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„PREFACE

PREFAȚA
Acest . volum trebuia să cuprindă
numai rămăşiţele neîntrebuințate în cele
două volume precedente din copiile făcute la Constantinopol de d. Manuil

Ghedeon pentru Academia Română.
Am socotit că e bine să adaug docu-

mente greu de găsit în publicaţii speciale, mai ales în reviste, ca „Pâpos“
de la Alexandria.
Dar un hasard fericit mi-a scos înainte ce s'a păstrat din corespondenţa lui

Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

asupra lui în momentul

sechestrată

când el a fost

jertfit la Biela-Slatina (Bulgaria), după
ce fusese silit a se retrage din ţara a
cării Domnie fusese dată altuia. Cumpărată la Atena, această contribuţie

esenţială

la

cunoaşterea Domniei Fa-

narioţilor, ale

desc

cării dedesupturi

astfel întAiași

se vă-

dată, a fost şi ea

tipărită, împreună cu unele lucruri mai
târzii adause la dânsa de vânzător. Da-

Ce volume devait comprendre seulement les restes non employâs dans les
deux
volumes..precedents des copies
qu'avait fait faire ă -Constantinople, par
M. Manuel Gedeon, l'Academie Rou-

maine. J'ai cru utile d'ajouter des documents difticiles A trouver dans des
publications

speciales,

surtout

dans la

revue „bâpos“ d'Alexandrie.
Mais un hasard heureux m'a presente.
ce qui se conserve de'la correspondance
du prince Nicolas Maurogenis (Mavro-

gheni), sâquestrâe dans ses bagages au
moment ou ce prince de Valachie a €te
sacrifie ă Biela-Slatina (Bulgarie), apres
„avoir €te force de se retirer du pays dont
ladministration avait 6t€ dejă confite â
un autre. Achetee â Athenes, cette:
contribution essentielle ă la connaissance
du regime des Phanariotes en pays
roumains, râgime dont les dessous se

revelent ainsi

pour

la premitre

fois,

toresc d-lui sub-secretar de Stat Savel

a 6t€ publice elle aussi, avec certaines

Rădulescu

pieces d'une âpoque ultârieure qu'avait

insemnata sumă

lecţia sa cumpărat
Sud-Est European.

cu care co-

pentru. Institutul

ajoutees

le

vendeur.

sous-secretaire

la somme importante

Dar un alt. noroc

m'a făcut

să pot

căpăta pentru Institut şi copiariul fanariot în care se cuprind unele acte
de
la contemporanul
moldovean al

lui Mavrogheni, Alexandru Ipsilanti, şi
de la urmaşii lui. Ele au întrat fireşte
în aceiaşi serie!,
Pentru
sorile,

o altă publicaţie

de caracter

1 Documentele

scoase

semnate ca o steluță.

mai
din

mult
acel

reserv

scri-

retoric, de
volum

sânt

în-

Je

dois

a.M.le

d'Etat Savel Rădulescu
avec

laquelle la

collection a ât€ acquise pour I'Institut
Sud-Est europten.
Mais une autre bonne fortune m'a
permis de gagner pour /'Institut aussi
le livre de copies phanariotes ou sont
compris certains documents du contemporain moldave de Maurogenis, Ale- '
xandre Ypsilanti, et de ses successeurs.
lis sont entres naturellement dans la
meme sârie!,
Pour une autre publication je reserve
les lettres, d'un caractere plutât rhâtori"1 Les

docaments

quts d'un astErisquc.

tirta de

co volume sont

mar-

VIII

la Domni şi dascăli din țările noastre,a

căror copie fotografică mi-a comunicat-o
d. Marcu Beza sau care sânt cuprinse
în. aşa de bogatul Epistolariu, cu părţi Și

din secolul al XVI-lea, pe care mi l-a
dăruit d. Remus Caracaş.
Cetirea documentelor de

la care am

avut originalele a fost facută de zețarul însuşi, d. Socrate Sotiriadis, care
s'a dovedit a fi un bun cunoscător al

Vechiului

scris grecesc;

mi-a

dat

şi

explicaţia celor mai mulţi termeni turcești: îi arăt toată recunoştinţa mea,

que, de princes et de
memes pays roumains,

didascales des
dont la copie

photographique m'a ât6 communiqu6e
par M. Marc Beza ou qui sont contenues

dans l'Epistolaire, si
parties du

XVl-e

donn€ par M. Remus

La lecture des
eu les originaux
primeur mâme,
qui a prouve ctre
de Pancienne
fourni aussi

_riche, ayant des

siecle, qui

m'a/ ete

Caracaş.

documents dont jiai
a 6t€ faite par limM. Socrate Sotiriades
un parfait connaisseur

€criture grecdue; il ma
lexplicalion de la. plus

grande partie des termes
en exprime toute ma

turcs:' je lui

gratitude.
N. IORGA

INTRODUCERE
Domnia lui Nicolae Mavrogheni apare după actele ce publicăm aici în cele

mai ascunse ale ei dedesupturi, în socotelile ei cele mai secrete, — o adevărată
revelaţie.
Prin ea se vede ce om de ispravă a fost acest harnic Grec din insule, câte
a îndrăznit, până la alcătuirea unei armate de „20.000“ de oameni, până la

năvălirea

în Moldova şi provocarea Ardealului

el țării

ca

cestui

om aşa

dar şi după

suferinţi

de

faţă de necontenitele,

crud

jertfit

de

grosolănia

intrigile buierilor pe cari-i

întreg

la

neapăratele

Turcilor

îndepărtase,

răscoală,

cereri

câte a cruțat

turceşti. Figura

a-

desperaţi de înfrângere,

trimeţându-i

în exil, — printre

ei lanachi Văcărescu el insuşi, — apare cutotul altfel decât în caricatura, exploatată
apoi de un lonnescu-Gion, pe care a: dat-o spiritul de mahală, zeflemeaua bucureşteană a Pitarului Hristachi şi a altor informatori de: aceiaşi treaptă.
Revelația aduce o reabilitare.
Pentru desăvârşirea ei, adaug tipărirea
româneşti din această întinsă culegere,

sau resumatul

celor câteva

piese

IL.
Între aceste acte româneşti
Mavrogheni. .

câteva

sânt

înainte

de

Domnia

lui

Nicolae

1. Astfel ordinul din l-iu Maiu 1778 al lui Alexandru-Vodă Ipsilanti pentru „căratul
cherestelii ce cu prea-înnaltă înpărăteaseă poruncă s'au orânduit aici în ţară a se tăia
şi a se căra la Ismail“, cu grija de a nu se tulbura locuitorii pe neprevestite. „Birnicii“ vor
ieşi de-odată cu carele, ca să seape şi, ca să-și înplinească şi: ţara datoria ce area
săvărşi în grabă porunca înpărătească“, Se vor plăti carăle: „căte tult unul de car şi
tult unul să le tineţi în seamă la dajdii viitoare, după teşchereaoa ce ră va aduce de la
priimitoriul cherestelii de la Vădeni i Galaţi“. „Carăle să fie ţapene, cu boi sănătoş.“ Se
vor întovărăşi cu breslaşi şi cu slujitori de judeţ, „oameni vrednici“. Badea Ştirbei va
primi carăle la Buzău, Vor fi pedepsiţi, dacă nu se vor grăbi, căci „destul vă iaste a
înțelege graba trebii“, În zece zile carăle vor fi deci la Buzău. „Ci aşa să urmaţ negreşit, şi fiţi sănătoşi.&

2. Un lung şir de acte supt Domnia lui Mavrogheni arată cumpărături făcute
de Greci şi Turci în Ţara-Românească, la 1786.
Ca nume

de vânzători: „Anastase, neguţătoraş

pământean“,

„Mirică, negu-

țătoraş pământean“, un Grigore, un Iorga, intitulaţi tot aşa, „Cealăc Dobre i Stan,
neguţători pămănteni“, Vasile tabacul, „Iane vătaş ot Câmpina“, „luda Ovreiul,
neguțători pământean“, „Hagi Filalet (2), un Zamfir, Zanfirache Cernov şi un
ciudat „Elgăchea Zahra“, un „lon Dabija ot Sibiciut, un „Bohor Ovreiu“, un
„Dumitru Lută.
Între cumpărători: „Theodosie Ioan, tovarăş lui Moral! capanlău“, „HagiChiriiac Arbut, tovarăş lui Hagi-Costanda capanlău“, „Mustafa, tovarăș lui Hagi-:
Ali capanlău“, „Mola-Mehmet, tovaroş lui Ischiudarlă-Ali capanlău“, Gingiol Mola-

Meemet, tovaroş lui Balgi-Hagi-Ali capanlău“, „Costandin Chiriţă
Compania

grecească

deci

52220. Iorga, „Hurmuzati“, XX,

(semnează

greceşte:

zovuzzis:as),

cumpâniaş“

„Hriste

din

Gheorghiu
“II

capanlău, tovaroş lui Hagi Panait capanlău“, „Hagi-Ibraim Posorlui, tovaroş lui
Cadioglu. capanlău“.
Odată „Dimitrache Turnavit capantău“ cumpără de la „Apostolache Turnavit, pămăntean“, nişte miere.
Ca preţuri, mia de ocă de „seu“ („seu bun de vacă“) „i dăn cerviş“, 230
sau 225 de taleri sau şi numai 220. Mierea se vinde cu 8 taleri şi un ort sau şi 9

cântariul. Caşcavalul se dă cu 195 de taleri mia de ocă.
Un

capanlâu, Nicolae Ioan, Grec, declară că a luat 50 de „căntară“ de miere

„rădicată de la acest judeţ (Ilfov), care mă făgăduescu a o duce la capanu Țarigradului“, dând teşcherea la 31 Octombre 1787.
- Cutare Turc cumpără „pentru capan“ „miere cant[are] 172, curată, lămurit,
prin vederea ochilor miei, cant. po tl. 30, însă cant. 18 Cond. Colan, i 26 cant.
loan Odobescu, i 114 de la Ion Condean, i cant. 14 de la Radu sin pop. Marin“,
toţi din Dâraboviţa. Preţul e 8 taleri, 30 de bani, dar și 10. Şi untul curat lămurit

prin vederea ochilor“: cantariul e când 9, când 15 taleri.

