje Kaoazpeias 
ris Piinnov vai V nostra) peră Tadra 

nroduevoc rob Lahară. 
Maxaprorarze xai ăporare larpiipa. Tie 

apuorăras  mohews “lepovoziiu, vai 1001 

[Mamorivns, xbpte, xbpre "AGpâpute, vară nvad- 
pa îpăv oefanwirare mârep. Tijv Moxapt6- 

rqră ns, dv 1 dona rîe Oiae rs 

defrăc, ebhaBâc nposavopebouev. Anpoharrat 
adry 6, bproros Bebe 2 ăxporăr biteia 
xi Gvmveei ebmuepia, eră poxpoftoraTos 

„oi Entrebteoc Tv by Epierat %ai Enimofsi 

dormplodâv airrăTwy. 
Tb atrtov: 10b TApOVvToG pas stat: T0dTO 

uâv, vă mpoopeponev rii Maxapârnri ras 

răc sbhaGnrinăs pac RpoSpijoaie, rodto 82 vă 

o»yxapânev ri Mazaptârari rame ări rhv Baiq 

2550xiq avaboaty sie răy aibraroy fp6vov 

ic âias rod Qzo5d nâhews “lepovoau, Enev- 
-âuevor Gros em atotoc, Geipeoros vai 4o- 

xosariptoc, vas Ezietai nai eninofisi, 

MerariGentvov ! eis Thy otanpzvixdy pivov 
rod mavainrăro» Xa mară mvsda Îjpiiv 0e- 

6nopuwrărob natp6c, toptov, xopiab Loppovyiob, 

xai Emirponebovtoc pâxpt rije Ehedoswos Tie 
Maxaptârmros rs vai ei rhv Bpâvov rii 

"lepovoaltiu., etxonev vpăpa ri) Ilavayrârari 
Tov mepi TOd TVEDATINOD Mac TATPOE UPXL- 

povăpizo» 15p Ilpoxoziov Ladară, p.soiteb- 

gavrac 5no5, Epopee ris Maxaprovarâs Tic 

xi a»voutodvres, vă Yetporovrj0î, Katoapsiac 

buinno», val îhdfouey Da6oyeoiv zapă Tîjs 

[lovag6rnT6e rob, Ypăpovrăc u.xs 1ai Vă Thv 

orethoev, Gră vă mapebpedi). 
“H Maynotârmc rob dăv wăc vEpepev 05- 

56hwoc 8P Ev rotodtoy. “Husi 6tuofev Guwe 

2napexivij9mpev, "vopilovrăs mov ăyâxafev oa- 
GăGuutovy, oixovâp6y, Evăperov Xa 2ponoutvav' 

za ătodpev rijvy Maxapiorară ras vă zii 
xai vă npoft6ac0i, by wa Gobhoc mohatbe 

mod “Agiov Păpov, nai vă vivp clipă ras 

mai. BEhe pâc broxpbon. 

"Aftobuev Gus rhv Maxaptârnră Tric, ăp' 

db Emtorpiț ăxd rijv “lepovoadiju, nai Xet- 
potovij03), zăhw vă pwâc rhv ref sic + 

povaoript tod Padară, rai vă ri eic ră wăe 

zapo»aiay rob dEhovy Eufer ete waMurtpay 

1 Ms: perartâcpEvov. 
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tru înaintarea în Scaunul patriarhicese şi 
vecomandând a se hirotonisi arhimandritul 

Procopie ca Mitropolit al Chesareii lui 

Filip şi a se trimete după aceia egumen 

la Galata. 
Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

preasfinţitei cetăţi a Ierusalimului şi a 

toată Palestina, doamne, doamne Avramie, 

după suflet al nostru prea-venerat părinte. 
Pe Fericirea Ta, cu sărutarea sfintei Tale 

drepte, cu evlavie Te salutăm. Să Te ţie 

prea-înaltul Dumnezeu în cea mai deplină 

sănătate şi statormică fericire, întru mulţi 

ani, cu dobândirea, cererilor mântuitoare 

pe care le dorești şi le poftești. 
Pricina acestei scrisori a noastre este, 

pe de o parte, să-Ți aducem Fericirii Tale 
salutările noastre evlavioase, iar, pe de 
alta, să ne bucurăm cu Fericirea Ta 

pentru a Ta înălțare cu bunăvoința lui 

Dumnezeu la preasfinţitul Scaun al sfintei 

lui Dumnezeu cetăţi Ierusalimul, rugân- 

du-ne să fie întrun ceas bun, plăcut lui 

Dumnezeu și mântuitor de suflet, cum 
doreşti şi poftești. 

Fiind strămutat la Scaunul ecumenic 

preasfinţitul şi după suflet al nostru prea- 

venerat părinte, domnul domn Sofronie 
şi fiind epitrop pănă la venirea Fericirii 

- Tale şi în Scaunul Ierusalimului, serisesem 

Preasfinţiei, Sale pentru părintele nostru 
sufletesc arhimandritul chir Procopie de 

Galata, mijlocind pentru ca, la venirea 

Fericirii Tale şi vorbind împreună, să fie 

hirotonisit pentru Chesareia lui-Filip, şi 

am luat făgăduială de la Preasfinţia Sa, 
seriindu-ni să-l şi trimetem, ca să fie de 

faţă. 

Preasfinţia Sa nu ni-ai adus înainte 

nimic câtuș de puţin pentru una ca aceasta, 

ci noi de la noi înşine am fost îndemnați, 

cunoscându-l întru toate vrednic de respect, 
gospodar, virtuos şi procopsit; și rugăm 

pe Fericirea 'Ta să fie cinstit şi înaintat, 
fiind şi slugă veche a Sfântului Mormânt, 

și să ajungă cirac al Tău; şi ne vei 

îndatori. 

Ci rugăm pe Fericirea Ta ca, după ce 
se va întoarce din Ierusalim, şi va fi 

hirotonisit, iarăş să ni-l trimeţi la mănă- 

stirea Galata, şi cu prezenţa lui într'acoace 

vor ajunge în mai bună stare și orânduia-



wurăoraoy ai edratiay Oha ră &vrabOa eD- 

ptoxoueva uerâyia rod “Anjiuv Tâco». Ilposăzt 

BE, vi Thy wppovqsiv mov xi epoviuiy Btol- 

w1jsty, BEhonv abâfaer mai ră. 
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"Lobyiov «6. 
Tâs Moxaptârars rs %ară mvedyz, bis 

wi sie robe 6p'opobe rpowuoc. 

"lo. Tprâptos Daia. Boefwâze. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon) 

lă toate metoaşele ce se află aici ale Sfântu- 

lui Mormânt. Și încă, prin înţelepciunea 

lui şi cumintea lai oblăduire, vor creşte 
şi acelea. - 

Şi acestea, deocamdată; şi anii 'Lăi fie de 

la Dumnezeu cât de mulţi şi mântuitori, 

iar rugăciunile-Ţi de Dumnezeu ascultate 
spre ajutor nouă în toată viaţa. 

1775, Iunie în 17. 
Al Fericirii Tale suiletese fiu şi la 

porunci gata: 

Io Grigore Ghicu Voevod. 

MCCXAVI. 
Alexandru- Vodă Ipsilanti către Avramie Patriarhul de Ierusalim, despre 

numirea lui ca Patriarh şi situaţia mănăstirilor muntene ale St. Mormânt. 

- >Emtorohi, "Ahstăvâpoo-Boda “Yunhăvrob 

mpbe "Aâpâurov, ovvpaipovoa abrâ Eni ri) E- 

ovi 03 Marprăpxo» “lspooohbyoy. 
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30618. Vol. XIV, partea a II-a. 

  

Scrisoarea lui Alexandru-Vodă Ipsi- 

lanti către Avramie felicitându-l de ale- 

gerea lui ca Patriarh de Ierusalim. 

Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

Jerusalimului, doamne, doamne Avramie, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 

nerat. Fericirii Tale fieşte ne închinăre, 

sărutând cu cea mai mare evlavie vene- 

rata-Ți dreaptă; pe care să Te ţie Dum- 

nezeu sfântul în sănătate deplină și fe- 

"vicire statornică, întru mulţi ani. 

Sfinţita-Ți serisoare cu evlavie am pri- 

mit-o, prin care ni arăţi Fericirea Ta, 

strămutarea-Ți, prin alegere de obşte și 

voturi canonice, din prilejul paretisirii 

preasfinţitului Patriarh de Constantinopol, 

chir Sofronie, prea-veneratul nostru pă- 

rinte întru Hristos, la preasfinţitul Scaun 

patriarhicese de Ierusalim; pentru care 

foarte ne-am bucurat că s'a învrednicit 

acest patriarhicese Scaun de moștenitor 

- vrednic şi aşă cum se cereă pentru un 

aşă, de mare stăpân ca preasfinţitul Pa- 

triarh de acum al Constantinopolei. 

Şi faima care umblă Te înfăţişează 

astfel pe Fericirea Ta; iar alegerea de 

Preasfinţia Sa pentru moştenirea Scau- 

nului pe care până acum îl oblăduia 

Preasfinţia Sa, întărind faima, Te pro- 

clamă vrednic de acest Scaun. 

De ar da prea-bunul Dumnezeu, prin 

sfintele. rugăciuni ale Preasfinţiei Tale, 

să arăte într'un ceas bun așezarea-Ți în 

Scaunul acesta patriarhicese şi să conducă 

după dorinţă toate cele spre folosul şi 
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19175, 
vara. 

mn l7'5, 

vara. 

ai acuma! 
Ci rugăm pe Fericirea Ta să ne cu- 

noşti foarte grabnic la cele ce tind. spre 

rob 1ar adi marplapyitod Opovov! 
6opăy măra, ră mpbe ovpEhetay 17 GbOTAGLY | aşezarea Scaunului patriarhicese pe care-l 

i 
"Attoduey 38 riy Monaptârnra ras vă pe | 

| 
| mopitm mpoOuuorăzo» ete Tă O5vTelvovTa 

  

ro mavomip xoi tooâdyw Tâpp rod Xa- „folosul preasfântului şi de viaţă primi- 

râpoe podea mermponopupăvr, m £- ! torului Mormânt al Mântuitorului nostru; 

opey ri Gvațiaiay Tpovotay Tv vrabba : fiind înştiinţat că avem grija de nevoie 

iepâv uovacriploy xai epovrilouev Tic Gbo- a sfintelor mănăstiri de aici și ne gândim 

răoawe ani Gehribosws adry, tây Onoiwy ot la” aşezarea şi îmbunătăţirea, lor, ale căror 

oyaptasuoi &fenpidmoay tă nposravijş pas, socoteli s'au cercetat din orânduiala noastră, 

xană vai rây Zăovy povasrnpioy, xai ri, 600 precum şi ale altor mănăstiri, şi câte sau 

sbpsOmoav neprocebovra ră stooâmpârov Tâv aflat prisosind din veniturile anilor tre- 

napehdovrov ppâwoy pvharrânela opac, cuţi le păzim în siguranţă, în mânile egu- 

sie xetpac rod îjtovu&vov rod Bawapeoriod!: ;  menului dela Văcărești: ele se trimet acum 

orăMovtat j5q ră Moxaptârnrt es dă mo- |  Fericirii Tale prin poliţi. Ci să avem şi 

Jetây, Ni Eyopev 88 ai sie mb SEîje Ge- pe urmă veneratele-Ți serisori, vădind 

Zăoyta adrîc “ppănpora, Orjhnrxă rijs îpe- . | prea-dorita nouă sănătate a Ta; ai cărui 

rorărijc Tpâv yobijs bieias ras” 146 Tă wăv ani fie dela Dumnezeu foarte mulţi şi pe 

204 etmoay deâfev mheiora usi Tavebijuepo, deplin fericiţi, iar rugăciunile-Ţi de Dum- 

ai 8 Deonereie abrie ebyoi elqoay Tiv ă- !  mezeu ascultate fie-ni ajutătoare în toată 

poat tă 6iob navrâc. - Viaţa, 

„aost, ?lobyio» xe/. 1115, Lunie în 26. 

"Pie Manaptâriree ms bibe Ev Xptore ai | Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

sie robe Bptowobs. | la porunci: 

"AMstavâpoc “Tyqhăvre Boefddac. | Alezandru Ipsilanti Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedevn.) 

MCCĂXXVII. 
Notiţă despre privilegiile date capuchehaielelor româneşti. 

  

„Ele 3bo xaniegaiâses Ghăyobe nai 855 | „La două capuchehaiele muntene şi 

moyăăynve, Tporone xai. debrepow, tă5fmsav două moldoveneşti, cei dWintâiu și cei 

mepăma vă etvaL pobăpnăes xai. vă xafaM- de-ai doilea, li sau dat beraturi ca să fie 

xaboby' sie robe rpizo»e wi - 8i6 16 TEXvoL muhafiai (ambasadori) şi să poată umblă 

nov vamwmeyamădov 2860 pepuăvt, moi yt călare; la cei de-ai treilea şi la fiii capu- 

zepăre, xai popi tva ăBetav rîje innaoiac.... chehaielelor li s'a dat firman, şi nu berat, 

| şi fără vre-o voie de a merge călare... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. p. 547.) 

MCCXXVIIL. 
Notiţă despre afacerea Bucovinei, răpirea de Giurgiuveni a unei moşii a 

mănăstirii Văcăreşti şi cumpărarea pentru Turci de provizii din Principate, precum 

şi despre restituirea către Moldova a locului uzurpat de Tătari.. 

„„„Giurgiuvenii au răpit o mare moşie 

a mănăstirii Văcăreşti, afierosită de ctitor, 
„..Edueyt6n uooiay 7 povaorrpiov Ba- | 

z - x = Fi ț 

xaptori, ăptepobisioav zapă rod xrijropoe | 

Nwxohdo» Boz665a rob Mabpoxopâărov, dp! Nicolae- Vodă Mavrocordat, dela care mă- 

is mb povasrijptov Exapnobro Tăy Ap6vov năstirea culegeă pe an 2.000 de lei. 

2.000 pda, riy fjpnacav ot Lrpywtofeivot. 

"Hey 7) perupunariuăve rod NepzGov ră A venit rafificaţia Neamţului pentru 

ză Boa Exawev 6 ivrapvobvrbtis 70v? dtă ră câte le-a făcut Internunţiul său cu privire 

1 Ms.: Bovazovpeortob. 

2 Thugut.



  

ep 
350 wat putob waâtinto. ris lloyGavias, 

Lovrtei6a, Ttepvyaobrbe moi Niyrtov 6obvă. 

"Eadidovral popi dtă npopiatevrăe ie 

Bhoyozoyăaviay, dă vi qepobv Tây Gayipăy 

rîc Iloheoc. Eiuoot oby xanavhijdec xml d- 

xa Eva mohunavhijdec re Ilohewc nat 

Ev6exa nodxanayidec rob Lohară Oropio- 

6qoav vă Egony îxei ovwrpâtpone, "Eeâ60q 

ao probe sie robe Brâwhidec vă pi ei- 

cEpyovrat Kpamprebrai. Tobe pEoa sie iv 

Bhayiay, pâvov oi zroxoi Bhăyot vă mopi- 

tovv ăvrwmp» xăBe eidoc botps, al vă robe 

răv mwhoby ZE rod XOTpov, Gveyayitor, 
Pi 7 + 7 2 a A a r ” 

pă meolvi' wa AXĂOS Optoube îă robe ov 

dehidec, nai ăMhoc tă robe Nixonohirae, vă 

văjy etotpyovroi mai adroi aie ră Bzyiav, 

uâvov oi Bhăyov vă robe mrvalyaby xai vă 

ode muwhodv xăde et5oc Caipiv, Guoios 1ai 

xepeoriv tă vă prLăvody tă Orirta robe, Brav 
> Ă 
jBede xperaoâsi. 

Te îveuov rîjs Mohăafias, propie Taina, 

28607 qepuăw dă vă Epoww ot Iloyâvot r6- 

mov md păxpoc ipac 82 wi Tb mhăToG pag 

2- metro, 58 ubroc 6 rânos mpde To L'perţevi, 
. * , A ni 7 " * 2 

xi eiye mMâvet moră TĂXAXL ets To Xa 

asâ-pt60p305. 'Ouoiwe vai eie mb Tbopa- 

sip-Ttuprirți ză zpbe tb ih 1j6av viahâdec, 

ao. 85607 pepuăy vă rmw0oâv.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, 6. c-, pp. 518-9.) 

| 

la, cele două judeţe şi jumătate ale Mol- 

dovei: Suceava, Cernăuţii şi munţii Neam- 

tului. 

Lese porunci pentru negustori în Vla- 

hobogdania, ca să aducă zahereaua 'Țari- 

gradului. Deci douăzeci de capanlâi şi 

nouăsprezece balcabanlâi ai Constantino- 

polei şi unsprezece balcabanlâi ai Galatei 

sau orânduit să aibă acolo tovarăşi. S'a 

dat şi poruncă la Vidineni să nu meargă 

negustorii lor înlăuntru în 'Țara-Româ- 

nească, ci numai săracii Români să ducă 

în faţă orice fel de zahareă, şi să li-o 

vândă afară din cetate, fără supărare, 

peşin; şi altă poruncă pentru 'Lureii din 

Cute (Turnu), şi alta pentru cei din Ni- 

copol, ca să nu meargă nici ei în Țara- 

Românească, numai Românii să meargă 

şi să li vândă orice fel de zahareă, de 

asemenea şi cherestea ca să dreagă casele 

lor, când va fi nevo.e. 

Domnului Moldovei, Grigore Ghica, i 

sa dat firman ca să aibă Moldovenii loc 

în lungime de 32 de ceasuri şi în lăţime 

de două ceasuri; şi acest loc se află la 

Greceni, şi se făcuse odată îlhac (cesiune) 

către horda lui Halil-Paşa. De asemenea. 

şi la Ceamaşir-Ciftilic către Chilia erau 

câşle, şi s'a dat firman să se scoată... 

MCCXXIĂ. 
Grigore Ghica, Domnul Moldovei, către Avramie, Patriarhul de Ierusalim, 

despre numirea acestuia şi călătoria egumenului de Galata. 

"Emoro)i Ppry6p-Bo3a Drina. zpbs "AGpă- 

putoy, CUĂOPpOVITIRĂ ai emfefiatodoa Thy 2phe 

dv “Anpov Tăpov ebhăfetav adTod. 

Maxaptbrare, portare Ilarptăpăa. Th &- 

“tag n6heos “lepovoaău, vai să0n Ilgăaro- 

zivne, %bpte, xbpre "Aâpăpre, îjysrepe 2 Xproră 

„Ge6aoLTaTe mâsep, Ti Mazaptârară Tis 

gby 7 ăonaou râs apttobpbrob ars 

detuăc edhafos mpocavogebouay, Atapohăr? 

adry 6 îboros Gzdc îv ărpurâri) orptela, 

aa, wjvene? edmpepia, peră prxpo5L6TT,r0S x 

zîjs rw bymep îmrobei oorrpt26y micu = 

zo0y Emirebfews, 

"Aaa nai mpi hăfouay Th da ta 705 

mzapehBâucos 'lobyio» zazpirby adr epeti- 

zdv “pâna, 2pohafâvros 90ve/ăpnuey Ti 

Mazap:dcari ns, vă 05 zavooiwrătov ăp/t- 

pavâpizo» up Ilponoziov, azsxoyros ami îp- 

& 

Scrisoarea lui Grigore Ghica-Vodă, către 

Avramie, cu complimente şi întărind evla- 

via, lui către Sfântul Mormânt. 

Prea.fericite, preasfinţite Patriarh al 

sfintei cetăţi Ierusalimului şi a toată Pa- 

lestina, doamne, doamne Avramie, al nostru 

întru Hristos părinte prea-venerat.Salatăm 

evlavios pe Fericirea Ta cu sărutarea 

dreptei Tale izvorâtoare de haruri. Pă- 

zească-Te prea-înaltul Dumnezeu în cea 

mai deplină sănătate şi în necontenită fe- 

ricire, întru mulţi ani şi cu dobândirea 

cererilor mântuitoare pe care le pofteşti. 

Cu toate că şi înainte de a luă scri- 

soarea-Ți părintească de rugăciuni de la 

15 ale trecutei luni Iunie, ne-am bucurat 

cu Fericirea Ta, prin prea-cuviosul ar- 

himandrit chir Procopie, care a plecat de 

= 4227
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1775, 
vara. 

1775, 

vata. 

xouivo» e: nporbyrotwy rii; Moxaptorajrâs a venit la închinarea Fericirii Tale, totuş 

rac, vă 'Ghov rabro 8ăy Xainopev Xa Topa, nu lipsim şi acum, după neapărata noastră 

xată ră ăzapairarov Înv din XpEns, TObTO datorie fiască, pe deo parte, să dăm Fe- 

văv vă zodionpey ij Manapiârari Tre tăs ricirii Tale cuvenitele noastre îndreptări 

apoomxoboac ebhaârrizăe vc Obi) Tpos- evlavioase, iar, pe de alta, să ne bucurăm 
poze, robro E vă ovy/apâpev wat abc | iarăş cu Fericirea Ta pentru ca înălțarea, 

zi Maxapiărrri ras Gnoc ) eis Thy ptoratroy Ta în preasfinţitul Scaun să fie prea-fe- 

Upâvov ăvăbaaie re sq mavalatoc, Wwyo- ricită, de folos sufletese şi mântuitoare 
edi mai poyoooriptos vâyot vipuc Gobv- de suflet până la bătrâneţă prea-adâncă 

mărov xi Înapod, şi senină. 

"Ag piv du66âhhj 821 Maxaptârns Tije Ci să nu 'Te îndoieşti Fericirea Ta câtus 
pbă6hwe nepi râv 2vrad0m lepâv povasrnpiav de puţin pentru sfintele mănăstiri de aici 

05 mavayiov *oi tooâ6yov Tăpov, Gr 8ăv ale prea-sfântului și de viaţă primitorului 

dshovy viva ră âzd pâpove ue viizovra. Ată „Mormânt, că nu s'ar face din partea noastră 

riv Eni ră wpeirro Gus otovopiay vi sb- cele cuvenite. Dar pentru oblăduirea spre 

matiav Bv uaptBăNopev, Vară Tijy DitxNv mai bine şi buna lor stare nu ne îndoim 

ac tim, Gr. (5het 2vepijoz îj Maxapd- că, după fiasca noastră rugăciune, vei face 

ns rs bg dă rod etpnuevov &pytp.avăpito» Fericirea Ta aşă precum cu privire la 

xbp Ilpoxoniov mharortpoc îypâtanev ri Ma- zisul arhimandrit chir Procopie mai pe 

vaptârari ras. larg 'Pi-am scris Fericirii Tale. 

“Ac we Xaponoti, 38, zapaxahodpev, G»- Să ne bucuri însă, Te rugăm, necon- 

veyâc pă marpiaă adrije ebyeriră, ua nai tenit cu: părinteştile-Ți scrisori de rugă- 

Îmhormă râe ebxrawrărie iv dvabis b- ciune, vestind şi cea nouă bine primită 

metas re je ră văv Ern stmsav apă Bec sănătate a Ta; ai cărui ani fie de la Dum- 

nâpmoMa xai awriipta, ai 08 Beomereie zd- |! nezeu prea-mulţi şi mântuitori, iar cele 
mic săpat ăpoyai Tpiv tă Giov. de Dumnezeu ascultate rugăciuni ale Tale 

poe”, lovite» &'. ajutătoare în viaţă. 

Tâs Maxzaprorarâe rs vibe xată 2vedyo. 1715, Lulie în 2. 
„ai ee ode 6ptopode mpb0wpoc. Al Fericirii Tale fiu sufletesc şi la, 

lo. Tprgâproc Faixa Boeâoâas. porunci gata:   
| Io Grigore Ghica Voevod. 

(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MCCXXĂ. 
Notiţă despre vânzarea moşiei Afumaţi către Vodă Ipsilanti, de Mihai 

Cantacuzino, care pleacă în Rusia. 

„0 BeoriăproeMryată Mamowpeivoc 6 Kav- „... Vistierul Mihai Măgureanu Canta- 

raxovtnvăc, uâhhov perorxijoat eic rijv “Pobo- 

siav, Enbinoe 7 Ad&vr "Ahetvâpop “Tor 

Mâvrg Tiv uwolav zo» ră 'Aconuârli, &nExoy 

cuzino, având a se strămută în Rusia, 

a vândut lui Vodă Alexandru Ipsilanti 
moşia lui Afumaţii, departe de Bucureştii 

705 Bowxobpeoriov pac 2, xai ăMhac rob două ceasuri, şi alte moșii ale lui.... 

plac... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e, p. -) 

MCCXXĂXI. 
Notiţă despre trecerea prin Principate a lui Nicolae Repnin, trimesul rusesc. 

iu: 0 “Pezviy, drzod tije xai âvă rad Bov- ; „„„„.Repnin, după ce a trecut şi prin Bu- 

mobpeorio» xai t5eâtetr, daunps re xal z0- cureşti şi a fost primit strălucit şi cu multă 

Meine mapă rob Abeyrov ris Bhayias . cheltuială de către Domnul Țerii-Româ- 

"Adetăvâpoo “Ymjvro» Boeâ6âa, xară Ti .  neşti, Alexandru Ipsilanti Voevod, după



pă i A a y 

Efowavixijv Gosurrijv mpooraiiv ri BoGei- 

oay râ A»0svry, Epbaoev es bv KrovzBobu- 
» aa 32 m ș Ei a 2 A 

Tlexuetev" Eorqoav obv sic ză Mohrene nohhă 

rtadipra Bă ră vtepeninut rod “Penviy..., 

porunca împărătească otomană dată Dom- 
nului, a sosit la Chiuciue-Cecmegt; sau 

aşezat; deci la Maltepe multe corturi pentru 

alaiul Im Repnin... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e., pp. 549-550.) 

"Enroroi, Lpniâp-Boâa Paiza ape "Apă 
ptoy, brăp 755 ros îjpovutvob Mmobpy0âas 

ledeoy, ebpaptorobaa mai dă Thy biipoty rob 

Ilpoxonio» &s MijrponoMro» Karompetae rîis 

buinnov. 
Maxapioraze xai agrare Harptăpya “Ie- 

posohbuuny xot zăons Iadaorivne, xbpte, Xb- 
2 £ x a CE - . . 

pre ?A6păpue, xară mvebua Tppuiv ceGooptbTare 

mărep, riv Maxaptârmră ras edhabâc Tpo- 

oayopebopevy, donatăpevot Tijv poxapiav ObTÎs 

detiav iv Bapvhărzov ră Detov îv byteia nai 

3murebte. nâvrov Tâ GOTIpIRÂGV airnu Toy. 

To dă mod ăpyuuavâpirov Xpwoăvbov za- 

zprxbv adr Eh&fouev, îv  pâs Gmhonotei 

e Mavootbras ro» torân tvrabda dă vă 

elvat zpoorârri; xai îjvobuevoc rob tep0d p.o- 

vasrapiov Mmopyâfas, Xopis vă pâs orjuetci 

nu mepi ob 5năpxovroc Tjpțovpăvov Lededy. 

Maxaptbrare Stonvta, 6 Îobyevos Ledeov, 

ne sie robe mpohafâvras Xpovobe bnăp nâvra 

ăMhov EnoMred riutrepav Wai Geţ.V0Te00V, 

edhaGobuevos zapă năvrov, sivat dijhoy roic 

zâaty, Xa nâs oi povzorapaxoi Îitov eis wiav 

apa ăratizy, ai mobro wavepăy. Bitnovrac 

“ai îjpeie ij Ilayotârnră ob dusrrovea 2y 

ozuvâryri vai zohrela Enatveri, ăvaxupri- 

oavroe îvrebBev rod âyiov Lohară, xp Ilpo- 

xomiov, Erh&tayev mov eipipâyv Les de! 

ÎquSrepoy zvevparixdy BATEA. 

Aă rodro, Enetâr,, a îu4douey, Epic, 

zapă ri Mazapărjrâs vre dă rijy Mei 

“Posoiay, pt Guoc dutowe, 

pâhavarvy nE/pt 

051p.ias, 

GĂĂA Veră TA- 

vây pt, maro», înhaâi, 

ce zod LeBeby az vă vă ul ărt- 

pasti sadmpevos vă Tironuevebg, za peră 

zijy va „protv mov vă ăwmâeyij Tijy îrpov- 

uyiay & oTradeie Xpboav6os, sv îiaioy Ev 

z000bzp topioapev Tipohuevoy sis WOyaoti, 

ptov măzmoy, Btoabpavov utppi sabie mb 

înuepănob, Bic zobzo, Zră vă sivat îsi 2 naâi, 

MCCXXXII. 
Grigore-Vodă Ghica, al Moldovei. către Patriarhul Avramie de lerusalim, 

despre egumenul Frocopie, făcut Mitropolit, şi Ghedeon de Bârnova. 

  

Scrisoarea lui Grigore- Vodă Ghica, că- 

tre Avramie, pentru cel de până atunci 

egumen de Bârnova Ghedeon, mulţămind 

şi pentru alegerea lui Procopie ca Mitiro- 

polit de Cezareia lui Filip. 

Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

Terusalimului şi a toată Palestina, doamne, 

doamne Avramie, după suflet nonă prea- 

venerat părinte, pe Fericirea Ta cut evla- 

vie Te salutăm, sărutând fericita-Ți 

dreaptă; pe care să Te păzească Dum- 

nezeu în sănătate şi cu dobândirea tuturor 

cererilor mântuitoare. 

Scrisoarea-Ţi părintească prin arhiman- 

dritul Hrisant am primit-o, în care ni 

arăţi că Preacucernicia sa a fost trimes 

aici ca să fie oblăduitor şi egumen al 

sfintei mănăstiri Bârnova, fără să ni în- 

semni cevă despre egumenul de acuma, 

Ghedeon. 

Prea-fericite stăpâne, egumenul Ghe- 

deon e ştiut tuturora cum s'a purtat în 

vremile de mai nainte mai presus de 

oricine altul în cinste şi vrednicie, respectat 

de toţi, şi cum că cei din mănăstire erau 

[odată] în cea mai înaltă neorânduială, e 

vădit şi aceasta. Văzând şi noi că Prea 

Cucernicia Sa petrece cu demnitate şi 

purtări vrednice de laudă, la retragerea 

de acolo a sfinţitului de Galata, chir Pro- 

copie, am ales pe zisul Ghedeon drept al 

nostru duhovnicesc părinte. 

De aceia, de oare ce, cum am aflat, s'a 

orânduit de către Fericirea Ta pentru 

Rusia Mare, de și nu nemijlocit, ci după 

trecere de câtevă luni, până atunci, adecă 

până la plecarea lui Ghedeon, ca să nu 

pată necinste, să stea să egumenească şi 

după retragerea lui să primească egu- 

menia Hrisant, cel trimes, pe care între 

acestea l-am orânduit egumen la o mă- 

nhăstire oarecare, până atunci oblăduită 

de vechil. Pentru aceasta, adecă pentru 

1229 

1725, 

Novem- 

bre.



1930 

11776, 
început. 

1776, 
început. 

îmobuevoc, ăv eivat Behijost ris Mavaprârn- 

z6e vic, &y' ză vpăger Î| Maxaptârns ne 

5 oxonâc, âtă rivy ăperijy 705 văpovroc Le- 

3eoy, vă “ev Bmoţovi eypt râs adro ăro- 
diac. 

Riopey xai ră mepi rob &yiov Lodară, 

xdp Ilpoxoziov, bnoțnpiov “evoutvo» dă Kat- 

napeiac, ua ebapioroduev rii Mawaptorari 

mac, “js mwos rw poxapiav defrăv ebhofâs 

ăonatuevot uitvoţev, 

poe, Noeu6piov ra! 
Tis Maxaptâraree cps xară mvebpa eb- 

dabils vide. 
lo. Fpmyâptos iza Boefoâac. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

| 

| 
| 

a fi acolo egumen, dacă e voia Fericirii 
Tale, nu mai serie din nou Fericirea Ta; 
scopul, numai pentru virtutea bătrânului 

Ghedeon, să fie aşteptare până la ple-.- 

carea lui. 

Am văzut şi cele pentru sfinţitul de 

Galata, chir Procopie, care sa făcut Mi- 

ropolit ales la Cezareia, şi mulţămim 

Fericirii Tale, a cărui fericită dreaptă 

sărutând-o cu evlavie, rămânem. 
1715, Noiemvre în |. 
Al Fericirii Tale după suflet evlavios 

fiu: 
lo Grigore Ghica Voevod 

MCCXĂXIII. 
Notiţă despre orânduirea consulilor ruşi în Principate. 

„Ey mobrors EGewpodvro xai broBeaere. Kov- 

sodo rs “Powsolac ănopnaiotin vă dtopto- 

Body sie Ghae râs oxăhae tiv 6mpavnâv 

îmapptov măs îv rii Medoysip Qahdooq mai 

îv re Botetve Ilâvrp, pozbros ni ie Bha- 

“av vai MoMafiay. Oi wanrmeyorptădec Gho- 

-orordăvot Edoxav re "Pezviv Errpatpoy ne- 

pixov mere ăpdpa (4wpic vă episyera! eie 

abră md pipi râs Bhayiac :xai Mohâatias), 

.ă vă mpnoreGoby sis rd Exâ00'rjoduevov xăr- 

zt-yobpavtoby, Erpayparebero Ey tobrote rapă 

rod “Penviv za î| Enwbpwots 765 adTOv6H.0v 

zov Taprăpov ris Tavprije Xepoovijscb, 

o 1 ărâyvaros ăzodoyii 709, Gh ne 

Typave mâvrore Tod OX0R05, 1aTațarixiy 

ămwptoty 0d% &xoboas moră, &hă mâdhoy 

m60ov xai Epeat ris xaraprijoeos Xa dvat- 

p&oewe rod zotobrov ăpâpov.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., p. 552.) 

  

. Între acestea s'au cercetat ȘI tre- 

pile. s a hotărât a se orândui consali ai 

Rusiei în toate şchelele provinciilor otomane 

din Marea Mediterană şi din Marea Neagră, 

precum şi în 'Țara-Românească şi Moldova. 

Capuchehaialele moldo-româneşti au dat 

lui Repnin un act coprinzând cinci puncte 

(fără a se cuprinde în ele miria—partea 

Împărăției — din 'Para-Românească şi Mol- 

dova), ca să se adauge la hatihumaiumul 

ce este a se da. Se negociă întru acestea 

la Repnin, şi întărirea autonomiei Tatari- 

lor din Chersonesal Maurice (Crimeia) şi 

primirea-i fără murmur, dar nu. şi-a aţins 

de loc scopul, neauzindu-şi vre-odată un 

răspuns limpede, ci mai curând: pofta, și 

dorinţa de a se scoate şi nimici un punct 

ca acesta.... 

MCCXXXIV. 
Notiţă despre silinţile lui Vodă Ipsilanti de a liberă pe sclavii români la 

Turci, dintre cari unii rămân în Asia Mică şi în Bulgaria. 

„ME tatuary ăorâdnoay ai ete tv "Aciay 

at sie iv “Pobushqy ăvpunot rod Ab6&v- 

zov *Adetăvâpov "Tpnhăyzov Boeâdăa vă ri 

2eodepiav râv oxhafobtvroy Bid/oy. Ric 

zijv Meoomorauiay xai sic Tobe TORGIe T0b 

Kapaoopdvoyhov zobs zapă ri) Eubpvyj Epet- 

vav moddoi, sic ză Toopvofovy Ewetvay Erarâv, 

„ai sic rd “Povortebri Etaxoatnt,.., 

(Atanase Comnen Ipsilanti, c. o. p. 554.) 

Cu zaim s'au trimes şi în Asia şi 

în Rumelia oameni ai lui Alexandru- Vodă 

Ipsilanti pentru liberarea Românilor robiţi. 

În Mesopotamia şi în locurile lai Cara- 

Osmanoglu cele de lângă Smirna au rămas 

mulţi, la Târnova au rămas o sută, şi la 

Rusciuc şase sute...



MCCXXXV. 
Notiţă despre trecerea la Domnia munteană a Câșlei-Vizirului. 

a. B860% pă xărri-pobpartodv ră Beip-uuo- 
haai, mă sie ră jouaraă ris Bhayiac zapă 

rii mâhet Ilpoihs6w, ete mov AbDevrijv rije 
Biaxias "Adstavâpay “Ybrjhăvrry, uă bnos- 
„saw Go vă TinpoG ti) Xavobp-Xovhrăvy, 

(Ovyarpi mod vepovroc Ilexip-lluooă xai mie 

„Sonhrăvne ă5ehpis rod Bobhrăv Ma-puobra, 

uad'nvevns sic mâv uoyaă Tis Ilâhews dey6- 

uevov Xahurttăp-xtogxtob) “pâata rdy ăptd- 

wăvy 17.499 mai ăonpa 30, sis rpla xlorta.... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. e. p 554). 

| „.„. Sa dat cu hată-humaium. (satul) 

Câşla- Vizirului, care se află la hotarele 

Țerii-Româneşti, lângă cetatea Brăilei, 

către Domnul Țării- Româneşti, Alexandru 

Ipsilanti, cu făgăduială de a plăti Hanum- 

Sultanei (fiică a. bătrânului Bechir-Paşa 

şi a Sultanei surori a lui Sultan Mahmud, 

care stă în mahalaua 'Țarigradulm ce 

se zice Haligilăr-Chioşe 17.499 de lei și 
30 de bani, în trei câştiuri.... 

MCCXXXVI. 
Notiţă despre noi încălcări ale Austriei, clădirile de la Afumaţi ale lui Vodă 

Ipsilanti, zidirea Curţii Domnești de dânsul şi numirea la Patriarhie de clerici 

fanarioți. 

„„..Movoafepăe ete rod p.obprij pă Bhobe mode 

jertăhmăes dă mă 8ba nat îjutov xadhixta 

nod ămhpev 5 îunepărop sie rijv Mohăafiav 

zâvoxohebfmoay sis ză vă ră orEptodv, v Gov 

zodro mb Eoreptay bad îs ăvănns EraGopevot. 

*0 adrăe îvnepăzop rîs Neyrtiac, dnă rd 

Sp Pinyrzoy, naârhine efis Bhayiac, 05 p.- 

ponos rd Potăw, foc sic mb Meyeâivrli 

eie ră Gowă rije Bhaytas. 6mod o»vopebowv 

u& hy Obyypiav wat "Epăehiav, otxetoroti01] 

rânov rije Bhagiae nhâro» zii pây 300, 7i] 

38 rptâv Î recoăpay Wpâv... 

“Bumoev 6 Abdbăvens “Ybqhăveris eis 7 

"Agobyârat Tijy ViprGWay xi ră OTÎTia TĂ 

xananaivra bă rây Moody, GM pe- 

“ahonpentarepa 1 nhat ATA XAEVTV. 

Karoxprumotstoa 1, abBevewi Kobprrj apă 

rây Mooy6fwy, dâsiro Emtonevijs. Phăcae oby 

8 AdBeyrns "Tonhăyrns ste rd Bovxovptart ră 

Zae 41115, Imăoeveis ră omirt. 705 Îlpar- 

zo6ăvo» Ninohăoo. "Eytye afopt Îj Entorevii 

zic Kobprrig vă 800 zovygeta. "ANY Exedi 

1, Kobpen uzicat Eni cOnow "/authod vai GA0- 

Xobfoc Enoxpaeorărob ăspos, îxpi6q e5horov, 

otv voga W âverepdi) în GăBpuv ăr, 

îmi mezov dbmhod, oloc 1 1 ăy.mehos rob 

vovasrnţio» 205 Mr/4h-Biâz, pă md vă y.- 

zopi vă redetoyj ui ră abră 300 zowrisia. 

“Hpăavro oby răv oizodopăy âvy Mâpeto» 

z0d napelBâvtoe Ecobs 1115, vai WONG zei 

ză z5%, zobăe cod 1116 2rehelosey 1 046 

3ouii), ăysb rob rei/avs Tijs Repto/jS Zi TV 

îmzootacioy Te i WaŢetpeloy 47 Tâv învă 

    

„Sa făcut musavereă (raport) la, Muftiu 

cu toate regealele.pentru cele două Ținu- 

turi şi jumătate ce le-a luat Împăratul în 

Moldova; au făcut greutăţi de a o primi, 

dar totuş au primit-o de nevoie. 

Acelaş Împărat nemţese şi-a însușit, de 

la Râmnicu-Sărat, judeţ al 'Țerii-Româ- 

nești, a cărui reşedinţă sunt Focşanii, până 

la, Mehedinţi, în munţii 'Țerii- Româneşti 

cari se mărgenese cu Ungaria şi Ardealul, 

un loc al Țerii-Româneşti în lăţime pe 

alocuri de două, pe alături de trei ori 

patru ceasuri..; 

A zidit Vodă Ipsilant la Afumaţi câr- 

ciuma, şi casele arse de Muscali, dar mai 

măreţe decât cele arse de mult. 

Fiind dărâmată Curtea Domnească de 

Muscali, aveă nevoie de înnoire. Venind 

deci Vodă Ipsilanti în Bucureşti în anul 

1115, s'a așezat în casele lui Nicolae 

Brâncoveanu. S'a făcut deviz pentru zi- 

direa, Curţii la 300 de pungi. Dar, de oare 

ce Curtea, se află în loc jos și deci cu aier 

prea rău, s'a, socotit bine, după părerea 

de obşte, să se ridice din temelii aiurea, 

pe loc înalt, cum eră via mănăstării lui 

Mihai-Vodă, ca să se poată isprăvi cu 

acele 30) de pungi. Au început deci zi- 

direa în Mart al anului trecut 1775, şi 

abiă spre sfârşitul acestui an 1776 s'a îs- 

prăvit clădirea, afară de zidul încunjură- 

tor şi de grajduri şi de bucătării şi de 

odăile de lângă zid pentru seimeni şi Al- 

banezi. 

1231 

1176, 

început. 

116, 

întreg.



1232 

1176, 
Ianuar. 

17176, 
Fevruar. 

1176, 
Mat. 

robe osiu&vrjdee mai "Apfovirac mepi rd rsi- 

“108 0iXLOX0v. 
Naponrmitvroc rî udata rob Ildovac, 

Eve Îldovas 5 nporosiyehhoc 705 larprăp- . 
ab Gsv Eve mporoabyxehdos 6 ăpytâtă- 

„ovoc Marine, 5 viăc rob Ilooredvinov 

Veopito» Ttawero» Mabpo5ln, xai Gpyâă- 

movoG &ptvey 5 rpitebov “lepepiac, vide rob 
meitaâă "Adetavâpoo Mabpotopăăro», biod 

105 Niuchdob Boefoâa, vai rpirebov Epvev 

5 Moxwâpuoc, vibe rod "Ava Amumrpio» Xep- 
măvo» mot Eymovos Ex vifiepbe rod lorpod 

Meyadăra Movyov.... 

| 

Făcând paretesis cel de la Biserica 

Bosniei, s'a tăcut al Bosniei protosinghelul 
Patriarhului ; deci sa făcut protosin- 

ghel arhidiaconul Matei, fiul Postelnicului 
Gheorghe Gianet Moruzi, şi sa făcut 

arhidiacon cel de-al treilea Ieremia; fiu 

al lui beizadeă Alexandru Mavrocordat, 

[şi acesta| fiu al lui Nicolae Voevod, şi 

în al treilea loc s'a făcut Macarie, fiul 
Agăi Dimitrie Şerban şi nepot după mamă 

al medicului Mihalachi Manu... . 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c., pp. 555, 547.) 

MCCĂXXVII. 
Alexandru- Vodă Ipsilanti, pentru şcoala din Bucureşti, cele din Craiova şi 

Buzău şi şcolile elementare de oraşe pentru limbile românească şi slavonească, fiind 
în Bucureşti dascăli de gramatică, aritmetică, geometrie şi astronomie, istorie, fizică, 

zoologie şi limbile latină, franceză şi italiană. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCCXXĂVIII. 
Alexandru- Vodă Ipsilanti dă şcolii greceşti din Constantinopol o mie de 

lei pe an: (apoi, în acelaş an, alt venit de 800 de lei). 

(Bibl. Ac. “Rom. notițe greceşti moderne.) 

MCCXXĂIĂ. 

Notiţă despre măsurile lui Alexandru- Vodă Ipsilanti pentru negoț, şcoală ș.a. 

„0 Adtvris râs Bhayiac "Ah&tavâpoc 

“Tonhâvene, vă md &pehos râv îy vi Bhayin 

roy, Dno-/etpiwy rob, Eahey ete rătiy robe 

zpanp.arevrăe rod ijropatov ră popa uzi 

morida stâq râv xpotoapueiuv îtă Vă ră 

n&unoatv ete iv Kovoravtivobzohw, îjtot: 

mrăpr, xpifăpi, xezpi, Gobropov, dhedpt, pet, 

axoxaăha. Aibptoe hoindy Eybe EXĂOTo» 

adry ră tiu ai Eym6âroey roci Tij 

dv vai tapiay râv ntoyâv. Kai, Brotzâv 

ăpioroc ziv njepoviay Tie Bhaias xzi ut 

rodi ed/apiornot 

roy ai: xâda rătewe xi Pabuob, disrate 

moddăe bnobsosie ronixăs avayratac dă Xpb- 

soBobhoy. 

"Ey mporoie 06y 2oboryjoe Gxohsioy sic rii 

Biaytay, dv ze Booxobpeorie, Kpambla mai 

16V XATOLANTĂV ATĂY- 

  

„„.Domnul 'Țerii-Româneşti Alexandru 

Ipsilanti pentru folosul săracilor din 

Para-Românească, supuşii săi, a pus la 

rânduială pe negustorii ce cumpărau fe- 
luritele şi deosebitele feluri de lucruri de 

hrană ca să le trimeată la Constantinopol, 
adecă: grâu, orz, meiu, unt, făină, miere, 

caşeavale. A orânduit apoi preţul fiecă- 

reia din aceste mărfuri şi a oprit astfel 

vătămarea şi paguba săracilor. Şi, oblă- 

duind foarte bine Domnia Țerii-Românești 

şi cu multă satisfacţie a tuturor locuito- 

rilor şi de orice treaptă şi seară, a sta- 

tornicit multe trebi ale ţerii prin hrisoave. 

La început deci a aşezat şcoală în Țara- 

Românească, la București, Craiova și Bu-



Movtaltep, mat Bvproev etonâijpara tă re riy 

Thnpouiy Tv Îv rîj Wară ră Bovuovpsortovy 

oo ăn dtdaswăhoy 10 dă rijy tporpriy 

me ut &vâbpolay Try EGOoprirovra meyre 

nropây Wadnrây, ai ără ri zAnpopii TâV 

- 2v moie howmnoic voi oyohtots, Kpaytiias re 

xi. Ilovtatov, 350 dacă vai Enexbpu- 

ev adră 6 abGsvrinod pboobobhio ră 

te 1176, xară pâva "lavovăptov, ai dă 

marptapytaod Gbvodtuod dpoptotinod pâu.- 

paroc, n cet 17176, wară viva Ma prtov 

imdob&vros. "Avipretpe dă Ex Găbpov 7ira- 

vâxzatov oixodâpiripio. mohvâtodoy %7 ebpw- 

Jop6Trarov, TEplexrixăv zoNây olxoy dă re 

zapădosw wadmpăray ai ăă WATOLRIAV TE 

me d5aonădoy a TOO Want, zapă 

ros 75, noi pă rponebapetov pai poet psi0v 

nod. ăprozotstoy, 2v 1 p.ovasTnpiwp rod "Asiov 

Sala, mă măvra 3v tdias darăvns oi E66- 

3uy rehemwBtvra oh râ Eret 11719. 

“Qoabroe mal dă rhy ebvopiay, ebraâiav 

ce mot edtotay rod BTȚt6Ob XăWYoVrAE TON 

Xo56 46mobg, %0l târțov X0 ipev.oveboy ă- 

pioroc, oi. XontăGoy VbXTwp ai pe Tp.Epav 

Smtp zwa ăhov Tâv TpOXIrĂXOV (AATE- 

pevos âs zarip Tapă T6Y xahâv al 4p050b- 

uevos zapă râv vaxây, si ai od35va woved- 

cas, 055 abrode robe îm abTopbpp XXERTAC, 

&Nă Beoporoplw xaemxheiov poveie Te XA 

mâwmac robe ĂhobG maXOotobs), 2nenbpwoe 

mă mdwra dă yposofobhhoy, ai tă tii 

asvâosiay rây povaornpiay, nai tă robe 

shovtirâpove. Kai, ârnpicas rescapa "Tipa 

ee Bovnovptori, owyrefdetpăva rd uadăv ănă 

mtooapac Xpyovrac, by ră păy pia pEMheL 

vă wphvovy răs bnodăcers xai dvapopăe 6nod 

ăvăvoyrat sie mpănpara 2ai îvopăe 13 do- 

oninjiae, ră d mtzoprov pede vă wplva Ti 

2anpaziră, Xoi Enexbpuse ri ebratiay Tâv 

xpirây dv abBevrinod ypooofobhhob. "Erau 

ui. Bho padBovhhoy meg T05 prapirab, 

mai. ho vă ră pevbida, xai Aho 6ă 7ijy 

visov ris Ilponovrios [lporqy 1 nai ră 

adri tepbv povyaoTiipiov Tis zvâ6tob Merz- 

pwopehosue rob Bad xai Loripoc în. "1505 

Xptorod. Tobroy roy XphaofobhhoY zu Gpa 

îv mois îvefîs, T& Erei yAosTă ÎRTOR0GLOGT 

sfBopnnostă 1360... 

(Atanase Comnen Ipsilanti, o. c.. pp. 580—1.) 

| 
| 

| 
| 

PI 

zău, şi a orânduit venituri pentru plata 

celor nouă dascăli ai celei din Bucureşti 

şi pentru hrana şi îmbrăcămintea celor 

şaptezeci şi cîânci de săraci ucenici, și pen- 

tru plata celor doi dascăli din celelalte 

două şcoli, a Craiovei şi a Buzăului, și 

le-a, întărit prin hrisov domnese în anul 

1116, luna lui anuar, şi prin gramată 

patriarhicească sobornicească de afurisenie 

dată în anul 1776, în luna lui Martie. Și 

a ridicat din temelie o uriaşă clădire cu 

multe cheltuieli şi foarte largă, cuprin- 

zând multe case pentru predarea, ştiinţelor 

şi pentru locuinţa, dascălilor şi a multor 

şcolari, peste cei 15, şi cu trapezărie şi 

bucătărie şi pitărie, în mănăstirea Si. 

Sava, toate cu însăș a lui cheltuială  îs- 

prăvite abia în anul 1719. 

De asemenea şi pentru buna, legiuire, 

buna orânduială şi viaţa cea bună a supu- 

şilor puindu-şi multe osteneli, şi cârmuind 

foarte bine şi ostenindu-se noapte şi zi 

mai presus decât oricine dintre înaintaşi 

(find iubit ca un tată de cei buni şi te- 

mut de cei răi, deşi pe nimeni n'a ucis, 

nici pe hoţii prinşi asupra faptului, ci 

închizând la temniță pe ucigaşi şi pe toţi 

ceilalţi făcători de rele), a întărit toate 

prin hrisoave, și priu scutirea mănăsti- 

rilor şi prin slujitori. Și, aşezând. patru 

judecătorii la Bucureşti, alcătuită fiecare 

din patru boieri, pentru ca trei să aibă a 

judecă, trebile şi gâlcevile ce se referă la 

lucruri şi la opriri şi la luări de bani, iar 

a patra să judece pe cele criminale, şi a în- 

tărit buna orânduială a judecătorilor prin 

hrisov domnesc. A făcut şi alt hrisov 

pentru oierit, şi altul pentru menziluri, 

şi altul pentru insula Protă din Propon- 

tida, şi pentru sfânta mănăstire ce este 

acolo, a slăvitei Schimbări la faţă a Dom- 

nului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Thin aceste hrisoave vezi unul în cele ce 

urmează la anul 1118.... 

 V_ Analele Academiei Române pe 1914: memoriul despre „Fundaţiile Domnilor noţtri în Epir“ 

XXXVI). 

80618. Vol. XIV, partea a II-a. 
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"1234 

1776, 

Iulie. 

Ismail 

11176, 

3 Iulie. 

MCCĂL. 
Grigore Alexandru-Vodă Ghica, a! Moldovei, întăreşte venitul mănăstirii 

Panteleimon. 

Tprt6pros "Ahstdvâpov Iulxac Boef6âus, 
Ep Beo5 Ad0eyrrjc xai inepân zăoms Mo)- 

dofhayias. 
Kară ră noâ6 mpocuâotăy rodro “u.erEpov 

îmi ris npotEpae 

ni rijs debrepas 
va mb Btadhanufier= 

vâpevoy Edsoc didorat eis iv rob “Ayiov 
Meyahobăpropos vai towartwod Ilavrehetju.o- 
voc poviy. "Ey Era oornpip „aboc, vară 

wîjva, "lobhov. 

abfevrixăy pbodGovhhov, 

wo Tige 
rabrjg Eztaopoduey abT6, 
înv fjreuaviac, 

Tpwyâproc Iuixa Boe665as. 

| 

| 

Grigore Alexandru Ghica Voevod, cu 
mila, lui Dumnezeu Domn şi stăpânitor 

„a toată Moldova. 

După cel bine dat mai nainte domnese 

hrisov al vostru, în cea d'intâiu a noastră 
Domnie, și acum, în aceasta de-a doua, 

întărim lucrul, pentru ca zisa milă să 

se dea la mănăstirea Sfântului Marelui- 
Mucenie şi tămăduitor Panteleimon. În 

anul Mântuirii 1776, în luna lui Iulie. 

Grigore Ghica Voevod. 

(Bibi. Ac. Rom., edpii moderne de documente greceşti.) 

MCCĂLI. 
Calinic, egumen. de Ismail, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre 

lucruri ce-i trebuie pentru a le dă la Turci, vechilii ce voiește. nevoia de un preot 

şi un ucenic, ş.a. 

"Enarohi, Kahwvixov Tiy6vutvob 'lop.amhioo 

mpbe 'AGpăpuov, napamakodvTos nepi &T0010- 
Ne 6opoy rivây pe Gap6pove. 

Tîy Manapuăcreă 7xjs Gobikâe Tp%Gx0vă, 

riy defrăvy adrije ăonatâevos. 

Tb airiov 705 TApâyTo; 405 'Tpănuoroc 
tv stva O ĂXAO, aha vă Edo mat abdie 
sie mpoGxbynoly 7ms' napaxadb due, drpte 

vEpoyra, vă pă oretâme md EbompyEdtoy mai 
my oravphy xoi ră BiGhia God elya câs 

maponyelhet, abră Gia vă pă ră orelhere, 
Kai 6tă ră fodya, napanadă, 8ăv joy wă- 

vevac Bă vi pă ră aretdere, | natuiay &n6- 

xptoty vă: ăGo ; 
Ildoais popatc căs eiya păe dă Eva 

lepop6vayov. vă uă orethere Gytotapiray, ei 
A e * < = 5 2 7 DP * păv Guwe xat ebpe0ij xăviva matăi, îj âră 

ziy ?Avarohiy, dj &mb xăvEva ăMho u&pos, 
vă pă orelhere, ddr 200 ră matătă ai ol 

dodo. Shot oxedăv ăyinponono ivat. 
Aă rby domuăptov, Eăv mai eivat rpânoc Vă 

pă zăv oreieze îj07, wahâc, zăv Gus wat dăv 
pă răv orethhere, eîvar îrjpla 2ătxij cae, enetâi 

wat 5ăy îmopă vă ebro Eto ei ră Xopia, 

fă vă xăpo vapuiay XD6Epyrow. 
"Bă za E&xdorry zpoapâve tă 7ijy Br6- 

Qeow acd căs îpiijvooa, Onhovârt 6ră ră Xăr- 

cepio, nai &nopă pâvoc od Xa? Erori. 
Ilpăc robrotc câs napaxadă! vă by Mov- 

1 Pretutindeni în ms.: zeptxuhâ. 

  

Scrisoarea lui Calinie egumenul de Is-” 
mail către Avramie, rugându-l pentru 
trimiterea unor daruri către mai mulţi. 

Fericirii Tale cu supunere mă închin, 

sărutând dreapta-Ţi.. 
Pricina, serisorii de faţă nu e alta decâţ 

să vin iarăşi la închinăciunea Ta; dar 

mă. rog, .sfinte bătrâne, să-mi trimeți 

Evanghelia și crucea şi cărţile pentru 
care-i serisesem, acestea toate să mi le 

+rimeţi. 

Şi pentru postavuri, te Tog, nu eră 

nimeni să mi le trimeţi, ori vre-un răs- 

puns să ieau ? 
De câte ori Ţi-am fost seris pentru un 

călugăr de la Sfântul Mormânt să mi-l 
trimeteţi, numai de s'ar află vre-an copil, 

ori din Răsărit, ori din vre-un alt loc, 

să mi-l trimeţi, căci aice copiii şi robii 

toţi sunt foarte neprocopsiţi. 
Pentru preot (efimeriu), dacă e chip 

să mi-l trimeţi acuma, bine, iar, dacă nu 

mi-l trimeţi, e paguba voastră, căci nu 

pot să ies afară la moșii, ca să fac oareșce 

chivernisire. 

Eu în fiecare zi aştept pentru lucrul 

ce TŢi-am spus, adecă peutru hatişerif, și 

nu ştiu singur eu zilnie ce să fac. 

Pe lângă acestea vă rog pentru Mute-



mepedi, mai Bă măv Peprăat, oi 8ă robe 

ăă&dec psi tonic manobrita, al pete 

Corate baodiuara, wa pepimobe Nobhdăec 

pooopâvove, văl Ec nevira ou T6oRIva, 

jinzwaeva, Rai meyre Oxddee W00OGăT0Wa, 

dă mbvy Xobo răv ăpytepia, tai Eva pă 

dă vă wâs Bbop ădetav 6 amytos Ltvox&vrios 

vă mode Emurpânovs 105 "Hopaih vă otii- 

cowey Enirporoy răv "AvaorăoL Tturtepixa 

sai bv Nera Meyavertinaot: abroi ot 8bo 

vă eîvar tninponot, X0 pia dmavrayob T0dp- 

aux abră Bha vă pă ră otet cfăzavTos 

md &hoyopărepov' 6wob mat 7b yăr-oepiep' 

xaBăs năc npăpo, ETC vă Mâpere. Tadra, %0i 

npooxnvâ îj 38 edyh adrîls ein per 2u.0d 8 

ravyri 6iw. | 

ao! mană ză "Hoy.athm, "lovhiov Y!. 

Tis “Yerâpne Maxaptâraros âpbhos ra 

metvăs, 
Kadiivoș. 

(Bibl. Ae. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

veliu şi pentru Ghertaş şi pentru Agale 

trei părechi de papuci şi trei părechi de 

încălţăminte, şi câtevă liulele aurite şi până 

la cinzeci de şiraguri de curmale şi cinci 

ocale de săpun de mosc, pentru arhiereul 

dim Huşi şi o scrisoare ca să ni deă voie 

sfinţitul Inochentie către guvernatorii din 

Ismail să punem vechil pe Anastase = 

țirică şi pe Nicolae Mehanegi-başa: aceştia, 

doi să fie epitropi, şi una pretutindeni, 

turcească (sic): acestea toate să mi le 

trimeţi neapărat, cât mai iute; de aseme- 

nea şi hatişeriful; cum îţi seriu, aşă să 

faci. Acestea, şi mă închin; iar rugăciunea, 

"Pa, fie cu mine în toată viaţa. 

11716, în Ismail, Iulie 3. 

A Fericirii Tale slugă smerită. 
Cahinic. 

  

MCCXLIL 
Alexandru-Vodă Ipsilanti 

obişnuit. 

(Bibl. Ac. Rom, notițe greceşti moderne.) 

dă mânăstirii lui Xenofont de la Athos vinul 

  

MCCXLIII. 
Român, fost egumen de Căluiu, către Avramie Patriarhul de Ierusalim, 

cerând din nou, pentru ostenelile lui, egumenia. 

*Eatorohi, Popayod, POT) irponpâvo» Ka- 

Movtov, mpbs "Afpătoy, napazahodyros vă 

îopuo6i ude sis ri înpobpevelay TabTI)v 

moi. ămapiuodyroc ră Tpbs zăv “Astoy Tă- 

poy zohveteie Smmpeoias TO. 

Tv “Vperepavy Betorârmy ai Gpinrăciy 

Moxaptârara Bovine TpooxDvâ, nai AORĂ- 

Capa per ăxpas aidodc xai 

tva, 6v navoloy abris nov îv ai ta- 

rapotn 6 râv Bhoy Bebe îv ăxpotărm, tei, 

Sumvenei ebnuepia vai Enurebter TăV 

ebhafelas ră 

dy Els- 

zar &ArPos ladă, petă pOXpoftGTntos xai 

ăxdovijzov Grepebocos Eni Tv Gapibrarav nai 

ămooromdy adrijs Bpovov. 

>Anpahă vai div Znâa ebratgiav 70 wat- 

pod vă vpălo ri Ywerept Mavapibrijtt, pă 

zb vă elurnby GPaMouEvoc, „a res Epza- 

Zac opis Tis 

îsi Gamo Eyet vă Pit 

wăhora 88 eie 705 A670D PD x  tuzdâta 

.ouzvov ză vă poti a 

„bBzverij ei5iyoews 

| 
| 

Scrisoarea lui Roman, fost egumen de 

Căluiu, către Avramie, rugându-se a, fi 

orânduit iarăş la egumenia aceasta şi 

enumerând slajbele lui de mulţi ani către 

Sfântul Mormânt. 

Fericirii Tale prea-dumnezeieşti şi prea- 

sfinţite mă închin cu supunere şi sărut 

cu cea mai mare venerație şi evlavie 

urmele preasfinţitelor Tale picioare; pe 

care să Te ţie şi cel a toate Dumnezeu în 

prea-înultă sănătate, necontenită fericire 

şi dobândirea bunurilor ce doreşti, întru 

mulţi ani și cu nezgaduită întărire în 

Scaunul Tău preasfinţit şi apostolicese. 

Deşi n'am avut prilej a scrie mai nainte 

Fericirii Tale, pentru că eram închis, şi 

fiind împiedecat de a scrie oricine fără 

ştirea Domnului acolo unde are a scrie 

şi mai ales pentru mine piedecile erau 

foarte bogate, cu lipsa de aici a Domniței 

1235 
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ijrovy neptooă, pă Tdy utosvp.dy ănă 856 rijs 
Acuvizţac xopias Xotwppoviac 1, Guwe Eypata 
xdi râra mar ăvOporaptowerav” ră vbv 86, 

ewuodorâpus rbyobons Tis ebatpelae, dv 
Ehempa dă rod napovros wov Bobhtuod vă 

ănodăow iv &pethov&vny Ti) adric Bstorăryg 
Mamvaptârijmt Bovhzijy zposxbvnoiw xl Eo- 

uEvoc Vă Tapanahtoo eră Gepuby Sawpbwv 
TOV HOXApLOTATĂV ob AsGnĂTIv mai, tpLh6- 
Stopyov ratâpu îva pi) zapofhtby ră Bheewvă 

Săxpba rod rametvod me Bobhab, Xhă vă 
Be răv natpixăy abris ovuzăferav ua vă 

u& Zhetjoy zh Bopilovrăc pe 3ic rijy 7p00- 
raolay mod îjvirjv, tot sic 1b poyaorijp 

Kahobi, sie mb 6roiov Eyvoa 7600» l0pâras 
mai, 6vovs xai EV, ai 6 Boboc oa, odrăde)- 

câ uod, rară Aa, EXT Xpâvabs ptoa 
sie Exelvav riv ăvpiârara râv Tobpuwy np6- 

repov,. borepov sis riv ăvouwmdlav r6005c vai 

râoovs %Lyâbyovs 6rod EdoxipOaey, TObwpe- 
wtouăvot waip&vot amd whEnrac, drd vanda 

âvâporo»c, popie Xaputăe naprropiac, Xo- 

pic xav&va stodânuo ărb maveva utpoc. M 
Ohov rodro, Eustvo 6rod îjroy Biwptomtvovy, rd 

"doo sis cbv Ilavâytov Tăpov, at Gotetav 

riv Ovvariyy 8zy Ehewe, xal robro yopie si- 

s09% para. "Hăzita mat Srâoyoua ropa, ete 
iv eipivny nai ră &ubariiutav vă ră wow 

mpurchoby noi foidzay my Sovarhy vă iv 
deițw: 300 ypoata, brâoxowat vă 8iw zăv 
xade xpovov EuBarolatov, xai 500 poara 

ropa îp.rpăs m Vadrixby ie Mavaptârijr6s 

7ns>- piâvoy Vă ph vă Gnofevăbog-ănd rds 

u6move vai tâpâras 05, vai nb rd p.0va6- 

cfiptoy. "Er 88 broogowar vă Bovhebae Thy 

“Anţtoy Tâpov peypre redevratac ov âvazvof)s, 
xi, ueră Bâvarây mov, str pă ebpefii, vă 

eivat tod Ilayoyiav Tăpov. 
Obro mapaxah nai Gto 705 panapla- 

răzo» BeonGro» po), Enetdi) elvat 6xr Yp6vot 
îmod EeGetpy răy Sabrăv pod son sis ră 

cetpEpta, xai eivat wăprvpec ai Îjvobuevot, 

„ai Enirpozot, wo Ghot ot ypiotiavol i Aovîjs 
xovâu:noa Exsivo ră onijr. ei rEToLOve Avw- 

phone xotpobe, “Ooov dă zăv marbiGehovy, 
sal Exstvov Bz6oyouat vă rby ățopăou %al- 

vă răy 6dho ele rdv ronov rod Gmobavăvros, 
Avnoduau, Geondri) pod, vă Ghena răy ăpa- 

woudy Exeiyov z0b wovacrypiov, tari Evas 
ăvOponoc 6nob ore hocav, obre mpătiy 
Eye Gomnriov, ns vă xo6epyiom; Kai 40, 
Îson6Tn W0v paxapiorare, eiyat TO0AlG (p0-   

doamna Sofronia, dar am seris şi atunci 
după putinţa omenească; iar acum, în- 

tâmplându-se mai ușor prilejul, n'am lipsit 

ca prin cea de faţă scrisoare supusă a 

mea să plătese închinăciunea de slugă 

ce se cuvine Fericirii Tale prea-dumne- 
zeiești şi apoi să rog cu fierbinţi lacrimi 
pe prea-fericitul miea stăpân şi iubitor 

părinte să nu treacă cu vederea jalnicele 
lacrimi ale robului său supus, ci să arăte 

părinteasca-l milă şi să mă miluiască iarăş 

orânduindu-mă la: oblăduirea ce eram, 

adecă la mănăstirea Căluiul, la care am 

vărsat atâtea sudori şi am răbdat atâtea. 

osteneli, și eu şi fratele mieu, popa Daniil, 

opt ani, într'acea sălbătăcie a 'Turcilor 

mai întâiu, apoi în neorânduială atâtea 
şi atâtea primejdii ce am încercat, îm- 
puşeaţi sărmanii de noi de hoţi, de oa- 

meni răi, fără vre-o mângâiere, fără vre- 

an venit din vre-o parte. Totuş ceia ce 
eră orânduit, am dat-o Preasfântului Mor- 

mânt, şi ajutorul cu putință n'a lipsit, 

şi aceasta fără venituri. Am nădăjduit 

şi făgăduiese şi acum ca, în pace, şi em- 

baticul să-l dau întreit şi cu ajutorul ce 

se poate să nu lipsesc: 300 de lei făgă- 

duiesc să dau pe fiecare an ea embatie 
şi 500 de lei acuma, în faţa psaltului (?) 

Fericirii Tale, numai să nu mă înstrăinezi 

de la ostenelile și sudorile mele și de la 
mănăstire. Încă făgăduiese a sluji Sfân- 

tului Mormânt până la ultima-ini suflare, 
Şi, după moartea mea, de mi se va găsi 
cevă, să fie al Preasfântului Mormânt. 

Astfel mă rog de prea-fericitul mieu 

stăpân, căci sunt opt ani de când m'am 

prăpădit pe mine însumi în aceste oştiri, 
şi sunt marturi și egumenii, și epitropii, 

şi toţi creştinii ce fel am economist acea 

casă în astfel de tulburate vremuri. Cât 

despre 'Țigan, și pe acela făgăduiesc să-l 

cumpăr şi să-l pun în locul celui mort. 

Îmi pare rău, stăpâne, să văd nimi- 

cirea acelei mănăstiri, căci un om care 

mare nici graiu, nici practica unei astfel 

de case, cum să chivernisească? Şi alta, 
stăpâne al mieu prea-fericit, de atâtea 

! Nu ştim cine poate fi această Domniţă călugăriţă.



pais ânob o! oxhioL Eorethav Eni rabrod ele 

mod X6ţob pov, Mâyovrec Gri, 2ăv &roleivw 
ămă m05 vă pijv Ozdo mhsov, hot 'pebițovy 

ua. mepvodv rijv Tonputăy. Todro, dy dă vă 

avorij50 zy tavrăv 4.0 pă, GĂINĂ Tv 
aiBerav, Ev pââp Beo5 nai ie Woyijc po. 

“OBey ua abc apara vă piăy dnorbyo 
ri aimiozus. Kai radra păy Bovhxăc” ai dă 

mavăpat mai Gsomeideis abria ebyai etrjoăv 

pot Bă Bio» zavrbe (pbhaxTijptov. 