II.
Un

şir de

documente

privesc

furniturile

către Turci,

greu se luptă dregătorii lui Mavrogheni. Astfel, în ordine

cu

care

aşa

de

cronologică:

1, Sud Slam-Rămnee. 'Tainaturile ce sau dat la ortale şi la suratehii topeii, de
cănd au venit la Focşani pănă la sfărşitul Octv., cum sineturile arată, însă pă 21 zile
dă la 10; 1787, Oemr. ...
Păini 440 la Îl oameni ai Mării Sale Paşi, ce au șăzut în deal păzitori, să
nu meargă ascherlii să supere lăcuitori.
890 cu buirultin Mării Sale Paşi la oameni ce au lucrat la odăi. aa.
Simbrie la măcelari ce au tăiat oile de ţară...
Ocă făn... la 'cai tunurilor de la Silistra,.., la cai tunurilor de la Ismail. „. 50 ocă

catran la tunuri.
2. Sud Slam-Rămnee. Cele ce s'au dat în 21 de zile.la tainaturile Mării Sale:
“Bechir-Paşa aici, în Focşani, de la -10 ale lui Octomr. până în treizeci, cum arată;
1787, Octomv.
„Orez, ocă po bani 42..., unt ocă po bani 60..., carne oae, ocă po bani 12..,,

miere ocă po bani 30..., mişaștea (sic) ocă po bani 75..., făină har (sic) cernită, ocă po
bani 9..., năhut, ocă po bani 24..., sare, ocă po bani 6... tapă, ocă po bani 12...
cafea, ocă tl. 8..., lumănări său, ocă po bani 72..., lumănări "tară, ocă po tl. 2... gin,
una po bani 18..., oao căte 5 lapară..., săpun, ocă po tl. 1...,unt de lemnu ocă po tl. 1...
catran,

ocă po

bani

18...,

zarzavaturi

pe

zi

căte

tl. '3,00..., stanboale

orzu

po

bani

30 unul... făn câră de măsură 116, po tl. 3... dramuri piper, ocă po tl. 3..., enibahar,
ocă po tl. 4..., unt, ocă po bani 60..., miere, ocă po bani 30..., orez ce s'au trimis de la
Bucureşti.

3. Sud Slam-Rămnee. Cele ce s'au dăt la, tainaturile Mării Sale Bechir-Paşa
zile 30, din 31 Oemy.

pănă la 29 Noemy.,

pă

cum arată; 1787, Noemr. 30..., 30.000 păini...,

făclii tară... păcură... oţet... 620 piei ale oilor de mai sus, ce s'au luat din judeţ, văndute pielea po bani 30, bez 32 piei luate de ascherlii şi nu le-au plătit.

4. Sud Slam-Rămnee. Cele ce s'au dat la tainurile

oştirilor

aici

la Focșani

şi

la căteva bairace în Rămnec pe luna atasta a lui Dechemv., cum arată sineturile; 1787,
Dechmv...., 22.857 s'au oumpărai aici la Focşani, neputănd birui brutarii să facă păinede ajuns, | una po

bani

4...,

la 2 culucuri ale

ortalelor...,

4.000 păini

la

lemnari şi salahori ce au lucrat la meremetul caselor stricate la bordee,
5. Sud Prab. Cheltuelile la trebile oștirii cum
alte mărunte 'cheltueli, cănd:s'au întors iarălii de la

mazăli

meşteri '

po bani 3.

arată... La 9 tupuri de astar şi
Sinae. Bacșiș cănd s'au întors

iarălăi cu robi şi eu capete de la Sinae. La tăşăţi
(si) ce i-au trimis la hotarăle
nemţeşti, adică de 4 ori, căte îl. 10. Iar la bacşăşuri ascherl
iilor, cănd s'au întors de la
Văleni cu robi şi cu capete. La un Ogac-ceauş care au adus
mehtup dum. cinst. Şiferagasă, către serdengheştii să nu facă supărare raelii. La rogojin
i ce sau dat la conacile
agalelor şi la căiţra neferi. La 2 'Purci în 2 luni, Mart, Apr.
ce şăid lingă noi pentru
lăcuitori, de-i păzesc cănd le ia carăle salh. şi scoate după
la ostași.
Ipacu cheltueli la urmă,

La

La 2 taşăţi ce s'au trimis cu porunea, agalelor la valea Buzitulu
i

neferi

turci ce

să

trimit

mumb[aşiri]

pă

la plăşi

pentru

şi la Cămpina...

înplinirea

poruncilor.

La doftoriile iarălăilor... La herari şi la her pentru dresul tunurilo
r. La păcură pentru
„mucuri. La fringhii tupei-başi pentru mucuri. Prin dumlui biv Vel
Logt. Vasilache, răvaşul
este trimis la Visterie... Lui Gheorghe vataf de brutari... Leaf după
adeverinţa dumnealui
Clucer Barator.
6. Cheltuiala
trimițăndu-i

la

ca să-mi

treti săama cum arată..La
. 2 oameni

aducă

veste de acolo.

La

2. oameni

ce

meşteri

am

trimis

ce

i-am

la
adus

Ocnă,
dă

la

Călaşi (sic) dă au făcut pismet. Rogojini la cai ce am mai pus... și am încărcat
orz de
am trimis la Brăila după poruncă... La un om ce l-am trimis la laşi din poruncă,
să
afle ce este pe acolo
|
7. Sud Slam-Rămnec. Cele ce s'au dat la tainurile Mării Sale Bechir-Paşi în 2
de zile pănă au purces, încă din 80 ale lui Dechemv., pănă în 19 ale lunii
acestiia,
cum arată; 1788, Ghenr. 24,
”
8. Sud Vlaşca.

,

Ascherlii ce au trecut asupra

Piteştilor şi li sau dat

tainuri

din

zahr.

ee o

aveam cumpărată pentru treaba ascherliilor ce să află şăzători în Găeşti cu binbaşa
al
lor Surchiult-Mustafă, cum arată; 88, Fevr,
|
Bagdatlă binbaşa, Satcol chehaiasă, 'Tufeceibașa, Husein-aga 'Tărnavlă, Hasanaga al lui Belinaș-oglu, Chehaia, Sali-aga, Giam-Ali-aga, un baerac ipae al lui Bagdatlă
binbaşa, doao

baerace,

trei baerace,

doao

baerace,

doao

baerace

ipac,

un baeracu,

dmi.

Spătar. Mavrogheni

şi dumn. Pste. Stathache, la întoarcere.

9. Foaie de
pcum arată anume;
halva“, „2 umbreli“,
papuci făr.de meşi“,
„solniţe de carton“,
lănă“, >? n „mindiriu cu

lucrurile ce s'au găsit aici la odaia dumlui Sirăr, Marcu, ispravnic,
1788, Fer. 8 (şi felegene de marmură“, „işlice ale Sărdr“, „19 cutii cu:
4 „ghiudemuri“, „pio de cafea eu pisălug“, „testele fişicuri“ „beree„putină cu prune uscate“, „borcan cu dulceaţă de nuci“, „fucale“,
„lingură mare de castron“, pstielă cu doftorii“, „macat“, perne de
„piele de masă, ? „piele de buteă“, n „piele de ursu“,
p pae“,
»

10. Sud Muscel. Perilipsisul socotelii acestor sami, cum arată; 88, lun. 18.
TI.

bani

|

11529 9 Suma haratului, afară de răsura, noastră şi simbriia zapeiilor.
10445
Zahereaoua cu scutelnici.
|
55160,12 Suma semii a treia, afară din răsura noastră şi simbriia zapeiilor şi
scăzămăntul ce s'au făcut la ateastă sumă.
1699,60 Am dat leafă creştinilor ascherlii pea Mart, însă:
241 Lambru polev.
240 Dumitru bulucbaş,
480 Polcornie Ianache, Ivan bulucbaș.
562,60 Dumitrache Alexandru Ruset,

176 Am luat leafa neferilor miei, Armaş Velisar.
859
Am dat alel-hesap dumnealui biv Vel Spătar Roman,
1979,90 Pentru 4 sate ce, din pricina bătăliilor prăpidindu-să, nu s'au

nicio înplinire, însă

făcut

“XII
7,48 La 3 sate, însă

431,24 Rucărul, lude 98.

E

ai

127,72 Dragoslave, 29.
IE
i
Ie
a
193,24 Bădiei, 28.
ă
66.:
Nămăești, 15.
|
”
S'au plătit. porumb chile 50, ce iarăș la oştire s'au dat.
(Iscălesc, unul greceşte, altul româneşte, „un proin agă“ şi un „proin armaș.)
10. Pentru grău, chile

s'au luat de s'au:dat

una

sută unsprezece,

măncare ostașilor,

ni l-au

ce

l-am avut

în

Cămpulungu,

plătit dumnealor ispravnici

Muşeel, chila de grău căte tl. 10, priimină toți bani în măna, noastră. ..
:
„Neculae ot Slăveşti.
D. Bădica ot Costeşti..

din

şi

sud

1188, Oet. 20.

D. Bebu ot Oarje..
Ilie ot Corteşti.

Ghinea, Eveeale ot Căpulogu.
Paraschiv ot Broştenii.
|
Tudosii Arnăutu ot Suhaia.
ul. Sud Argeş. Bani ce s'au chieltuit la trebile ostaşilor din rămăşiţurile. de
harţi (sic) de zaherea şi din: 3=ti seamă, cum arată; 88, Iunie 17.
(Brutari bucureşteni
şi pământeni, măcelari pământeni.)
Făcutul şi dresul
cuptoarălor de păine ot oraşu Argeș i Piteşti... S'au cumpărat coase ot Curtea-de- Argeş...
S'au 'cumpărat catran la Curtea-de-Argeș pentru tunuri... S'au cumpărat site pentru
cernutu făinei la Curtea-de-Argeș şi la Piteşti pentru trebuinţa olacurilor i la tunuri şi
gephanele... S'au dat leafa lui Cara Meemet, păzitor magazii (şi alţi Turci păzitori).
12, Oraş Cămpulung.

Perilipsis de socoteală semi
a treia, cum arată; 1788, Jul. 22.

572 tl., suma de seama a, treia pe l[ula[e] 130, po tl. 4 vechi, afară 'din l|uld[e]
50 ce s'au scăzut după foaia de scăzămănt pentru măcelari, brutari i morari care sluJese la trebuinţa oștirii... 20 tl. pentru 10 bucăţi astari la trebuinţa oştirilor celor răniţi
şi morţi, 2 pă 8 trăisti Ja dumnealui 'Tufecei-Başa, pentru cai tunurilor prin Dinul Mocanu,
360 pentru 18 cai orășăneşti po tl. 20, care cai au murit purtănd olacu de
cănd au venit oastea în oraş şi pănă la înapoierea 'lor în 'Tărgoviște, fiindcă pănă
atunci nu mai adusese dumnealor is. cai după la judeţ, ci tot ai orașului au fost de olac,
20 să scade sămbriia judeţului.
- 10 sămbriia logofeţ, de oraşul (sic) (iscăleşte judeţul).

13. Oraş Cămpulung. Porilipsis de socoteala

sămi

haratului de ][u] d[e| po tl.

G, 60 vechi, cum arată; It. 88, lul. 21.