1776, Abyoborov 25. 

| Rx Bovxnvpesrio». 

Tis “Yyerepas Bstorărne ăi ăytorărne 

Maxapiârnros t&ytoros nai ebrehije dodhoc, 
e * 6 razei 

Kahobiăvoc Pouavăc, 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

| 
| 

| 

ori robii au trimes pentru aceasta la, 

mine, spuind că, dacă rămân a nu mai 

veni, toţi fug şi trec în Ţara Turcească. 

Scriu aceasta nu ca să mă recomand pe 

mine, ci adevărat, în frica lui Dumnezeu 

şi a sufletului mieu. Pentru care şi iarăş 

mă rog să nu scapăt dela cererea mea. Și 

acestea cu supunere; iar preasfintele și 

de Dumnezeu ascultatele-Ți 

fie-mi în toată viaţa de pază. 
1176, Avgust în 25. 

rugăciuni 

Bucureşti. 

Al Fericirii Tale prea-dumnezeieşti şi 

prea-sfinte prea-mie şi smerit rob, supusul 

Căluianul: Roman. 

MCCALIV. 

Notiţă despre corăbiile ce sau poruncit a se face în Principate. 

„.Enpoarăy6qoxy ot 8bo îjyen.âvse rijs Ba- 

jonovdavas Vă VaDTAT 160% Exaoros uă tâă 

move 2to5a ăxd Eva aNOv pijtobe Ti 

AI/a, x vă ză ăpiazboovy vai pă ră 6%- 

vid rânia, mahapăpia XX ăyxbpas. Maprii- 

jeXBmoav 8 xi 6 Ttavxii PAN-nere xi 

5 Xaoăv Ttaoboorhows ua ăhhot depenenâes 

zi mec noooădec, ol măyree 20, vă vav- 

maron Enaoroc ăn Eva. “O uanovăăyt-Bep- 

mă Xaoâvy-llaacâc, npobâhhorâs 70 ete. rby 

Betipqy Aepfis-Iacoâv, &v etoruobo0q zapă 

705 Betipn, ui B6hovros ră Gqpiay râv va»- 

700 86ytoy, d 5 Xaoâv-llaocăs, Entuâvovy 

ciq răv Gxonâv 705, d Xatopâwos tă înat- 

dexâs mpooravis. “O Adbeyrne Tîjs Băayias 

»Astavâpos “Ybrhăyrqs dtptoev Entotărny 

rs vavmrpias rob ahtoyiov To» eis mb La- 

âstu zăv Mosrehvwrov Ampifitptov SodrGoy, Tăy 

pai Kendzyy Enheyâevov, Wa Ta er 070. 

zi vabrmiay Tăy zniuajoe piinsr VOAIRE- 

deotvă3 ai pă Thy Tichov 105 Ozirion TÎjs 

Lnobapiac, mai zăv Emijpooe ai 300 zovi- 

ata, âvă ză Etoda rob Kepeată, Tv ua ption 

„ni îepopiodua TGV EpIATĂY. PAN, teva 

deac ză 100 zowpyeta za pi Znphoas ră 

Binaua râv ăvBpozoy, Tă ESaaThIijpooav 5 

AdBăvrns, mai, pod zaredoâ6ârj zb ady 

ete zi Ilâhw, at văuapai 705 13% Avatto- 

S6umro, vai 

est ăo6,01v 

30 modă 7 Eherzoy, vai 
z 

văa, Tă zâaa 

idopăo6rjsz» and ză oGETbra Gnob E0%%h401y 

aa 
€3078.   

„„.„.Sau orânduit cei doi Domni ai 

Vlahobogdaniei să facă fiecare cu cheltu- 

ielile lui câte un galion în lungime de 41!/; 

de coţi şi să le înarmeze şi cu obișnui- 

tele tunuri, cabluri şi ancore. S'a anunţat 

şi Lui Gianicli-Ali-beiu şi lui Hasan Ceauş- 

oglu şi altor „bei de vale“ (dere-bei) şi 

unor Paşi, de toţi douăzeci, ca să facă fie- 

care câte un galion.Capudani-Deriă, Hasan- 

Paşa, propuind aceasta Vizirului Derviş- 

Paşa, n'a fost ascultat de Vizir, care nu 

voiă paguba celor ce vor construi coră- 

biile, dar Hasan-Paşa, stăruind la scopul 

său, l-a pus la cale cu poruncă împără- 

tească. Domnul Ţerii-Româneşti Alexandra 

Ipsilanti a orânduit ca îngrijitor la con- 

struirea galionului său la Galaţi pe Pos- 

ţelnicul Dimitrie Suţu, ce i se zice şi 

Chebap, şi, isprăvind construcţia corăbiei, 

l-a, cinstit ca hizmet-mucapelesinde (înde- 

plinitor de ordin?) şi cu titlul dregătoriei 

Spătăriei, şi i-a plătit şi 300 de pungi 

pentru cheltuiala cherestelei, a, cuielor şi 

plata zilnică a lucrătorilor. Dar, furând 

el o sută de pungi şi neplătind dreptul 

oamenilor, le-a plătit din nou Domnul, 

şi, când a sosit galionul la Țarigrad, că- 

mările-i erau nelucrate, şi altele multe-i 

lipsiaw, şi sau făcut acolo cu cheltuieli 

noi. Tunurile s'au cumpărat din cele sue- 

deze care s'au trimes la tersane-mahsupân 

17176, 

toamna. 

31
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11776, 

toamna. 

1776, 

20 Septem- 

bre. 

sie rby repoavă-p.axoavntv Bă ră pas Tod 

mvs Zile Sberţias Kap6hov rod 15, rob 

mpbs răy Xovhrăy "Aypărry.... 

(Atanase Comnen Ipsilant, o. c., p. 558.) 

(Arsenal) pentru nevoia regelui Suediei 
Carol al XIL- -lea, cel de supt Sultanul 

Ahmed.. 

MCCXLV. 
Notiţă despre încercare de a face Domn în “Țara-Românească- pe Alexandru 

Callimachi. 

a... 0 Xnavafihs bneoyt0n ri Zeiver-Xovh- 
râvp 100 mobymeta dă vă aubO=vredoy ete 
iv Bhayiav nbv mettadzv "Adstavâpov Koh- 

Ayn" due, ămehdoboa sie ză ăvaxrâpta; 
natâmetoe mby ădehpâv rs vă mb redetoy. 
"Eapooratev oby my Betipqy AepBic-llasoâv 

vă mb &vepyiom, âmmahă moi 6 Rapă-Stiry- 
răpme rod Baottoe, o»vomdâvrac uă răv 

Trâvyny năpavy, vă Ep.abe nap” 0drod .ră 6r, 

âv îjrov moră etc riv Bhaylavy 6 meitattc 
"Alstavpoc, nai ăxodobdwc vă ebpe' weâ3oc 

mb fnj6âv r& Xovhcdvp mapă rîhe ddehpie 
mov, ră 6ri eivat mpourinbe mai eiSiuwv rije 
zrapyias Bhayiac. Koi 5 oapăprs Ilerpăzns, 
epurndsie nupă rod abrod Kapâ-Xreyrăpq 
tă rijv abriy br6Geow, vă eine: „Ilapă 6nod 
vă wâpere vtoy AbDâvraqv ua vă dahr,6ij ze 

ămipere donpa, vai vă meptbapby xai răy 
îxetoe papiăv 5 vtoc Ab&vrc, ră vă mhij- 

pooy ră âmep 25aveion E£050 rije Ad0y- 
retac, Aăbere Gmhă mapă rod ravăv “jyep.o- 
vebovtoc, rod obre mie vă rd Yvwpiom, obrz 
oi ăxeice mroyoi vă Evoyhndo5v ună nimpouiv 
vas Buop.opopias“. M' Gov rodro 6 Xramăp!, 

May miv et5now, 0dx oida mâfiev, Euijyooe 
pă Tov rporoâpavowâvoy rob Ilfăvny adro- 
Wposonuws ză vă GnEym rob rotobrob xivi- 

patos, e zăvryj &vavrio» sie mb oouupoyndăv 

ăpâpov xoi &yatperinod râs eipiywr]e 2.... 

(Atanase Comnen Ipsilant, o. c., p. 560.) 

  

„ Scanavi a făgăduit Zeineb-Sultanei 
00 de pungi ca să facă Domn în Țara- 

Românească pe beizadeă Alexandru Calli- 

machi; care, plecând la Curte, a înduplecait 

pe fratele ei s'o săvârșească. A poruncit; 
deci Vizirului Derviş-Paşa s'o îndepli- 

nească, deşi Cară-Silihdaril Împăratului, 
vorbind cu, Iani calfa, aflase de la el că 

n'a fost; vre-odată în Țara- Românească bei- 

zadeă Alexandru şi deci că sa găsit a fi 

minciună ceia cei s'a spus Sultanului de 

către sora lui, că e încercat și ştiutor în 

ce priveşte. Ţara-Românească. Şi zaratul 
Petrachi, întrebat de acelaș Cară-Silihdar 

pentru această afacere, a zis: «Decât să 

faceţi Domn nou, şi să se spuie că „aţi 

luat bani, şi să. îngreuie şi pe raiaua de 

acolo noul Domn, spre a plăti banii ce i-a 
împrumutat pentru Domnie, luaţi. îndoit 
de la cel ce domnește acum ca să se ştie, 
şi nici săracii de acolo să nu se supere 

cu plata unei dări nouă. Totuş Stachiev, 
luând ştire, nu ştiu de unde, a spus 

prin întâiul său dragoman Pisani de la 

obraz să se oprească. de-la o. asemenea 

faptă, ca una ce este cu totul protiv- 

nică punctului ce sa -primit şi strică- 
toare a păcii.... 

MCCĂLVI. 
Dionisie, egumenul de Răzvan, către Patriarhul Avramie al Ierusalimului, 

cerând a nu fi trimes la bătrâneţe la Ierusalim. " 

"Ezoro)i) Atoyvoiv, Îțovpsvov Pesfayinv, 

zpbe 'AGpăptay, zapawahodyroc vă Entrpazti] 

adr vă ui, Emorptbr, ets “lepovozhiju, Evena 
viparoc ai neviac. 

1 Ambasadorul rusese, 

Scrisoarea lui Dionisie, egumen de Răz- 

van, către Avramie, rugându-l să-i porun- 

cească a nu mai merge la Ierusalim, 
pentru bătrâneţă şi sărăcie. 

2 V. Iorga, Documentele Callimachi, |, p. CLXVIL.
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“PeoGaviov Atoybotoc |. 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Fericirii Tale prea-înţelepte şi preasfin- 

ţite cu supunere mă închin, sărutând cu 

înaltă evlavie preasfinţitele-Ți mâni. 

Zilele trecute, m'a chemat prea-cuviosul 

arhimandrit chir. Gherman, şi mi-a spus 

12 

poruncile Fericivii Tale; şi eu m'am în-.! 

chinat lor, după cuviinţă. Numai cât sunt 

două mari piedeci care mă opresc de a 

merge la Ierusalim: una este, stăpâne, 

că nici câtţimea chiverniselii mele nu este 

îndestulătoare; a doua e mai mare: că 

sunt bătrân şi neputincios, peste şaizeci 

şi patru de ani, şi mai mult cu un picior 

în Iad şi cu altul în viaţă, şi drumul e 

lung, şi nu ajung nici la jumătatea lui 

şi mor. Deci mă rog călduros de Fericirea 

Ta să mă ierţi şi să mă binecuvintezi. 

Şi iată am înmânat prea-cuviosului arhi- 

mandrit chir Gherman cinci sute de lei 

ca ajutor iarăș al Preasfântului Mormânt, 

să-i trimeată Fericirii Tale, şi să-i pri- 

meşti ca pe acei doi bani ai văduvei. Şi 

mă rog să am scrisoare de binecuvântare 

dela Mine, şi să ne învrednicească Sfântul 

Dumnezeu a Te întâmpină aici cu sănă- 

tate, şi, cât îmi va fi cu putinţă, mă voiu 

luptă din răsputeri. pentru Sfântul Mor- 

mânt. lar preasfintele-Ţi rugăciuni fie cu 

mine în viaţa toată. 

1716, Septemvrie în 8. 

Al Fericirii Tale prea-mari prea-mic 

rob: 
Dionisie dela Răzvan. 

  

MCCXLVIL 

Călugărul Varnava către Patriarhul de Jerusalim Avramie, despre moartea 

unui monah adus de el din Ardeal, unde eră Simion, „bătrânul“ lui Varnava. 

*Eatorohi Bapyââa 2pbe "A6păprov 7eţi 

cod ămodnvvras uovap0d ai 1avĂNIRTO» 

îv zi) &xxAnaia 105 "laolov, “legolzov. 

Te paxaplorărep ui G26XGptoTăTte Vo! 

zaagi aa Marpiâga 7Iis dopias z6News “le- 

poop. 47 mâons Iadhatorivae, AD[io 

xopip 'Afpapie, TiiY WeTă RASS ai5ods vai. 

edbhafetac 2po64bY1|8:Y. 

Eoaptoră m Bzq vai dedu Tig adtod 

âaBozros 6zws Ba oMATT dă, e50ou.oy, 

n 
1 În Bucureşti; acum distrusă. 

Scrisoarea lui Varnava către Avramie 

pentru moartea călugărului şi pălimarului 

răposat din biserica Jaşului, Ieroteiu. 

Prea-fericitului şi prea-veneratului mieu 

părinte şi Patriarh al sfintei cetăţi Leru- 

salimului şi a toată Palestina, domnului 

domn Avramie, închinarea cu toată re- 

verenţa şi evlavia. 

Malţămese lui Dumnezeu şi mă rog de 

bunătatea Lui să Te ție sănătos, bucuros, 

1176, 
20 Septem- 

bre, 

O 9
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1716, 
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Tije “Ypertpoc eocpovpiro» Mavapirnros 
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Bapvăac. 
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

întru mulţi ani și mai sus de toată îm- 

prejurarea vremii pe Fericirea Ta, care 

m'ai învrednicit de venerata şi plina de 

rugăciuni a “Ta scrisoare prin care-mi 
vesteşti mie, smeritului Tău rob, să trimet 

lucrurile răposatului Leroteiu, care nu eră 

ieromonâh, precum spuneă venerata-Ți 

scrisoare, ci simplu monah, şi n'aveă de 

loe avere, nici alte lucruri de folos. Deci cu 

greşeală Ţi-a arătat Fericirii Tale, oricine 

ar fi fost acela, căci zisul monah a pe- 
trecut cu bătrânul mieu, chir Simion din 

Para Ungurească, arhimandritul, trei ani, 

iar după aceia, când a vrut să se retragă, 
n'aveă decât numai treizeci de lei mari 
şi laţi, pe cari acela i i-a dat ca simbrie, 

şi cari cu anevoie i-au ajuns pănă să vie 

la, Braşov. 
Ci a rămas acolo, neputând a-și face 

drumul fără a-şi âveă cheltuiala, pănă ce 

am trecut eu de acolo, şi l-am dus cu 

mine la Iaşi, cu înseşi ale mele cheltuieli, 

gândindu-mă la rostul frăţiei duhovni- 

-ceşti, şi de hatârul negustorilor ce au 

mijlocit pentru el, şi l-am avut ca pă- 

lămax la mănăstire, până ce, chinuit de 
oftică, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. 

Şi, martur mi-e Dumnezeu, am cheltuit 

peste cinsprezece lei la medie pentru dânsul; 

iar borfele ce le-a avut, le-am dat pentru 
plata femeii ce-l îngrijiă la boală; care 
erau de puţin preţ, mai malt stricate 

împuţite, încât; nu puteă trece omul pe 

lângă ele. Aşșă este adevărul, Dumnezeu 

mi este martur, şi pe rugăciunile sfinte 

ale domnului 1aieu, care să fie cu mine 

în toată viața, amin. 

În anul 1776, Septemvrie în 20. 
Al Fericirii Tale de Dumnezeu păzite 

întru toate supus şi smerit rob. 

Varnasa. 
Abia m'am învrednicit de o singură 

scrisoare a Ta vrednică de rugăciune, şi 

aceia fără iscălitura Ta, şi mă mir din 
ce pricină. 

MCCĂLVIII. 
Gherman egumen de Văcăreşti, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

22 Septem- despre antimisele şi cărţile de iertare ce i se tipăresc în ţară acestuia.



€ S = [4 Eworodi, Peppavod îjţovptvov Baxapeoriov 
npds răy "Afpăutov mepi dapopuy brodăsewv. 

Tiv “Yperepav ooporărnv mal dpiorăray 

Mawaxpiârnra Bovhozpers Tpooxbvyă, A6Ta- 

Câwevoc uer ebhafelas ris Tpoornoborje ri 

xapurâ6porovy abris Beftâv, Bedpevog Gâta- 

)simros rîje paxapias xai Loapyixijs Tpiă- 
doc Onoc Bapvhărrot abdriv ăvosoy, bită, 
ebvu.ov nai waxpâftov, per GxXovIjTob GTE- 

pebosws îmi my dibrarov abrijs Gpâvov. ME 
răv Epyoudv rod nană wbp Xepapeiy, Konpiov, 

rarptapyrihv Entstohiv rii “Yyerepac 0(pu- 

răzas Mavaptârijroc bzriats epoiv tăetăuirjv, 

Îv mal 6 eixbe Tpooexbvn6a. 
Ei5ov Snoy&voc vai îv oic deonorirăe pol 

îmurăcrat, ele ră nota, xoranţivonat pă xăde 

mwsheav vă rehetbo0by wpic Mavevbe %09- 

covplov, %ai ră păv ăvrtpivota tă 16 drt- 

rărov adrije ebyâv Ereheiooay, ai tă Enjpa, 

ză Gnota Ejwvay TONĂ noorpiiâe rbnos, vai 

ebwoppa, mă BE Goyxopoxăpria TENELWVObY 

xi. ară eră 15 îjutpac* EAziGo vă vivo» 

mai abră ăpeoră, xadâs ră Crjrobyey xat, 

edwuplae rbyobone, BEhobv arad&awv, 6o0vy 

îi,m0p550, Xopis ăpronopiay. 

Tăy mană xăp Lepărpeiu, nară măs Beonotinăe 

ns Emiroăs DnedEp1y, O &motoc, pod &ro- 

x0bp2063) nai ovvetavEp nb Tijy rade pia y 

zîje 6dotnoptas,0Ehet sper riv dvvariiv adr dta- 

noviay, Berxyboy rijy XĂY& Ti; 2vodsav neptzoin- 

aty x00 nepibadbiv mpăc Ti Ilavostrară rav. 

Koi rabra, păy TpO0NYATĂS în Tod 2A4p6v- 

coc” af 83 dpubrarar ua Beozertieie adrijs ea 

etqoâv wo Bă Glob mavrăs pohaxTIjpLov, 

1716, Xenreufpiov 22. 

Tis “Yperipac ooporârns ai dtotăras 

Manapusrqtoc Ehăpioros dobhos xi ei Tăe 

zarptapyiăe ens Emirate Boc 7p60%u.0c. 

Tepp.avâs, ăpatpAavăpiriis Boxapesrio». 
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Scrisoarea lui Gherman egumenul de 

Văcăreşti către Avramie despre felurite 

lucruri. 
Fericirii Tale prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite cu supunere de rob mă închin, 

sărutând cu evlavia cuvenita dreapta-Ți 
izvorâtoare de daruri, rugânda-mă nelipsit 
de fericita şi de viaţă incepătoarea Treime 

să Te ţie fără boli, sănătos şi bucuros, 

întru mulţi ani, cu nezguduită întărire în 

Scaunul Tău preasfinţit. Cu venirea preo- 

tului chir Serafim din Cipru, am primit 

cu mânile ridicate scrisoarea patriarhi- 

cească a Fericirii Pale prea-înţelepte, că- 

xeia şi după cuviință m'am închinat. 

Am văzut apoi şi lucrurile pentru care 

ca un stăpân îmi porunceşti, la care mă 

ostenese cu toată îngrijirea să se îndepli- 

nească fără vre-un cusur, şi antimisele 

prin preasfintele-Ți rugăciuni s'au ispră- 

vit şi le-am luat, care au ieşit foarte 

neted tipar, şi frumoase, iar cărţile de 

iertare se mântuie şi ele după cinsprezece 

zile: nădăjduiesc să se facă şi ele după plă- 

cere, precum căutăm, şi, aflându-se prilej, 

se vor trimite, cât; voiu puteă, fără zăbavă. 

Pe preotul chir Serafim după stăpâ- 

pâneştile-Ţi porunci l-am primit, care, 

după ce se va curarisi şi se va ridică din 

mizeria drumului, va găsi slujba ce i se 

poate, arătând şi eu cuvenita îngrijire Şi 

mângâiere către Prea-Cuvioşia Ta. 

Şi aceasta.cu închinare în clipa de faţă; iar 

preasfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ți 

rugăciuni fie-mi în toată viața spre pază. 

1116, Septemvrie în 22. 

A] Fericirii Pale prea-înţelepte şi prea- 

sfinţite prea-micul rob şi la patriarhi- 

ceştile-Ți porunci cu totul gata. 

Gherman, arhimandritul de Văcărești. 

MCCXĂLIX. 
Gherman, egumenul de Văcăreşti, către Patriarhul Avramie de Ierusalim. 

despre egumenul Roman de la Căluiu, hotărârea Domnului de a nu primi pe cel 28 

nou de la Sf. Gheorghe, afaceri de bani şi cărţile de iertare. 

"EztozoMi, Cepuvob îpoou&vob Baza pesti 

mp5 "ABpâgtoy zegi 7 AopoAapTioy xi dori 

puyolov Exronaftvroy îv Băi 7.7.) £. ), 

Ti “Tperăpav Batozarrjy ai porti Ma- 

xaptârijea dobhabs 2PGH0Y, ai aozătopat 

per ăxpac atâobs ua. edhafeias tiv 2aya[iay 

arie Betiăw înv ua Guaenpoiij 6 36 how 

8u618. Vol. XIV, partea a II-a. 

Scrisoarea lui Gherman egumenul de 

Văcăreşti către Avramie pentru cărțile 

de iertare şi antimisele tipărite în Țara- 

Românească ş. e. |. ş.e.l. 

Fericirii Tale prea-dumnezeieşti şi prea- 

sfinţite cu supunere mă: închin, şi sărut 

cu cea mai înaltă reverență şi evlavie 

preasfinţita-Ți dreaptă; pe care să Te şi 

50 
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ție Dumnezeul a toate în cea mai înaltă 

sănătate şi statornică fericire, întru mulţi 

ani şi cu nezguduiță trăinicie întru prea- 

sfinţitul şi apostolicescul Tău Scaun. 
Cea, de faţă a mea scrisoare supusă, 

după cuvenita închinăciune, - este ca să 

arăt . Fericirii Tale prea-înţelepte că la, 

24 ale lunii acesteia, Septemvre am primit 
un sfinţit plic cu veneratele-Ți scrisori 

patriarhiceşti şi pline de rugăciuni, pe 

care le-am şi dat îndată una câte una, 

după învăţătură. 

"Am văzut apoi şi câte mi le orânduieștii 

pe rând, stăpâneşte; pentru care n'am 

lipsit îndată a înştiință pe Fericirea 'Ta 

prea-dumnezeiască, răspunzând întru toate 

şi dând prea-înălțatului Domn venerata-Ţi 

scrisoare. A mulțămit foarte pentru pa- 

triarhiceştile rugăciuni şi binecuvântări 

ce I-ai scris, dând şi Înălţimea Sa în 

schimb Fericirii Vale cele din toată inima 

închinăciuni evlavioase şi învoindu-se la 

cererea Fericirii Tale pentru fostul egumen 

de Căluiu, Roman: l-a iertat cu desăvâr- 

şire şi i-a dat voie să meargă fără frică 

unde nevoia i-ar porunci. La urmă s'a 
înţors către mine și a spus:-am auzit că 

prea-fericitul Patriarh a găsit un străin, 

şi nu de ieri, ci de azi, şi, orânduindu-l 
egumen la Sfântu-Gheorghe de aici, l-a 

trimes şi vine. Ci să-i serii Preasfinţitului 

Tău aşă: că, dacă orânduitiul egumen la 

Sfântu-Gheorghe ar fi părinte de 40 la 
50 de ani al Sfântului Mormânt, l-am fi 

primit şi noi, şi l-am fi aşezat, iar, dacă e 
vorba de un astfel de călugăr de azi al 
Sfântului Mormânt, nu-l primim nici să 
treacă în ''Țara-Românească, şi serie că e 
mai bine nici să-l trimeată. 

Deci, stăpâne prea-fericite, ca un rob 

credincios al Tău şi cu grijă de lăudata-Ţi 

faimă, din tot sufletul, şi cu gând bun, 

ieau îndrăzneală a-mi da părerea Feri- 
cirii Tale prea-înţelepte ca în această 

privință să faci chip de chivernisire, pen- 

tru a fi împiedecat omul, căci, cum va 

veni, îl vor trimete înapoi fără ispravă, 

şi va urmă faimă vea: la această părere 

se unesc şi ctitorii mănăstirii şi mulţi 

alţii din Divan. 
Am dat serisoarea-Ți: stăpânească în- 

dreptată către Cioranu pentru: cei 300 

de lei, şi mi-a răspuns că va face însu$ 

el răspunsul către Fericirea Ta.



Aă răv zporoobymehov mană "lixwboy 
2 PĂR 7 a 7 , ES 

ris &nexpiOrjv sie XĂXA pob npoha6âyra. 80v- . 

Îă Wpâtpara, Guoiog mai dă ră mană 
xbp Xepaqeiu, Gnob uni Eorethev, mai dtă ră 
avyyopoxăpria, ră nota per Ghiyas TpEpac 
rshebvoby: moNă ebuoprpos rbnoc, XATă Ti)y 

tijenatv, nai Osho ză orethdet. 
Aă răv zpoqy Kahoviăvoy “Popavăv 0Edo 

Eye. mhv Ewvodv mov vară răs deonorinăe 

adrîc ănirayăc, 
Aă ră âyGaroizta Tv ÎȚODHEVOV, TApI- 

KANG Vă pod "pb &rd notove vă Enrijsw, 

boăy 6mod oi mhelove dab abrod elvat %at- 

'vobptoL, 
Ilgbe mhetova zimpopoptav ris Maxapto- 

rnrâs ris dă Tăv TDr0v T6y swyyopoxapriov, 

i505 Gijuepov mb npârov 6nod Erbnobr, 7d 

înîpa wat ris ră ore, Gpolme ai Ev 

ăveuuivatov, vă vă ză: 183) mal vă Tabo tiv 

m60ov rme. "Avrupivora Ejtvav 200 wa ovr- 

xopoxăpra, Ene 4.000” xati, et pâv ypetăloy- 

ca neptos6repa, abipopoăpria, fede pod 

păver dă vă ră rehetbow. 

Tlpohafâvroe căc Eyparpa tă Thy “Peoda- 

wăvoy, Bret oi Eâwsey 50 poata vă oăc 

oret).o Ei drd ră Ep/farolAtGy Tov, dă vă 

avyyop83 ănd răv navepăy tije “lepovoahiip." 

mal, ei wăy ră dEeofe, ypăţere ve vă ră 

dex0â, si ât ui, vă “ză voplow. 

"Azd rov Xartij-Koprănov,- peră play s6- 

dopdda, wară Ti)y Smooyeciv 70b, nEpyo tă 

05 mană xdp "Avaoraalov 300 xai ră 50 

05 deptov oxevopbhaxac” ză dă 80 mod dee 

5 nază xp "Avaorăgloc nâs Eâwoe dă, Tov 

widoy rob, pod ăzexpidm 6 Xoartij- Kopiăxos 

dm, weră pete pâjvae. pod EXdoby ot ăy- 

Opwnoi rob ână ră Aibiav, xai mhjpogopndi 

moc ră îafav oi ăviponoi. Tov rore Gn0d 

2 “ov abrăe ele ij Bhayiay, ră ano- 

apiverat ai adră, Kai, Xapfăvovrăe Ta, deo 

ză wâpet nâhrtay, GWod val tă rob 2u,6a- 

zowiob, mb d0zv eivat dă vă Mă. 

Kai zadra păv mpooxbyqrâs, at dă Tavă- 

pat mad Geomemete ebyai ari; stmoav dă 

Bio nawăs pet Eu.05. 
pavosi, Senrefpio» 28. 

“Tie “Yperâpae sotorărns Mozapirtjzoe 

iMytoro dodhos ai ei Tăs Ratia pin e 

(e Emravăe pâfvuos. ri
 

a , 
Lepus, 

Zdpeotag TV p/u văi Tâ, Bavapsotio». 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

    

      

"Pentru protosinghelul popa Iacob 'Ți-am 

răspuns în toate. cele mai nainte ale mele 

scrisori supuse, de asemenea şi pentru 

popa chir Serafim, ce mi-a trimes, şi pen- 

4ru cărţile de iertare, care după. puţine 

zile se isprăvese: foarte frumos tiparul, 

după cerere, și le voiu trimete. | | 

Pentru fostul de Căluiu, Roman, voiu 

aveă grija lui după poruneile-Ți stăpâ- 

neşti.- a 

_ Pentru embaticurile egumenilor, rog 

să-mi serii de la cari să le cer, căci cei 

mai mulţi de aici sunt noi. 

Spre mai: multă înştiinţare a Feri- 

cârii Tale pentru tiparul cărţilor -de ier- 

tare, iată că, azi, cea d'intâiu care sa 

tipărit, am luat-o şi 'Ţi-o. trimet, de 

asemenea şi un antimis, ca să le vezi şi 

să-i saturi potta.. Antimise s'au făcut 

200 şi: cărţi de iertare până la 4.000; şi, 

dacă sunt de nevoie mai multe cărţi de 

iertare, îmi vei. serie ca să le isprăvese. 

Dăunăzi Ți-am scris pentru egumenul 

de la Răzvan, că mi-a dat 50 de lei să 

Ţi-i trimetem, afară de embaticul lui, ca 

să fie iertat de dusul la Ierusalim; şi, 

- dacă-i primeşti, scrie-mi să-i primesc, iar, 

de nu, să-i dau îndărăt. 

De la Hagi-Chiriac, după o săptămână, 

potrivit cu făgăduiala, ieau ai popei chir 

Anastasie 300 [de lei], şi cei 50 ai sfinţi- 

tului skeuophylax; iar cei 80 ce-mi spune 

popa chir Anastase cum că i-a dat pentru 

prietenul lui, mi-a răspuns. Hagi-Chiriac 

că, după trei luni de când vor veni oamenii 

lui. de la Lipsca şi se va înștiinţă că i-au 

luat, oamenii lui atunci când el nu eră în 

'Para-Românească, îi plăteşte şi pe aceia. 

Şi, luându-i eu, îi voiu face poliţă, ase- 

menca şi banii embaticului, de unde sunt 

a se-luă. : 

Şi acestea cu închinăciune, iar prea- 

sfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ți ru- 

găciuni fie în toată viaţa cu mine. 

1116, Septemvrie în 28. 

Al Fericirii Tale prea-înțelepte prea- 

mie rob şi gata la patriarhiceştile-Ți po- 

ronci, Gherman, 

cel mai mie dintre arhimandriţi, 

al Văcăreştilor. 
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MCCL. 
Arhimandritul Ghedeon către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre re- 

30 Septembre. fuzul egumenului de la Cetăţuia de a da bani, răspunsul celorlalţi și deosebite afaceri. 

"Emorohi Ledsăv ăpyimavâpirov mpăs "A- 

Gpăpuov, mepi Gocoinbâvy nbpiuc. 

Tv “Yparâpav cefăoutov Maxapbrqra, na- 

voporară po sonora, yovouurâc donald- 
wevos, o0dy Gri mhslora uot ebhofeia ai 
Bovuxi) Bnoxhicer, mpoonbvâ, 705 îy Tpiăă 
buvovutvov Geo ăxrevâis Geduevoc Gros dra- 

pbharroL adry Eni roy Gyiratoy Xa GTo0- 
roby adrije Opâvov 2v ăxpa bptela xai 

umvexei ebmuepia, 2v etpmvaia Goi ai ăya0ij 

WATAGTĂGEI, Gybrepov re măons Ermpelas, 

u&ypt Gufbrărov xo0i Arapod parea». 
Kai abs, uowmazpiorare piot Stonora, ăva- 

pepe Goviruâe ri “Yuerspa Maxapibrart ri 

u&xpi rob vbv oi rây Eto piovaornpiov jpov- 

wevo 65 wot &mexpidnoav, mepi “je Crjrei 
fomdeias map” adrâv 1) Manaprârijs rms. Tb 

aimiov mobrov Băv elvat &ho iv ri dei- 

movy ănă ră pOvaoTtplă roy, Tpbyobs Tv 

ăw,rehiov Eveya. 
“O “Atoos66irqs mai 6 Ionparăvoc XEţoby 

Gr Dâhovy oretder riv Gotletâv mov God 
uă ziv râv Et. "O re Tlerartobiae, xp 

Leseoy, ore &6ohâv, dEye, mâc did, &r 

Eâwoev Îvavă. 
Mepi râv 4.500 pooiny râv rîjc 105 Areu 

noAnmdevros Xwpiob ăyopăc, be xpotipața 

adri, 28601joav ră xp Nexohăe "AGpapiov" 

mepi &y mpoduâvo rijv Beororixijy wo abrijs 
mirațiv, mi ds motijoat abră. “0 doc Kat- 

oapeias, be moi vpăţer mat novoa, To 

2xiwrjoev ră Baddosns, ri e! rod 10% pâi- 
vovros pimvos, Bă vă EXOyj eie Mohdofiav, ai 

£oc rijv oYiepov 8ăv 2pâvm obre xăv ete ră 
Iohărti. At mavămat mai Geonetdsis adrîe 

ebyai etrjoav adr xwoi me 6ovjBai. . 
Ti ris “Tuerepac cefoonio» Moxapt6rrjtoc 

Beorortuij, îniroyij hoc Exxpenie ua Dno- 
xvija Bodoc. 

pac, Senreufpiov borăry, 

Pee ăpyiwavâpirne. 

(Bibl. Ac Rum,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

  

  

Scrisoarea lui Ghedeon arhimandritul 
către Avramie, mai ales pentru primiri 

de bani. 
Fericirea Ta venerată, preasfinţite al 

mieu stăpân, sărutând-o în genunchi, cu 

cea, mai mare evlavie şi supunere de rob, 
mă închin, rugându-mă de Dumnezeu cel 

întru Treime închinat să e ție pe prea- 

sfințitul şi apostolicescul 'Pău Scaun în 

înaltă sănătate şi necontenită fericire, în 

viaţă paşnică şi bună stare, mai, presus 

de toată cursa, până la prea-adâncă şi 
netedă bătrâneţă. 