:

1170 capete pe lude 180.
117 răsura la leu bani 12.
Dat vătăşăi la judeţul Iorga cu răvaşu lui (nume: Mitu rFoglovan, Miţu
Purece, Neacşu, Radu Bischiu (?), Stanciu "Pocică, Matei Tărăţă, Radu Măloşanu). Dat
pă lemne la ascherlii pe cară 16.82, earu- po bani 24, neajungăndu-se lemne din carăle
ce să aducea de oroşani.
14.

„Tasil“- de

la

iserdeanghesti

Astazfuraa: (sic), ftora

Belinaşului- zadea“

(şi „doao chile dă Ruş“) (30 Septembre).
15. Vitele ce s'au luat din plaiul Prahv. şi s'au tăiat pentru trebuinţa oştirilor;
1188, Oe. 25.
Vact

30
26

25

oi

125 Băneştii.
401 Cămpina,

.
..
Stole.

98 Cămpina Lupoianului.
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22
11

69 Proviţa.
55

Poiana.

13

303 ' Breaza.

38

172

Brebul

mănăstire.

Gl
16 Urleta,
55 265 Comarnic,
32 155 Cornul.
6
38 Secăriia,
37 125 Brebul meg [iaşi].
3 42 Teşila, i Păseari.

1 25 Şoprile.
16. 29 Februar

1788.

„Isuf Aga

capichehaia“

primeşte

o

sumă

de

la

„dum-

lui biv. Vel. Med]. Dimitrache, ispravnie ot sud Vlaşea, pentru cheltuiala salahorilor.
11. Sud Argeş.

Perili psis de

_căţi bani s'au luat din seama, haraciului; din zahereăi

de bani breslelor de pervii seamă şi din treti seamă, cum arată în jos; 1788, Apr. 19...
S'au dat leafă dumnului Usein
bratari. bucureșteni ... S'au dat
brutari ... S'au dat simbriia la
cumpărat 20 ocă fier, care s'au

Uzum-aga cu doao taguriluri ... S'au
lui Ene. Arnăut, brutariu ... S'au dat
şase Yobani ce păzescu oile și vacile
primitu la dumlui Sali-aga la Argeş

cănd au făcut gephanelile la Curtea-de-Argeş.
18. Perilipsis de socoteala cheltuelii
Sterie căpt. taingiu ....

ostașilor ce s'au

aflat

dat leafă la şase
Ghiţului vătaf de
dă beelic ... S'au
... Sau chieltuit

aici, cum

arată,

19. Plaiul Teleajenului dă 700 taleri, 60 bani; însă pentru aceşti bani au dat
şaptuzăci de vaci, po tl. zece pentru rămăşiţa, zahereli ... și, tăindu-să aici, la Văleni,
au dat -la tainul aşcherliilor.

(14 lunie 1788.)
20. Acelaşi dă 1.383 lei, 80. bani, în 137

vaci,ttăiate la Văleni

(aceiaşi dată).

21. A deverinţă că plaiul Prahorei a dat 368 vaci, "1589 oi, tăiate la Câmpina;
isprăvnie Ibrictarul Nichita. „lar pieile vacilor şi oilor le-au luat lăcuitori. Cu adeverinţă că Domnul a îngăduit plata „rimășiţurilor“ în vite (26 Iunie).
„ Sud Muşă. Catastih de oi i vaci şi cai ce s'au dat dintr'acest judeţ pentru
treaba ceia din Cămpulung, cum înnăuntru arată; 88, Iun. 18. (Pe plaiuri şi sate.)
23. Sud Muscel. Rimăgija fănului i a lemnelor a somei ce mai arată în judeţ,
cum arată; 88, Dechv. (lista satelor).
24. Sud. Mehedinţi. 89. Erestractu de rimăşiţa grăului şi fănu, lemnele ce s'au
luat, -bani din orănduiala lui Oct., cum înăuntru arată (lista de sate: şi. Tihomirii;
iscălit: Mih. Stol. biv Vel Pah.).

25, Sud Dolj.

Perilipsis de socoteala

zaherelii

mei, orănduelile din anul trecut; 789, Avg. 18.
26. Orănduiala, de cai mezilurilor ce s'au
și Fev. 13. (389 de toţi) (pe sate.) Gheorghi Vel
21. Condeile ce sau cisluit într'acel judeţ
porunci log. 89, Argt. ... 5 cai din orănduiala

de grău i orz i făn şi lemnei

făcut pe la județe și ca cebucii,
Capn.

Fer.

al Prahv. mai mult piste coprinderea
cailor ordii Mării Sale lui Vodă... 2

cai din plaiu, de cei de tunuri ... S'au cisluit pentru conacul mosafirilor.

II.
Scrisori cu veşti, complectând pe cele greceşti, sânt câteva:
1. Cu multă plecătune închinăndu-mă, sărut cinstită măna dumt...
“Cu prea-plecată scrisoare înştiinţez dum! că la aceste plaiuri cu ajutoru lui
Dumnezeu să află bine pace, de la nicio parte niciun fel auzire înpotriră nu să află
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nici să simte, linişte şi între Lăcuitori să află, cu toată silinţa spre cele ce să cer de la
Visteriia Mării Sale lui Vodă, niei de seferlii fugari a veni prin munte pănă acum nu să

aude nimic; paznici

am pus şi la Podul] Laclullui

în plaiu Rămnee, şi să află zioa şi

noapte. cu mare privighere, la un loc de Milcov, i, la Dealul Lung găsind un loc, încă
au mai făcut tot în poteca ce au fostu gătit seferlii de trecea pe la Pod[ul) Lacului. Încă

mă aflu cu toată privegherea și silinţa

spre săvărşirea luminatelor porunei și ale

dumi

ce le am date. Înăuntru încă nicio mişcare în potrivă aici în partea locului, nici la
cetate Brașov n'au putut vedea nici afla oameni ce-i i-am avut înnăuntru, şi acum iarăş
oameni am acold, şi să află privighind și iscodind a afla lucruri adevărate şi vrednice,
şi, îndată ce vor sosi, iarăş voiu înștiinţa.
Mă rog dumi, cinstite Vornice, să faci dum. pomană ca să arăţi Mării Sale

lu Vodă să să milostiveaseă

asupra

scăpătătunii

mele să mi să. plătească

ceia ce am

cheltuit pănă acum cu trimişi ce am avut dinăuntru, şi am şi-pănă acum, fiindcă mă.
aflu omu scăpătat şi cu casă grea, şi am luat bani cu osteneală, ea să nu dau sminteală
luminati porunci a bunului mieu stăpăn (milostivul Dumnezeu să îi delungeze ani
Mării Sale cu fericire în luminatul Înnălţimii Sale Scaun), mai vărtos că vreo lefuşoară

pără acum nu mi s'au făcut, şi mă aflu cu mare cheltuială, adăstănd răvărsarea mili
Mării Sale prin bun(ul] dumi ajutoru şi milostivă aducere aminte, care cheltuială în
doi o 'arăt dumi, şi să am cinstea răspunsu dui.
.

|

Al dumitale

prea-plecată
slugă
Dinul

Vei scrie dumt
| mă

şi duml. boierilor

ispravnici vreo

Poste.' Vernescu.

scrisoare pentru

mine, ca să

ştie,

(Urmează

socoteala.

Şi „doi trimişi ce au fost pănă

la Sibii ... La plăiaşi

de

Bucureşti.)

(Resumat grecesc.)
(Pe Yo.:) Întra cinstită măna dumi Manolache Oreyjulescu] VI Dvornie cu cinste
şi multă plecătune.

2. Prea cinstit dum! Vel Drorlni]e.
Cu prea-plecată a mea, scrisoare
mi i-au venitu o scrisoare de la, omu ce-l
tare, ca orice va vedea şi va auzi din
şi îmi scriecă la Braşov face gătire, grău
ce săntu de obuz le gătescu, poruncă au

poruncă să plece la Fev. în 15
şovu,

iar

tunari și

reghimentu

cu

şase

cai
sute

sănt
de

înştiinţezu dumi astăzi, la 18 ale aceştii luni,
amu înlăuntru la Braşov trimesu pentru cercecele ce vor fi adevărate, să mă înștiinţeze,
să macină şi îl bagă în poloboace, carele
venitu la Braşoru de facu pareane, şi este

zile

ale

de 15,

și

loru. Şi numai cinci tunuri au venitu la Bra-

catane,

şi din

așteaptă

vie

doosprezece

reghimenturi,

Haramsechi

să

şi din Cucu

şase sute

în

de ca-

tane călăreţi într'ales, şi aşteaptă să vie acele reghimenturi să meargă în "Țara, Leşească,
şi în ce locu să află acumu acele reghimenturi nu să ştie. De atasta înştiinţezu dumitale.
1788, Ghen. 18.

Prea-plecatu
dumitale
slugă
Constandin văt.
(Traducere grecească.)

[Vo.:] Întru prea-cinstiti măna dumlui Vel Dvor, Creţulescu cu toată plecăzunea.
(Pecete neagră.)

3. Prea-cinstite

dum.

Vel

Dwornice,

cu

multă

plecătune

sărut

prea-cinst.

măna dumi..

“- Cu prea-plecata mea scrisoare înştiinţez dumi, la cetate în Braşov au început
a face gătire, şi semnele sănt

de plecare oștilor. Au început a măcina grău şia-l

aşeza,

XV

în poloboace. Carăle la
Au venit şi 5 tunuri, şi
Să .simte că dă spre Țara
şi aşa umblă vorba că
,
OR
Neamţului ce să găteşte
dumitale.

1788, Ghen. 20.

obuzuri siint gata; lucrează şi la parcane cu mare grabă meşteri.
gătase și tunurile cetăţi; aştiaptă oaste să vie şi de la alte locuri.
Leşaseă o să meargă înpotriva oștilor Înpăratului nostru turcesc,
pănă la Fer. 15 să să afle în Țara Iueşască atastă oaste a
A
eo
ae
o
să plece acum de aici, din partea vecinătăţ
ii. De atasta înştiinţă
z
Pa
.