Şi iarăş, prea-fericite stăpâne, aduce 
înainte cu supunere Fericirii Tale că până 

acum egumenii mănăstirilor de afară nu 

mi-au răspuns pentru ajutorul cerut; de la 

ei de Fericirea Ta. Pricina acestui fapt 

nu e alta decât că lipsesc din mănăstirea 
lor, pentru culesul viilor. 

Egumenul de la Sfântu-Sava şi de la, 
Pobrata spun că vor trimete ajutorul lor 

odată cu aceia ai celor de afară. Al Ce- 
tățaii, chir Ghedeon, spune că nu va da 

niciun ban, căci a dat destui. 
" Pentru cei 4.500 de lei ai vânzării sa- 
tului ce s'a înstrăinat, cum i-am seris mai 

nainte, s'au dat lai chir Nicolae Avramie; 

pentru cari aştept porunca-Ți domnească 

ce trebuie să fac cu ei. Preasfinţitul de 
Cezareia, precum îmi serie și am auzit, 

cum că a pornit pe Mare, la 5 ale lunii 

trecute, ca să vie în Moldova, şi pănă 
acum nu s'a arătat nici la Galaţi măcar. 
Preasfintele-Ți şi de Dumnezeu ascultatele 

rugăciuni fie-i lui şi mie de ajutor. 

Rob al Ferieirii Tale atârnător cu totul 
de domneasca poruncă a Fericirii Tale şi 

supus: 
1716, Septemvrie în cea din urmă zi. 

Ghedeon arhimandrilul. 

MCCLI. 
Alexandru- Vodă Ipsilanti către Patriarhul Avramie de lerusalim, despre 

10 Octom- iertarea de pedeapsă laică a egumenului caterisit de Căluiu, învinuit de omor fără 
voie, care trebuie să plece însă din ţară.



"Entorohi "Ahetăvâpob "Ypqdvrov Bos663a 

zpos "AbGpăutoy, ăeMovroc &rt 1jhebdăpoce . 
măy Emi &xovatw p6vp xarmopobuevov Îjpob- 

wâvoy rob Kahoviov “Pop.av6y, 
Moxaprorare ai durate Ilarprăpxa, TV 

"lepoco buy, xhpte, nbpte "*Afpăpue, îjptrepe 

îv Xprorg mărep oefacutorare, rijv Maxapt6- 

rqră Tis vlixâc mpooxdvoduey, ebhafâe d0- 

malâuevot iv oeGaouiav abris Bettăv iv 

dvapvhărrot 6 ăytoc Bebe îv butei pa 
per” Emtrebfewc Troy my Ecperây XI 4 

radopioy. 
Sefăoutov vpătua râs MoxaptârijTOs Tis 

sdhofoc cdetăueda, xat, rimpopopridăvrec ră 

mepi Tic îperis Îpiv vad 
May îxăpnpev. “Exvopav vai ră Ev adr 

ompstobpeva, îv ois &qhomotet iv 1 En&- 

pepev îxxMrotaariăv motviy xară rob “Po- 

wavod Xpnp.aricavroc Tiyo»u&vob sie rd &y- 

zad0a îepbv wovaoriptov rob Kodoveviob, 

xabarpsaet ăperaxhiizp adry xaBonofahoboa 

îvă rd rod pâvov nobotov ExAmpa, dâodaa 

we marpixâg dă vă rdv Ehsobeponuev 

5mod vă meptepyerat eis tă oiză povaarii- 

pia mai vă Exdovheby, Xopie vă rouă vă 

îmrehi) leparia6y ct DrobpYIa. 

Kai fjpete uv, ară Ti naTprrijv ăâloatv 

ris Maxapiritâs Tis, zapevdds sâoxaev 

mposrayiv sie roy iqobuevoy 65 Baxa- 

peoriov, Eva “jy zepioptoutvos, vă vă Thy 

dupiom, Zhebdepov. "Eretăii Gume td vă Rept- 

Epyerar 286 ele my TO, dvros YVwoTob 

05 2yxNiypar6s ov, npotevei oxăvăahov, Gbu- 

pâper vă măy peraxaX6G%) Î Maxapi6rns Tis 

adr6d. mai vă măv aretv ete 'lepoc6houa, 

dă vă mhabom Exetoe zăc apaprias 105 dă 

Elov, 0doa 3 nezimpopoprptvn Î] Maxaptârnis 

ms ele iv mpâe abriv ăxpav ebhafjrxiv 

duv xhiow ua biixijvy ATÂT de pi Ga- 

Metz, mapoxaobusy, eyoutyn &da)eir Tes 

op Î.âv îv rai mpăs Koptov îspais adrîs 

îvrebteor, za aponotoboa îjuâs uă ceGăa- 

wta adrijc Ypăuuara, horă Ti ebaralac 

îi ăvabij bwtetac mms. "Es ră uăv er st- 

moav Ge6day mhetora ai avebiepa” ai 6 

Bpetas ris, 

cefăoptat vai Beonetdzic abrije eri ăpoiai 

fjiv dă Giov. 
pavos!, 'Oxrofplov v. 

Tis Maxaptârjr6s Tis die Ev Xptorip 4al 

sis robc GptGu.0b6. 

lo. 'AMtavâpos “Yymjhivens Bosf6âas. 

    
(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Scrisoarea lui Alexandru Ipsilanti Voe- 

vod către Avramie, vestindu-i că a liberat 

pe egumenul de Căluiu, Roman, învinuit 

de omor fără voie. 

Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

Ierusalimului, doamne, doamne Avramie, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 

nerat, Fericirii Tale fieşte ne închinăm, 

sărutând cu evlavie venerata-Ți dreaptă; 

pe care să Te ţie sfântul Dumnezeu în 

sănătate deplină, şi cu căpătarea tuturor 

celor dorite şi poftite. 

Venerata, scrisoare a Fericirii Tale cu 

evlavie am primit-o, şi, aflând cele privi- 

toare la buna-Ți sănătate, nouă dorită, 

foarte ne-am bucurat. Am cunoscut şi 

cele înlăuntru însemnate, în care vădeşti 

pedeapsa bisericească pe care ai rostit-o 

asupra lui Roman ce a fost egumen la 

cea de aici sfântă mănăstire a Căluiului 

(Căluianului (sic)), supuindu-l la caterisire 

neschimbată pentru pâra de omor fără 

voie, rugându-ne părintește a-i da drumul, 

ca să meargă la celelalte mănăstiri şi să 

slujească, fără a cuteză să săvârşească 

vre-o slujbă a preoţiei. 

Şi noi deci, după părinteasca rugăciune 

a Fericirii Tale, îndată am dat poruncă 

egumenului de Văcăreşti, unde eră sur- 

gunit, ca să-l lase slobod. De oare ce 

însă a merge aici în ţară, fiind cunoscută 

pâra lui, cășunează scandelă, e bine să-l 

chemi Fericirea Ta acolo şi să-l trimeţi 

la Ierusalim, ca să plângă acolo greşelile 

lui toată viaţa. Şi, fiind în cunoştinţă Fe- 

ricirea Ta de înalta noastră aplecare evla- 

vioasă către Tine şi de fiasca iubire, să nu 

lipseşti, Te poftim, a te rugă necontenit 

pentru noi în sfintele-Ți rugăciuni către 

Dumnezeu, bucurându-ne cu scrisorile-Ți 

venerate, văditoare de buna-Ți sănătate. 

Ai cărui ani fie de la Dumnezeu prea- 

mulţi şi pe deplin fericiţi; iar veneratele 

şi de Dumnezeu aseultatele-Ți rugăciuni 

fie-ni ajutătoare în viaţă. 

1716, Octomvrie în 10. 

AL Fericirii Tale fiu întru Hristos și 

la porunci. 

lo Alexandru Ipailanti Voevod. 
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1776, 

Novembre. 

:9porov. 

Do MCCLUII. | 
Ghedeon. arhimandritul către Patriarhul Avramie de ler usalim, despre tri- 

miteri de bani, unt, brânză şi zăbava Mitropolitului de Cesareia. 

"Enorohh Dedeây ăpyi.avâpizov mpbs 'A- 
Epăpov nepi rivov Xoyapraapv vai meţi zije 

zheboewe rob Katoapeiac Ge narptapyrnod 

ETITp6T0v. 

Ti “Yuerepav oeGacutorăriv Mawapr6- 
TATA, avatare pot GEGTOTI, ŢOVHNTĂG 

aonalâuevos, pet 6ons mhsiorne not sb- 

Mabeinc uni dovhrnie browhoewc, npooivă, 
decuevoc Extevâc rod râv dhwv eo î- 
nos Gapbhdrror abriv ri ră dyorarov 

ai &mosronăv udrîs Opovov bâdoetoroy 
pa & sn, IA 2 a „a 

rs ol GxAdvqToy, 2ăons ExtGovhie val. Em 
petae bmsprepov, bitalvovody me noi ebăatțio- 

voboay peypt. Gabvrăzoo mpareiov. 

To vie “Yuerâpas csfaopio» Maxapirqros 
movispâv po pănua Gdy dr mhetorg Wot 
ebhafeia ai rametvboet Snriais Yepoiv EXa- 
ov, mai ră &v adr pot BeGnorixâc Enizar- 

râpeva ups Evo. 
Acă râv 4.250 'poostov zod 1jân 2008 - 

ros. Xwpiob, 0£hw Extpeh03 sie ză vă ăyo- 

px803j ăNo ri 1rfjpa ym Exelvov, Oi rây 
wovasrmpioy Îjrobuevot, âtă orjuetov brorariis 

adry, atehdovat 7îj Tpertpa Maxaptornitt, 6 

uăv Iomparăvoc, Taţhsov, XoGetac re vai 
Kaaivov nd vpâoa 50, xai 6 rod Mnovp- 
vo6a poata 80, Bedwevot ueră Bawpbwy vă 

mă 8ey04j be modă, Enetâi, neproodrepu 02 
âbvovrat, "O râs “Tterartobiac, Iliorprrbas 
ami “Amiov XâGia obbauc arehovat, dLxato- 
-Xorobuevot dtapăpoe, 

“Eorethoy ete Podării ră xp Managie 

fodzwpoy îmmăsec 100, xai rvpode 40, -d 
„ădac 100, âă vă ră oretAm râ Tucă 
Maxaptârari, kai utypi rod vbv 08 wo. E- 
vpagev âv ră Eorerhev, ai uă Totov dv- 

Acă iv rob âylov Katoapelae âprozopiav 
mepexTepLodod' Aorobpat, inec VE Î 63ot- 

nopia p.ob îvr utow. rod feuâvoc, dre, tă 

xpbos 3piub 8, 0sher stoGar zi fjruia wow 

ăvozâpopovy, îi, wăhoy eimeiv, Davarijpâpovy. 
Soy năa zobrois, wa rod EXBety my ăytov 
Katoapstas, rpobbuws ăptoar, Beiq vvăpoat, 

râs 5305, Exov vâovanoboac me râs rije 
“Yperepac Maxaprârijroc zavavione 1ai eo. 

metfeie sbydc, alrwvec sirjody. wo ăpwyai 2y 
fiup navri. 

Tov râc Tuertpae cefaouiov Maxapârritoe   

Scrisoarea lui Ghedeon arhimandritul 
către Avramie pentru unele socoteli şi 
pentru venirea, Mitropolitului Cesareii ca, 

vechil patriarhicesc. . - 
Sărutând în genunchi, prea-sfinţite al 

mieu stăpân, pe Fericirea Ta prea-venerată, 

cu cât mai multă a mea evlavie şi su- 
punere de rob, mă închin, rugându-mă 

fierbinte de Domnul a toate să 'Pe ţie pe 

preasfinţitul şi apostoliceseu-Ţi Scaun 

nezguduit şi neclintit, mai .presus de toată, 
uneltirea şi cursa, sănătos şi fericiti până 

“la prea-adânei bătrâneţe. - * - - 
Preasfinţita scrisoare a Fericirii "Tale 

"venerate cu cea mai mare evlavie şi sme- 

renie am primit-o cu mânile ridicate, şi 

cele înlăuntru stăpânește - poruneite cu 

de-amănuntul le-am cunoscut. 

Pentru: cei: 4:250 de lei ai moşiei acum 
vândute, mă -voiu îngriji a se cumpără 

altă stăpânire. în. locul: aceleia. Egrumenii 
mănăstirilor, în: semn de: supunere. a, lor, 
trimet, Fericirii “Tale: cel. dela Pobrata, 

dela “Tazlău, dela Soveja -şi . dela Cașin câte 

50 de lei, şi cel dela -Bârnova lei-30; ru 

“gându-se cu lacrimi-a se primi drept 

“mult, «căci: nu pot mai cu prisos. Al Ce- 
“tățuii; al Bistriţei și al Sfântului Sava nu 
“trimet de: Joe, în deosebite chipuri îndrep- 
tăţindu-se. i 

An trimes.la Galaţi lui. chir- Macarie 

-unt o sută. de -ocă şi. “brânză 40 de bu- 

“căţi, 100 «de 'ocale,' ca să-le trimeată Ye- 
-rieirii Tale, și până acum nu mi-a scris 
-de le-a -trimes, şi- cu ce om. . : +: 

Pentru -zăbava Preasfinţitului de Cesa- 

-reia peste măsură-mi pare. rău, ca să nu 
“se facă în--mijlocul'iernii călătoria lui, 
când, frigul fiind: aspru, ar fi de nesu- 

ferit pentru vrâsta mea, sau, mai bine 
zis, ucigător. Cu toate acestea, cun va 

veni Preasfântul de Cesareia, cu grabă, 
mă voiu porni, Domnul ajutând, la drum, 
având pentru a mă întări rugăciunile 
prea-sfinte şi de“ Dumnezeu ascultate ale 
Fericirii Tale, care. să-mi fie ajutătoare 

în toată viaţa. 

Supusul rob întru toate al poruncilor



Seonoruav Emirayv Goe: broxuvije  Bobhoe 

xoi Tăvruy ENALOTOS 
” sp a 7 7 

Tedeoy, ăppuavâpiens Mmno»pvybone. 

| stăpâneşti ale Fericirii Tale venerate şi 

i între toţi mai mic: | 

|. Ghedeon, arhimandrit de Barnovschi. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) - 

  

Grigore-Ghica Vodă către Pairiarhul Avramie de lerusalim, despre nunta 

fiicei sale. | 

"Eatorohi, Fpijropiov Duixa Boeâ6âa mode |! 

"Afpâutov meţi Tâv vâpov rii Ovyarpoc Tov, 

xl pthorppOVI ITI). 

Scrisoarea lui Grigore Ghica Voevod 

către Avramie pentru nunta, fiicei lui, și 

cu complimente. | 

Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

sfintei cetăţi Ierusalimului: şi a toată Pa- 

lestina, doamne, doamne Avramie, întru 

Monapibrare ai brate larprăpya Tije 

ampias mâhewe 'lepovoahip. za mâne Ia- 

datorivne, mbpte "AGpăpte, îv Xptoră “i 

mânep cefăoute, tiv Maxaplârară fie, oby Hristos. nouă părinte venerat, salutăm cu 

ză ăonasy rs lepăc rm dettâc, ebhafâe evlavie pe Fericirea Ta, cu sărutarea sfin- 

mpooaopeboţey. "Etaurobpeba Be60ey 6nows jitei Pale drepte. Cerem de la Dumnezeu 

vetn &v ăpo întela, mai duqvemei ebnpepiă -să fii în cea mai înaltă sănătate şi necon- 

„p.eră woxpobrărnros nai Emroylac ză tenită fericire, cu viaţă: îndelungată şi :do- 

nây by Eplerat dyadâv. bândirea, tuturor. bunurilor ce dorești. 

Tb mă rîc 9! rod napehdivros cebăo- Am primit; scrisoarea Ta venerată din 

uzov abrijs Ehăfopev oi tă ziy arabi 29 ale lunii trecute şi m'am bucurat de 

Spietav ne Exăpnpev. "Ervopev dt oi nepi buna-“Ţi sănătate. Am aflat şi luerurile 

&y owpyaipovoa Enebyerat dfiuiv, tă robe de care eu heretisiri ni serii, pentru nunta 

Deta Jăptrt mai Bsonerdov odrîjs ebpv Tpo- săvârşită: cu harul dumnezeiesc şi - prin 

eunedeabivrov Țâpoy rije prărne pob, xoi ragăciunile-Ţi de- Dumnezeu ascultate a 

bnepeoxaptsToduev Tij Mowaptărari vie, A&t- prea-iubitei mele [fiice], şi foarte mulţămim 

odvrec adriv npocenevpdijvat dnos 1 Beta Fericirii Tale, poftindu-Te a Te inâi. rugă 

Ilpăvara mpovoijog mai tă ră oră pihrară pentru ca dumnezeiasca Pronie șă se-în- 

"05, %ată Tiiv ethdaropy0y 1jpidy deea. -grijească şi de ceilalţi ai. miei preă-iubiţi, 

după prieteneasea noastră dorinţă. - 

Tvopitovoa 8% vi iv oo6opev zpbc odrijy - Ci, cunoscând evlavioasa aplecare și 

edhafmreziy how mat ebvotav, ăc pi âta- bunăvoința pe care o păstrăm către Tine, 

hein ovvexâe dvă râv lepâv TI, ăua ma “să nu lipsești necontenit prin sfintele-Ţi 

ÎmhoTIxăY Tije  EbATALOTĂTIIE îiv adie serisori, văditoare şi ale prea-doritei nouă 

Speiac me 45 ră En etmoav 0e6dev mhstora, sănătăţii a Tale; ai cărui ani fie de la 

sai oorijpia, ai 38 Geonetbsie adr e»yai 

etnoav pe0” îjpăv ăporai. 

avos!, Noepfpiov td. 

Dumnezeu foarte mulţi și mântuitori, iar 

cele de Dumnezeu ascultate rugăciuni ale 

"Pale fie ajutătoare cu noi. 

1116, Noiemvre în 14. 

Tic Maxapiărnrâs ris PATĂ Veda otdc Al Fericirii Tale snfletesc fiu şi la 

ani. eg mobs Gptomode 2p6dopos. porunci gata: 

“lo. Tpmyâpros Tximas Boefâac. Io Grigore Ghica Voevod. 

(Bibl, Ac. Rom., copiile d-lui MI. Ghedeon.) i 

————— 

MCCLIV. 
Egumenul Gherman de Văcăreşti către Patriarhul Avramie de Terusalim, 

1241 

1776, 
14 Novem- 

bre. 

1176, 

despre refuzul Domnului de a primi pe noul egumen de Sfantu-Gheorghe, neputinţa 30 Novem- 

de a se lucră antimisele Ierusalimului, despre protosinghelul de la Dunăre, purtă- 

rile rele ale egumenilor, cărțile de iertare şi antimisele şi despre ce s'a făcut cu 

egumenul Roman de la Căluiu. 

bre.



1948 

"Entotro)i, Lepu.avod Boxapeario» npăe "A- 

fpăgtov neţi Tic doyoyijs &ytorapirây ztywy 

2, Bhayia ai mepi rod ăâvvăro» ris Exrv- 

nboeoc dyrutvoioy îv 16 roroypupeip Bov- 
vobpeoriov, 

Tijy “Ypertpav sopurărny, Betorărry noi 

aporâray Maxapiârpra Bodhns TpoGx»vă, 

XOi TAVEDĂALG TEpIRTHG06HEVOG ră Tavățta 

7 păsneda., 

Meră rijy Bovhrxiy mov mpoonbynaw, ă- 
vapăpw 7îj “Ywerepa Gerorăra Maxzaprorari - 

Gr EhaGa Bovhmâe ră Tavăvtă Tis Ypăuuara 

xai mavebhaGe ră Erposxbynoa, e me Gx0- 

Mobfws xai răs navaţias rs 2pooraăs Ord 

expoorăbere rby tanstvây cas 8odhov. Kai zepi 

păv ris bnobtoenc rod vtob “Atoyewpyirov 

sorăâmua dooy tădvamoby, wat 5năp rijv 85- 

Vauiv Wow, dtomoră mob, kai Băv sivat rpânoc 

vă Ev) abr6, Moi einev 5 Sph6razoc Ad0zy- 
js: «Newrepiouara Ey dăv mă BExowat, ră 

orota ăv dpivovy obre mijvy Momapidrrră rob 

vă Îooydon ai vă Em ăvănavaw, obre 
îp&va». 'Anuaă mod eimev Gri: <0îho ypăet 

riv Maxapiârmră rov Bietodizrepoy, ai 

dehe. &nonorn6ij robe rotobrobs (irtădec, xai 

Osher vă Em sis rd Efes etpiivrjvo. 
Aă ră ăyripivaa, deon6rn 09, înîpa. Exeîvo 

ră Gyriuivotovy ră Gnoiov po» Zorethare ele 

mâv ov ObyypoGhayiac, nai Empatev robe 
Tonoypâpove Tov, napăy nai ră stdoai, wai 

Tods Epoormoev ăy îjuropodv vă xăpoby 7ra- 

pouotov” &nexpilnaav Gho Gr adră vivovrat 
uai Bebrepov sie răv ronov 6nob Ewvay np6- 

repov, îjyovv ei rijv “Puciav' 286% Băv etvot 

rpozos vă vivoby, einov, rapota Gyrtuivata, 
Aă robe îjyonutvove, Gson6rm nov, vă robe 

“păbps Eva păuua vă mepvodv xaoveprră 
xai oeuvă, uă 066ov Qzo05, uădrora mby Îv- 
uEov ăpămovăpirav, Eneâi, xai move vă 

omxodi) 1 ebăăfera E£ airiac ruv ără răv 
“Amovy Tăgpov' xai eis Toro vă 405 avwyXu- 

pijoers, Geondr av, ră rodump6y, Exetâi, wai 
peprăăv etvat Gwon6popI. 

[legi rod aporoowyxshov Ilapaâsvvăfov, 

"laxo6o», ăc eivat [etc] stâmoiv ns nâc uâvoc 
Ewetvev sie rd rafeiâi mov: 6 manâc rod ivat 

sie măv “Avtov epytoy, 5 yăpuv Nedporoc 

uovay6c, Îjouâpiavâs, etvat sic Bovxovpsari. 

Tă ăonpa âzb rv "Apnobray ră Ehaa, 
deon6rn Wov, Ypâota rpraxbata mevijvra, 1ai 

mevijyra. mod “Peofayirn, 605 yivovrat 7păota, 

400, ră. Grota tho ră xdus mâhoca ui 3e5- 
mepov xadapăariy, Eneâi, mai îrov Gia vă 
ivi Xa EXnilo Topa XO0VTĂ VĂ XLVT,G0by   

Serisoarea lui Gherman de Văcăreşti 

către Avramie despre petrecerea unor că- 

lugări de la Sfântul Mormânt în 'Țara- 

Românească şi despre neputinţa tipăririi 

antimiselor în tipografia. Bucureştilor. 

Fericirii Tale prea-înţelepte, prea-dum- 
nezeiești şi preasfinţite cu supunere mă 

închin, cu toată evlavia sărutând prea- 
sfinţitele-Ți poale. - 

După închinăciunea mea de rob, adue 
înaintea Fericirii Tale prea-dumnezeiești 

că am primit cu supunere preasfintele-Ţi 

serisori şi cu toată evlavia m'am închinat 
lor, precum și pe urmă preasfinţitele-Ți 

porunci pe care le orânduieşti smeritului 
Tău rob. Si pentru afacerea noului 

egumen de la Sfântu-Gheorghe am stă- 

ruit cât am putut, şi peste puterea mea, 

stăpâne, şi nu e chip a se face aceasta. 

Mi-a spus prea-înălțatul Domn: <Înoiri 
eu nu primesc, care nu Te lasă nici pe 

Fericirea Ta, să stai liniştit şi să aibi o- 
dihnă, nici pe mine». Deşi mi-a spus că: 

„Voiu serie Fericirii Tale mai pe larg, 

şi va, răspinge astfel de regeale (oerotiţi), 
şi va aveă pe urmă pace». 

Pentru antimise, stăpâne, am luat |cu 

mine] acel antimis pe care mi l-ai trimis la 
Preasfinţitul al Ungrovlahiei, și a chemat 

pe tipografii lui, fiind de faţă şi şeful (?), 

şi i-a întrebat dacă pot să facă unul ca 
acela; au răspuns toţi că ele să se facă şi a 

doua, oară în locul unde s'au făcut întâiu, 

adecă în Rusia; aici nu e chip să se facă, 

au spus ei, asemenea antimise. 
Pentru egumeni, stăpâne, să li serii o 

scrisoare ca să petreacă viaţă călugărească 

și austeră cu frica lui Dumnezeu, mai 

ales Simion arhimandritul, căci e în pri- 

mejdie a se pierde evlavia, din pricina 
lor, pentru Sfântul Mormânt; şi întru 

aceasta să ni ierți, stăpâne, îndrăzneala, 

căci ale unora şi sunt de nesuferit. 
Pentru protosinghelul malului Dunării, 

Iacob, să fie spre ştiinţa Ta cum că numai 

el a rămas la rostul lui; preotul lui este 

la Sfântu-Gheorghe, bătrânul Neofit mo- 
nahul, din Selimbria, e la Bucureşti. 

Banii de la Arputis i-am luat, stăpâne, 

lei trei sute cincizeci, şi cincizeci ai egu- 
menului de la Răzvan, cari fac lei 400, 

şi-i voiu face poliţă cu al doilea călăraş, 

căci şi eră grabă de plecare, şi nădăj- 
duiese că acum peste puţin vor plecă şi



„ e 280 az pa a 
„zoo waCazhndes |, vai 0EXo orei ră 3by- 
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„opoăpria 29 Ovrtuivota, &zod Găs Epaboa | 
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m Pi 7 u i în € a * pd 7 26 tă Ex, pă 60 Omob Ev Exivay 17, | 
za 95 Găs SNTody, 2hvyobdy 

e 
mhijy is Evel/ons, 

roza. 

Aă zh “Ponavây, Khonidvov apr 8 | 

AbOsvrqs zi abrăv 6ăv riv she ele Tbv | 
Opvny, szetâi, noi apofevei rapapi Xa SDY- | 
poat. «Îipaba», uob eizzv mb poe Tab, «Tăy | 
Momwapiâtarav, ai, be paiverat, d8y ră Eni). 

pev ads, Kai ci abvarat 6 Ponavbs vă %âpj; | 

wob etmev. “Evac ăvipozoe ore rapayij? âb- | 

vaza, ore obypoatv, PAMă Bd, Vivera 

gizia», 40 Simev, Exo GIXOVETAL RPOTOV i) | 

ebhăfera and robe yptoriavobs doo 1by 0eo- i 

podv Ezetâi, rw E00/6p08%, Sie td natăpt | 

sro: vă "Acpormgiene 6z0d Exapsy d răse, | 

ZXhoe ănonpiverat vai Mer: AAhă TĂAAWEV, 

mi ri Tod Zaăpaai: vă 605 nepizarei ză- | 
jw sie ză matăpia! at Ex Tobra» viwsrat 

xaxbv napăberua. sis Tiiy Tirepoviav W.ov. Kai 

dă robro Eypaba vă mbv Gq1b5 vă bă 

sie rîy “lepovoahiju.» Kai ebde pă enpoorafev 

vă râv sin vă Erotpxof, vă %vis%j ete rijy | 

“lepovâaNijți, pă Xavăva Înpovuvetoy îj rasi | 

day. *0 ăvBponos Gpuoc, deozârn, 40», espla- 

zeta sie ănehntolav. “Ofdev, orevopopobţ.ey0s 

îo mai 'tebpovrae ră roza &n0d GA0hOY- 

oby ăaă catobrooe Xa (plate sie iv "Asntov 

Tăzov ai, By Tv Eztapăreta» tije ”Asxpns 

Baăsere, tv îzaprirâpriaa nai Tăv eliza vă 

oza06 eis mă “Tboc ov, ăv îiunoptoo vă răv 

xanonetow niv vă xăberar sis Bowobpeort 

A ete XĂĂOY WOvIaTî)pty Sârnv pas Byeb TOD 

Bowxovpesriov, căzetâi, nai sis 7ijy 20 rslay 

mpotevaic Tapajijv ai GbŢ4botY>. Roi Ecte îj- 

obyasev 6 Avdpuzoc. Ti vă xăuo, dsonir 

p05 PAz6vroa nai E6 ARĂ TOLAĂTA XAULOBATA 

10 Zzepa, i pod Paiverat WXriitepoy vă: 

eîvau abrod, 4 sie zijv Iodaviay, apă sie i 

mi 'Povpriay. “Oyos ai zavănai *qs sbyai | 

vă yă 6o40ilooby vă  Tâv io abrob xi | 

vă uiky râv EDY to zis rtăpas. i 

Kai radra pevy 20004bv1, ros" at dă zavyd- 

ar mai. Beonereie abrijs zd-4ai etrj04v wo 

phorzzraai âtă bio. i 

pmvol!, Nocpâpia» 30. 

a 

2cdhos razavbs al sie zăg RavaȚIaS TOS 
Tis "Yerâpac zozpovpijtob Manaptorazos | 

npostațăs Tpobou6TAtos vai ebzeftoraros, 

Lepuavbe Boxagsrio». 

(Bibl. Ae. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

> i 

+ Negustori cu Cazacii, în Malorusia. 

30618. Vol. XIV, partea a II-a. 

unii Cazaclii, şi voiu trimite cărţile de 

iertare şi antimisurile ce 'Ți-am scris cum 

că le-am făcut, deși n'au ieşit frumoase, 

dar la, cei ce i le cer ţin locul. 

Pentru Roman, fostul de Căluiu, Domnul 

nu-l vrea nici pe dânsul în Scaun, căci şi 

aduce tulburare şi supărare. „Am soris“, 

mi-a spus Înălţimea Sa, Preafericitului 

şi, cum se pare, nu l-a luat în nume de 

bine. Şi ce poate face Roman ?, mi-a spus 

el. Un singur om nu poate face nici tul- 

buraze, nici supărare. Dar se dă pricină, 

mi-a zis, „de se scoate întâiu evlavia de 

la, creştinii câţi îl văd; de oare ce l-am 

iertat, vorbesc în târg aşă: uite călugă- 

rul de la Sfântul Mormânt care a făcat 

cutare lucruri, şi altul răspunde şi zice: 

bine a făcut, căci ce i-au făcut: iată-l că 

se plimbă iarăş prin târguri! Şi din 

aceasta, se face rea pildă la Domnia mea. 

Şi de aceia am seris să-l scoată să meargă 

la Ierusalim.“ Şi îndată mi-a poruncit să-i 

spun să se gătească pentru a merge la 

Terusalim cu vre-un rost de la egumen sau 

de curier. Ci omul, stăpâne, se află în des- 

„perare. Deci, fiind strâmtorat şi eu şi ştiind 

cele fără cale ce urmează după unii ca 

aceştia şi pagubele faţă de Sfântul Mor- 

mânt şi toată stăpânirea, Mării Albe, l-am 

mângâiat şi i-am spus că voiu stărui pe 

lângă Înălţimea Sa ca doară să-l pot în- 

credinţă ca iarăș (Roman) să steă la Bu- 

cureşti sau la altă mănăstire a noastră 

afară de Bucureşti, „căci şi în oraș că- 

şunezi tulburare şi supărare“. Şi așă 

Sa odihnit omul. Ce să fac, stăpâne? 

M'am obosit-şi eu de atâtea alergături și 

altele, şi-mi pare că e mai bine să fie 

aici, ori în Moldova, decât în Țara Tur- 

cească. Ci preasfintele-Ţi rugăciuni să mă 

ajute să-l lase acolo şi să nu-l scoată 

din ţară. 

Şi acestea cu închinăciune; iar prea- 

sfintele şi de Dumnezeu ascultatele-Ți 

rugăciuni fie-mi păzitoare în viaţă. 

1116, Noiemvre în 50. 

Al Fericirii Tale de Dumnezeu păzite 

rob smerit şi la preasfintele-Ți porunci 

prea-grăbit şi prea-supus- 

! Gherman de 
Tu . 

ăcăreșt. 

61
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1716, 
1 Decem- 

1176, 

spre sfârşit. 

MCCLV. 
Egumenul Gherman de Văcăreşti către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre antimise şi scrisorile de iertare, recomandând şi pe negustorul Başa-Dimitrie. 

"Enrors)i Pepuavo5 Baxapeotiov npăs "A- 

fpăputov, AmootENhovroc Avrtwivata ai G- 

opoxăpria nai Gvyorox EWTopăv tva. 

Tv Yperepay dpotărny Xai oefnoptoTărry 

Maxaptârnra, Bovine npooxbvă, Xa &oră- 

Couat mer” pas aldode mai ebhadelac riy 

xapirâ6pvroy arie Gsv, îjv ua darnpoiri 
Î) ăvorăre Ilpâvora ăvocov, e50buov, by, 

vAXpâBLovy Xa AvoTEpay RĂGNS WpIxije ne- 

pLOTĂGsWS. 
„To nap6y mob Bovhrz6y, meră Thy Booty 

zpooxbvnaty, eivat vă pavepioo 1ij "Ypertpa 
fmporăra Maxaptârar Ori, pă rd vă Eroyev 

6 Mmacă-Anuiirptoc, nod Epyerat dă ră 
16toy 

ză obyyopoyăpita Xa ăvrtuivata nod să 
ubr66, Bv Ehetpa uă zby 

îrbrosa, ră Goi eiyai: ele uây ră db0 T6- 

xovpa GoyXopoyăpria, is 8 rd rpizov ăvrl- 

wivota, [leg 38 ro5 ăyrtpuvolod mob W.05 

Zorethev 8ă vă ronwd5âv XXAg avrtuivato 

sam îxsîvo, 8866 sivat X5bvarov, Beon6rn) W0%, 

vă "ȚEVI Târotog TDRos" u,6V0v sic rijv Moa- 

-0Giav ebploxerat Xa “ijumopet vă Ev Tat- 

odroc rzoc. [lepi râvy 2868wy God fEhobv 

păvpj Ka 08ăv dă ră oraMEvra 0vyYopo- 
-ăpria ai âvripivota, BEde mpoorătei î) Ma- 

xaptârne 7ms vă 0odâo 7 npaypiarenrii 

6mob ră pepe. Kai mabra uăv mposxbvntâe: 

ai 68 mavâpar mol Oeomerdeic ebyai odrîe 

etnoav pot pohawriptov dă fion zavrâc, 

1716, Aecxeuplo» 7. 
Tic “Yperepae Maxaptârnroc ebrehie 805- 

Noe xai sie răe zavayiae abrîs Enitayăc, 
Vepwavbc Bovxapsariov. 