Prea-plecată dum!
slugă
a
Andrei. Vor.
(Traducere grecească.)
e
?
CNE
pu
._
Întru prea-cinst.
măna dum. ” Vel Dvornicu
cu toatăsu plecătunia
să săsa închine;
(Pecete neagră.) |

|
-(Y0.
(Vo)

3. Un raport de ispravnie (semnătura greacă), pe lângă ştiri despre zaherele, are
şi această parte istorică.: „Judeţul tot s'au îngrozit, căci vrășmaşi din Coziia s'au înmulţit şi din tas în das să înmulţesc, şi strejile sau apropiiat de Rămnic, şi ne-am pierdut
minţile, neştiind ce să facem cu toţi oroşani, numai D-zeu să-ş facă milă“. Și postscriptul
grecese anunță: 4 dzăwo sis by ăpy. Xa, îjrot tă cd sos: 2ziwrjasy azb ag (sic)
wsyăm 85yaus 2y0pây pă mânia, za vază Gvp.zspaoua Tuzopody ape. vă pozrjdody; pă
zspobaovizn (sic) ris vpăzo. („Şi de sus către dumnealui Spitarul, adecă pe la Piteşti, s'a
mişcat. de ieri mare putere de dușmani cu tunuri, şi după chibzuire pot mâne să bată;
cu cea trecută (?) îţi scriu'?).
d
„(V9,:) Oinstitului şi al mieu mai mare duml. Theodorache Adibzaadt biv Vel

Clucer, caimacam(ul] Craiovei, cu cinst, şi plecă.

(Pecete neagră.) :
"4. Prea-Înălţate Doamne,

Înştiinţez Înnălţimii Tale pentru puţini Nemţi
şi,

aflăndu-să

dumnealui

Sărdr.

Marco,

ispravnic,

ce au venit

şezători

la

Coziia firă veste

acolea, cu .neferi Newmţilor

co-

prinsu, şi șezind vreo patru zile acolea, la mănăstire, astăzi, la 19 ale aceştii curgătoare luni, au plecat iarăşi fnnapoi, rădicănd şi pă dumnealui Sărdr. tot cu dănşii. Din
mila, lui Dumnezeu despre altele este bună pace. Pentru paza plaiului întoemai după
luminatele porunci sănt următor, Și nu lipsii de a înştiinţa Înnălţimii Tale.
-1188, Fevr. 20.
e
Robul Mării 'Tale
Todorachi, văt. de plaiu Coziia sud. Vălci.
(Pecete neagră.)

|
5. Cu cinste şi fiiască plecăciune închinăndu-ne, sărutăm cinst. blagosloritoare
dreapta preasfânta.
“
"
Înştiinţăz Preasfinţii Tale că zapcii plăşi Oltului între alte catastişe ce ne-au
trimes de nişte jafuri ce s'au făcutu de ostașii dumnealui Carh-Abdi bimbaşa Nicoopoianu,
cănd venia aici la Rămnic şi apoi, ajungăndu-l luminata poruncă domnească ca să să
întoarcă înnapoi să meargă la Craiova să să înpreune cu oastea de.acol, la intoarcere
s'au făcut mai sus numitele jafuri, între care catastişe ne-au trimis şi acesta al părintelui
iconomului

de la Drăsăşani,

care

iată că-l

trimiserăm

la

Preasfinţ.,

ca, de vei socoti,

să o arate Mării Sale lui Vodă. Făcurăm şi noi atastă carte către Măriia Sa din partea
noastră, ci, de să va socoti de Preasfinţ., să va da Mării Sale ori finţ., ori prin dumnealui Vel. Vist. Și cum imilostivu Dumnezeu îl va Iumina. De atasta înştiințăn, și
săntem,

(Două

188, Mai 6.
al Preasfinţ. plecaţi fii sufleteşti
iscălituri indescifrabile.)

6. Paşaport domnesc ncăpitanilor după la menziluri“ , pentru un lipean, „mergănd
la Nicopie“: a i se da, din menzil în menzil, cal şi surugiu.

(12 Iunie 1788.)

“1. Iulie 1788. Radul Budişteanu arată lui Vel Vistier prin Toma căpitan Rachita, „mumbaşir la schela Zimnicilor“, pentru zahereă trimeasă „dumnealui cinstitu binbaşă Belinașul aici, la magaziia Piteştii“.
8. Prea-înnălțate Doamne,

“- Cu prea-plecata, mea scrisoare înştiinţez Mării Tale că, scriind Costandin Ciohodar
toare
nicul,
care
făcut
Avgt.

cu luminată porunca Mării Tale mumbaşir pentru lucruri mișcătoare și nenișcăale unui Toma, ce au fugit la vrăjmași, s'au dovedit după arătare lui Petre posteljăluitor, că are o vie în dealul Valea Crăngului dentr'acest judeţ Secueni. Pentru
am orănduit pe Lupul boeriuaş mazălu, înpreună cu alţi moșneni înprejuraşi, de au
cercetare faţă cu Costandin Ciohodar şi cu Petre jăluitorul. (Cercetare.) 1788,
11. Al Înnălţimii Tale prea-plecat slugă:

Petre (?) Med. (Traducere grecească.)

9. Prea-înnălţate Doamne,
Cu prea-plecată, scrisoare înştiințez Mării Tale pentru Untosul otuzbir-bulue de
la Gomotorit (sic), că nici într'un chip dă satele judeţului acestuia nu-l pot a dăzbăra,
ca să să părăsească a nu mai trimite să ia oameni cu muieri cu tot şi să-i treacă de
„eindea; la dumnealui capichehaia dă la Diiu am scris; dumnealui iarăş au arătat pă la
locurile ce s'au căzut şi i-au poruncit a nu să mai amesteca, şi el nici cum nu. să dezbară. Acum, dă la Coşmir şi de la Branişte au luat căteva seme (?) şi le-au trecut dă
cindea, cum și de la alte sate, după cum îţi va spune și Abdi, Tataru Mării Tale. Pentru
care mă rog Mării Tale ca să-i serii şi Măriia Ta unde să va, socoti de Înnălțimea, 'Ta,

cu să-i vie de hac şi să-i poruncească, ca să nu mai facă un lucru ca acestaşi şi pă cei ce
i-au luat, să-i treacă iarăş dincoace, căci cunoscut este că nici prea-înnălțatului Vizir nu-i

este priimit să spargă un judeţ şi să treagă (sic) satele dă decindea, în vremea ce şi țara
atasta este tot a prea-puternicului nostru Înpărat. Apoi cum va fi mila Mării Tale.
1788, Sept. 10, Cerneţi.
Al Mării Tale
prea-plecată.
slugă

10.
21
Domn, „de
orânduiala
oameni de

Mih. Ștucă biv căpitan.

(Resumat grecesc; scriitorul e ispravnie de Mehedinţi; pecete neagră.)
Decembre 1788. Gheorghie Sărdar către Marele Vistier, pentru ordinul de la
s'au pus şi mănăstirile judeţului acestuia ca să dea zahereaoa şi oile din
de al doilea de la Oer.“. Trimete la Tismana, „socotindu că va fi nescarura
ai mănăstirii acolo, căci egumenu ştiut este dumitale că este dus în Ţara

Nemţască, şi, întorcăndu-să trimisul nostru,

au arătat că pe niminea nu au găsit acold,

moşiile mănăstirii iar săntu asupra, isprăvniceilor ce s'au orănduit din porunea
lui Vodă de dumnealor trecuţi ispravnicii, care de căţ bani, de ce venitu au
acele moșii, s'au dus isprăvnicei de şau dat socoteala la duml. Paheu Ioniţă
la Craiova. Ci mă rogu dumitale ca să arăţ Mării Sale lui Vodu de a mi să
runcă, ca, ori pe isprăvnicei să apucu, să înplinescu zaherelile acestea, sau să
de a nu fi eu încărcat

la Visterie

cu zaherelile

Mării Sale
eşit după
Mardagiu,
trimite posă rădice,

acestea.“

(Resumat grecesc.)
11. După dorita dragoste,
Dorita scrisoare am primit şi, înțelegănd
vind pre

Dumnezeu,

din

a căruia

tragi şi acum, eu ştiu foarte
facem, soro? Si mulţumim lui
că pentru păcate sănt acestea,
pentru venirea, mea, cum serie

milă

mă

că eşti sănătoasă, m'am

aflu şi eu sănătos.

lar

bine, că şi eu aici asemenea am
Dumnezeu şi cum vom putea să ne
Şi iată îţi scriu, Mariuţo, să nu
un prietin, că, de va mai supăra

că

bucurat, slă-

ai tras

necaz

și

pătimit. Numai ce să
chivernisim, că să vede
mai faci lucrare cuiva
cineraș pe Măriia Sa
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pentru inine; va să mă aducu la mare turburare, să
nu mi să pricinuiască cevaş; ci, pentru
Dumnezeu, fereşte-te, nu mă supăra, nu mai pomeni, că
nu-mi aduci vre o belea la capu,

Cum vă vrea Dumnezeu rnă voi strădui, pănă cănd mi
închin cu plecăciuneŞi
. fii 'sănătoasă. '
1789,
Ghen. 9

să va, erta păcatul. Sori-mei mi

|
-

"Al dumi dorit soţ
Joan biv Vel Păh,.

„(V*:) Doritei meale soţii Mariuţi Margoaicăi Păinicei (sic/), cu dorită dragost
e să să dea.
(Pecete ruptă.)

Ma

12. După frăţeasca dragoste,

Frăţeasea

scrisoare a dumitale

am

priimit

N

şi toate arătările

|

ce mi

le arăţ dum.

pentru pricina socotelilor le-am înţeles, enm că la socotelile ce trimit boeri
ispravnici de

sami s'ar fi văzănd multe .condee arătate de ispravnici făr de sinetur
i şi pentru ce. să
să înzăduiască a le arăta, şi să nu să apuce .să înplinească? Arhon Stolnic
e, dar cum
pot să-i apucu, în vreme ce din Visterie poroncă nu am, cele ce sint priimit
e şi pentru
cele ce nu să priimescu pentru.în cu (sic). Ispraynici îmi sta, înpotrivă, cu cuvănt zicănd:
„Visteriia că[nd] le va ţinea în seamă, atunci vor răspunde“, Ci trebueşte atastă alegere
Visteriia
să o facă și să-m dea. poroncă: pentru cele ce nu sint priimite, să-i apucu să înpline
ască,
şi, atunci cind .nu voi urma, poronei, să. mă. învinovăţit (sic). Şi, pentru acest fel de pricini

ceale multe arătate sănt la, socotelile Mehedinţilor, unde au fost ispravniculu căpt. Mihai

Ştucă, carele, fiindcă din poronca Mării Sale lui Vodă îiaste chemat la Bucureşti,
au şi
plecat de vine; ci, viind, îl va apuca Visteria la socoteală, după perilipsis al său
ce-l]
are dat la Vist., şi să vaarăta ceale priimite de Vist,, și pentru ceale ce nu să vor
priimi
să va apuca de va înplini. Că dum. au fost isprănicel de zahereaoa, ot Fev. şi pănă
la pervii

seamă. M'am pliroforisit şi pentru cererea venirii meale, după cum îm serii dum. pricina,
şi mă

rog ca să nu mai

faci vre 0 cerere,

ci să

rămăe jos, şi cum

voi

putea

mă

voi

lupta, aici, pănă cănd Dumnezeu îş va face milă cu mine. Cărţile amăndoo, atăt de
neam,
căt și de postă. le-am priimit, și voi înplini bani şi îi voi trimite; însă pentru cea
de
neamuri să va împlini după cum îm serii dum., iar pentru cea de postt.
iaste foarte
pipărată, şi acela iaste om scăpitat; de s'ar putea măcar cu 100. Și atasta
iar supărare fac dut, pentru sărăciia, lui, de să va putea a să catorthosi, iar, cănd nu să va
putea,
încredința, că îini caută a da de la mine, numai pentru că am apucat de am
făcut supărare dumi, cu părere de ştiinţă ce ştiiam că mult pănă la 100 va fi. Mai
am o
belea de supărare:

unul din boeri

de să va putea isprăvi
dum.