Tdv Mrooă-Arprirptov napaxahă Tăy pua- 

xopiârarăy mov deonârav vă by edpm0i oi 

vă măv ebhoyioq, 6tă vă mâv d&wog 6 Kb- 
BLOG VĂ TpOGRDVIG Ii TV RAVÂNIOy TOD 

Tăgov. 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

vă Greliw. 

  

Scrisoarea lui Gherman de Văcăreşti 

către Avramie, trimețând antimise şi cărţi 
de iertare şi recomandând pe un negustor. 

Fericirii Tale preasfinţite şi prea-vene- 

rate cu supunere mă închin, şi sărut cu 
înalţă reverență şi evlavie dreapta-Ți iz- 

vorâtoare de haruri, pe care să Te şi ţie 

Pronia cea de sus fără boli, bucuros, să- 
nătos, întru mulţi ani şi mai presus de 

toată schimbarea vremii. 
Cea, de faţă scrisoare a mea de rob, cu 

închinăciunea de rob, este să vădese Fe- 
ricirii Tale preasfinţite că, de oare ces'a 

întâmplat Başa-Dimitrie, care merge în- 

tr'acolo, n'am lipsit ca prin el să trimit 

cărţile de iertare şi antimisele ce le-am 

tipărit aice, care sunt: în cele două tocuri 
cărţile de iertare şi în al treilea antimi- 
sele. Iar pentru antimisul ce mi l-ai tri- 

mes spre a se tipări alte antimise după 
acela, aici e cu neputinţă, stăpâne, a se 

face: un tipar ca acela; numai la Mosc se 
află şi poate să se facă un asemenea îi- 
par. În ce priveşte cheltuielile ce se vor 

face pe cale pentru cărţile de iertare şi 

antimisele trimese, vei porunci Fericirea 
Ta să se dea negustorului ce le aduce. Şi 
acestea cu închinăciune; iar preasfintele 
şi de Dumnezeu ascultatele-Ți rugăciuni 

să-mi fie păzitoare în toată viaţa. 

1116, Dechemvrie în 7. 

Al Fericirii Tale smeiit rob şi la prea- 

sfintele-Ți porunei: 
Gherman de Văcărești. 

Rog pe prea-fericitul mieu stăpân să se 

roage pentru Başa-Dimitrie şi să-l bine- 

cuvinteze, ca să-l învrednicească Domnul a 

se închină şi la Preasfântul Mormânt. 

MCCLVI. 
Notiţă depre veniturile Ţerii-Româneşti şi sarcinile ei faţă de Poartă. 
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„Bis abrobe zobe 350 ppâvâvs ot 650 AbB2y- 

zar Bharpius ani Domavize. Sto dzd ză avvijdt, 
powoavu, ra, ip days, Gânara, detriva, 
ăhoe dtumpiro, fwvapirto, ăhuwc Saâpapizo 

ompapiro vai vapzapiro, orEpra 200 dăv 

„... În aceşti doi ani, cei doi Domni 

ai 'Ţerii-Româneşti și Moldovei, afară 

de obişnuitele rusumaturi, adecă ocnele, 

vămile, desetina zisă alteum dijmărit, vină- 

riciul, altfel, vădrăritul, oieritul şi ierbă-
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ritul, p'au luat de fel şferturi, de aceia nici 

m'au plătit miri (darea Statului). ar de 

acum vor plăti şi miri al celor doi ani 

trecuţi şi ale fiecărui an, Munteni: 619 

pungi, şi Moldovenii 130. 

- Tar povestea, miriei 'Perii-Româneşti stă 

cam aşă: 

Sultanul Mustafă al II-lea, care a îm- 

părăţit de la anul Mântuirii 1695 “până 

la, 1702 şi de.la anul Hegirei 1106 pănă 

la, 1114, petrecând la Adrianopol, a adus 

(sic) de la Bucureşti pe Domnul 'Ţerii- 

Româneşti, Constantin Brâncoveanu Ba- 

sarab, ca să-l ucidă. Domnul, deşi ştia, 

că-i e duşman de moarte Dragomanul 

Porții Alexandru Mavrocordat, a aflat 

chip să scape 'de primejdia vieţii sale 

prin mijlocul -muftiului: Vanli-Feizallah- 

Efendi, care aveă atunci mare putere la, 

împărat, şi, ca să facă mai mare slujbă la 

Poastă, i-a propus muftiul să adauge atunci 

cevă la miri; şi eră atunci miri pentru toate 

„cele şaptesprezece judeţe ale Ţerii-Româ- 

neşti (căci şi cele şapte de peste Olt erau 

în puterea, 'Turcilor), pungi 280. Vodă 

Brâncoveanu deci, şi de frică şi pentru 

a arăta supunere, a adaus alte 120, şi 

Sau făcat 400; şi aşă s'au plătit în fie- 

care an şi după uciderea lui Brâncoveanu, 

şi de Ştefan-Vodă Cantacuzino, şi de 

Nicolae Mavrocordat. Care fiind prins de 

Nemţi în anul 1717 şi domnind'în Țara- 

Românească fratele său Loan Mavrocordat, 

au supus Nemţii cele cinci judeţe de peste 

Olt, zise altfel Craiova; şi, după luarea 

Belgradului făcându-se pacea şi rămâind 

Craiova supt stăpânirea Nemţilor, cel ce 

domniă atanci în 'Țara-Românească, Ioan 

Mavrocordat, ca să nu trezească împotiri- 

vă-i supărarea Porții, n'a îndrăznit să 

se plângă şi să caute a înlătură şi a scoate 

din câţimea celor 400 de pungi partea core- 

- spunzătoare pentru cele cinci judeţe ale 

Craiovei care sau stăpânit de Nemţi şi 

a urmat a plăti zisa câtime a celor 400 

de pungi numai pentru cele douăsprezece 

judeţe ce an rămas în puterea Porţi. lar 

după moartea aceluia domnind fratele său 

Nicolae Mavrocordat, atât acela, cât și 

cei de după el, au urmat a plăti cele patru 

sute de pungi. Dar supt Sultanul Ahmed, 

în anul 1720, a adaus Nicolae Mavrocordat 

alte 100, şi sau făcut 500. 
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(Atanasie Comnen Ipsilanti, o. e., pp. 562-8.) 

Tar după războiul dintre Sultanul Mah- 

mud și Nemţi stăpânind Tureii Belgradul 

şi Craiova, au vrut să o desfacă din cele- 
lalte douăsprezece judeţe ale Țerii-Româ- 
nești şi să orânduiască Domn al ei pe un 
alt Grec anume Loan Ipsilanti, odinioară 
Agă al Moldovei și Ţerii-Româneşti; dar 

cel ce atunci domniă în Ţara-Românească, 

Constantin Mavrocordat, ca să unească 

cele cinci judeţe ale Țerii-Româneşti, ca 

şi mai nainte, cu celelalte douăsprezece, 

a adaus la miri, de sigur făcând rău, alte 

100 de pungi, şi sau făcut pungi 600; 
şi, ea să se libereze 'Țara-Românească de 

cursele Silistrei, s'au mai adaus alte 19, 

şi sau făcut 619. 

Dacă ar cercetă cinevă catastişele cale- 

mului (condeiul) mademului (veniturilor 

regale), ar găsi că dela, anul Hegirei 1106 
până la 1112 muri era numai pungi 80, 

şi înainte de ultima luare a Belgradului 
mări, era, de pungi 400; la începutul Dom- 

niei Brâncoveanului miri era de 200, şi 

după trecere de câţivă ani sau adaus 

alte 80 pentru Oenă; cu toate acestea, 

supt Sultanul Mehmed al IV-lea msri era 
de pungi 125. Acele catastișe însă s'au 

pierdut şi sau înecat în apele Zentei după 
înfrângerea de lângă râul Zenta.... 

MCCLVII. 
Alexandru- Vodă Ipsilanti către Patriarhul Avramie de Ierusalim, cu urări. 
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Scrisoarea lui Alexandru Ipsilanti Voe- 
vod către Avramie, cu felicitări şi semne 

de prietenie. 

Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

Ierusalimului, doamne, doamne Avramie, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 
nerat, Fericirii Tale fieşte ne închinăm, 

sărutând cu evlavie sfinţita-Ți dreaptă; 
pe care să Te păzească Dumnezeu sfântul 

în sănătate deplină şi necontenită fericire, 

întru ani îndelungaţi şi cu dobândirea 

tuturor bunurilor mântuitoare. 

Venerata, scrisoare a Fericirii Tale cu 

evlavie am primit-o şi pentru sănătatea-
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părinteşte înlăuntru ca urări şi rugăciuni 

pentu noi eu prilejul serbătorilor ce se 

apropie ale naşterii după trup a Domnului 

şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru 

Isus Hristos şi al celor ce urmează, și 

mulţămim Fericirii Tale. 

Rugăm ca şi Cel în peșteră primit să 

“pe învrednicească şi pe Tine a le serbă 

în acest an şi în alţi ani nu lesne de 

numărat precum doreşti și pofteşti. 

Ci, pentru că Fericirea 'Ta eşti înştiin- 

ţată de înalta evlavie ce o avem către Tine, 

"Pe rugăm să nu lipseşti a Te rugă necon- 

tenit; pentru noi în sfintele-Ți rugi către 

Domnul, vestindu-ne şi cele cu privire 

la buna-Ți sănătate nouă dorită. A3 cărui 

ani fie de la Dumnezer prea-mulţi și pe 

deplin fericiţi, iar veneratele şi de Dum- 

nezeu ascultatele-Ți rugăciuni cu noi. 

11171, Lanuarie în 4. 

AL Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

la porunci: 

lo Alexandru Ipsilanti Voevod. 

(Bibl. Ace. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) - 

MCCLVIIL. 
Atanasie, egumen de Barnovschi, către Patriarhul Avramie de lerusalim, 

despre pagubele întâmplate mănăstirii sale. 
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Scrisoarea lui Atanasie egumenul de 

Barnovschi către Avramie despre neno- 

rocita stare a mănăstirii acesteia şi să- 

răcia, ei. 

Scrisoarea de rugăciune şi mie venerată 

a Feriecirii Pale din 26 ale lui Dechem- 

vuie trecut ca închinăciune am primit-o 

şi, învrednicindu-mă de rugăciunile Tale 

mie prea-dorite şi respectate, m'am umplut 

de bacurie nu slabă în suflet; pentru care 

şi fără zăbavă, prin această supusă seri- 

soare a mea, după datoria mea neapărată, 

mă înfăţişez ca închinător al Fericirii 

Pale, cu toată evlavia și smerenia de rob, . 

arătând și aceia, în ce privește nădejdea 

de a puteă petrece în îndestulare a veni- 

turilor, că, prea-fericite stăpâne, moşiile 

sunt vândute cu anul și banii luaţi şi 

pentru anul următor, de către prea-cu- 

viosul sfinţit arhimandrit chir Ghedeon. 

Moșia, care eră prea-destulă ca să ajute 
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(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

la, nevoile mănăstirii, adecă un minunat 
heleșteu de peşte şi mori, cu totul s'a pră- 
pădit. Prea-minunata moşie sa vândut. 

Şi cum deci pot eu să întâmpin eu un 
venit de o mie de lei cheltuielile de nevoie 
şi să dau şi contribuţia anuală [către 

Sfântul Mormânt], nu pricep. 

Îmi serii Fericirea Ta să nu caut bani 

pentru moșia cea -vândută, ci moşii. Mo- 

şiile, prea-fericite stăpâne, fac mulţi bani, 
dar moșiile, dacă se și întâmplă a se şi 

cumpără, dar după vreme multă se pot 

găsi, și astfel urmează ca dobânda ba- 
nilor să o iea alţii, iar eu să mă strâm- 

torez. Rog deci pe Fericirea la ca ori 
se mi se dea banii în urmă şi, când să 
vor întâmplă moşii, îi voiu aveă gata, 

ori să orânduieşti a mi se da dobânda 

de la ei, căci eu în alt chip nu pot răs- 

punde contribuţia anuală de acum. Şi 
atâta numai vădesc Fericirii Tale că, de 

oare ce mănăstirea, va rămânea lipsită de 

moşii, şi, ea urmare, contribuţia anuală, 
va lipsi de spre mine, venitul de faţă 
al mănăstirii nu-mi ajunge lă cheltuie- 

lile neapărate care vin asupră-mi în fie- 
care zi. Si aceasta e starea de acum a 

mănăstirii. Iar rugăciunile-Ţi ascultate 
de Dumnezeu să-mi fie întru ajutor în 

viaţă. 

1117, Ianuarie în 17. 
Al Fericirii Tale prea-mic rob: 

Atanasie de Barnovschi. 

Prea-fericite stăpâne, sunt întristat săr- 

manul de mine; căci la mare strâmtoare 

mă aflu, de oare-ce mănăstirea se află în 

stare vrednică de milă. 

_ MCCLIX. 
Arhimandritul Ghedeon către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre 

22 Ianuar. afaceri de bani, peşcheşuri, legăturile lui cu alţi călugări, sosirea Mitropolitului de 

Cesareia şi intenţia sa de a merge la Nipru. 

Tiy “Ypertpavy cefGacuorăriv Manant6- 
ra, navantbrată wot BE0nora, YOvoXNTĂG 

aonatâueyoc, ed” Boqs nhetoris pot ebha- 
Esiae mal Bovhuxijc' bnixhloewe, 2p00xbyă, 
Bedwevoc Eurevâc mod €v Tpiăât Dpvobutvov 
_Beo5 mos daguhărror adrijy îmi răv ăi 

răzoy xai ănoorohinby abrije Qpâvoy bmai- 
vovoay XA sbâatuovoboay, &xh6vIjtOy Te xai 

XAdostaToy, ăvbrep6y re năons îxnpziae 0pu- 

Pe Fericirea Ta prea-venerate, prea- 

sfinţite stăpâne, în genunchi sărutând-o, 
cu cea mai mare evlavie şi supunere de 
rob, mă închin, rugându-mă călduros de 
cel întru Treime închinat Dumnezeu să 
Te ţie pe Scaunul Tău preasfinţit şi apos- 
tolicese sănătos şi fericit, nezguduit și 
netulburat, şi mai presus de orice uneltire 

a duşmanilor, văzuţi şi nevăzuţi, până la



rây te mai ăopăraoy EyOpăv, utxpt Gabvrărov 

wi drapod ymparelov, ete ebopoobvnv nai 

rpbiv “îu.&vy, râv ranetvâv adres Bobu. 

Se6ăspuây pot râs “Yuarepos Mavapiârrjroe 

Ypăvp.0, Ti) KG! rob 1j5m wapexovros Asreu- 

Gpiov vijvăe eypauutvov, zavevhabâs detă- 
wevos, Evov &apiâe ră Go îv ar deona- 

muze Bonehebet wot. "Odev ră Braxdota &- 
Bexa pata 3tv Bio ră dwoet ro die 

Katoapeias maţi Tây E6650y Tv meoyesiay, 
Qiiw epovricet, Goov etvm nvatăy, Gros 

ăopaabăa. dă rây rzo6ăpuy pt 14 

doxooiov nevrijtovra vpostov ha. DROGTa- 

mă x xposredâot 70 povazornpip Nmowp- 

y66oxwp. “Boc ri Xvottw, Gmob ebpioropat 

256, robra ră Honpa etvat sic peipac 10d dp 

NexoMov "Apr, ăvOporov zi0T05 Xa 1y0o- 

105, xadbe ră Edtoptozv 6 bymhâraros Ab- 

Bevrrc. 
Tg ăpyiuavâpir xdp "ABavacie 1roopâvp 

obăepiav Evâyhnsiw tdw, obre sis mb rpazsti 

ov ăxdmroe mipaivo, AX îjovyăte sis ră 

3002 unt xehhiov, abvzofioy ri G»y0dia, 9.05, 

ră tepomovăpe %p "Avipp ai 1EpOdaXâW) 

„dp Atovbolw, Extpeobu.ovoe obroie A04V0€ 

mă 5£ovra, 

Ex zâv oraMdtvraov neoxeoiny, Tă WOGAt- 

oănovva 8tv etvat ăpreră, dv pot 8odij deva 

vă mnaptădo, xaBs poi eizev 6 îytoe K at- 

oapetac. Ab mapa Ti “Yyerepav Ma- 

xoptârijra, si păv elva 6ptoude n, Vă p.0t 

îbom Xdetav ănepyopâvp sie Niovav vă zoo 

ămb ră Wo0yoGăno»wa 105 piaXXpitov Xp- 

oâBov xai But ăMo îjbehăv pot ppetzobi). 

“Ectrj vă pă neg Tobto» Tă Gpytpav- 

pir xbp Brp6ohopaie xai oie abrod Ext- 

-pânots. To jafăai 605 mob Eotethev 5 xp 

Maxăpios âmd Cahărte dă mb Gobropny vai 

opobe, i8ob ză sro ri Maxaptrrjti js. 

Tadra uăv Gobhixâs, ai 8ă zavănat wai so- 

metete adrijs ebyal etrjoăy pot ăporțai îv fie 

za, 

pboti, Plavoapiov XÂ). 

Ti, cîis “Vuezăpas 0a5%0ui0» Mavapr6rtos 

Seszoreni, Ezieari Ghe brorhiviis pai Fă 

mov EMAYLSTOS, 
Vedzo ăpprp.avâpirris. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

bătrâneţe adânci şi netede, pentru mul- 

ţămirea şi mângâierea noastră, a smeri- 

ţilor 'Tăi robi. 

Scrisoarea Fericirii Tale venerată mie, 

serisă la 27 ale lunii trecute Dechemvre, 

primind-o cu toată evlavia, am cunoscut 

cu de-amăruntul câte mi le porunceşti 

stăpâneşte înlăuntru. Deci cei două sute 

unsprezece lei nu-i vuiu da Preasfinţitului 

de Cesareia pentru cheltuielile peșcheșuri- 

lor. Mă voiu gândi, cât se poate, să se 

cumpere pentru cei patru mii şi două 

sute cinzeri de lei alte moșii şi să se 

adauge mănăstirii Barnovschi. Pâuă la 

deschidere, când mă aflu aici (sic), aceşti 

bani sunt în mânile dumisale Nicolae 

Avrami, om credincios şi cunoscut, precum 

a orânduit-o prea-înălţatul Domn. 

Arhimandritului chi» Atanasie egume- 

nul nu-i dau nicio supărare; nici la masa, 

lui nechemat nu merg, ci stau în pace 

"n chilia dată mie, mâncând cu tovarășii 

miei, eu ieromonahul chir Antim şi cu 

ierodiaconul chir Dionisie, avându-li ne- 

obosit, grija la cele de trebuinţă. 

Din peşcheşurile îrimese, săpunurile de 

mosc nu sunt de ajuns, dacă mi se va 

da, voie să călătoresc, precum mi-a spus 

preasfinţitul de Cesareia. Pentru care Te 

rog pe Fericirea "Ta, de-i va fi voia, 

să-mi îngăduiești, ca, plecând la Nijna, 

să ieau din săpunurile de mose ale răpo- 

satului Hrisant 'şi orice alta-mi va fi de 

nevoie. 

Aşă să serii pentru aceasta arhiman- 

dritului chir Vartolomeiu şi epitropilor 

lui. Răvaşul ce mi l-a trimes chir Macarie 

din Galaţi pentru unt şi brânză, iată că-l 

4rimet Fericirii Tale. Acestea cu supunere, 

iar preasfinţitele şi de Dumnezeu asculta- 

tele-Ți rugăciuni fie-mi ajutătoare în toată 

viaţa. 

1717, Lanuar în 22. 

Cel întru toate supus stăpâneştii orân- 

duieli a Fericirii Tale respectate și din- 

ire toţi mai mic: 

Ghedeon arhimandritul. 
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1717, 
April. 

I777, 

“MCCLX. 
Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Avramie de Ierusalim, cu felicitări 

de Paşti. 

"lzorohi Pprzopto» utua Bosf6âu npăs 

PAfGpăprtoy, Sbixapnrii) Ext raic topraie Tod 

loa. 
Momnaporare, ăpbrare Ilarptăpya ris ă- 

jias mâheoe “lebovoahiu. mat măore Ilo- 
hatorivne, %bpte, wbpre "AGpăpue, Ey Xpiorg 

ijpiv mărep oefaoutbrare, iv Moxapibrară 

vs peră 705 GonaGu0b rijc Tatpiuie rs 

degrăc edafic zpooavopebopev. Aagvhdrror 

abriv 6 tos Bebe îv byieta, Xmpa mai edm- 
wepia drijsust, ver poupobbrtoc mai Ent- 

rebâzuwc năyroy. Toy cv Epierat 00TIplodây 

Bir p.ă Toy. 

Ipoceyitobone îj5% ris xoouosornplo» rob 

Kwpiov ju "lpood Xprorod Beta îx vexpâv 

yEposoe, dy daheimouey, viindy zpootuov 
mpbe adTijv &pooobuevat, vă GuyXapâuev rij 

Manapidrnri ee, Snevyâuavot ai abrod rod 

Lorijpoe deâpsvot 6nwc xaratiboot adriiy, eră 
riv răv Beiov 7a[0âv] zpooxbvrjow, oprăsat 
vatâpăc xai mavyoptoat Beomic [rijy] cpri- 

wepoy djiav abrob tfavăoraotv îptroc re vai 

sie vora, xai ete [ăMac] ov &yravrov 
mepiddovc, mvebuariui) Exiruyia râ&y Gorn- 

plodây adris atrmpdtoy. 

Lvopilovoa 92 rijv “iv Bapvhdrrobev zpăe 
adrijv vii mai tdGovoay ebidfetov, e pi] 

dodeinm (ăfroduev) ăn 7ob vă piâe Xapo- 
roti, 8 ebyertxâv xat Bhormiv Aud nije 

ăvadlje nai perorărns iv buteiac rus fie 
ră Ec eiey 0e6fev nhsiora vai Gotfpia, Xa 
ai Geozsifeic abric ebyai ăpoai ră Biov 
Tavr6c. 

„boli, *Azprhăiob (;). 

Tis Mavapiârnr6s rms Xară nvedua vibe 

vai etc robe Sptounbc. - 
"lo. Lprypros Iuixac Bos665ac. 

(Bibl. Ac. Rom,, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

Scrisoarea lui Grigore Ghica Voevod 

către Avramie, cu urări pentru serbătorile 
Paştilor. 

Prea-fericite, preasfinţite Patriarh al 

sfintei cetăţi Ierusalimului şi a toată 

Palestina, doamne, doamne Avramie, întru 

Hristos părinte al nostru prea-venerat, 
pe Fericirea Ta cu sărutarea dreptei Tale 
părintești o salutăm. Să Te ţie sfântul 

Dumnezeu în cea mai deplină sănătate 
şi în fericire neîntreraptă, întru ani în- 

delungaţi şi cu dobândirea tuturor mân- 

iuiţoarelor cereri ce doreşti. 
Apropiindu-se acum cea de lume mân- 

tuitoare dumnezeiasca, Înviere din morţi 

a Domnului nostru Isus Hristos, nu lipsim, 
închinându-Ți cuvenita noastră scrisoare 

fiască, să Te heretisim pe Fericirea Ta, 

rugându-ne și -de însuş Mântuitoral să 
Fe învrednicească, după închinarea dum- 

nezeieştilor patimi, a serbă strălucit şi 

cu iabire de Dumnezeu Învierea-I sfânţă de 

trei zile în acest an şi în alţi ani noi (?) şi 

în curs de alți mulţi ani, cu sufleteasca 
dobândire a cererilor Tale mântuitoare. 

Ci, cunoscând evlavia fiască şi deosebită 

pe care o păstrăm către Tine, să nu lipseştii 

(Te rugăm) de a ne bucură prin serisorile- 
“Pi de rugăciune şi, tot odată, de vestire 

a bunei și prea-doritei Pale sănătăţi; ai 

cărui ani să fie de la Dumnezeu foarte 
mulţi şi mântuitori, și rugăciunile-Ți ascul- 

tate de Dumnezeu fie-mi ajutătoare 'u toată 

viaţa. 

177%, April (9). 
Al Fericirii Tale fiu sufletesc şi la 

porunci: 
lo Grigore Ghica Voevod. 

MCCLXI. 
Alexandru-Vodă Ipsilanti dă bisericii Sf. Voevozi de pe Marele Canal din 

29 April. Constantinopol 200 de lei pe an. 

(Bibl. Ac. Rom., copii moderne de documente greceşti.)
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n NO său mă 

  

| Egumenul Gherman de Văcăreşti către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre o afacere de Ţigani ai Căluiului şi drumul său la Ierusalim pentru arhierie. 

"Emtorahi, Pepuavod Boropeoriov zpbe "Ă- 

Ep&utov ui orepyovroc vă werabiy sic “lepo- 

G6hwua vă yetporovndi) &pytepebe, mai Tep. 

zâv xartutehovy rod. Kaovtov, 

Tiy “Yyerăpav Batorărny %oi djtorăriiy 

Maxzapârrpra. doze npouwâ, aGnabâus- 

voc pe” Xxpue aiâobe xi ebhabelas rijv 

japbrbâpbrov abrîje Befiây, xai Sopa &t- 

Jeinroe rod ex vexpâv ăvaârâvroa Loripos Tj- 

uv Goe Bapohărror th EvBeov arie avijvoc 

2y ăxporăra beta, drmjvexei ebruapia, vai ARO- 

VIiTW GTEpehoe up Gafvrdro» kai. Mngpod 

-răpove xoi ă&âoat abrijy sis ToNâv îrây ne- 

ptââobe 7avrjibpisat zorpta pac Xa Soprăcat 

japuocbvoe Tv driiay a 10Gu.0007Î,pLov ATOd 

rptijuepov EEavăoraaty. Tb map6y pod Bubht- 

x6v, peră Tijy A&Xpeoy TpOORDVTGt, eivat Vă 

pavapbcw ri “Ipertpa Gerorăza, Mazaptotnzi 

Gr. mavănua Wa Beozatixă ADTÂE Tpăupur, 

iad mod mapehbâvroc Maprio» 7erpappeva, 

darie “pepoiv Edetăumy, îv ole elâov 5ob 

ot pătpet: Gri dăv Zhafev ob5epiav ATOxploty 

mepi re Tîs TâY ăvradda povaornpiov 44- 

cuorigzwoe vai râv 2v oBroie ÎjrOEvebâvTav 

„i mepi dăhov bnotoewy 0705 xar Exsîvo 

xaipod pă în poorafev „Bay ebpioxopat eie 

ămopiay mepi robrov, Enetâi) 70 oi pd 

-0d ăn îvredfey ptoevwod 705 Xarbij, zană 

lantfo» Neyoeorio» xai. pă my tâtov abrăy 

2pava mepi Tâvrov y &tjjre. pubeiv 

Maxaptârns tn, vi Babuâlo 205 2087797 

ză părea neta, nai, dăy îjhdov. “OBay 8&v 

zewba. mai. ade vă 7îjs pavepbhob, nepi uăv 

6 povasrnpiov, Get Ga stvat cecadpupEva 

ai ypeătovrat &vijdetav, meţi 6: râv Îjrov- 

uăvov Exelvot 70b ete opadoet 6 Dbqh6- 

mzoc Adhiveme, Ezpborate ua Edeoprioauev 

„ăzoray nepihniy TI oixovovias Toy, Enetca 

ode E6wyybpmse, Xa Tobe toreev sic ză 

„OVAGTI, pă T0Y. 

legi râv partefzhov 25AtY îmrd Exybatatevy 

ze ab vă mapbody mda VăpO oa and ră 

Kadobi za vă mephobv sie ră Bonovpăsrt, 

2 - ” . = “ + = 

Zipapov zăc oi Xrizopes 750 Kuâootr» 8v- 

GAVASsT0d8t 

TGdTO. 
e 

90Y 

za aaBâho» 32 sh AvEpoat 

23 megi "Tis pptp095vnG î70 pi, 

“pâțet, sie = suo ets “leponsahib, 

zii ANAIS Borhisias îzo0d oi tape Gră 
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80618. Vol. XIV, partea a II-a. 

1 
i Sorisoarea lui Gherman de Văcăreşti 

către Avramie, nevoind să meargă la Leru- 

salim pentru a se face arhiereu, şi despre 

Țiganii Căluiului. 

Fericirii Tale prea-dumnezeieşti şi prea- 

sfinţite cu supunere mă închin, sărutând 

cu cea mai mare reverență şi evlavie 

dreapta-i izvorâtoare de haruri, şi mă 

og necontenit de cel din morţi înviat 

Mântuitorul nostru să păzească dumne- 

zeiescu-i cort în cea mai deplină să- 

nătate, statornică fericire şi nezguduită 

4răinicie până la prea-adânci şi netede 

bătrâneţe şi să Te învrednicească în curs 

de mulţi ani a serbă patriarhiceşte şi cu 

bucurie sfânta şi de lume mântuitoarea-l 

Înviere de trei zile. 

Cea de faţă scrisoare supusă a mea are 

de scop ca, după cuvenita închinare, să 

arăt Fericirii 'Tale prea-dumnezeieşti că 

serisorile-Ţi preasfinte şi stăpâneşti, scrise 

în Martie trecut, le-am primit cu mânile 

pidicate, în care am văzut ce-mi serii: 

că mai primit niciun răspuns pentru 

starea mănăstirilor de aici şi a egume- 

nilor lor şi pentru alte lucruri ce mi-ai 

poruncit în acea vreme; pentru care mă 

aflu în nelămurire despre aceasta, căci 

eu şi înainte de plecarea de aici a lui 

Hagi popa Iacov din Negoieşti şi cu el 

însuş am seris despre toate cele ce căutai 

să afli Fericirea Ta, şi mă mir unde s'au 

îngropat scrisorile acelea, de n'au venit. 

Pentru care n'am lipsit ca şi din nou 

să-Ți vestesc, în ce priveşte mănăstirile, 

că toate sunt stricate şi au nevoie de 

ajutor, iar, în ce priveşte egumenii, aceia 

ce-i închisese prea-înălţatul Domn, a orân- 

duit de am văzut o oarecare însemnare 

a gospodăriei lor şi apoi i-a iertat şi i-a 

trimes la mănăstirile lor. 

Şi, iarăş, cât despre TPiganii care a orân- 

duit să se iea atâtea familii de la Căluiu 

şi să se aducă la Bucureşti, au scris cum 

că «titorilor de la Căluiu li vine greu și 

de loc nu sufăr aceasta. 

Tar, cât despre arhieria ce-mi serii, ca 

să merg la Ierusalim, şi pentru alt ajutor 

ce-mi faci în ce priveşte cheltuielile, nu 

62 
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mă &En5a, 8tv etwat ăftoc vă Azodosw rijv 

mpooiixovoav sbyaproriay ri) abric Moxapt6- 

var, Să rijy îjv Edata vai Getavbe! mpbe rijv 

ebrehetă&y p.ov zarpixiv mpâvotav 40 %ijde= 

Ovi, 

“O ămytoc Bes vă ri mnowppovi ut ăăd- 
stazoy oreptwsty, “Opus, Beonrn no, Găszw 

răv EabT6V u0d năvroc &5dvaroy Tod rotobrov 

smiyetpijuaros Bă răe zwxvăs ov aolevetac, 

xi Tapaxziă Tv BE6răTv u0b vă ai 097 
0pT,00, Ge dv God cica: dâbvatoc vară 
miâvra tponoy. Koi raba uev TpO0XWVITOS 

emi rob mapâvroc, ai 0 mavămtar mat Geo- 

mereie ebyni arie etjody no. dă Giov 

ROVTăE PONINTI,fLOV. 

mot”, Matav 3. 

Tic “Yuertpac Osorârne vai dporărne 

Moxap'6rmros ranavbe voi ebredis Gobhos 

uni ei răc morpiapyimăe cadre Enirovăe 

doc rp60vu.os. 

Tepuaybs Bowapeoriov, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

sunt vrednic a da cuvenita mulţămire Fe- 

ricirii Tale pentru părinteasca, prevedere 

şi grijă pe care ai arătat-o şi o arăţi 
către Smerenia Mea. 

Sfântul Dumnezeu să-Ţi dea mulți ani 

cu nezguduită trăinicie. Dar, stăpâne, mă 
văd cu totul neputincios pentru o ase- 

menea, întreprindere din pricina deselor 
mele boli, şi rog pe stăpânul mieu să mă 

ieste, căci sunt neputincios în toată pri- 

vinţa. Şi acestea cu închinare deocamdată, 
iar preasfintele şi de Dumnezeu asculta- 

tele-Ți rugăciuni fie-mi în toată viaţa, 
de pază. 

17%, Maiu în 3. 
"Al Fericirii Tale prea-dumnezeieşști şi 

preasfinţite smerit şi simplu rob şi la po- 

runcile-Ți patriarhiceşti gata: 
Gherman de Văcărești. 

MCCLXIII. 
Egumenul Calinic de Ismail către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre 

incercarea Mitropolitului de Proilav de a deschide cutiile Sf. Mormânt. 

"Enwarohi, Kadirwinov îÎnto»pevov 'lopamiov 

npbe "AGpâutov zapi râv epipepoutvoy X0w- 

relov 105 Ilovaviov Tăpov. 
Mavapibzare, copbrare nai Aoyibrare ju. 

abO&yra xa! Btonoro. vai mărep vai Ilarprăpya 

ris dviae mâhews “lepovoxătp. val zone 
Ilodarorivae, Xvpias, Powixme, zâpay rod 

"lopăăvo» norauod, Kovă ris Lahizias, râv 
2dyâv, Abyve Babytorare voi Griipuua. Tie 

dpoâ6tav înv nioreoc, 2p00HbvITâs AOn5- 

Coat răv XYaptrâ6porov usi âiav adrijg Ge- 
Ey, mob &novpaviav Bachus Qeod uâv 

Be6uevoz îva oxânm, Sacnpi xai dapohdrri 

iv Sriv Moxaptârijra ză navrbe Gwapod 

movnpod Gvvavrijuatoc, eic oboraoiv re vai 
orapaboiv ris rod Xptorod ai Geo05 juâv 

&piac "Rumiqotac xai rod zavayiov vai lwo- 
360» Tăcov rod Kupio» xai Becd oi Lu- 

ziipoc Îjp.âv "7505, bzorăooztv re ari zăyra 
ră 6ăp6apa tom vai nâvra 2yBpăv xai zo- 

ASputoy. 

To5 Sobirx6d pob Tpăuparos 2po0PEperaL 

ete ri Maxaptârară Ori vă eavenwow ră 
- » 1 Pe z > a * 
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Scrisoarea lui Calinic egumenul de Is- 

mail către Avramie, despre cutiile ce se 
poartă ale St. Mormânt. 

Prea-fericite, prea-înţelepte, şi prea-în- 
văţate al nostru domn şi stăpân şi părinte şi 

Patriarh al. sfintei cetăţi Ierusalimului şi a 

toată Palestina, Siria, Fenicia, dincolo de 
râul Iordan, Cana Gajileii, al popoarelor pă- 
gâne, candelă prea-luminousă şi întărire 

a credinţei noastre creştine, în genunchi 
sărut dreapta-Ți izvorâtoare de haruri şi 

sfântă, rugându-mă de Împăratul ceru- 
ilor Damnezeul nostru ca să apere, să 

păstreze și să păzească pe Fericirea 'Pa de 

toață întâmplarea profană şi rea, pentru 

aşezarea, şi întărirea Bisericii sfinte a lui 

Hristos Dumnezeul nostru şi a prea-sfân- 

tului şi de viață primitorului Mormânt 
al Domnului şi Dumnezeului și Mântui- 

torului nostru Isus și să-Ți supuie pe 
toate popoarele barbare şi pe tot duşma- 
nul şi protivnicul. 

Scrisoarea mea supusă vine la Fericirea 
Ta, ca să-Ţi arăt cum că am primit sfin- 

țita-i scrisoare la Maiu în 2 şi am să- 

rutat-o, şi iarăș până la pământ m'am
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(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeor.) 

  

închinat ȚȚie; şi iarăş Îţi arăt Ţie, sfința- 

tului meu stăpân prea-fericit, cele ce s'au 

întâmplat. Chir Ioanichie. protosinghelul, 

străbătând eparhia Proilavului, a venit 

acum la Ismail şi a adus şi o scrisoare 

de la Preasfinţitul de Brăila către căpe- 

teniile Ismailului ca să se deschidă cutiile 

şi să i se deă lui[banii]. Eu, văzând așă 

am rămas fără apărare, şi i-am spus cu 

bine cum că suntem fiii aceluiaș lăcaş 

şi copiii aceluiaş părinte. Iată arăt Fe- 

picirii Tale,sfinţitului mieu stăpân, afacerea 

mea, de acest fel, şi, îngenunchind, sărut 

sfinţita-Ți dreaptă ca să trimeţi măcar o 

scrisoare către Preasfinţitul de Brăila, 

să am lumină şi putere să mă împotri- 

vesc; şi, dacă e altfel, mă descurajează, şi 

mam minunat; ce să fac mai mult. Atâr- 

năm de mila Fericirii Tale. Iată trimet ŞI 

câtevă ouă pentru o prea-mică amintire, 

şi pentru puţinătate cer iertare. 

Tar sfintele rugăciuni ale Fericirii Tale 

asupră-mi să-mi fie de pază în toată viaţa, 

amin. 

1111, Maiu în 26. 
Smerit rob: 

Calinic din Ismail. 

MCCLXIV. 
Gherman, egumenul de Văcăreşti, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre veniturile Sfântului Mormânt. 
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Sorisoarea lui Gherman egumenul de 

Văcăreşti către Avramie, pentru cele dato- 

rite către Sfântul Mormânt de către me- 

toaşele româneşti ş. e. |. 

Fericirii Tale prea-dumnezeieşti şi prea- 

respectate cusupunere închinându-mă,sărut 

cu toată evlavia mânile-Ți respectate. Zilele 

trecute am primit serisoarea mie respectată 

şi vrednică de închinăciune a Fericirii 

Pale prea-dumnezeieşti, dar, de oare ce 

am primit-o la o vreme când aveam grija, 

hramului, n'am întrebuințat prilejul de 

a face răspunsul cu acelaş călăraş. 

Am primit şi serisoarea pentru călugărul 

Păşeanu şi, venind, voiu luă şi pe celelalte, 

şi î le voiu da în mână. De la egumeni 

am luat până acum cevă bani; unii din 

ei făgăduiese să dea venitul anual pe trei 

ani, şi unii pe doi ani, căci şi pe aceia 

i-am adaus de nevoie, şi orice alta pe 

1959 

1771, 

5 lunie.
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Tepwavăs Baxapeotiov. , 

(Bibl. Ae. Rom.. copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MCCLXV. 
Atanasie, egumen de Barnovschi, către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre o pâră contra lui şi moşiile din Bucovina ale mănăstirii. 

"ExoroNi, "Adavaciov ijyovuâvov Mzovp- 
v65o%4, Rpbs "Afpăutov meţi tray Tivwy 

5mosozoy xi nepi râv mpbe Tijv Aborpiavy 

verravedâvrov xrjpărov rod Ilavayio» Too». 

Tiy “Yuerepav ssfaoptorărriv Maxaptârro 

dovirkâc zpooxbyâivy, ri tepăv ubrie Bettâv 

ebhafâc xarvonătouai, iv noi âtaripolr, 6 
zâv Boy Bebe 2v ănporăra byela, ebrimepia y 
urpvexei, ură uaxpobăTI|ros vali. Grepebozus 

de-asupra din cele obişnuite, la câţi adecă 

nu s'au pierdut milele ce le aveam. Căci 
am găsit şi unele mile ale mele scurtate, 

de oare ce a stricat unele vechi obiceiuri 

prea-înălțatul Domn, şi la boieri, şi la 

mănăstiri. Cu mila lui: Pașeanu, cu a lui 
Iacov, cu câte au făgăduit să deă, se 

face împreună până la şapte pungi și ju- 
mătate, afară de Barnovschi, căci nu s'a 

găsit încă moşie să se vândă, şi nici nu-l 

supăr până atunci. Acea, prăvălie de piatră 

e foarte încureată, ca una ce sa aflat şi 

la alţii amanet, și s'au lăsat şi cumpărătorii. 

Cred că nu Te vei supără Fericirea 'Ta, 

şi, chiar de Te-ai supără, dar cu puţin; 
după ce se vor strânge toţi banii ce am 

orânduit, voiu trimete şi catastii. Vremea 
veniturilor anuale eră pretutindeni de la 

Sfântul Dumitra; ci, de oare ce dăunăzi 

ai orânduit Fericirea Ta la acel termen și 

ai dat ajutor, au mai rămas venituri anuale 

să se deschidă, şi aşă urmează. 

Chir Ghedeon bănuiese că a sosit la 
"Țarigrad până acum. Egumenii toţi sunt 

sănătoşi şi 'Ţi se închină cu supunere. 

Scrisoarea celui de la Barnovschi am tri- 
mes-o, dar n'a spus nimic la nimeni. Seriind 

prea-înălţatului Domn, să-i aminteşti de 

mila ce o aveă Sfântul Mormânt de la 

vamă, căci sunt atâţia ani de când nu 

s'a dat. 

Acestea cu îuchinăciune, iar preasfintele 

şi de Dumnezeu ascultatele-Ți rugăciuni 
fie-mi ajutătoare în viaţa toată. 

1177, lunie în 5. 

Al Fericirii Tale prea-venerate prea- 

mică slugă: 

[Gherman de Văcăreşti.] 

Scrisoarea lui Atanasie egumenul de 

Barnovschi către Avramie, pentru unele 
afaceri particulare şi pentru moșiile vecine 

cu Austria ale Sfântului Mormânt. 
Închinându-mă cu supunere Fericirii 

Tale prea-venerate, sărut cu evlavie sfin- 

țita-Ți dreaptă, pe care să Te şi ţie 

Dumnezeu a toate în cea mai înaltă să- 

nătate, în fericire neîntreruptă, întru mulţi
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ani şi cu întărire în Scaunul Tău apos- 

tolicesc şi patriarhicese, pentru lauda și 

slava noastră şi pentru bucuria de obște 

a neamului nostru. 

Cu multă evlavie am primit venerata-Ți 

scrisoare, şi m'am bucurat, atât pentru 

stăpâneştile-Ți rugăciuni şi binecuvântări, 

cât şi pentru părinteştile-Ți sfaturi, ce 

mă sfătuieşti, şi pentru poruneile-Ți pa- 

triarhiceşti ce au urmat, prin care-mi 

porunceşti ca să mă lupt din răsputeri 

şi eu ca şi ceilalţi ai miei confraţi pen- 

tru mănăstirea noastră a tuturora şi să 

nu ajung a fi piedecă la, ajutoarele de 

obşte ale Sfântului Mormânt. 

Porunea Fericirii Tale; eu la toate şi 

sunt şi am fost ascultător, la toate supus, 

şi voiu fi de acum înainte, atât faţă de 

Fericirea Ta, căruia i-am fost şi în 

deosebi cirac, cât şi faţă de epitropul 

Tău de aici. 

Numai cât, dacă n'ar fi luat înainte 

aceia faţă de Fericirea Ta, întortochind 

afacerea şi înfăţişând lucrurile cum nu 

s'au întâmplat şi nu s'au petrecut, poate 

că m'aș fi îndreptăţit şi eu faţă de Tine 

prin această smerită a mea scrisoare. Tar, 

dacă, iarăş, ca un părinte de obşte și bine- 

făcător al tuturora şi voitor de bine, mi-ai 

fi lăsat şi mie, robul Tău, o mică întrare 

spre a fi ascultat, deși eu sunt ascultător 

de poruncile Fericirii Tale, nu Te voiu 

supără cu îndreptăţiri de prisos, ci voiu 

aduce înainte cel mai de căpetenie punct 

din toate, în care ei elevetesc. 

Când a venit poliţa Ferieirii Tale, din 

întâmplare eram la al treilea logofăt; şi 

viind vorba de aceasta, nu ştiu de unde, 

am fost întrebat eu de logofăt dacă e 

aşă, şi i-am spus: e adevărat, neștiind că 

se face pe ascuns, căci nu-mi împărtăşi- 

seră lucrul. Iar logofătul a adus lucrul 

de la sine la Prea-Înălţatul, fără să mă 

țin eu de acest lucru, de oare ce, când 

Sau împiedecat, eu şi cei doi eram la 

Ierusalim. 

Aici sa supărat Preasfinţitul de Ceza- 

zeia, şi mi-a vorbit rău şi trufaş, şi eu, 

pârât şi neascultat, ba mai vârtos bat- 

jocurit, n'am răbdat, ca omul, şi, având 

şi eu fiere şi sânge, am vorbit şi en câte 

cevă, ci îndată m'am căit şi î-am cerut 

iertare. Dar nu se cuveniă ca ei să facă
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Ilpăe robrote is. zhmpopepiav cepe. Gri 

Exîa sic mb Kopw râv Neurtây, cei (i 

rob eivat at -wovoiat 705 povaornpioy, “i 

  

lucrul şi să caute să mă apese la Feri- 

cirea "Ta şi să aducă lucrul până la ame- 

ninţări şi la păgubirea Sfântului Mor- 
mânt. Pentru că, dacă Fericirea Ta n'ai 

fi curat şi fără mânie, cu minte adâncă 

şi foarte pătrunzătoare, de sigur că, auzind 

acestea, îndată Te-ai fi mâniat pe mine, 

şi mai fi depărtat de la frăţie, pe mine, 
om care am slujit la atâtea mănăstiri ale 
Sfântului Mormânt, şi am ajutat mult, şi 

am vărsat; câte le aveam, şi acum la sfârșit; 

am îndreptat mânile mele către Ierusalim, 

şi mă gândese ca pe urmă să chivernisese 

cu economie bună și mai mare sporire 

această mănăstire pe care Fericirea Ta 

mi-ai încredințat-o, care, de Pi-aş arătă, 

Fericirii Tale în ce. stare am aflat-o și 

cum mi-au dat-o, goală, lipsită de tot; 

ajutorul mănăstiresc, n'aş. fi crezut; aţâta, 

numai Îţi. spun că, din clipa când am 
luat-o şi până acum, tot cheltuiesc, mă 

hrănese pe mine şi.pe oamenii miei, şi 
voiu cheltui [de la mine] până la grâul 

nou şi până la vin; totuş, după porunca 

Fericirii Tale, la ordinele căruia m'am 

hotărât a mă plecă, trec. supt tăcere toate 

ostenelile mele, şi mă voiu supune vechi- 
lului Tău de aice, numai să urmezi Prea- 

sfinția Ta şi pentru folosul mănăstirii 

încredințate mie precum ehiverniseşti şi 
pe altele, şi să nu Te porţi cu pizmă faţă 
de mănăstirea aceasta, a. mea. 

Dacă acestea le -va urmă Preasfinţitul 

de Cezareia, nu-mi mai rămâne parapon, 
ci mai: vârtos îl voiu respectă şi voiu 

aveă. evlavie pentru. el, şi încă mai mult; 

ca mai naințe, căci se va îngriji şi de 

folosul mănăstirii Barnovschi, ca şi de al 
celorlalte, care se întore toate spre fo- 
losul. de obşte şi al Fericirii- Tale şi al 

Sfântului Mormânt. 

Mă rog de Fericirea Ta să nu Te superi 
pe mine, ci să .scrii Preasfinţitului de 

Cezareia să mă iubească şi pe mine, cum 
iubeşte şi pe alţii, şi să nu. facă deosebire 

în iubirea lui; căci toţi suntem confraţi 

şi unul ca şi altul slujitori ai Sfântului 

Mormânt, și robi, şi slugi credincioase 

ale Fericirii Tale. 

Adaug. pentru ştiinţa Fericiriă Tale că 

am mers la Cordonul Nemţilor, acolo 
unde sunt moșiile mănăstirii, care sunt



&motore sivat rpeis: “A Hobroxa etvat 8îhov 
mii a5rod Maxapgrârnri Gre Eroi, rii 

&noiav răv etye nohnptvry 6 xdp Ledeov Thy 
[ete wa] rây Nepatâv dtă Er năvre, Eneira 8 

pe” dNiyov rijv Exbhmoev ete ăXAoYy pă re- 

Xerrjra, wa, up” ob ijhdev 6 xaipăs Topa 

mod “Avyiov» Lewpyiov, Enîyev Exeivoc 0nob 

npârov îpbhazrev Ext obupovia, Au Er nâvre, 

vă ătovatăom răy wobotav ol vă XauGây) 

nb za Eroe sto6ânua. bv adrbv 88 xatpby 

îmâiev nai 6 pă rehsârara abrăv â10p4675 

vă 7hy Efodatdoy, Xa ineoay Guupbrepot eis 

xploerc. “0 Exstoe d “evepăne Edratuce 

bv ăyopăcavra adry E reheârijta, Tăv 6: 

3Nioy răy Eâainoz vă EN vă Apă 

ăn ro povasriipt Ilo»pv6poxn Enră puhddes 

pâna ai RevTaxGata, ARaLOXO'ObpHeVA pă 

md păwpa mad xp Ledabv, xai 4 abti)s 

ză airtac Eumoâicn ris ăvorăpas uuvolac 

Tonopoodrit mb etodânpa. “H 88 pici voi 

adri, etvor noMpâvn ete my TpE/0vra pâvovy 

mpoc neviyra 1p00:a, va. adră eivat Tr0.DUEVa 

mapă rod xbp Ledev: xi Eni TOLADTI, XATAS- 

răoeL edploxetul Tă 2u,morenây vot n.OvaoTii- 

prov' 7660y pâvoy Epetvav pneopâva xi abră 

dv îjpmopă vă ră ebydhe ămă Tods RTo- 

obs. 
Tadra pâv, ră 88 Er) Tijs “Yperepas Ma- 

xapLĂTI,rOS  EtnoaY movevroysorata, ai dă 

dmat mai Bsozerdeie adrîje edyai er Eu0b 

Bă Glob mavtâc. 

„abot!, "lovviob % (G). 

Tic “Yperâpas 

So5hoc. 

Maxapiârntoc ranetvbe 

"Adovăotoc MznopyiGoATs. 

(Bibl. Ac. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

trei: Zupsea ştii Fericirea Ta că s'a vân- 

dut, pe care o aveă vândută chir Ghedeon 

[la unul din] Nemţi pe cinei ani, â- 

poi după puţin a vândut-o altuia de 

veci, şi, pentru că a venit acum terminal 

de Sfântu-Gheorghe, a mers acel care 

întâiu o ţinuse cu învoială timp de cinci 

ani, ca să stăpânească moşia şi să iea 

venitul anual. Tot în acel timp însă & 

venit şi cel care o cumpărase de veci ca 

so stăpânească, şi au căzut amândoi la 

judecăţi. Iar generalul de acolo a judecat 

pe cel cea cumpărat-o (s'o ţie] de veci, 

iar pe cellalt l-aa judecat să vie să iea 

de la mănăstirea Barnovschi şapte mii 

cinci sute de lei, dovedite cu zapisul lui 

chir Ghedeon, şi din această pricină s'a 

oprit venitul acelei moşii 'Poporăuţii. 

Tar a treia moşie şi aceia e vândută pe 

acest an cu cinzeci de lei, şi banii aceia 

sunt luaţi de chir Ghedeon; şi într'o stare 

ca aceasta se află mănăstirea mie încre- 

dinţată; atâta au rămas, bezmenurile şi 

pe acelea nu pot să le scot de la săraci. 

Acestea, iar anii Fericirii Tale fie 

foarte fericiţi, şi sfintele și -de Dum- 

nezeu ascultatele-Ți rugăciuni fie cu noi 

în toată viaţa. 

1177, Lunie în 20 (?). 

A Fericirii Tale slugă supusă: 

Atanasie de Barnovschi. 

MCCLXVI. 

Alexandru- Vodă Ipsilanti către Patriarhul Avramie de lerusalim, despre o 

cerere de plecare a Spătarului al doilea, Metaxă. 

"Emtozohi, "Ahefăvâpob “Vimdrnev Bos- 

E65a npbe "AGpăptov mepi 700 A onadăpi, 

viod rob tarpod Meragă. 

Maxaporare Yi dptbrate Nacprăpa 16 

legos0hbpov, XDptE, pre PAbpâmue, pe câpe 

îy Xprorg RÂTep osfasurenze, si abrijc 

Marapiâzjza DiLzGG 2p00H90dYte$, zijy tepăy 

adr dsttăv edhafâe dozatiuztia” pp âta- 

mohstot 6 îrjt0€ B:0s îv oypteia Xrpa tai 

edqperig erei, peză wazpolâzis0s ai 

iaurebtzoc 70 GOTIjproZ6 ayav. 

. 
legi aTl;S puna z)afâs &detâusfa, 

Scrisoarea lui Alexandru Ipsilanti Voe- 

vod către Avramie despre al doilea Spătar, 

fiul medicului Metaxă. | 

Prea-fericite şi preasfinţite Patriarh al 

Terusalimului, doamne, doamne Avramie, 

al nostru întru Hristos părinte prea-ve- 

nerat, Fericirii Tale fieşte închinându-ne, 

sărutăm cu evlavie sfinţita-Ți dreaptă; 

pe care să Te ţie sfântul Dumnezeu în 

deplină sănătate şi fericire statornică, întru 

mulţi ani, şi cu dobândirea bunurilor 

mântuitoare. 

200 

1137, 

11 lulie.
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171%, 

20 Iulie. 

1714, 
93 Iulie. 

  

2 ob mnpovoprfevrec Thy âceriv Îpiv mo |! Sfinţita-Ți scrisoare cu evlavie am pri- 

6ijv bpetav. ns, Nav Ex&pțibev. "Ervopev mit-o, din care aflând de nouă dorită! 
vai ră Boa îy adr Înv omueni mepi 70 sănătate a 'Ta, foarte ne-am bucurat. Am 

devrepov was smadăpn, viod od [ăpxov]roc aflat şi câte ni serii acolo pentru al doilea 
immpod Merotă, dr, 3v uâe îriciion ăâetav | Spătar al nostru, fiul dumisale medicului 
tă vă EX6, tvrabda, vă ui) zby dptjoouey. |  Metaxă, că, dacă ni va cere voie să vie 

Tv 6noiov ây păc (rio, xară rijv zarpi- | acolo, să nu-l lăsăm. Pe care, dacă ni-o 
xy afiwoiv as, dv 0EXopev mdv ăpinm, xai va, cere, după rugăciunea părintească a 
DEXopev 7hy Eye xai ele rd Sfije sie Thy Ta, nu-l vom lăsă, şi-l vom aveă şi de 
adGevrixiiv was dobhevaw, acum înainte în slujba noastră domnească. 

"Ac vi, dtaheimy 55, napoxaobuev, s5xo- Ci Te rugăm să nu lipseşti a te rugă 
uâvn dâadeinroc Drăp 'Îpiv Ev rai robe neapărat pentru noi în sfintele-Ți rugă- 
Kptov îepuic adrije dvrebtear, wat Emhorot- ciuni către Domnul, şi vădind neîncetat 
odoa ovveyâc ră meţi ris ebxralae “ijuiy cele ce privesc sănătatea 'Ta, nouă dorită; 
ăaBije bmetac rpe" je ră păv Erm etmoav ai cărui ani fie de la Dumnezeu foarte 
eddey. măsiora mai zavebiipepa, ai 8 iepai mulţi şi pe deplin fericiţi, iar sfintele- 

adrîje ebyai ăpovai Tuiv ră Gov. ! Ţi rugăciuni ajutătoare nouă în viaţă. 
„adoti, ?lovăiov al. 1777, Lulie 1. 

Tis Maxzpiorarie cms vide &v Xprotă mai | Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

ste mode Gptowobe mpivuoc. 1 la porunei gata: 
"lo. "Ads&avâpoc “Yyqhăvrne Boefcdae, Io Alexandru Ipsilanti Voevod. 

(Bibl. Ac. Rom. copiile d-lui M. Ghedeon.) : 

MCCLXAVII. 
Grigore Alexandru-Vodă Ghica dă scutire mânăstirii Doamnei (Kwpiov; 

(sic), din Botoşani. 

(Bibl. Ac. Rom., notițe greceşti moderne.) 

MCCLĂVIII. 
Grigore Ghica-Vodă către Patriarhul Avramie de lerusalim, despre aşe- 

„zarea unui egumen la Tazlău şi veniturile dela Domnie ale Sfântului Mormânt. 

"Emcorohi) Lpmvopiov Iwiza Boeâ6âa mpoce | Serisoarea. lui Grigore Ghica Voevod 

"Afpăuaov mepi rivoc jyowmEvu» veoari dro- către Avramie despre un egumen de cu- 

ptodevroc xai mepi wtâc xopnyiac Ex Mohâa- rând orânduit şi despre un ajutor din 
fiac mpbs răv Jlavăovy Tâpov. + Moldova pentru Preasfântul Mormânt. 

Momopibrare, Gadrare lazprăpya. “lepov- : Prea-fericite, prea-dumnezeiese Patriarh 

Băii, vbpte, mbpre "A6pâpie, Ev Xprorg înîv : al Ierusalimului, doamne, doamne Avra- 
nătep cedate, riv Maxapârură cms bv ră | mie, întru Hristos părinte al nostru ve- 

nerat, salutăm evlavios pe Fericirea Ta 

cu sărutarea părinteştii drepte; să Te 
păzească cel Prea-Înalt în cea mai deplină 
sănătate şi în fericire necontenită, întru 

mulţi ani, şi cu dobândirea tuturor mân- 

" tuitoarelor cereri pe care le dorești. 

> Fă 3 A Be a 2 Pi 

dona ris narpixiie Befiâc ebhafâe zpo- 
7 3 p 2 A ee 3 

ooopebapev” Bapvhdrrot abrijv 6 “Yboroc tv 
axnorărg Dptsia ol ebmvepia Ortjvexei, weră, 

woxpoâârytos al EXanoAabGens Tâvrov TV 

&v Epierat cormpimâây aizyu.ărooy. 

Th nd ri WI rob rpEovros ebyerixby Serisoarea-Ţi de rugăciuni din 3 ale 

arie edhabăc Zhăfouev, ai Eni ri, Erpero- acestei luni cu evlavie am primit-o, şi 
râr Tpiv ya07) Deta ns îi50muev Ervouev pentru cea nouă prea-dorită sănătate a 
due ră Ev adr Taspias fuiv Entomws!0d- Ta; ne-am bucurat; am cunoscut şi cele 
1.SVoL. însemanate nouă părinteşte înlăuntru. 

Kai zepi nâv Tod vă ATOXATAGTIOVuEV Şi pentru aceia ca să așezăm egumen 

Tmobu&voy sie ră îspbv wovastiiptovy Tat- |, la mănăstirea Tazlăului un ieromonah



jalo» mămotov iepopâvagoy zază dp lon- 

6ptov, xpiBevea X&oy apă ris Mozaptă- 

rarâs rqs sis Tă vă vadă măs wpavidas 

zi. Entoraciay rod Bio hqodsvros p.OvaGrijpiob, 

mară ri marpixiiv Tm D&G OA rsBTIj- 

oauev ab76Y. 
705 

zăv Tavănitay Bai (00640 

Tăâpov, be nspvstv, ore xi cires BEhouev 

ărorhpocet Ey Apă. 

Ilegi 58 rob war Erc dtâopEvyov ză 

Gânaros T0ăS 

Kai radra păv Ei 305 TApâvroş. Cvyoţi- 

covau 88 mijy 'fv Exopev 7pbe adry DExiv 

adlow a ebhăfatay, OSLO 

dai, Gqpatodoa Îjâv ră Tis 

îxpmbis bnsiae Tis” Tis Tă păv Er, en59v 

Bec6ev Ge mhetora. za Gorâpta” ai ăt 

sv vă bi, Gra- 
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petoTtăTns Tipiv 

0so- 
- 3 ȘI 2 3 =, A 

merbzie abrije ebyai stasav cb 'hyây tă 

mot, lovind XW. 

Tis Monapibraros TNs vibe 2v Xptorâ x 

sie robe Dpiouobe 2p6dow.os. 

“lo. Pprvâproc Lrixz Boe665as. 

2 
VL, 

| 
| 
i 

(Bihl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

popa chir Grigorie, jadecat vrednie de 

Fericirea Ta ca să iea grija şi suprave- 

gherea zisei mănăstiri, după părinteasca-Ţi 

cerere l-am aşezat. 

Tar pentru ceia ce se dă pe an dela 

vamă către Preasfântul şi de viaţă pri- 

mitorul Mormânt, ca şi mai nainte, aşă şi 

acum o vom plăti la vreme. 

Şi acestea deocamdată. Ci, ştiind fiasea 

aplecare şi evlavie ce o avem către Tine, 

e rog să nu lipseşti vestindu-ni cele ce 

privese prea-dorita nouă bună sănătate a. 

Pa; ai cărui ani fie dela Dumnezeu cât de 

mulţi şi plini de mântuire; iar rugăciu- 

nile-Ţi ascultate de Dumnezeu fie cu noi 

în toată viaţa. 

11171, Iulie în 23. 

Al Fericirii Tale fiu întru Hristos şi 

la porunci gata. 

lo Grigorie Ghica Voevod. 

  

MCCLXIX. 
ghe către Patriarhui Avramie de Ierusalim, 

al Patriarhului şi afaceri. Egumenul loasat de Stântu-Gheor 

despre un nepot al său, un recomandat 

"Ratorohi, lo3379 Înobu&y0> "Aspiov Lzop- 

piov mphâ "Afpâuutov, ODA TUSTENĂNVTOG '10b- 

vaptaăă Xa (PIATA 

Tv "Yuarăpay Beorăray pot Maat. 

romeLvâc Tp05KbYb, ausavafâc HOnaLĂNEVIC 

ziv paxagiay TIS Betăy, Îi pot ârarrjpoiii 

ză Detov Dyraivoboay apuc mai. adăawu0y6d- 

Gay ĂWETATTOTOC, peră uaxpoindrIjtos, zpbs 

gbaraotv val XOTApTIAWAY 105 57 aDTȚ) Gu 

nimoo ai ăzosrohzod Bp6v0v. 

Tip ăzb rs iai ead aapeBâvroc abyiob 
a 

“epanEvny Seozoriiy Tis tozohiV st a 

chuBziae Eafov, Wa clov ră do7, Bone 

ae EpEvoa, HE mpoczitet. Kai, zzpi pă 

05 ăvedroă po KogihĂov, DzepeW/ AT zi 

"Yusrăpa Mowaptotiitt 5mod &wotăterat, XA 

pară rd RADOV, dEGTOTN 0, dv Ep Evrab- 

6 sie rd wDVIBTTprO% Zog rod vă 6pIS% 

1) Mawapi6rns 71;$ zyeabBa, rai Xe E/4 

toi 6 3eonârns W0b, zi. TBede 

a. Bopisn În Marge: 

. 
VAL 

pă sipi 2pâdvuos 

2posraăs 802 

DROVOVIj 

Toy Sanbapăra, tabs zpuotătet, pai 

2ap1ţ0pă, Ma tDY anufoo)ebo Exsivo Rob 

80618. Vol. XIV. partea a VI-a. 

| 
| 

| 

Scrisoarea lui loasaf egumenul de Sfântu- 

Gheorghe către Avramie, cu trimetere de 

blăni şi lucruri. 

Fericării Tale mie prea-dumnezeiești cu 

smerenie mă închin, eu toată evlavia săru- 

tând fericita-Ți dreaptă, pe care să mi Te ţie 

Dumnezeu sănătos foarte şi fericit fără 

schimbare, întru viaţă îndelungată, pentru 

aşezarea şi împuternicirea supt Line a prea- 

sfinţitului si apostolicescului Scaun. 

Scrisoarea-Ţi stăpânească scrisă de la 

11 ale trecutei luni Lanie am primit-o cu 

evlavie, şi am văzut câte, înşirându-le ca 

un stăpân, mi le porunceşti. Și, cât pentru 

nepotul mieu Chiril, mulţămese foarte 

Fericirii Tale că Te gândeşti, și deocam- 

dată, stăpâne, îl am aici la mănăstire, 

pănă ce ar pofti şi Fericirea Ta aici, și 

să trăiască stăpânul miev, căci Te vei 

îngriji şi vei orândui Fericirea Ta pentru 

dânsul: eu sunt gata la poruncile-Ți 

stăpâneşti: deci să fie deocamdată răbdare. 

Pe Spătăraş, cum poruncești, îl mân- 

gâiu, şi-l sfătaiese cât pot, și mă îngrijesc 

65 

AL. 

Lisi, 

21 Talie.
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î.zoptow, 10 rbv 2wotătopuat, os Eâ6v ris, 

xai păhiora răy Eye ai eimoo! pata, 6n0d 
răy Eppedobnar Gore, uă rijv ebyiv cijc, 

elvat ebnedie sie răs daunpăs 2po0rovăs 

rod bnhorăro» Tv Adhtvrav. 
"105 6zob orhdo, vară Tijy 2poraviy rii, 

iv Gvrtonoxottăv ui evita (yrlănta, 
uadpa, ai tdzilo vă wav apsori, 40 vă 

pe eb'403). 

"Ac dă xi play m6hrntav mevraunoluy 

vpoaioy ete voua rod Xartij-Kovorayră” nai 

show Evvorasii), deonr wo», oi uerEneira 
vă pu Exsîvo Oro pâna u,6voy apa 
ri Maxaptârară 7îjs vă ună voim e vai 

mporepov ebnetsorarovy rexvov rs al vă 

pt mpoarăln, sis 6oa mă xplvet Înavâv, pal 

edpioev pe mpodvu.drozov, 

Kai cadre uăv Govimâc” de Ey 06, ăv 

stiva Gprouâs ras, deonoria6v cs, TANpop3- 
pirinby ris mepuofijie rooov ris zodirlie, 
Goov xai. rije Yobvac, Epodrătovoă ue îv aih- 

my răg matpiade re sbyăc ai ebhoyiac, 
mewec eingăy no ăpoţa! îv Gip navri, 

„aţoţi, 'lovhiav a. , 

Tis “Yuerspas beorâras no MaxaptOrnros 
razevăs Bobhos: 6 1yobusvos 70ă “Ato5 Teog- 
ion: "lodoap.   

(Bibl. Ae. Rom, copiile d-lui M. Ghedeon.) 

de el, ca de un om al Tău, ba am lae! 

şi donăzeei de lei, pe carii i-am împrumutat; 
care, cu rugăciunea Ta, este supus la strălu- 

citele porunci ale prea-înălțatulai nostru 

Domn. | 

Iată că trimet, după porunca Ta, pânte- 

cele de singeap şi cinzeci de singeapuri 

negre, şi nădăjduiesc să se arăte pe plac, 
şi că-mi vei mulţămi prin rugăciuni. 

Să iei și o poliţă de cinci sute de lei 

pe numele lui Hagi-Costandă; şi mă 

voiu gândi, stăpâne, şi pe urmă să fac 

ce trebuie; numai mă rog de Fericirea "Ta 

să mă socoţi ca şi înainte prea-supusul 
Tău fia şi să-mi porunceşti toate la câte 

mă crezi destoinic, și mă vei află prea- 

gata. 

Și acestea cu snpunere; ci să am, dacă 

e porunca 'Ta, serisoarea-Ți stăpânească, 
vestind atât luarea, poliţei, cât şi a blănii, 

îndreptându-mi prin ele (sic) părinteştile- 

i rugăciuni şi binecuvântări, care să-mi 

fie ajutătoare în toată viaţa. 
1777, Talie în 27. | 
Al Fericirii Tale prea-dumnezeiești rob 

smerit: egumenul Sfântului Gheorghe, 

Ioasaf. 

MCCLXX. 
Gherman, egumenul de Văcăreşti, către Patriarhul de Ierusalim, despre 

cărţile de iertare ce se vor lucră la Bucureşti şi despre mănăstirea Negoieşti. 

"Ezcoroi Lepy.avod Baxopeorioo npăs "A- 

Gpăţtov mepi râv îv re vovaarnpiw Neyo- 
eoriob “evontvov Gehrtocswy val nepi rob 
: , , a 
2 Bovxovpsorip monoypareiob xai ri G%- 
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Benyswei ebquepia, wsră uuxpobbrmros %a 
ăxăovijtov Grepeboews Ex Thy Gtoratoy îa- 

rpiagpixăy nai ănoorontzdy Opâvav abrîje. 
Meră rijy &ovhekijy po zpooxbyqotw, 3jo- 

mot ri) “Vperepa Gerorăra Moxapiârart Gri 

mur abdrăc râc ptpas 705 rpâyovros AD- 
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we” O zi mhelorns re Dnoxhozos' £/dpriy 
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Scrisoarea lui Gherman de Văcăreşti 

către Avramie, despre îmbunătățirile fă- 

cute în mănăstirea Negoieşti şi despre 

tipografia din Bucureşti și starea lui în 

acest timp ş. c. 1. 
Fericirii Tale prea-dumnezeieşti şi prea- 

sfinţite cu supunere mă închin şi sărut 
cu cel mai înalt respect şi cu evlavie 
-dreapta-Ţi izvorâtoare de haruri. Pe care 

să 'Te şi ţie Pronia de sus în cea mai înaltă 
sănătate şi necontenită fericire, întru mulţi 

ani şi cu nezguduită întărire pe preasfin- 
țitul 'Tău Scaun patriarhicese şi apostolesc. 