Sau,

în ce

chip va

de al doilea

face cerere

prin dum. Vel Cămăraş cu tl.
fi, ini să va da

de o boerie,

1000, voi avea

în ştire de către

dum.,

pentru

adică

sărdărie:

răspunsu de la
a nu

mai

face

Neneiulescul biv

Vel

supărare nimeni de venirea mea. Scrisei şi soții meale ca să să tragă a nu mai. supăra
pe oameni. Dar mă rog şi pe dum., de vei avea vremea te întălni, îi spune şi din gură
ca să nu mai

facă .nimănui

supărare

de atastă

cerere,

şi rămăn,.

1789,
Ghen. 8.
Al dumi ca un frate
loan biv Vel Pah.
(VO:) Cinst. şi al mieu ca un frate, dumnealui Constandin
Stolnic, cu frăț. dragoste şi fericită sănătate să să dea.

(Pecete ruptă.)
13. Prea-înnălţate Doamne,
Înştiinţez Mării Tale că, fiindu miluit de Măriia “Ta ispravniculu la judeţul
sud
Mehedinţu, în cătă vreme am avut tovaroş pă căpit. Mihai Ştucă, m'am aflat slujind
în ordie,
lăngă slăvitu Sarascheri Hasan-Paşa cu porunca prea-innălţatului Vezir. De căn dau
venit dum-

nealui Sărdaru Eschi-Stambola, iarăş m'am aflat slujind prin judeţi, după rămăşiţurile za-

herelelor cu luminată porunca Mării Tale, dar, Şi cănd m'am aflat slujind la Cerneţ,
dumnealui
Sărdarul nu m'au avut toraroşi, ca să caut treburile de-a valma, după luminată porunc
a Mării
52220, — Iorga, „Hurmuzaki“, XX,

UI
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Tale, ci multe luaturi și daturi le-au tăinuitde mine, ci treabă în mănă nu-mi dă, ei
să fereşte căt poate şi, 'pe de altă parte, zice că 'nu.are: tovaroşi ca să poată ajuta. Eu
pănă astăzi la 'nieio slujbă sau. treabinu am fost ca să fiu eu harnie a o scoate la cale,
eum şi la ordie slivitu sarascher şi toţ seferlii s'au mulţumit de slujba mea. Când s'an

arsu Meh[aldiia; dumnealui
i-an dat Măriia

s'au. dus la Dii şi

Sa Suleman-Paşa

şi-l ia de la Cozal oamenii, fân

de paza

pănă nu au

Cerneţului,

şi lemne cu bani,

aflata de 4

carele s'au

bimbaşi ce mi

poruneit

tainu

lor să

dumnealui de la Dii nu au venit, şi

numai eu cu doi beşlii am şăzut în Cerneţ; la Noemr. Î, am eșit în judeţ şi în cinci
zile am pornit oameni din Blahniţa-de-sus i de jos “cu bani pentru zahereă şi, mergănd
la plasa Cămpului, în 11 zile am înplinit 33 pungi de bani, bani de zaherele, de făni de
lemnu,

şi i-am.

trimis la Cerneţi,

încă de la Noemv.

18, afară de bani

ce s'au luat de la

celelalte zece plăşi. după zahereao noo i veichei făn i lemne şi alte luaturi care le-am putut
afla; care aceşti bani de la Cămpu duml. au socotit a nu-i şti eu; care din răvaşu ce
serie către zapciu şi din scrisoare ce scrie mie, scoţănd copiile, trimisăi. Cetindu-să, te
vei pliroforisi

Măriia

Ta de dreptatea

dumisale,

că răvașu s'au scris din Cerneţi, iar nu din

Calafatu. Luaturi din județ sănt multe, care nu crez să fie arătate Mării Tale, pentru că,
l-am văzut că .s'au scărbitu unde am cercetat prin judeţ, de luaturi. Zahereao

noo de orz

toată, s'au luat bani, pă o mie chile a Fetislamului cu o miie de lei..., de patru mii ce
s'au ținut sama loru în samă, pă unsprezece mii noo sute optzăci şi noo s'au luat căte...
mii de baniţă, pă opt mii şapte sute şaizăci. şi. cinci baniţă, ce au fost să-i dea în natură, o un... de baniță le Cerneţi, şi s'au cisluit mai multe baniţă. Pă grăul nou s'au
dat poruncă zapeiului Costache căte tl. 2 şi doi şi jumătate pă baniţă, pă grâul nou s'au
dat poruncă zapeiului tl. să ia.pe sută, să-i trimiţă la Cerneţ, care unele sate au şi
plătit doo mii noo sute noozeci și patru bani pă grău şi cinci mii şapte sute cincizăci
bani pă orzu, de la patru plăşi, ocoalele amăndoo i muntelei Baia, cum s'au împăcat
dumnealui

cu dănşi.

Dumnealui

știe că am

şi căte şase lei făina, sute de ocă;
doi lei şi doi lei şi jumătate caru.
Şi alte luaturi care în doo rănduri
Mării 'Tale, ea, ori să fie luminată
la oricine să treacă

socoteala

auzăt

şi eu că ar fi plătit

căte zece lei orzul

fân iarăş s'an văndut în Cerneţ și la Ada-calesi căte
Unt şi făina iarăş am văzut vănzănd la Ada-Calesi.
eu am înștiințat dumisale Vel. Vis. ca să arate
porunca Înnilţimii Tale ca tot luatu din judeţ şi datul

şi prin ştiinţa mea, de cănd

sănt cu dumnealui

pănă

acum,

ori să mijlotască către Măriia Ta să orănduiască alt ispravnic în locu mieu, ca să nu caz
în vre o-urgie, şi, niciun răspuns neluănd, am venit aici, în Craiova, de am năzuit cu
acestă scrisoare la Înnălţimea Ta, şi iarăş sănguru m'am întorsu în judeţ, numai cu doi

fetori ai miei, nevrănd să-mi dea niciun slujitor ca să es în

judeţ. Şi, aşteptănd

lumi-

nată

ispravnie,

lumi-

porunea Mării

Tale

ce să fac,

că el îm

zice că eu sănt

şi eu am

minate cărţ ale Mării Sale (sic); însă şi iarăş făr de luminată porunca Mării Tale nu poci
să es din judeţ. Iar anii Înnălţimii Tale să fie de la Dumnezeu mulţi şi fericiţi.
1789, Ghen. 8.
|

Al Mării Tale prea-plecat slugă
Chiriac (7) Clucer.

IV.
Isprăvile lui Mavrogheni trecură şi în cântecul popular. Un călător german,
Bartholdy, pomeneşte pe acela în care Vodă apare la un ospăț cu patru sute de
musafiri, în care își laudă sora, iar Sultanul, care pune rămăşag c'o va seduce,
îi trimete doisprezece catâri cu daruri.

,

Oricum

Ss'ar judeca atitudinea aceluia din. care

Hope

(c. 1770— 851),

romanul său celebru, Anastasius?), a făcut un tip legendar atribuit şi lui or
care l-a admirat şi de pe urma căruia i s'a zis autorului „Anastasius“ Hope,
1! Voyage en Grece, traducere de A. du 0", Paris 1867, II,.p. 139 și urm.
2 Anastasiu, or memoira of a moderu Greek critten at the close ot the 18th
3 Encyclopadia Britannica, UI, p. 638.

century.
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cercetarea

acestor hârtii, ca şi, mai

ales, a

materialului

grecesc

dat

în paginile

ce urmează, arată precisie, muncă, simţ de răspundere şi grijă de banul
ţerii
unite cu irica, de cel care ţine buzduganul pedepselor. Ideia că epoca fanariot
ă,
na fost decât un jat confus al unor oameni străini, veniţi să se îmbogăţ
ească
prin toate mijloacele trebuie părăsită.

Iar memoria Domnului care a făcut faţă cu neadormită veghere la o situaţie
aşa de grea, izbutind a-şi crea o armată, cu care a cucerit Moldova
Şi era gata să

răsbată mai adânc şi în Ardeal, al cărui pământ l-a şi, călcat,

chemând lumea, fie şi

de-avalma, făra deosebiri naţionale, la libertate, merită să fie curăţi'ă
— oricât
,
sângele i-ar fi fost străin, — de clevetirea mahalagiască a contemporanilor, ca și
de caricatura fără spirita foiletoniştilor din timpurile noastre.

Nerecunoştinţa ucigaşă a Turcilor, cari i-au vărsat sângele Ia o răscruce de

drum, ar ajunge, de altfel, singură ca să-i

tele lui şi pe înţelegerea vremilor!.
.

câştige o altă preţuire, sprijinită pe fap-

,

! Ca cât 1 se arată inferior, în altă vreme, Vodă-Carageă,
po care le urmăreşte, prin cifro în maro parte neînţelesc, cu toate
nuieşto și caută să impiedece întrizilo contra lat!

preocupat de singurele sale interese,
mijloacele unei întelizențe care bă-

)

TABLA MATERIILOR
C. 1560. Muntele Sinai. Călugării de la Muntele Sinai către Ruxanda
, Doamna Moldovei, mulţămindu-i pentru ajutorul ce au de la ea şi de la familia ei. No.
1, pag. 1.
C. 1590.

:

Egipt. Meletie Pigas, Patriarh de Alexandria

şi vicariu al Scaunului

ecumenic

(sic),

către
Petru Şchiopul, Domn al Moldovei, mulțămindu-i pentru scrisoar
e şi arătându-i că voia să-l
vadă, dar a, fost rechemat la Constantinopol de Patriarhul Silvestr
u al Antiohiei, care se îndrepta într'acolo. No. 2, pag. 2,

De la 1577. Călugării de la Meteore cătra Mihnea-Vodă al “Țării-R
omâneşti> , pentru o cerere de ajutor,
.

cu pomenirea, binefăcătorilor, de la Neagoe Basarab. No. 3, pag. 3.

1631,

Egipt: Gherasim, Patriarh de Alexandria, către Corneliu Haga, ambasador
al Olandei, despre
- trimiterea, în: 'Țara-Româncască a preotului Ioanichie pentru
supraveghiarea, proprietăţilor sale

. acolo, iar de acolo, poate la Moscova,

ca să ajute

la nevoile

din

causa

„tiraniei

nici“ (zSuzouey văp adzby ueră sis ovynâsias adrod eiş Bhayiay sis întors
„pa Sxst zpaypuăzmy, Ezsiday 63 (si 6 Obs Govepyijsst) zai mepatzăpw ri
6dăy
Mosyofius). Nr. 4, pag. 5.

1631,

Egipt. Gherasim, Patriarh
„ metere

desoli.

No.

5, pag.

de Alexandria, către Daniil, Mitropolitul
6.

stăpânilor

de

piv ây dy EyoEazevsty pâp! ris

de Serres, despre o

tri-

IN

1631, | Egipt.

Gherasim, Patriarh de Alexandria, către preotul Arsenie, trimes în “Țara-Românească,
despre reaua, stare a ortodoxiei egiptene şi trimeterea preotului Ioanichie. No.
6, pag. 6.
C. 1631, Meteore. Călugării de la Meteore către Vasile Lupu, Domnul Moldovei, pentru
ajutor.
No. 7, pag. 7.
1641,

17 Tanuar. Constantinopol. Pomul Patriarhiei ecumenice, trimes lui Vasile- Vodă
Lupu, în afacerea, certei lui Gherasim, Patriarhul Alexandriei, cu călugării de la Muntele
Sinai. No. 83,

“pag.

1645,

16.8,

10.

:

”

10 August, Iași. Vasile-Vodă Lupu
Alexandriei. No. 9, pag. 12. |

către Sinaiţi, despre cearta lor cu Gherasim, Patriarhul
|

“Iunie. „Memfis“ (Cairo). Scrisoare sinodală către Vasile- Vodă Lupu în cearta Patriarhiei de
Alexandria

- 8 August,
Ioanichie,

cu Sinaiţii. No. 10, pag. 16.

[Iaşi]. Vasile-Vodă Lupu către Patriarhul
Patriarhul

Alexandriei.

No.

Ecumenic,

despre cearta

Sinaiţilor

cu

11. pag.

8 August. Vasile-Vodă Lupu către Patriarhulde Alexandria, Joanichie, aespre cearta cu călugării sinaiţi. No. 12, pag. 25.
după 8 August. Mărturisire a Patriarhului de Alexandria, Ioanichie, faţă de înrâuririle lui
Vasile-Vodă în chestia Sinaiţilor. No. 13, pag. 98.
"18 Decembre. Ioanichie, Patriarhul ecumenic, către Patriarhul de Alexandria, despre afacerea
Sinaiţilor. No. 11, pag. 30.

ce a
„După 18 Decembre. Arhiepiscopul de Sinai, Iosif, către Patriarhul de Alexandria, după
15,
No.
iea.
ce
ile
îndatorir
cu
Cairo,
la,
căpătat voia sinodală de a liturghisi în metohul de
pag. 32.
Bucureşti. Gherman

de Nissa către un dascăl

Eugeniu,

despre

moartea

lui Alexie,

Țarul

sol și la Domnul muntean,
Moscovei, care pregăti războiul cu „barbarii“ turei şi trimesese un
şi

negocierile

despre

10 Martie. Dionisie,

de

Patriarh

16, pag. 32.

No.

pace.

de Constantinopol,

către Şerban-Vodă

Cantacuzino,

despre ce-

rerea, de restituire a, Mitropolitului Teodosie, trimeţând peniru cercetare pe Marele Lootăt Ioan

1680,
1680,

Cariofil şi pe Anania, Mitropolitul de Maroneia. No. 17, pag. 33.
pentru ajutor,
11 Januar, Iaşi. Patriarhul Partenie al Alexandriei, venit în „Vlahobogdania“
înface dascăl pe „Zaharia 'din Iaşi, om cinstit şi între cei învăţaţi prea-învăţat şi foarte bun
nopolei,
Constanti
Galata
în
învăţat
şi
drept
u
tre studioși, care a predat cuvântul lui Dumneze
și înţelept“. No.
supt. Patriarhia prea-sfinţitului fost Patriarh ecumenice chir Dionisie, pios
18, pag. 37.
de Alexandria, recomandă pe
11 Mart. Bucureşti, mănăstirea, Mihai-Vodă. Partenie, Patriarh
pag. 37.
Meletie, fost arhiepiscop de Ohrida, care călătorește pentru eleimosină. No. 19,
pe vremea,
11 Mart. Bucureşti. Partenie, Patriarhul Alexandriei, venind în Țara-Românească
„prea-evlaviosului şi prea-strălucitului Domn, domnul.o Şerban Voevod, la Bucureşti“, nu„cel întru Duhul
meşte, pe lângă epitropul popa Partenie, la Slobozia Segareii epiirop pe
între
- Sfânt prea-dorit şi iubit fiu al Smereniei Noastre, prea-cinstitul şi de prea-bun neam

„boieri Marele Postelnic, domnul nostru Constantin Brâncoveanu“. No. 20, pag. 38.

1680,

de ctitor cedat,
3 Iunie, Bucureşti. Întărirea de Patriarhul de Alexandria Partenie a dreptului
de Elina, Cantacuzino, la -mănăstirea Cobia, fundaţie a lui Radu- Vodă, Şerban, nepotului ei,

Pârvu Cantacuzino. No. 21, pag. 39.

1680,

1681,

6 Iunie, “Bucureşti. Partenie, Patriarhul

ban-Vodă Cantacuzino (Cotroceni). No. 22, pag. 41.
vă18 Novembre. Declaraţia, viitorului Patriarh de Constantinopol Dionisie, prieten al Elinei,

duva, lui Constantin Cantacuzino Postelnicul, cu privire la ce înţelege a se facd din moșiile ci,
mergând: ea

1683,

Alexandriei, pentru ctitoria din Bucureşti a, lui Şer-

la Locurile

Sfinte.

No.

23,

pag. 43.

Maiu, Iaşi. Partenie, Patriarhul Alexandriei, către "arii Ivan ţi Petru Alexievici, arătând ce
ui
datorii a făcut'lo, suirea sa în 7186 (1678), iar după moartea, la 7188 (1680), a predecesorul

la, solul muscăsău, Paisie, a trebuit să se împrumute peniru îngroparea lui, aşa, că, aflând
se îndreaptă
Teodor,
"Țarul
lese Procopie, fiul lui Bogdan Vozniţin, scrisori de la tatăl lor,
Moldova, ca să nu păţească
„către fii pentru un ajutor bănese: venind către ei, a fost oprit în
Sava
de la 'Turci ce păţise Paisie, dar trimete pe cineva, cu trei scrisori: de la cl, de la Sf.
pedin Alexandria şi de la Sf. Gheorghe din Egipt, rugând a se pune pe privilegiul rusese
45.
cetea, pe care hoţii au furat-o pe drum. No. 24, pag.
1683,

Maiu, Iaşi. Partenie, Patriarhul Alexandriei, către Patriarhul Moscovei, Ioachim, făcând ob-

Apus a biservaţii asupra, crucii cu trei degete şi cerând ajutor ca să repare partea de spre

sericii patriarhale. No. 25, pag. 46.

1689,

prin
Un neiscălit către Constantin Stolnicul Cantacuzino, despre călătoria sa, în Decembre,
despre
acestuia,
al
Germania, pe la un oraş pe care l-a străbătut şi „prea-învăţatul suflet“
Cantacuzino), mângâindu-se cu
durerea sa pentru moartea, „prea-fericitului Domn“ (Șerban
nu. No. 2,
învăţăturile religiei şi trimeţând urări noii Domnii lui Constantin Brâncovea
!
pag. 47.

1692,

anuar.

Bucureşti, mănăstirea

Mihai-Vodă.

Gherasim,

Patriarhul Alexandriei,

către Petru,

nul oare aduce hri„Impăratul şi Marele Cncaz“ al Rusiei, eu cerere de ajutor prin arhidiaco
şi Sf. Gheorghe, cu
Sava
Sf.
e
mănăstiril
la
sovul lui şi alte două acte muscăleşti cu privire
_
N
47.
pag.
37,
No.
pomenirea tuturor rudelor lui Petru, sprijin al acestei Biserici.

.
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1691,

6 Decembre. Mărturie privitoare. la vânzarea casei boierului Hrisoseulo către soţia, lui,
Mărioara, Mavrocordat, cu pomenirea, ȘI a, fratelui ci, Alexandru Exaporitul. No.
28, pag. 50."

1696,

Iunie. Patriarhul Calinic al Constantinopolei către Mitropolitul Teodosie al Țerii-Româneşti,
“Teodosie, pentru ca să hirotonisească. pe Neofit ca Mitropolit de Sebasta. No.
29, pas. dl.

e C. 1100. Gherasim, Patriarhul Alexandriei către Constantin-Vodă Brâncoveanu, despre dorința de a
se face tipografie pentru cartea sa „retorică“, ajutând și fostul Patriarh ceumenie Dionisie.
No. 30, pag. 5%.
”
”
See. al XVIII-lea? Catigumenul Iacov și călugării de la Marca Mănăstire din Meteore, recomandă
Mitropolitului “Țerii-Româneşti pe un călugăr al lor care vine pentru clemosină,
No. 31,
pag. 53.
”
13 Februar.

'Peodosie,

Mitropolit al 'Țerii- Româneşti,

Cesareia, lui Jilip, atlător la Constantinopol,

către

IHrisunt

cu complimente,

Notara,

arătând

Mitropolit

că a trimes

scrisori Mitropoliţilor de Adrianopol şi Sofia; exerciţiu retoric. No, 32, pag. 51.
20 Februar, Teodosie,
despre suirea acestuia

de

două

Mitropolitul 'Țerii-Româneşti, către Patriarhul de Ierusalim Hrisant,
în Scaun. No. 33, pag. 55.

l-iu Martie. ['Târgoviște]. 'Țeodosie, Mitropolitul “Țării-Româneşti, către Hrisant, Patriarhul
Ierusalimului, despre aceiași alegere a, acestuia și despre legăturile lui cu Mitropolitul de Adrianopol şi episcopul de Râmnic. No. 31, pag. 55.
20 Martie, București. Preotul Gheorghe Maiota către IIrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre
moartea Patriarhului Dosoftei, suirea în Scaun a lui Hrisant, cărţile ce tipăreşte şi starea
„de sănătate. No. 35, pag. 56.
9 Septembre.

Constantin

Stolnicul

Cantacuzino

pre starea ortodoxiei, mai ales în Serbia, şi
pag. 58.

un

către

Hrisant,

calendar

Patriarhul

de 'Dyrnau,

ce-i

Ierusalimului,

trimete.