După smerita-mi închinăciune, arăt Feri- 
cirii "Vale prea-dumnezeieşti că în aceste 

zile chiar ale lui Avgust în curs, am primit 
prea-dumnezeiasca-Ți serisoare patriarhi- 

cească, căreia m'am şi închinat cu cât mai 

multă plecăciune; şi m'am bucurat nu puţin 

aflând despre sănătatea-Ţi de Dumnezeu 
păzită. |



Etdov Emopâvue nai ră boa Beonotixâs 

wi Emirârret, Eorovrac vă pă Gvstâilm abys- 
Ge etc ră Ravi Tis “pupaza Gr vă 

pă Evpâere moMhăxte mei dtaeâpov Dnofs- 

ov, Moi ele râoov dora %atpod Bv 7iiy 

AzoxpiOm ua. 
"E, 6 8Bobdh6c Tis, navortrate BEon0ta, 

eh0be 6nob Mâo novăgtă TIS YpăuuaTa, 

-opie ăvofohijv vapob, Yu răc Tanstvăe 

wab ănoxpiosis rÂV naTpla XI AbTIS TPUG- 

TIȚVĂTY, XI ră îxpepito she cie ri 

abfevzijv Robpray, ete yeipas rob pevdhov- 

Toapartx05, Ai Bă XANApĂGTIV GTEĂVOYTIS 

sic Baohebobozy. Atv tebpw dus Tod za 

panebrovy, abrod îi 8â0 mai robro mOhA pă 

îomet Brav pă vpăpet â mowbe abftvrije Tis. 

20 Map6ăvet vpăwuara rob ranetyad Tiis 
a A: - i 
Zobhov. Kai sie r0dTo napaxzh Tv gea- 

TÂTIV ob Vă 4.05 SDIAAPTGT. 

Mă ră Boy XpoXĂpTII, deonGt, u.09 i) TPT:0- 

“papia &mb măy 'AnpiNhoy pijva abdrod etyey : 

-paăcer, dnetăi, 1 dăy etpav Gifhia dă vă 

ronoooy, Ată ră avyyopoxăpria pas Ena- 

pexăheoa. mpb' mood dă vă Bow xi 

me sie rbnow Bune, pă, Egovrac Wn%i, 

Zpabavy sie Beveriay 3ă vă robe EXBow, 

ao AAră ră Tapăv TĂ TpOGNEVObY, Gijvepov, 

abprov ai, ebdbe rod vă EhBovy ră dijpta 

sai xarasrpoi, î rwnopapia, ed05s fâdo 

ză orethet ră OŢĂIIOPOTEpOY sic răc TOva- 

las ns Xeipos. 

Tlepi 35 rây wovaornpiov, ot “Înobuevo! 

mepvăot 17hă Kată Td mapăv Rai pepeueri- 

oby ră povaorijplă TV peptaoi, Xa ăhhot 

ăxdum 3v ăpyroay, pă Gov 6no5 1 Exday- 

zpo6 XpOGTaY ctvar &răvo sic Ga ră po- 

vasripta. vă owxc005y xot vă pepewertododv, 

uapă va weţăa. "O zaTă Sepaţeiy, foc 

mov eddoxiu.moey eie riy âpntorevbeioay ăzt- 

rpozixijy 105 p.0yaGT1pto Neoyeoriow 6 xai, 

îmito, dă râv 2avaxiov Te eby, vă 

“pnswebom mai sic tb Ene. "Bzepwăţenoe 

că wovaarhpt, Exauev mâpras, zapâbiopa, STpo- 

gtâa, wpeffăreta pepiAby mehdlov zphe ăvă- 

2050 TGV p.OLGAȚIpEAV. Kai zapaxadă, Geo- 

zârm pob, ăy 7 edpionera ebhoyovy, 1pâvere, 

AATAGTĂ,GETE T0V zi fivobuzvav, dă vă E70 

mai mepiooottpay LES ei Tb p6vaaTpl Tov. 

Ebapioră, GEoz6T| 00; God 2âytozes pă 

-pâmere dă ris TAAIROPOD bmeiac p.ob xai 

Bhiae warasrăosbs po” ai axvăvtal 21; 

ebpai vă pă Bovap.y0by vă vă Gonhebo vai 

în doov 7b Gnvardy ard 2 Gptov Gezittoy. 

Ka rara pă BOGAT OS! a GE zavărpat 

  

  

Am “văzut apoi şi câte ca un stăpân 

mi le porunceşti, deşi mă batjocureşti 

necontenit în prea-sfinţitele-Ţi scrisori că 

mi-ai seris adesea pentru felurite trebi şi 

în atâta curgere de vreme nu Ți-am răspuns. 

Eu, robul Tău, preasfinţite stăpâne, 

îndată ce ieau preasfinţitele-Ți scrisori, 

tără zăbavă fac smeritele mele răspunsuri 

la patriarhiceştile-Ţi orânduieli, și le dau 

îndată la Curtea domnească, în mânile 

marelui-grămătic, şi se trimet cu călăraşi 

la "Țarigrad. Dar nu ştiu unde se pierd, 

acolo ori aici; şi aceasta mă supără mult; 

când serie domnul de obşte că nu primeşte 

sexisorile smeritului său rob. Şi întru 

aceasta rog pe stăpânul mieu să mă ierte. 

Pentru cărţile de iertare, stăpâne al 

mieu, tipografia s'a fost închis încă din 

luna lui April, pentru că n'aveau cărţi 

de tipărit. Ci pentru cărţile de iertare 

m'am rugat de mult să se puie iarăş în 

lueru; ci, neavând slovă, au scris la Veneţia. 

să li vie, şi deocamdată o aşteaptă, azi- 

mâne, şi, îndată ce vor veni slovele şi se 

va aşterne tipografia, îndată le voiu tri- 

mete, cât mai iute, în preasfinţitele-Ți 

mâni. 

Tar, pentru mănăstiri, egumenii merg 

bine deocamdată şi meremetisesc mănă- 

stirile lor unii, şi alţii mau început încă, 

deşi luminata poruncă e ca toate mănă- 

stirile să se dreagă şi să se mereme- 

tisească, mici şi mari. Popa Serafim până 

acum s'a purtat bine la epitropia ce i 

Sa încredinţat, a mănăstirii Negoieşti; 

care nădăjduiese că, prin preasfintele-Ți 

rugăciuni, va fi de folos şi pe urmă. A 

încunjurat mănăstirea, a făcut uşi, fereşti, 

garnituri de paturi,crevat:uri la unele chilii, 

pentru odihna musafirilor. Şi rog, stăpâne 

al mieu, ca, dacă ȚȚi se pare că e bine, să 

serii şi să-l aşezi şi egumen, ca să aibă 

o şi mai bogată râvnă la mănăstirea lni. 

Mulţămese, stăpâne al mieu, că totdea- 

una-mi serii despre ticăloasa mea sănătate 

şi nenorocita stare a mea; preasfintele- 

Ţi ragăciuni să mă împuternicească pentru 

ca să slujesc şi eu cât mi-i putinţa la acest 

sfănt lăcaş. Şi aceasta cu închinăciune, 
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Tepyavhe Bawapeoriov. 

"0 ipoc ăpyuavâpiene xp Ebwedv Erd- 
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ev rimorec Gori aipiaiva ie îvtyz, dă i 

76o0v sinsv: Ejwyras Babheiav, 

(Bibl. Ac. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

iar preasfintele şi de Dumnezeu asculta 
tele-Ţi rugăciuni să-mi fie de pază în 
toată viaţa, amin. 

1777, August în 26. 

Al Fericirii Tale de Dumnezeu păzite 
rob smerit și prea-gata, la preasfinţitele-Ţi 

porunci. 

| Gherman: de Văcăreşti. 

Sfinţitul arhimandrit chir Simion a 

plecat spre Moldova, dar nu mi-a arătat, 
de loc pentru ce se duce, ci numai atâta 
a spus: că are treabă. 

MCCLXXI. 
Egumenul Atanasie de Barnovschi către Patriarhul Avramie de Ierusalim, 

despre nişte pâri contra lui şi moşiile din Bucovina ale Sfântului Mormânt. 
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yâ6oxm 2pbs "Abpăutovy ămohoŢonsyov Tphe 

mag Bvafohăe vevoutvac ut 4bT0d. i 

Tv “Yperepav ozânouorăriiv Manapiirata | 

Bovhmăs z2pontovă, rhv iepăv abrie detăv 
evizfâc xarzonalbvevoc, Îv a Barnpoli | 
5 rây Giwv Bebe 2v duporăra bea, sbăat- 
vovia Bumvensi, WETă UO4DOGLOTIITOS, Ai OTE- 

pshozws dai rod AnoGroNx0d abrij; 20Tp17p- 

nad Opăvov, ete uabyapia xi d6tav Tjperăpav 

wi XaLvi)v 705 “Evows juv yahoo. 

ME rd map6y uov ramzatvăv, Mă ră vă Epyetar 

5 xp Amulrpns naodwmaons eie ră profit, | 

33 Zhaa dră vă pavepooo Tij Maxaprâruri 

rs det wa Îneis, tă Tov dylov ne Sbpây, | 
Dypatvouay, Snousvoe 88 vă jhonotiowo abri) 

Gr: 2 pâna 'expanuăvoy zi, x "Ampiiiov 

27 oradsy uo!, Ti te! 'lobylov edhafoe EXa- | 

fov. Avayvode 33 zăe &v adr âmfoMe, 620 | 

uri. mavepbvet Get zivăe mahafehijrat pă Enp6- 

aapay, Nav ăntxpăvdmy. “OBev moi dv Eea 

vă xăuo 7 Maxapiârijri TIS Tijy A2G4pLow, 
Mnitovrae oc, âpob Gefatw03) dindoc ră 
zar Sus, vă pă dâtâom Booy râpos ăhho» 
matpinod ua lepod ari Tpăupatoc: Gh 

ămezugov Tic thzidos val Epetya sie mepto- : 

corăpav pavăxroty dă iv opahepăv D6- i 

voav God Betwybe mpbe sm. A robro ră 

vă râs napuorfow mharbrepov xai aduc tă 

păpwaros, day ăia “pain, 6sdatos by 
Gr ai că 200076v p.00 "păun vă “ijAG=y ete 
“zipâs cas. Too pd aupra Zi Aa- 

. , PR , A Ș: paptâriră *1is, îz ob vbdo cv Bz ză- 

ra6âtoy 6 Îjutrepos Xytos Appiuavăgizrs hp 
Y Eouedy, Xs Tăv EpuTi,6%, Tă 2ăyra 06% D205 

Scrisoarea lui Atanasie egumenul de 
Barnovschi către Avramie, desvinovăţin- 

du-se pentru unele pâri contra lui. 

Fericirii Tale prea-venerate cu supunere 
mă închin, sărutând cu evlavie sfinţita-Ți 

dreaptă, pe care să Te şi ţie Dumnezeu 

a toate în cea mai înaltă sănătate şi fe- 

ricire neîntreruptă, întru ani îndelungaţi 

şi cu întărire în apostolicescul Tău Scaun 

patriarhicese, spre mândria şi slava noastră 
şi bucuria de obşte a neamului nostru. 

Cu cea de faţă smerită scrisoare a mea, 

de oare ce vine chir Dimitrie Casapbaşa 
într'acolo, n'am lipsit a arătă Fericirii 
Tale că şi noi, prin sfintele-Ţi rugăciuni, 

suntem sănătoşi, şi apoi să-Ți vădese că 

o serisoare scrisă la 29 April şi trimeasă 
mie am primit-o cu evlavie la 15 Iunie. 
Şi, cetind pârile din lăuntru, cu care-mi 

arăţi că unii voitori de rău m'au atacat, 

foarte m'am amărât. Deci nici n'am lipsit; 
să-Ți fac Fericirii Tale răspunsul, nă- 

dăjduind că, de oare ce sau încredinţat 

cu adevărat cele împotriva mea, să mă 
învredniceştă cât mai iute de altă scrisoare 

părintească şi sfinţită a Ta; dar am căzut 

din nădejdea mea şi am rămas la și mai 

mare năcaz pentru greşita bănuială ce o 

înfăţişez către mine. Pentru aceia să Ţi-o 

arăt mai pe larg îiarăş prin seris, când 

va fi de nevoie, fiind sigur că şi cea 
Wintâiu a mea scrisoare a venit în mâna 

Ta. Aţâta numai Te rog pe Fericirea Ta 

ca, dacă va veni cu Dumnezeu al nostru 

sfințit arhimandrit chir Simion, să-l în-



Tov UBTOReNS TAN Tv ep îus, sie dd- 

seu Sye5ăv rprărovra Tuepîbv rod îxă0moev 

206 moi fixă, vă EpoTio, ai Thy Enup- 

povra. mă 2apây vo, %bp Anvitpirjv, XX 6noe 

pă zapusriswstv adroi, 0dToe etvat npEnOv 

vă mhnpopopnbă sis Ghovs obs âtafahpobe 

mob Ev6yoăv zivec vă sinody îv âpă ci) Ma- | 

xamârnri rrjs. Ad rodro zapaahâ Thy Ma- 

xxpienză ns, ăe 0b mhnpazoprjdă 7 dhTj- 

9: e, vă wapodij 7aic mpooxhiazal pn, nai Vă 

pă GEO, Rărpirăv ua Geâkoutdy pot abrije 

pâna, dmvepoboă po! Ey TobTp Tijy Te | 

ăBâraow nâv mar pă ua Thy Tarptrijy ed- 

vot mai edhoţiav, Îi "1Svoiră po Asimare 

vowvovbe evtoânt. 

pol, Senreupio» v!. 

Tis “Yyerepre Moxapiărijtoc Ghoc sis ră 

zpooraăe at dobhos, 

>Abavăatoc, ăpyipavăpiris Mmobpv66oxns. 

Ilpăs 

ms Bă roie V.Obolzte 

ob Newrbovs, 6 zbe 

-obrote wavpoo zii Maxapârijri 

x Î eby ras vă 

î0q8'15%4, civar Buoc yoimtvate, ned xai 
A a ev 

exia 0 +! 

  

a - să A A 

Doc mei, xi. pară EnovoxepăhLaI, 
2 

| 
! 
i 
1 
| 
| 

| 
ț 

| 
! 

aaa pl 
God DR6XEtwTaL EG | 

| 
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(Bibl. Ae. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

1969 

trebi toate, ca unul ce a fost martur al 

tuturor lucrurilor mele, în curs de peste 

treizeci de zile cât a stat aici; şi încă să 

întrebi şi pe cine aduce această scrisoare 

a mea, chir Dimitrie, şi cum mă vor în- 

făţişa ei, astfel se cuvine să Te înștiinţezi 

la toate pârile ce s'au întâmplat unii să 

spuie despre mine Fericirii 'Fale. De aceia 

rog pe Fericirea Ta ca, după ce vei află 

adevărul, să te îndupleci la rugăciunile 

mele, şi să mă învredniceştii de scrisoarea-Ți 

părintească şi venerată pentru mine, 

dându-mi întru aceasta nevinovăția faţă 

de pârile contra mea şi părinteasea bună- 

voinţă şi binecuvântare, de care să mă 

învrednicese a fi totdeauna părtaş. 

1177, Septemvrie în 20. 

A] Fericirii Tale cu totul la porunci 

şi rob: 

Atanasie, arhimandritul de Barnovschi. 

Pe lângă acestea arăt Fericirii Tale 

pentru moșiile ce se află la Nemţi, Dum- 

mezeu şi rugăciunea Ta să ajute, sunt 

însă pierdute, de vreme ce am mers şi 

eu însumi acolo, şi destul mi-am bătut 

capul, şi mam isprăvit nimica. 

MCCLXXII. 

Notiţi despre uciderea lui Grigore-Vodă Ghica. 
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(Atanase Comnen Ipsilanti, 0. 6. p- 565.) 

„... În acest an, la 6 Octomvre, find 1%, 

ucis la Iaşi, cu şiretenie şi vicleşug, $ Octombre. 

de către Cară-Hisarli Ahmed-beiu, Vodă 

Grigore Alexandru Ghica, s'a făcut Domn 

al Moldovei Dragomanul Porții Constan- 

tin Dimitrie Moruzi.... 

MCCLĂXIII. 
Călugărul Vartolomeiu către Patriarhul Avramie de Ierusalim, despre afa- 

ceri din Moscovia, 

Ji. 

unde a mers arhimandritul Ghedeon, fără „hrisov“, la Mitro- l-iu Novem- 

politul Platon şi Sinod, cu daruri de moaşte, despre milele pe nume şi casele Sf. bre. 

Mormânt vândute de scriitor la Nijna. 
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(Bihl. Acad. Rom., copiile d-lui M. Ghedeon.) 

MCCLXXĂIV. 
Hrisovul pentru şcoli şi pentru judecăţi al lui Alexandru-Vodă Ipsilanti al 

Ţerii-Româneşti. 

Nimie n'au ştiut oamenii să lase în 
aşă grad pentru buna stare şi adevărata 

fericire decât creşterea ce mângâie şi locu- 
ieşte în fragedele suflete ale acestora. Căci 

O5âây 65ra zpde ebyotav za! zijv 70 duri 

eddatuoviay bamheiraty oiâev ăyâpozo»s we 

maidsia mepbahzopevrj 1ai Evotiboutyr, Aa 
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TVT 

1 arina Ecaterina a II-a. 

toate celelalte ce se admiră la oameni, nu 

numai că au fost fără frumuseţă, dar şi 

fără folos pentru fericire, dacă se întâm- 

plau a nu se împărtăși decreştere. Căci, 
şi dacă toate sar adună împreună, tot
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"Ema '88 edpouav ri &y Boonoopestie, 

max face viaţa armonioasă şi n'ar dovedi 

fericiţi pe cei ce le-au câştigat. Ci creşte- 

rea, aşezând şi îndreptând toate, a fost 

lumea intimă şi sigură a oamenilor, ră- 

mânând şi celor vii şi celor ce s'au săvârşit. 

Căci ea învaţă a trăi după rațiune şi 

a lucră raţionabil şi-i creşte aşă încât să 

cunoască ce este adevărat şi bine prin legi 

foarte exacte. Căci şi în fapte a fost bun că- 

lăuz, stând în fruntea dreptăţii şi a în- 

ţelepciunii şi a celorlalte virtuţi, şi a îndrep- 

ţat economia şi politica, însăş; căci celor ce 

au 'cuprins acum teoria, nu numai că li 

arată toate cele de pe pământ, învăţându-i 

a li pricepe firea şi a măsură distanţele 

pământului şi ale munţilor şi mărilor, dar, 

înaintând şi dincolo, şi mai sublim, cer- 

cetând cele de sus şi observând corpurile 

ce stau în spaţiu, îndegetând mişcările 

cerurilor şi întâlnirile şi depărtările lor 

şi, în sfârşit, prin cunoaşterea creaţiunilor, 

cum e de dorit, înalţă şi slavă Făcătorului 

şi lucrătorului a toate, lui Dumnezeu. 

Şi aceasta chiar îi face pe dânşii fericiţi, 

dându-li cunoştinţa celor ce sunt. Ea îm- 

podobeşte şi îmframuseţează şi pe oamenii 

amvonului şi-i pregăteşte a dă cuvânt 

despre ştiinţa lui Dumnezeu celor cari o 

cer. Ea vădeşte buni cetăţeni şi pe cei ce 

fac lucrurile de obşte, urmând raţiunea 

în toate şi făcându-şi totdeauna ca scop 

binele. De aceia şi orașele cele vestite si 

din vechiu ca şi acum deosebite prin 

legi bune se întrec între ele întru aceasta, 

mândrindu-se de înţelepciune mai mult 

decât de cele mai multe alte superiorităţi. 

Piind deci samă şi noi în deosebi de 

acest lucru care e cel mai de folos şi mai 

MWintâiu din bunurile vieţii, şi având do- 

zinţa de a înfruntă în tot chipul cele ce-i 

stau împotrivă, şi gândindu-ne, cât se 

poate, la folosul celor ce petrec supt ceu 

de Dumnezeu întărită nouă Domnia a- 

ceasta, de la cel d'intâiu pas, cum se zice, 

al Domniei noastre din mila lui Dumne- 

zeu ni-am dat osteneala a ne îngriji de 

muzee și de şcoli şi a împărtăși în ele 

izvoarele creşterii, aşă încât tinerii aici 

născuţi, având fire bună, Şi cei ce vor 

veni de pretutindeni, mânaţi de dragostea 

educaţiei, să aibăa luă din bielşuz bunurile 

creşterii. 

Şi, de oare ce am aflat şcoala din Bu- 
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cureşii, acest Scaun domnesc al nostru, 

acuma părăsită din împrejurările vremii 

şi fără împărtăşire de veniturile ce ve- 

niau înainte, ci păstrând numai doi das- 
căli, unul de gramatică, iar altul de ascul- 

tare a ştiinţilor, nu ni s'a părut vrednice să 

t-ecem cu vederea ori să nu ţinem în samă 

cât de puţin ale ei ajunse aşa de sărăcă- 

cioase şi umile şi putând fi numai de puţin 

folos, şi pentru aceasta am pus sândul bun 
în minte ca, nu numai să o aşezăm, dar s'o 

şi creştem şi să orânduaim cele ce o privese 

cu chipurile potrivite, şi s'o arătăm ast- 
fel încât cei ce se vor învrednici de apele 

ei să nu mai fie siliţi a căută setoşi alt 

izvor. lar pe lângă aceasta am cunoscut 

că trebuie a întemeiă două alte şcoli inferi- 

oare, una în Craiova şi alta 'n Buzău, în 
țara noastră domnească, în care tinerii 

ce vor veni de dragul învăţăturii, fiind îin- 

struiţi în ştiinţele de gramatică şi poetică, 

să aibă, dacă vreau, a veni la această 

şcoală superioară din Bucureşti şi a trece 
acolo prin toate învăţăturile; dar şi în 

toată domneasca noastră ţară în fiecare. 

târg să se aşeze dascăli de limba localnică 

şi de cea slavonească pentru a învăţă pe 

şcolari lucrurile cele de obşte, spre a nu 

fi neîncercaţi în acestea, când vor ajunge 
de vrâstă. | 

Iar cele ce s'au orânduit până acum 

de noi pentru ocârmuirea acestei şcoli 

din Bucureşti, ca unele ce sunt de folos, 

acestea am crezut să le expunem şi în 

cel de faţă al nostra hrisov, pentru paza 

lor necălcată. 
1. Să se aşeze totdeauna dascăli în 

număr de nouă, cu ştiinţă la fiecare fel 

de învăţătură, doi de gramatică, doi de 
matematici, adecă de aritmetică, geometrie 

şi astronomie, şi pe lângă acestea şi de 

istorie, unul de fizică, unul de teologie și 

trei de limbile latină, franceză şi italiană. 

Şi cel de fizică să facă lecţiile în grecește, 

urmând pe Asistotel şi pe ucenicii lui, 
iar cei de matematici, de nu se vor în- 

tâmplă a stăpâni cum secade limba gre- 
cească, să predea și în limba latină, ori 
franceză şi italiană, în care adecă se vor 

găsi mai tari. Jar fiecăruia din aceşti 

dascăli să i se orânduiască o leafă pe an, 
potrivit ci însuşirile şi virtutea indivi- 
dului, după judecata şi hotărârea Dom- 

niei Mele. ”
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9. Şi, având prevedere şi pentru şeo- 

larii fără mijloace şi lipsiţi, pentru ca; 

scutiţi find şi ei de orice altă grijă şi 

tulburare în vederea celor de nevoie pen- 

tru viaţă, să aibă a se adânci desăvârşit 

în sârguința ştiinţelor, poruncim a se da 

cele pentru hrană și veșmintele de nevoie 

la şeptezeci şi cinci de tineri lipsiţi dintre 

ucenici, în cinci clase, câte cinsprezece 

adecă în. fiecare clasă, precum orânduim 

mai jos. lar grija şi îngrijirea lor întru 

toate s'o aibă epitropii de pe vremuri, 

despre cari vom vorbi la, sfârşitul acestui 

hrisov al nostru; şi să puie în lucrare 

acestea, epistaţii cei orânduiţi, gătind la 

vreme cele de nevoie şi pregătind pe fie- 

care după nevoie. Şi să dea zilnic masă 

fiecăruia, din dascăli împreună cu orân- 

duiţii şcolari; iar de două ori pe an să 

ofere celor şaptezeci şi cinci de ucenici veş- 

mintele de nevoie, asemenea între sine. Iar 

pentru toate să dea samă odată pe an 

epitiropilor pe cari-i orânduim. lar zişii 

epistaţi ai şcolii, fiind aceiaşi pe cari-i 

avem orânduiţi şi în alte trebi de obşte, 

să aibă a luă leafa lor de unde am așe- 

zat noi. Dar şi în fiecare din clase să, fie 

un supraveghetor, adecă un pedagog, om 

sever şi demn, cari [pedagogi] trebuie să 

vegheze asupra tuturor mişcărilor şi în- 

deletnicirilor lor, aşă încât niciunul din 

ucenici să nu fie neorânduit ori fără grijă 

la, învăţătură. Şi în fiecare casă a uceni- 

cilor (care s'au zidit largi, aşă încât să 

poată locui acolo cât de mulţi) să puie 

un supraveghetor care să se îngrijească 

de case şi de celelalte, priveghind la ne- 

voia ucenicilor. 

3. Ucenicii ce vor fi să între şi să pe- 

treacă în şcoală să nu fie mai mici ca 

vrâstă de şapte ani, nici mai trecuţi 

cu vrâsta ori mai moi şi mai înceţi, 

aşă încât să slăbească râvna celorlalţi: 

şi aceştia să fie nobili, adecă fii ai boie- 

rilor ce se află în lipsă, ori ai urmaşilor 

de boieri ce se zic mazili, ori și străini 

săraci, şi nu ţerani, cărora li s'a dat lu- 

crul pământului și păstoria şi li se cuvine 

grija de lucrul pământului şi creșterea 

vitelor. Tar copiii negustorilor şi meşte- 

rilor, dacă vre unii din ei o dorese, fiind 

instruiți numai la gramatică, să se scoată 

apoi din şcoală şi să meargă fiecare la 
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meşteşuguri, pe care le vor alege părinţii 

lor, cătând la puterea lor trupească. Şi 

afară de ucenicii lipsiţi, cari au a se 

hrăni şi a se îmbrăcă din ale şcolii, cum 

am spus, câţi alţii dintre cei cu mijloace 

vor voi a se aşeză şi ei în adunarea uce- 

nicilor celor ce petrec în școală ca să stea, 

cu ei și să mănânce la masa de obşte, 

aceştia trebuie să prezinte  epistatului 
şcoli. ceia ce revine pentru hrana lor, după 
mâncările ce li sau pus înainte. 

4. Începătorii dintre ucenici fiind ins- 

iruiţi trei ani fără întrerupere numai la 
gramatică, să facă apoi începutul şi în 
limba laţinească, şi apoi trei ani să se ins- 

truiască în limba elinească şi laftinească, 

îndeletnicindu-se cu cei mai buni din 
seriitorii în amândouă; iar după împli- 

nirea celor șase ani apoi alți trei ani să 

se ocupe de dimineaţă cu poetica şi reto- 

rica, cu exerciţii elineşti şi laţineşti şi 

cu studiul eticei lui Aristotel; iar după 
prânz să înveţe. limba italiană și fran- 

ceză. Și, astfel fiind instruiți bine timp de 

nouă ani, şi ajungând stăpâni pe grama- 

fică şi ştiinţele enciclopedice, și. luând 

cunoştinţă în alte limbi, pe cât se poate, 

să treacă apoi şi la ascultarea ştiinților. 

Şi mai întâiu în toţi cei trei ani să fie în- 

văţaţi de dimineaţă aritmetică şi geome- 

trie, iar după prânz liniile generale ale 

istoriei, cu geografia istorică, în oricare 
din zisele limbi; iar după aceia dimineaţa, 

să asculte filosofia: lui Aristotel, iar după 

prânz astronomia. Şi, fiind îndestulător in- 

struiţi în fiecare din ştiinţe, să iăsă apoi 

din şcoală și să aleagă după cum va voi fie- 

care, partea bisericească ori politicească. 

Iar cele cinci clase despre care am vorbit 
mai sus, orânduind în fiecare din ele cins- 

prezece ucenici lipsiţi, sunt acestea: I-iu, a. 

începătorilor, ocupându-se în trei ani nu- 

mai de ştiinţele gramatice; a 2-a, a celor 

înaintați, care în alţi trei ani se ocupă 

de limbile elină şi latină; a 3-a, cea care 

alţi trei ani se ocupă de elineşte şi lati- 

neşte, gramatică şi poetică şi retorică, cu 

exerciţii, și de limbile franceză şi italiană; 

a 4-a, clasa de aritmetică, geometrie şi 

istorie cu geografie; a 5-a şi ultima, clasa, 
fizicei şi astronomiei.
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ar pentru cei ce vreau să se stin- 

ţească aşezăm în preasfânta Mitropolie un 

dascăl al sfintei teologii, prețuit pentru 

evlavie şi dreptatea dogmelor, unde să aibă 

a merge ei şi câţi alţii dintre ucenicii 

acum instruiți ar dori să se iniţieze în 

aceasta, şi un alt dascăl de muzică; şi 

fiecăruia din ei orânduim a i se dă sim- 

bria, de către preasfânta, Mitropolie necon- 

tenit, învoindu-se cu grăbire [la această] 

şi preasfinţitul Mitropolit al Ungrovlahiei, 

cel întru Hristos nouă venerat părinte, 

ca. unul care hrăneşte râvna educaţiei şi 

doreşte împodobirea tagmei sfinte. 

5. Şi pentru petrecerea şi viaţa cuviin- 

cioasă a şeolarilor aşezăm acestea: vidicân- 

du-se dimineaţa din pat toţi la ceasul orân- 

duit, să se îmbrace şi să se gătească fiecare; 

apoi să plece la sfânta, biserică şi să 

asculte sfânta slujbă şi, întorcându-se, să 

se ocupe fiecare la. lucrul său până la 

oxânduitele ceasuri ale aseultării ştiinţelor, 

la, care trebuie să se adune în locul sta- 

tornicit. Şi apoi studiind şi convorbind 

între ei să meargă la masa de obşte. 

Taz după masă ucenicii fiecării clase, 

adunându-se cu supraveghetorul, adecă 

pedagogul !lor, să vorbească între sine, 

ori să facă un exerciţiu serios de în- 

trebare, în curs de un ceas; și apoi să 

mediteze fiecare în particular până la 

vremea ascultării ştiinţelor, când adunân- 

du-se, iarăş să asculte pe dascăli; şi, în- 

toscându-se, să mediteze fiecare în deosebi. 

Tar la Dumineci şi serbători, ca să nu 

rămâie cu totul fără ocupaţie în acele 

zile, să mediteze asupra ştiinţelor pe case 

le-au învăţat şi încă să fie catehizaţi de 

dascăli şi sfintele învățături ale credinţei 

noastre ortodoxe. (Dar în acele zile ori 

şi în mijlocul săptămânii odată sau de 

două ori să iasă cu supraveghetorul lor, 

Da chiar une ori şi cu dascălul, la unele 

locuri de aproape, pentru exerciţiu corpo- 

al.) Iar seara să se adune la masa de obște 

și să prânzească împreună; iar după prânz, 

care trebuie să fie simplu, trecând un ceas, 

în caze nu trebuie să vorbească în deşert, 

ci lucruri seriouse, să se adune toţi în 

sfânta biserică şi rugându-se împreună 

să meargă fiecare la locuinţele sale Şi 

să se odihnească în pat, ori de vrea să 

1915
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doarmă ori ba. lar acestea toate să se facă 

la ceasuri anumite, cu clopot. Iar cine 

vrea, poate să mediteze în pat, o lumânare 

şi două candele fiind aprinse în fiecare casă 
toată noaptea. Și asupra tuturor acestor 

lucruri să supravegheze zisul pedagog, 

îngrijindu-se de petrecerea şi viaţa cu cu- 

viinţă în rânduială a uceniciloz, în felul 

arătat. Iar, dacă vre unul (lin ei se va 

arătă turbulent şi stricând buna ordine 

a celorlalți, pe aceştia: să-i mustre, dar nu 

cu batjocuri şi bice, ci în feluszile de folos 

pe care pedagogia le expune, trecând dela 

cele mai uşoare la cele mai grele. Iar în- 
trarea săracilor ucenici şi aşezarea în şcoală 

sau izgonireaxunuia din aceştia, să se facă 

pentru pricină binecuvântată, prin știința 

şi învoirea. în scris a Domniei Noustre. 

Acestea, deci astfe! aşezându-le cu pri- 

vire la dascăli şi la ucenici, la petrecerea 

lor şi la sporul în știință, şi purtând grijă 

nu mai puțin de aşezarea şi păstrarea 

acestor şcoli, am cunoscut că trebuie să li 

se deă venituri îndestulătoare în chip sta- 

tornic. Căutând deci la sfintele mănăstiri 

din toată domneasca noastră ţară şi reche- 

mând în minte scopul ctitorilor acelora, ră- 

posaţi, cum că pentru binefaceri adecă li 

s'au dat ca zestre averile ce s'au păstrat, 
şi judecând că nu e numai nedrept, ci 
şi impiu a fi supuse domneştii Noastre 

Vistierii ori în de obştea se culege cevă 

din cele afierosite lui Dumnezeu, şi voind 

să îndreptăm aces; lucru fără cale care a 

crescut de câţiva ani şi să slujim scopului 

ctitorilor, ca lucrurile aduse ca prinos şi 
afierosite lui Dumnezeu să ajute iarăş la, 
faptele cele mai plăcute lui Dumnezeu, 
întâiu am arătat ca scutite de dări toate 

sfintele mănăstiri din toată domneasca 

noastră ţară, orânduind în ele o regulă 

prielnică economiei din fiecare, precum 
pe larg înşiră hrisovul nostru: domnese 
dat pentru dânsele; iar, ca să aibă a 

ajută la lucrurile arătate, iubite de Dum- 
nezeu şi de obştese folos, le-am sortit şcolii 

aici alcătuite, orânduind ca fiecare din 

[mănăstirile) de ţară să plătească pe an 
o câtime nu prea mare, udecă după ana- 
loghia veniturilor sale, socotită din toate 
aceste [mănăstiri] de ţară la 6.000 de lei; 
iar cele închinate la alte mănăstiri străine, 

Analele Academiei Roudne, XII). pp. 30—6 (=—p. 166
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ca, unele ce şi ele au fost arătate a & 

scutite de cele ce plătiau înainte domneştii 

noastre Vistierii, dar au a ajută mănăstiri- 

lor către care au fost îichinate, să dea pe 

an lei 4.000. Iar, pe lângă acestea, deela- 

vând noi scutiți pe preoţii ce se află în 

toată domneasca noastră ţară, socotiți la 

3.500, după catastişele ce ni s'au înfățișat 

de către preasfinţitul Mitropolit domnul 

Grigorie, veneratul nostru părinte întru. 

Hristos, şi de prea-iubitorii de Dumnezeu 

episcopi, am hotărât a da pe an fiecare 

din ei trei lei; din cari jumătate la cutia 

milelor, iar jumătate la şcoală, precum 

mai pe larg arată hrisovul nostru domnesc 

osebit dat pentru scutirea preoţilor. Care 

toate socotindu-se la un loc 15.250 de lei, 

să aibă a se da de două ori pe an zisei şcoli 

pentru plata dascălilor şi pentru hrana şi 

îmbrăcămintea ucenicilor lipsiţi şi fără 

mijloace şi pentru celelalte cheltuieli de 

nevoie; a căror socoteală a tuturora să 

se facă pe an, şi să se serie în deosebită 

condică veniturile şi cheltuielile, şi să se 

pecetluiască apoi cu pecetea noastră dom- 

nească. De asemenea să se şerie în condică 

şi cărţile şcolii şi câte altele se afierosese 

de oameni iubitori de Dumnezeu şi evla- 

vioşi şcolii, sau în bani, sau în lucruri, 

şi să se ocârmuiască de către epitropi 

bine şi cu iubire de Dumnezeu. lar peste 

cărţi să fie un epistat credincios, adecă 

bibliotecariu orânduit, având a le păstră 

cu siguranţă, şi, dacă vre anul din școală 

are nevoie de cutare carte, să i-o dea 

pentru întrebuințare, primind chitanţă de 

mâna lui şi să i-o iea înapoi. 

Şi acestea astfel aşezându-le şi voind 

lucrare totdeauna, fără 

falşificare, orânduim efori pe preasfinţitul 

Mitropolit al Ungrovlahiei şi pe cei de 

Dumnezeu prea-iubitori doi episcopi, al 

Buzăului şi al Râmnicului, și pe prea- 

nobilii noştri boieri ai acestei strălucite 

ţeri, dela Marele-Ban până la Marele- 

Postelnie, cari trebuie să supravegheze 

a se chivernisi toate ale şcolii de către 

epitropi şi epistaţi în ce chip hotărâm 

în acest al nostru domnesc hrisov; asă 

încât nimic din acestea să nu fie trecut 

cu vederea. Asemenea şi din veniturile 

anuale dela fiecare din mănăstiri, care 

se strâng la preasfinţita Mitropole, eu 

ştiinţa de obște a Mitropolitului, a epis- 
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copilor și a boierilor să se facă cele de 
nevoie cheltuieli ale școlii. Peste care 
toate avem e păstră supravegherea şi a, 
porunci cele ce trebuie, trebuind ca dascălii 
să ni facă de ştire nemijlocit Nouă despre 
starea şcolii şi, pe lângă aceasta, dacă se 
păstrează şi se pun în lucrare fără căl- 
care toate orânduielile pe care le-am sta- 
bilit înlăuntru. 

Și, fiind cercetată, pe tot anul socoteala 
și înfăţişându-Ni-se catastișele, şi încă şi 
condica, de se vor vădi prisosuri, ori din 
orânduitele venituri, ori din prinoase, cuge- 
tându-ne, să avem a hotărâ după nevoie, 
ori să se strângă pentru folosul chiar al 
şcolii ori pentru adausul şeolarilor lipsiţi. 

Deci pentru întărirea, trainică şi înfăţi- 
şarea acestora toate am dat cel de faţă al 
nostru domnese hrisov, înaintea preasfin- 
țitului Mitropolit, a celor de Dumnezeu 
prea-iubitori episcopi şi a prea-nobililor 
credincioşi boieri ai noștri, întărind-o cu 
însăş a noastră pecete; şi punem şi mar- 
turi pe prea-iubiţii fii ai Domniei Noastre, 
Constantin beizadeă, şi Dimitrie, şi pe 
prea-cinstiţii şi de bun neam şi credincioşi 

boieri mari ai Divanului Domniei Noastre, 

având nădejde bună că şi cei ce după noi 

vor primi acest Scaun al Ungrovlahiei prea- 
luminaţi Domni au să păzească necălcate 
cele vestite în acest hrisov de faţă, ca, 

unele ce privesc la folosul de obşte şi nu- 
mele cel bun al acestei cucernice Domnii 
a Ungrovlahiei. Şi s'a dat cel de faţă al 
nostru domnesc hrisov în al doilea anal 
Domniei Noastre, în domnescul nostru 
Scaun al Bucureştilor, supraveghind al 

nostru boier marele grămătic, în anul Mân- 
tuirii o mie şapte sute șaptezeci și şase, în 

luna lui lanuar; şi s'a scris de al doilea 

grămătic al Nostru; care fiind seris în con- 
dica Divanului şi a Vistieriei, poruneim 
a se păzi sigur în preasfințita Mitropolie. 

Acest hrisov domnese s'a întărit supt 

acest Patriarh chir Sofronie şi cu carte 
pecetluită patriarhicească, carte care ho- 
tărăște astfel la sfârşit, după descrierea 

orânduirii şcolii şi a venitului stabilit: 

„„. Deci pentru întărirea şi statornica
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îmfăţișare a acestora dând Înălţimea Sa 

prea-cucernică hrisovul Fi domnese care 

cuprinde acestea toate, spre mai mareu 

lor trăinicie s'a rugat să se întărească 

acestea, şi prin aceasta a noastră scrisoare 

pecetluită patriarhicească şi sinodicească, 

Primind deci drept aceia după cuviinţă 

rugăciunea Înălţimii Sale, ca una ce e 

plăcută lui Dumnezeu şi plină de râvnă 

şi foaxzte folositoare, scriind în aceasta, 

de faţă sinodiceşte întru Duhul Sfânt, 

cu cei de pe lângă noi preasfinţiţi arhierei 

şi prea-ecinstiţi, cei întru Duhul Sfânt 

iubiţi nouă fraţi şi coliturghisitori, ne 

rugăm şi lăudăm părinteşte, din inimă, 

pe Înălţimea Sa cea, de Dumnezeu prea- 

iubitoare, pe care să-L și ție Dumnezeu 

sfântul în Scaunul domnesc prea-strălucit 

fără boli, voios, sănătos şi întru ani în- 

delungaţi, cu nezguduită statornicie şi 

întărire neclătită, întru toată fericirea. ŞI 

cu dobândirea tuturor cererilor mântui- 

ţoare dela Dumnezeu, pentru sporirea şi 

îmbunătăţirea binecuvântatei ţeri şi pentru 

folosul de obşte al Neamului. Căci din 

acestea şi altele ca acestea fapte evlavioase 

ale Înălţimii Sale avem bună nădejde și 

suntem înştiințaţi şi siguri că şi altele 

foarte multe se vor săvârşi şi la capăt 

se vor duce lucruri trebnice şi folositoare 

neamului nostru celui nenorocit prin fi- 

rescul Lui impuls către unele ca acestea 

şi imelinarea şi creştineasca bunăvoință 

şi prin râvna ce a arătat-o la aşezarea 

şi sporirea acestei şcoli. 

Deci capetele care mai sus se cuprind 

în domnescul hrisov al Înălţimii Sale 

având putere nerăsturnată și find cu 

totul de neschimbat, câţi şi cari dintre 

creştini, clerici sau mireni, mari şi mici, 

tineri şi bătrâni, de orice fel şi stare şi 

treaptă ar fi, sau cei după vremi epitropi 

şi supraveghetori în acea şcoală, sau alţii, 

vor încercă să zguduie şi să calce şi oricum 

să prefacă şi să răstoarne cevă din cele 

mai sus spuse, sau nu-şi vor cătă cumvă 

de datorie la îndeplinirea şi statornica 

păzire a acestora, şi se vor face vinovaţi 

de răsturnare şi împuţinare, ori mijlocit: 

ori nemijlocit, ori cu vorbe ori cu fapte, 

sâu cu orice chip, unii ca aceia, ca per- 

verşi şi duşmani ai obştescului folos, să 

fie afurisiţi de Preimea sfântă și de o 

fiinţă şi de viaţă făcătoare şi nedespărţită, 
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anul în fire Dumnezeu, şi blăstămaţi și 

neiestaţi, și după moarte nedeslegaţi și 

umflaţi; pietrele şi fierul se vor desface, iar 

ei de loc; să moștenească lepra lui Ghiezi 

şi funia lui Luda; să fie pgemând şi tremu- 

rând pe pământ asemenea cu Cain; să se 

despice pământul şi să-i înghită, ca odată 

pe Datan şi Aviron; mânia lui Dumnezeu 

să fie asupra capetelor unora ca acela, şi 

partea lor cu vânzătorul Tuda şi cu Evreii 

vrăjmaşi lui Dumnezeu cari au răstignit pe 

Domnul slavei; averile şi lucrurile şi stă- 

pânirea lor să ajungă la desăvârşită peire 

şi pierzare; îngerul Domnului să-i gonească 

cu sabia de foc, şi spor să nu vadă vre- 

odată la, cele ce vor lueră şi vor sluji în 

toată viaţa lor, având şi blăstămurile sfin- 

ţilor celor trei sute şi optsprezece purtă- 

ţori de Dumnezeu Părinţi din Nicheia şi 

ale celorlalte sfinte soboare; cari să li şi 

ridice pâră în ziua întricoşată a jude- 

ţului. Deci pentru siguranță s'a făcut şi 

aceasta a noastră carte patriarhicească 

sobornicească pecetluită pe pergament, 

spre întărirea celor vădite pentru aşeza- 

rea, şcolii din Ungrovlahia, în anul o mie 

şapte sute șaptezeci şi şase, luna Martie, 

indicţia a noua. 

Sa iscălit de Patriarhul Ecumenie chir 

Sofronie, de al Terusalimului chir Avramie, 

de al Efesului, de al Heracleii, de al Ci- 

zicului, de al Nicomediei, de al Niceii, de 

al Chalkedonului, de al Dercelor, de al 

Salonicului, de al Atenei şi de al Cretei. 

Acelaşi Domn a decretat. şi cele ce 

urmează asupra aşezării Seaunelor de ju- 

decată. 

Vrând Domnia mea ca să iea sfârșit 

toate pricinile de judecăţi ale locuitorilor, 

nu numai după pravilă, cu toată dreptatea, 

ci şi fără zăbavă, ca să nu se stingă 

oamenii şi să nu cheltuiască umblând în 

judecăţi multă vreme, pentru aceasta am 

orânduit patru întocmite departamenturi. 

Cel dintâiu, aşezat cn boierii mari mazili 

din treapta întâia; cel de al doilea cu 

din ceilalţi; cel al treilea asemenea şi 

cel de al patrulea asemenea. Dintre acestea 

dar, unul să caute numai. judecăţile de 

erimimalion, iar celelalte trei, pricini ce 

sunt pentru lacruri şi datorii. 

Departamentul de criminalion, aşezat cu 

deosebiți boieri, are a urmă pe toate zilele
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To XNdo zpirâptav, AVTEp0v 2GT0I, GIY- 
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pavtirdes, Epet 4 brd vă GYPApOTIat ei 

zi aderi Mas Robor, Eto Ilzuzers 
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Dobos, eis văvva 18 să doziztă z095, 
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e DomGusvas €is 276, Wat tă 7 p0s%a%i îs 

Mae vă aBsopi 77 Dzohtoere 6z0b fleo- 
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necurmat căutările. şi hotărâiile, după 

pravilă, în locâlul orânduit la domneasea 

noastră Curte, cu toată orândiiăla sa, 

adecă: al 2-lea şi al 3-lea armășei, zapeiii 

puşcăriei, logofeţei şi alții trebuincioşi, 

afară numai de Sâmbăta şi Duniinica. 

Cât pentru' vinovaţi, ori de afară dela 

ispravnie se trimet sau aici se. prind, să 

se închidă la puşcărie, și numai decât să 

se arăte  Domnisi Mele înty'acest chip: să 

aibă condică deosebită. armaşul, în care 

să: treacă numai' decât nunisle vinova- 

ţilor, arătând de s'au trimes dela, isprăv- 

nicie sau de sau prins aici, şi, aducând 

condica, să se arăte, şi să se pecstluiască 

de noi, cu hotărârea de a se judecă, și 

să nu se căznească de Vel Armaş mai 

nainte până a nu se cerceta de judecată, 

care să dea în seris ce fel de pedeapsă 

se cuvine a se face acelora, după orân- 

duiala pravilei, arătând şi capetele, şi să 

axăte Domniei Mele, cu anaforă scrisă în 

condică. Şi cercetarea să se facă fără de 

zăbavă, ca; ori curând să se osândeasci, 

sau în-grabă să se îndrepteze și să se 

sloboadă dela închisoare. 

Celălalt departament are a căuta, a 

judeca şi 'a face alegere pricinilor ' de 

judecată, ce sunt pentru lucruri şi înda- 

toriri, şi să urmeze căutările: şi hotărârile 

sale după pravilă, urmând și obiceiul 

pământului, care acum am hotărât să se 

energhisească în pravilă. Și are şi acesta 

a se aduna la Curte cu 2? logofeţei de 

Divan şi câte 2 den 5 bresle: 11] zapeii să 

fiă nelipsiţi. Şi să se ţie condică deosebită, 

întru care să se treacă toate cele ce se 

caută într'acest departament. - - 

Şi celălalt departament, asemenea de 

o potrivă la putere ca celălalt departa- 

ment, să păzească tot aceiași orânduială, 

după cum s'a zis mai sus. 

Celălalt departament, mai mare decât 

acestea, aşezat cu boieri mari mazili de 

de întâia treaptă, are și acesta să se adune 

în ' Domneasca noastră Curte, afară de 

Joia şi Dumineca, şi după prânz» fiind tre- 

buinţă, şi la vre una din casele dumnealor, 

şi să judece şi să facă âlegere pricinilor 

celor orânduite la acest departament, şi 

din porunca noastră de iznoavă să cante 
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fatov vă flewpâuzv ră &y-   

- şi pricini ce s'au căutat în celălalt de- 
partament, ce este mai mic decât acesta; 
şi, de se va întâmplă vre unul din cei ce 
se pricinuese, să nu se mulțămească la 
hotărârea, acelui departament și va, cere 
Divan, să urmeze și acest mai ales depar- 
tament cu căutările şi hotărârile sale, 
după pravilă şi obiceiurile pământului, 
ce s'au hotărât acum, purtându-se jude- 
cătorii cu mare cercetare, fără de pizmuire 
şi cu luare aminte. Şi de este să strice 
vreodaţă vre-o hotărâre a departamentului 
celui de jcs, să o strice cu pravilă, cu 

„ cuvânt vrednice şi drept şi cu anafori, 
iar nu cu vorbe supţiri și să nu cuteze 
cinevă din judecătorii aceştia ori a sparge 
sau să ţină scrisele a celuilalt departament 
ce s'au dat la cel ce se pricinueşte, fiindcă 
aceasta numai Domnia Mea avem a o face 
de iznoavă, cercetând aci pricina, de faţă, 
în Divanul Domniei Mele. 

Asemenea departamentul acesta are să 
urmeze lucrarea dreptăţii sale cu toată 
orânduiala, însă trei logofeţei (sic), 4 logro- 
feţei de Divan şi căte 2 asemene dela fiește- 
care zapeiu și alţii trebuincioşi slujbei. 
Să se ţie dar și la acest departament con- 
dică deosebită, întru care să se serie toate 
cele căutate. 

La, aceste 3 departamente să fie şi câte 
2 vornicei rânduiţi ca. să se trimită, fiind 
trebuinţă, dela judecată, ori pentru vre-o 
cercetare, ori pentru ca să caute semne şi 
hotare, cum şi alte asemenea. 

Asemenea și din cei rânduiţi să păzească 
la. uşile departamentelor, ca să nu lase 
pe nimeni, orice fel de om ar fi, să între 
înlăuntru, fără de numai pe cei cari prici- 
nuese şi după orânduială pe cei ce face 
trebuinţă a-i chemă judecata. 

Divanul Domniei Mele este să se facă 
de 3 ori pe săptămână, Lunea, Miercurea 
şi Sâmbăta. Însă Lunea şi Miercurea, să 
se caute prieinile ce sânt pentru lucruri 
şi îndatorii, a căror pricini hotărâre s'au 
făcut de celelalte departamente, și, neo- 
dihnindu-se cei ce se judecă, s'a cerut 
la Divan, ori după voinţa noastră, sau 
după cererea lor, cu judecata, am hotărât 
a ieşi d'întâiași dată la Divanul Domniei 
Mele, iar Sâmbăta să căutăm vinovăţiile.
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Iar, când vre-o parte din cei ce se judecă 

nu se va odihni la hotărârea celui mai 

de jos departament şi va face apelaţie 

la cel mai de sus departament, după ce 

va cercetă a celui mai de jos departament 

hotăsârea cu toată pravilniceasea luare 

aminte şi se va întări ca o dreaptă şi 

după pravilă, iarăși nu se va odihni, ci 

va cere apelaţie la Divanul Domniei Mele, 

se va înfăţişă cu cel ce se judecă, şi se 
va mai cercetă pricina; şi, când se va găsi 

hotărârile ce s'au făcut dela acele 2 de- 

partamenturi drepte și cu cale, şi se va 

cunoaşte cum că den desfrânare şi pismă 

nu se odihnește, unul ca acela este să se 

pedepsească de către Domnia Mea, spre 

pilda şi altora. 

Vel L.ogofeţii datori sunt să gătească 

Divanul Domniei Mele, să puie la orân- 
duială zapciii, ca să aibă gata pe cei ce 
se pricinuesc, cu toate cele trebuincioase, 

adecă: cărţi de judecată ale celorlalte de- 

partamente, sineturi, mărturii, cum și 

alte asemenea, pentru ca să nu iasă la 
Divan negătiți şi pentru ca să nu se în- 

drăznească cinevaşi din cei ce se judecă 
să zică că-i lipseşte cutare scrisoare, sau 

cutare mărturie, fiindcă unul ca acela este 

să se depărteze, şi Vel Logofeţii vor aveă 

a răspunde pentru lenevire și nepurtarea 

de grijă. Iar Divanul Domniei Mele să se 

facă cu toată obișnuita podoabă. 

Amândoi dumnealor Vel Logoieţii de 3 

ori pe săptămână, Marţea, Joia şi Vinerea, 

adunându-se, să caute condica de răvaşe 

şi, aducând pe zapcii, să cerecteze de s'au 

căutat, de s'au săvârşit pricinile jăluito- 

rilor de au venit răspunsurile de pe afară 

şi mumbaşirii cei trimeşi, şi celelalte. 

Către acestea să aibă purtare de grijă 

spre a săvârși întâiu pricinile celor de 

afară, şi cei mai vechi ce au dat jalbă mai 

dinainte, aceia întâiu să se judece, şi nu 

să deă rând celor de curând pentru hatâr. 

Când de iznoavă să caută vre-o hotă- 

râre a vre-unui mai de jos departament. 

să nu se chieme judecătorii aceia şi să se 

întrebe în ce chip și pentru ce au hotărit 

acel fel acea pricină, fiindcă aceasta este 

ataxie, de vreme ce aceşti judecători câte 

au a zice le-au scris în cartea lor de Ju- 

decată. 

Să se ţie condici deosebite întru care 
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1 De fapt: oricare din judeeături, 
A căpătă,-a dobândi, 

să se treacă în perilips toate răvaşele ce 
se dau .şi în ce chip se orânduese şi ho- 
tărârea Domniei Mele, şi zapciul, cu leatul, 
luna, și ziua. Aceste condici să fie la toţi 
logofeţii [ai treilea], cari, după datorie, 
după ce se orânduese răvaşele, să le serie 
în condică, precum s'au zis mai sus, şi apoi 
să. le iscălească, şi aşă să se deă, Jălaito- 
rilor; cum şi cele ce se orânduiese pentru 
pricini a se căută afară, la judeţe, cu 
acest chip, după ce se iscălese, să se pe- 
cetluiască; că de se va găsi vre-un răvaş 
dat în mână de zapeiu sau jăluiţorilor, 
netrecut la condică, să se pedepsească cer- 
cetându-se cel. vinovat. 

De se va întâmplă în vre-o săptămână 
să se strângă judecăţi multe, să ne în- 
ştiințeze d-lor Vel Logofeţii, ca să facem 
şi într'altă zi Divan, să nu aştepte cei cu 
pricinile. 

Pentru judecitori. | 
Pentru ca să urmeze ale judecăților, 

na numai cu bună orânduială, ci şi după 

pravilă şi dreptate, pentru aceasta am ales 

boieri ce ştiu atât pravila, cât şi obiceiurile 
pământului, şi i-am orânduit judecători 

la numitele 4 departamente. 

Deci judecătorii toţi, după netăgăduița 
datorie, să se strângă la departament. de 
dimineaţă, să judece şi să facă alegere a 
pricinilor ce vor veni, cutot felul de ne- 
voință, cercetare şi luare' aminte, urmând 
orânduielilor pravilei şi arătându-se spre 
cei ce se judecă cu dulceaţă, fără de niciun 
fel de pizmuire şi cu desăvârşită nepăr- 
tinire la nicio parte; să asculte cu bună 

luare aminte, fără de mâhnire, toate cu- 

vintele celor ce se judecă, şi să nu cateze 
vre-unul a înjură pe cinevă, sau să | oprească 

de a-şi arătă toată curgerea pricinei lui, 

orice fel ar fi, fiindcă, de va face vre unul 

vre una, dintr'acestea, se va, -pedepsi. 
Canonul (sic) 1. judecătorilor, de orice 

iveaptă ar fi, să nu primească în casa sa, 
vre unul din cei ce se judecă, ca să as- 

culte, -ori jalba lui, sau răspunsul, fiindeă 

aceasta este mare stricăciune, de vreme-ce 

într'acest chip negreşit să smerduește auzul 

său şi apoi să discolifseşte a nimici? dreptul
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şi aşă stingherează şi pe ceilalţi judecători 

la hotărâre, şi dintraceasta face trebuință 

să se zăbovească hotărârile. Deci cei ce se 

judecă, câte îndreptări şi răspunsuri. au 

a, zăce, să le spuie toate înaintea judecății, 

ca, fiind curat gândul judecătorilor de alte 

şoapte, să nemerească cu lesnire şi făr de 

pizmuire dreptul. 

Jalbele pârâşilor şi răspunsurile pâ- 

râţilo să se scrie înseși cuvintele cari 

le zic. 

Judecătorii, cu socoteală de obşte, în 

cevoetare de obşte, şi cu gând de obşte, 

toţi să hotărască, fără de a nu se socoti 

unul sau doi dintr'înşii că el este stăpân 

al hotărârii sau -mai mare decât ceilalţi 

la, luerarea aceasta a judecății. 

Judecătorii să aibă mânile sale spă- 

late întru Dumnezeu şi întru pravilă, 

adecă să fie temători de Dumnezeu şi 

drepţi, şi să nu-şi întine mânile sale cu 

primire de daruri și mituiri, căci, bând 

vre unul din judecători se va arătă că a 

luat mită, unul ca acela greu-se pedepseşte. 

De se va întâmpla. pricini multe, [şi va 

A nevoie ca şi după prânz să se adune 

judeţul), să fie datori toţi judecătorii a se 

strânge la departament la ceas orânduit, 

şi să caute de obște pricinile, iar nu unui 

sau doi, fiindcă căutările şi hotărârile tre- 

bueşte să se facă de faţă, iar nu pe supt 

ascuns. 
Judecătorii foarte bine să ia aminte, să 

nu hotărască altele de faţă şi apoi să is- 

călească pe supt ascuns alte hotărâri îm- 

potriva hotăririi acei de faţă, fiindcă greu 

se pedepseşte). 

Judecătorii să nu între niciodată în 

vre-o nedreptate, au pentru prieteşug au 

pentru rudenie, au pentru frica vre-unui 

obraz mai mare, iar carele dintre ju- 

decători se va află judecând cu hatâr 

de prieteșug sau de rudenie şi va căută 

spre obraz, iat nu spre. dreptate, greu se 

pedepseşte. Asemenea şi cel ce se sileşte 

de vre-un obraz mai mare, şi se va află că 

face nedreptate, şi nu Ne va înştiinţă, este 

să se pedepsească foarte greu, spre cer- 

tarea Dicisnicului ce s'a temut mai mult 

de sila acelui un boier ca şi dânsul, măcar 

şi mai mare în zilele acelea, decât de Dum- 

mezeu, de Pravilă şi de Noi. 
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Judecătorii ai: vinovăţiilor să urmeze 
la, cercetări şi hotărâri asupra făcătorilor 
de rele, cu un gând după pravilă, şi Noi, 
cercetând ale lor,. faţă fiind în Divan 
Sâmbăta, şi găsind orânduirea dreaptă şi 
după pravilă, ori vom cumpătă-o, ori vom 
întări-o. 

Cei ce se cercetează de către judecători 
pentru vre-o faptă rea, de vor mărturisi 
îndată cele ce întrebi, să nu se creadă 

numai decât de judecători, fiindcă, poate, 
sau de:frica pedepselor, sau din urâciunea, 
vieţii lor, să mărturisească cele ce n'au 
făcut. Pentru aceasta judecătorii să cer- 
ceteze şi să caute şi alte semne pe din 
afară, | 

Niei din judecători, nici alteinevă după 
afară să nu dea cap şi pravilă la mâna 
unuia sau altuia, cu care turbură soco- 
teala şi gândurile judecătorilor, ce fae la 
pricina ce se caută şi prelungeşte hotărâ- 

vile; din care prelungire se pricinneşte 

stricăciune la amândouă părţile ce se ju- 
decă. : Iar care din cei după afară se va 
întrebă, să aibă slobozenie desăvârşit să 

meargă la judecată cu pravila aceia ce va 

aveă şi să arăte acel cap ce se cuvine la 

pricina ce se caută, pe carele judecătorii 

crezându-l cuviineios şi alcătuit la pricină, 
să-l primească fără de pizmuire. 

Din judecătorii de a doua treaptă [a 
acelor 3 departamente) cercetând pre cei 
mai învăţaţi şi ispitiţi la ale judecăților, 

dintr'aceştia, de se va întâmplă trebu- 
inţa, vom orândui în locul unuia din doi 

ispravnici judeţelor [sau judeţelor şi epar- 
hiilor; căci se alcătueşte toată 'Țara-Ro- 

mânească din șaptesprezece judeţe] şi în 

locul său vom orândui altul la departa- 
ment. 

Iar judecătorilor acestor tuturor de la 
câte patru. departamentele, pentru ca să 
aibă şi îndestularea lor, ca mai mult să 
se silească şi să se păzească curaţi, li dăm 

leafă pe lună, după orânduiala. şi starea 
fiecăruia. 

De vreme ce vedem cum că la pricinile 

ce se caută, une ori se arată obiceiurile 

pământului, alte ori se aniriseşte, şi ho- 

tărârile se fac după gândul fiecăruia, fără 
de a şi le întemeiă în pravilă, şi aceasta 

pentru că nu au vre-o orânduită pravilă a 

obiceiurilor, cercetând obiceiurile şi întă-
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vind cele [puţine] cu cale, cu căzutele în- 

dreptări, adunând și alte praxili, am făcut 

o pravilă, care, după ce vom arătă-o la, 

toţi, tâlmăcind-o şi pe limba românească, 

vom şi tipări-o [a şi tipărit-o româneşte și 

grecește, în două limbi), ea, socotind şi 

cinstind ale pravilei, să judece şi să ho- 

tărască de pe pravilă şi să urmeze de pe 

aceia. Iar, până a se tipări aceia şi a se 

arăţă de faţă, judecătorii să urmeze cer- 

"cetând ale pravilei. 

Pentru cei ce se judecă. 

Cei ce se judecă, de orice fel de rân- 

duială sau treaptă va fi, ori țăran sau 

boier, ori de bun neam sau prost, să iasă 

la, judecată cu tot felul de evlavie şi 

cucernicie. 

Când cinevă din cei ce se judecă, obrăz- 

niceşte sau aruncă judecătorilor, în lăuntru 

la departament, cuvinte de ocară și de ne- 

cinste, ori stăpânindu-se de fumuri, sau 

răzimându-se la vre-un obraz mai mare, 

pe unul ca acela, orice fel ar fi, să-l arăte 

judecătorii îndată prin anaforă, scriind şi 

în ce chip a obrăznicit, pentru ca să se 

hotărască de către Domnia Mea căzuta lui 

pedeapsă, spre înţelepeiune. 

Când cinevă din cei-ce se pricinuese 

va alergă la vre-un obraz mai mare, și 

acel obraz va înştiinţă judecătorilor ea să 

se diafendifsească, unul ca acesta, adecă 

ce au alergat, să se pedepsească după o- 

rândaelile pravilei. 

Cei ce se judecă, să cunoască pe toţi 

judecătorii deopotrivă la putere, şi sănu 

socotească pe vre-un judecător mai mare, 

sau mai mic, sau stăpân al hotărârii. 

Pentru zapcii. 

Zapciii să aibă tot felul de ascultare 

şi supunere la judecători. Însuşi zapcii 

să aducă pe cei ce se judecă, la judecată, 

şi să steie şi ei de faţă până când vor 

laă sfârşit pricinile acelora, şi să nu-i 

trimită cu logofeţi şi cu zapeii de-ai 

lor, fără numai când va fi trebuinţă, cu 

ceaușii lor. 

Fără de hotărârea judecătorilor să nu 

îndrăznească zapciii a face vre-un herechet 

[= nuş care] asupra vre unora din cei ce se 

judecă, până când se va da hotărâre, și să 

iea hotărârea de la noi pentru săvârşire. 

Zapeiii să nu se îndrăznească a aduce 
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. 5.0601).. l 82. mai eivat ăvtipozos Omub, &pod | şi pricina, ca să se gătească. ar, deva fi: 
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1 vă zov &zivm, noipvovras Xahby 1epijy vep- pună la pază sau să-l lase, leândamn bun 
aiwE, pă riy stânow tâv wnrây, chezaş pe om, cu ştirea judecătorilor. 

O: Canrtijdze yopie ră et5mow Tâv 4pirây Zapeiii fără de ştirea judecătorilor să 
vă ui di0oby Btopizv ste ra, î) vă bv pl nu dea, soroc la cinevă, sau să-l lase, cu 
vovy, Em” ebâeviă atrig, | niciun fel de. pricină. 

Tăy woraâuaasbsvra, si păv rd opăhua rob | Pe cel hotărât, de-i va fi greșeala lui de 
sivat EyxApattâv, vă răv xparăot oi (am- vinovăţie, să-l ţie zapeiii până când xor 
meijize vio vă dăfuot riv abdevziziy Mac |!  Iuă hotărârea Domniei Mele pentru. pe- 
ămbpaaw. rije notbeiac ov: ei dă vai eva |  deapsa lui; iar, de va. fi pentru bani sau 
neţi Xozpov î) 2paudroy, vă răv Gătuoty lucruri, să-l silească spre desăvârșita, ho- 
cic rijy ExrEhecw.rije dnopănsoc âpswe. Ei | tărâre, fără de a nu. mijloci alt; nimic. 
dă ai Cr Bapiay, mă dă râv "tiny |! Tax, de va cere soroc, iarăşi prin însuși 
mpuây vă ăferăterat dy zpârj vă câ 806) i judecătorii să se cerceteze dei se cade a 
dopia, nai mâna. Kai, dv civat rd Dmoxeiuevov | i se da soroe, şi cât. Şi, de este omul vrednie 
Gâbtotoy, xai zară zii ebhoyoy ui vâutuâv , de credinţă, şi după hotărârea ce vor găsi 
roy &râpaaty vă viverat, | cu cale şi cu dreptate să se facă.. 

"Ay 8 6 warmeralopevos. tva Tâv dp i Iar, de. va fi boier, cele hotărâte. să se 
A6yrov, vă ăvapepera! apârâv zpbe “Hs 1) | aducă. întâiu la Domnia - Mea .hotărârea 
Tây %ptrov dmâpace Btă vă Evepyira tă | judecătorilor, pentru'ca să se urmeze dintr” a 
xpootayie Mac. . : noastră poruncă. 

“Ozotoy 23 npiconov xoi dy îjhedev etoda | Orice fel de obraz ar fi cel: hotărât, să 
5 xormâwnobeic, vă pi) Rodi că mpăunră i nu vândă lucrurile sale fără de ştirea şi 
mo» Xvev eiljoeme vai ăfetas Mac, &hdă vă |! voia, noastră, ci să se facă anaforă după 
iivera 1) Gvamopă vară măy dvoptațuăv Tâv | orânduiala pravilelor, și mai întâiu să se 
vâuoy, ai vă Emtanpodrat zpârov map 'Huây. |!  înţărească de către Domnia Mea. 

Deci aceste orânduieli ce am hotărât Domnia Mea a se urmă şi a se lucră, şi în 
faptă așezându-se şi în seris printr'acest domnesc al Domniei Mele hrisov, după ce s'a 
cetit în auzul tuturor în Divan, a fi cu toţii în de obște înştiinţaţi şi a şti fiecare da-- 

toria.:sa, pentru ca să se păzească în toată vremea, asemenea și să se găsească. de faţă 

întocmirea acestor orânduieli, poruncim dumitale Vel Logofăt să se treacă în condica 
Divanului, după aceasta să se dea la Sfânta Mitropolie, ca să se păzească întru păstrare, 
întărind Domnia Mea hrisovul acesta cu însăşi credinţa Domniei Mele Io Alexandru 
Ipsilante Voevod, martori fiind şi prea-iubiţii fiii Domniei Mele: Constantin : Voevod, 
Dumitraşco, Voevod şi dumnealor einstiţii boieri cei mari ai Divanului Domniei Mele: 

pan Dumitrache Ghica Vel Ban, pan Nicolae Dudescul Vel Vornie de. Țara-de-Sus, pan 
Radu Văcăreseu Vel Vornic de Țara-de-jos, pan Pană Filipescul Vel Logofăt de “Ţara- 
de-sus, pan Ștefan. Prăşcoveanu Vel Logofăt de 'Țara-de-jos, pan Ştefan Mişoglu Vel 
Spătar, pan enache Văcărescu Vel Vist., pan Scarlat Caragea Vel Post., pan - Dumi- 
traşeo Racoviţă Vel Clucer, pan Ienache Vel Păharnic, pan Constantin "Văcărescu Vel 
Stolnie, pan Manolache Creţuleseu Vel Comis, pan: Hagi Dumitrache Vel Sluger, pan 
Nicolae Vel Pitar, şi ispravnie pan Pană Filipescul Vel Logofăt. Şi s'a scris. hrisovul 
acesta în al doilea an al întâii Domnii a Domniei Mele, aici, în 'Țara-Românească,. în 
„oraşlul] Scaunului București, la anul de la Zidirea Lumii.7284, iar de la Spăsenia 
Lumii i775, de Constantin dascălul slovenese de la Şcoala Domnească ot Sf. Gheorghe. 

“ (Atanase Comnen Ipsilanti, o. e, p. 5814 şi urm.: forma românească, după Urechiă, 1. e.) 
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