No.

des-

36,

12 Martie. Constantin-Vodă Brâncoveanu către Clement, Mitropolitul de Ianina, despre presenţa acestuia la nunta unuia din fiii Domnului și despre vecinătatea de acum înainte a lui.
No..37, pag. 59.

17 Novembre, Bucureşti. Predicatorul Ioan Avramie către Hrisant, Pariarhul de Ierusalim,
despre plecarea din Veneţia prigonirii ortodocșilor, aşezarea la mănăstirea Sf. Gheorghe din

Bucureşti, unde w'are cinste şi îngrijire, şi nişte cărți de dropt ce trimete. No. 38, pag. 60.
1109,

18 Decembre. Ștefan Cantacuzino către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre
lor amicale şi presenţa tatălui, Constantin Stolnicul, la Filipești. No. 39, pag. 61.

legăturile

20, Februar. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre causele zăbovirii scrisului și reaua opinie ce are de Maiota; cu un post-seript despre alegerea, unui egumen la Muntele Sinai. No. 40, pag. 62.
10

Mart. Nicolae-Vodă

Mavrocordat

către

Hrisant,

Patriarhul

Ierusalimului,

cu

salutări

şi

urări. No. 41, pag. 65.

1710, „30 April. Mihail Cantacuzino Spătarul către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre moar+ twa soţiei şi un dar către Hrisant de la răposatul nepot, Serban Cantacuzino. No. 42, pag. 66.
1710,

l-iu lunie, Bucureşti. Ioan Avramie
ce

i-a

acordat-o

Mitropolitul

către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre ocrotirea

muntean

şi

sarcina, de la Domn,

de a predica în Biserica Dom-

- nească. No. 43, pag. 67.
“III,

13 unic, Iaşi. Anastasie Condoidi către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
despre buna
primire din partea Domnului Moldovei după un drum greu pe Mare, sosirea la Iaşi, tovărășiile

sale și lucrarea ce vrea să înceapă. No. 1, pag. 69.

XXIV
1710,
1710,

22 Iunie, Iaşi. Anastasie Condoidi către
rea, şi. întreţinerea, sa, la Curtea Moldovei.
13 August, Jaşi. Anastasie

Hrisant, Patriarhul
No. 45, pag. 71.

Ierusalimului,

despre

primi-

Condoidi către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre boala lui,

bunătatea Domnului și zăbava, scrisului. No. 46, pag. 74.
1710,

13 Septembre, Târgovişte. Radu Dudescu către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre isî
prăvirea, bisericii St. Sava, şi dorinţa lui de a se: face un schimb
pag. 76.

1710,

23

Septembre.

Constantin-Vodă "Brâncoveanu

către Hrisant,

cu biserica Stelei. No.

Patriarhul Ierusalimului,

47,

despre

corespondenţa lor. No. 48, pag. 78..
(1710,

26 Decembre. Antim, Mitropolitul 'Țării-Românești, către Atanasie, Patriarhul ecumenic, despre lupta, sa contra, lui Hrisant, Patriarhul de Jerusalim, care pretinde a-şi însuși de :fapt
mănăstirile închinate Sfântului Mormânt, îniăturându-se pomenirea la, liturghie a Mitropoli-"
tului țării, No. 49, pag. 19.
15 Tanuar. Constantin- Vodă, Duca

(2 către Hrisant

Patriarhul

de Terusalim,

ll],

17 Ianuar, Iaşi. Anastase Condoidi către Hrisant,
țile sale și schimbarea Domnului. No. 5Ii, pag. 83.

Patriarhul

Ierusalimului,

11],

18 April, Iaşi. Anastase Condoidi către Hrisant, Patriarhul Terusalimului, despre traducerile |
şi predicele sale, despre situaţia egumenilor do la mănăstirile Sfântului Mormânt. No. 52,
pag. 85.

50, pag.

cu

salulări. No.

82.

Mart. Constantin Stolnicul
No. 53, pag. 87.

Cantacuzino

către Patriarhul

Hrisant,

despre

despre

greutatea

suferin-

vremilor.

4 Mort, Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre zăbava, serisorilor şi calendarele ce i se trimct, precum şi despre șederea, la Afumaţi a lui Constantin Stolnicul. No. 53, pag. 89.
13 Mart. Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Ierusalimului,
cut pentru egumenul de la Galata. No. 55, pag. 90,
19

Mart.

Ştefan

Brâncoveanu

a avut și despre cântărețul

către

Jorotei,

Patriarhul Ierusalimului,

Hrisant,
L

despre ce a fămă

Hrisant, despre năcazurile ce

pe care i-l recomandă, No. 56, pag. 91.

26 April. Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre
lor, pacea ruso-turcă şi dorinţa de liberare a, creştinilor. No. 57, pag. 92..

corespondenţa

28 April. Ştefan Brâncoveanu către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre primirea lui
Ierotei, trimes

la, dânsul, şi apropiata, sosire a, lui Anastase din Ianina, învățătorul îraţilor lui.

No. 58, pag. 91.

„ 6 Junie. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre corespondenţa, lor şi legăturile cu amicul comun Ali-Efendi, despre o „viaţă a lui Adam“ de la
Gheorghe Kastriotul şi despre greutăţile vremii. No. 59, pag. 9%.
1712,

9 Tunie.

Toma

Tzulsi,

„socrul

lui Nicolae-Vodă“,

către

Patriarhul

Ierusalimului,

Hrisant,

despre botezul de către acesta al beizadelei și despre schimbările de egumeni în Moldova. No.
60, pag. 98.

1718, Iulie. Mitropolitul Moldovei, Ghedeon, către Patriarhul Ierusalimului, JIrisant, despre rosturile egumenilor de la mănăstirile Sfântului Mormânt.

(1712,

No. 61, pag. 99.

l-iu Septembre. Antim, Mitropolitul muntean, către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre
reluarea, corespondenţei. No. 65, pag. 100.

INV

Novembre, Constantin :Stolnicul Cantacuzino

către -Patriarhul “Ierusalimului,

Hrisant,.

des-

„. „Bre nevoia “Turcului Ibrahim-Celebi, ştirile ce primeşte Domnul, tulburările de la Constanti„Ropol. şi prognoșticurile din „calendar, „No.

63, pag. 101.
ai

: 10 Novembre.

Constantin

Cantacuzino: Stolnicul. către

Patriarhul

pre prietenii lor turoi şi greci şi nemulţămiri politice secrete: No.

1713,

Ie: usalimialui;

Hrisant,

dez-

61, pag. 102.

15 .Novembre. Antim, Mitropolitul : „muntean, 'către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant; despre vechiul conflict: cu el şi tipografia ce se- face la. Constantinopol. No. 65, pag. 105.
21. Ianuar, Târgovişte. Antim, Mitropolitul muntean, către. Patriarhul. Jerusalimului, Hrisant,
despre noua tipografie. din Constantinopol a acestuia,și călători, din: Georgia prin Rusia în
Olanda a tipografului său, „Mihai Iștvanovici. No. 66, -pag, 106.
so
22 anuar,

[Constantinopol]. “Elena,

fiica lui Dumitraşeu- Vodă, Cantacuzino,

către Patriar-

„_hul Hrișant, cu multă rugăciune.ca el să intervie, neputând „serie la „unchii“ ei şi la VodăE Brâncoveanu, ca ea, orfana, acum văduva, gonită din metohul, constantinopolitan. al Ierusali-

mului,

„113,

să fie îngăduită. No,

67, pag.

107.

ag

31 Ianuar. Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul
pre. proorociile ce se fac prin calendare. No. 68, pag. 108.

1713,
* 1713,

Terusalinnuluri,

Hrisant,

des-

30 Tanuar, [Ierusalim]. Un necunoscut către Patriarhul Hrisant, despre nevoia de. a. cere în
favoarea sa un firman împărătesc. No. 69, pâg. Il.
6 April.

Antim,

Mitropolitul

muntean,

către

Patriarhul

erusalimului,

Hrisant,

despre

tipo-

grafia acestuia, de la Constantinopol şi călătoria din Georgia prin Rusia în Olanda a tipografului Mihail Iştvanovici. No. 10, pag. 112.
5 Iulie. Nicolae- Vodă, Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
nea ambasdorului Franciei în chestiile Sfântului Mormânt. No. 71, pag. 113.
24 Iulie. Antim, Alitropolitul

mtintean;” către

deri ale tipografiei sale şi nişte clopote. No.
9 August.

Antim,

prirea, răspândirii

Mitropolitul
cărții

tipărite

muntean,

1714,

12

August.

Mitrofan

tipograful

către

Patriarhul

Ierusalimului, despre

pier-

72, pag. 115.
către Hrisant.

de Mitrofan

tere, cu ştiri despre preotul Avramie. No.
»

Hrisant,

despre. atitudi-

Gregoras

Patriarhul, Terusalimului,
şi despre

un dar. „de metal

despre opentru

li-

73, pag. 116.

Hrisant,

Patriarhul

Jerusalimului,

despre

tipărirea, de

cărţi. No. 74, pag. 117.
Pe la 1714. Ştiri (de la Hrisant Notara?)
Europa în luptă. No. 75, pag. 118.

către Nicolae-Vodă

Mavrocordat, „despre

« 1115,

26 August. Mitrofan tipograful
de tipografie. No. 76, pag. 119.

* 1716,

21 Mart. Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Terusalimiului,
grafice și. şederea, sa la Sf. Spiridon 'din Bucureşti. No. 77, pag. 121.

1716,

24

Mart.

Antim,

Mitropolitul

către

Hrisant, Patriarhul

muntean,

către

Hrisant,

pârile la care e supus, dorinţa de a, relua corespondența
No. 18, pag. 192.

Ierusalimului,

Patriarhul

situaţia

din

despre o socoteală

despre îndreptări tipoIerusalimului,

despre

şi fiinţa la Bucureşti a lui Avramie,

23 April. Mitrofan tipogratul către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
poarafie și cumpărarea unei case. No.19, pag. 193.

despre afaceri de ti-

29 Septembre. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre suirca sa în Scaun și nevoia de sprijin. No. 80, pag. 124.
- După

1716. Versuri de Iosif, Mitropolitul de Târnova, la mormântul lui Scarlat,
Vodă Mavrocordat și al Casandrei Cantacuzino. No. 81, pag. 125.

52220.

Iorga,

„Hurmuzati*,

XX.

fiul lui Nicolae.

1V

XAYVI
1116-26.

„1717,

1718,

Raialele

Moldovei

se plâng

pentru

purtările

lui Mihai-Vodă.

No.

82, pag.

126.

l-iu Mart. Bucureşti. Medicul Dimitrie Gheorgulis Notara către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre prinderea, lui Nicolae-Vodă, Mavrocordat, venirea, fratelui Joan-Vodă, începutul
evacuării de către Germâni, drumul lui la Braşov, prada averii lui şi găsirea părţii ce lipsia
dintr'o carte tipărită, el însuşi lucrând la o „Filosofie Etică“. No. 83, pag. 157.
28 Ianuar.

Mitrofan,

Mitropolitul

muntean,

către

Hrisant,

Patriarhul

Ierusalimului,

despre:

- măcazurile acestuia, planul de şcoală şi greaua boală a, sa. No. 84, pag. 128.
„1118, l-iu April. Ghedeon, Mitropolitul Moldovei, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
egumenul de la. Sfântul Sava şi puterea în genere a egumenilor. No. 85, pag. 130.

despre.

1118,

15 April. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre focul de la Ierusalim şi despre lipsa Domnului, așteptând pacea. No. 86, pag. 131.

1718,

August. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre reagerea demisiei sale pentru motive pe care nu le „poate spune, arătând. şi întreaga, sa carieră,
No. 87, pag. 133.

1718, 7 Oetomvre. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre
i se cere. No. 88, pag. 135.
neputinţa de a se face din Cernica o stavropighie a Alexandriei, cum
1718,

27 Decembre. Mitrofan,
despre ediţia canoanelor

1719,

18 Ianuar. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul
deschiderea şcolii cu Gheorghe de Trapezunt, No. 90, pag. 139.

1719,

12 Mart. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre numirea ca Domn și gândurile lui Nicolae Mavrocordat. No. 91, pag. 140.

1719,

pe la 12 Mart. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre condiţiile în care ar fi bine să vie Nicolae-Vodă, fără mulţi Greci, ca să nu rămâie ai
țării fără slujbe. No. 92, pag. 142.

1719,

pe la 1% Mart. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
pre chivernisirea ce ar merita-o psaltul Panaiotachi. No. 93, pag. 143.

«1120,

2 August.

Mitrofan,

Mitropolitul muntean,
către Hrisant, Patriarhul
ce pregăteşte cu greu. No. 89, pag. 137.

Mitropolitul

muntean,

către

Patriarhul

Ierusalimului,

Ierusalimului,

Ierusalimului

“Hrisant,

despre

des-

despre

scrisori primite, polile lui şi greşeli în cartea ce tipăreşte, adăugând o cerere de cerneală neagră de tipar. No. 94, pag. 143.
(a723)
1728,

1729,

Iunie. Catalogul cărţilor bibliotecii din mănăstirea Văcăreşti. No. 95, pag. 145.
2 anuar. Constantin-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
mente pentru Anul Nou. No. 96, pag. 156.

cu compli-

14 April, Nijni-Novgorod. Maria, soţia lui 'Poma Cantacuzino Spătarul, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre niște daruri, aducerea oaselor „răposatei Spătărese“ şi petrece=
rea ei de Paşti la Nijni-Novgorod, unde guvernatorule soţul surorii ei. No. 97, pag. 157.

1730,
ON

1737,

5 Ianuar. Ioan Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul
Nou.

Ierusalimului,

cu

felicitări

de Anul

No. 98, pag. 158.

20 Maiu.

Constantin-Vodă

Mavrocordat

către Cosma,

Patriarhul Alexandriei, despre o lămu-

rire de egumen, călătoria, la Alexandria a prelatului și niște lămuriri de la, Marele Eclesiarh
Kritias. No. 99, pag. 159.

1743, ) 11 Iunie. Constantin-Vodă Mavrocordat către Cosma, Patriarhul Alexandriei, despre mănăstirea, Hangu, Mitropolitul Libiei şi hrisovul domnese pentru școala înaltă din Alexandria. No.
100, pas. 161.
După

1743, Matei, Patriarhul Alexandriei,
rea sa în Scaun. No. 101, pag. 162.

citre Ioan Mavrocordat,

Domnul

Moldovei,

despre sui|

XAVII

1145,

80 Novembre. Un Căminar necunoscut către un Mitropolit (supus
Scaunului
felicitări. No. 102, pag. 163.

1746,

Septembre.
pre

1146,

Alexandru

suirea

acestuia,

Octombre.

Conştantin-Vodă

acestuia în Scaun
11746,

23

Suţu,

Novembre.

Marele

pe Scaunul

1147,

Chartophylax, către Matei, Patriarhul Alexandriei, des-

patriarhal.

Mavrocordat,

No.

103, pag.

către Matei,

164.
Patriarhul

Alexandriei,

despre

suirea

şi plecarea într'acolo a Mitropolitului Tripolei. No. 104, pag. 165.

Panaioţ

Referendariul

ridicarea, în Scaun. No. 105, pag. 166.
1746,

Alexandriei), cu

Alexandriei, cu felicitări pentru

către Matei, Patriarhul

19 Decembre. Constantin Căminarul către Matei, Patriarhul Alexandriei, cerând
o intervenire
pentru un drept-al său pe lângă Mitropolitul muntean. No. 106, pag. 167.
11 Ianuar. Constantin Postelnicul către Matei, Patriarhul Alexandriei, despre dobândirea grea
a unui firman peste voia Ecumenicului. No. 107, pag. 168.

1747,

14 Februar, Constantin-Vodă Mavrocordat către Matei,
pentru. zilele mari ale Bisericii. No. -108, pag. 169.

1747,

8

Mart.

Constantin-Vodă

Mavrocordat

către Matei,

Patriarhul "Alexandriei,

Patriarhul

Alexandriei,

cu felicitări

cu urări de ser-

bători. No. 109, pag. 170.

11741,

April. Constantin-Vodă Mavrocordat
serbătorilor. No. 110, pas. 171.

1754,

9 Decembre. Hatişerit către :Constantin-Vodă,
Osman al III-lea. No. 111,-pag. 172.

1157,-

8 Septembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Constantin-Vodă (Mavrocordat), despre
scrisorile primite, o greşeală a fostului episcop de Buzău şi socotelile mănăstirilor închinate.
119,

No.
C.

1757,

către Matei, Patriarhul

Alexandriei,

Racoviţă, „pentru

despre apropierea

suirea, pe tron
|

a Sultanului
,

pag. 13.

Novembre.

Matei,

Patriarhul

Alexandriei,

către

Marele

Postelnie

Alexandru

şi fiul

lui,

Constantin, despre logodna acestuia şi legătura lui, ca Patriarh, cu mănăstirea Hangului. No.
113, pag. 114.

”

C. 1157, Novembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către egumenul Ierotei al Hangului, despre oeroti-

rea din partea Marelui Postelnic Alexandru. No. 114, pag. 174.

C. 1757, Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Postelnie Constantin,
lat- Vodă

Ghica şi a Marelui Postelnie Alexandru,

despre numirea

lui Scar-

despre un dascăl Ștefan, despre noul Patri-

arh Ecumenic şi alţi clerici cu daruri. No. 115, pag. 175.
0.

1157.

Matei,

Patriarhul

Alexandriei,

către

jupăneasa Hrisosculina, cu urări. No. 116, pag. lt

C. 1757. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Alexie primicheriul, capuchehaie a Țerii-Româneşti,
despre dorinţa de a şti starea Domnului şi bunele noutăţi de la Terusalim. No. 117, pag. 178.

1757,

Novembre.

Matei,

pre numirea

-nual. No.
1757,

118, pag.

Alexandriei,

recomandându-i

către Scarlat- Vodă

mănăstirea

Hungului

Ghica, Domnul

și cerând

Moldovei,

a se continua

desa-

118,

și sprijinul

Novembre.

Matei,

cerut

pentru

Patriarhul

Hangu

şi

Alexandriei,

pentru darul anual. No.

119, pag.

către

Alexandru,

Marele

Postelnie

180.

nuntă a fiului și despre ocrotirea Hangului și mila anuală. No. 120, pag. 181..

11757,

darul

Novembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, ei, către Hatmanul moldovenesc Dumitraşcu, despre numirea lui Scarlat-Vodă Ghica, a lui Dumitrașcu ca Hatman, a fiului Costachi Cămăraşul

1757,

Patriarhul

acestuia,

despre

aceiaşi

Novembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Iacovachi Rizo, capuchehaiua Moldovei, despre numirea ca Domn moldovean a lui Scarlat Ghica. No. 121, pag. 182.

XĂVIII
Novembre.. Matei, Patriarhul ; Alexandriei. : către orotei, egumen de: Hangu,. despre „patronagiul
Postelnicului Alexandru şi despre lucrări la, mănăstire. No..125,'pag. 183: .. .3.
-1157,. Novembre;::Matei, Patriarhul . Alexandriei, către Domriţa Snmiaranda, . despre .boala fiului „ei,
-1157, :

Alexandru,

beizadea

N o. 193,.pag.

Smărăndiţei““, “pentru. Căminăreasa Ruxanda.

şi pentru :.„nora. cocoanei

181.

1757, 20, Novembre. Matei, Patriarhul: Alexandriei, Gătre capuchehaiaua munteană Manolachi, des„pre scoaterea, episcopului de „Buzău,. care a fost adus prin sfaturile li a se retrage la Sinai.
N
"No, 124, pag. 185.
C. 57, Un prelat din Alexandria către un Domn moldovean, despre sărăcirea, Scaunului patriarhal
“şi nevoia de a, se trimite darul anual, de aa se. „scuti mănăstirile şi de a 'se ocroti mănăstirea,

--

-

-

Hangul. No. 125. pag. 187.

lui,
C. 1157, Un cleric de supt Patriarhatul, Alexandriei. către. un . Domn. zoniâa, „despre veniturile
şi de la Hangu. No. 16, pag. 187.
C. 1758, Matei, Patriarhul “Alexăndrică, căire Doianiţa Sultana, despre suirea; pe Scaun” a lui Scarlat
Ghica, dregătoriile şi nunțile din familia ei. No. 127, pag. 188.

1758,

31 Octombre, Alexandria. Matei, Patriarhul Alexandriăi, către “Doamna Raliţa a: lui Ioan-Vodă

Callimachi, despre suirea, în Scaun a soţului ci. No. 128, pag. 189.

6 “Maiu, Alexandria. Matei, fost Patriarh al Alexandriei, către Ierotei, egumenul de Hangu,
despre pagubele aduse de înaintaşul lui, Atanasie. No. 129, pag. 190.
mo:
1759, 13 Maiu, Alexandria. Matei, Patriarh al Alexandriei,” către Spătarul ' Iordachi, despre
191.
şiile Hangului şi ajutorul domnesc al Scaunului său. No. 130, pag.

1759,

1 63,

1763,

23 "Maiu. Constantin-Vodă

Racoviţă

moldovenesc
Matei,

a, acestuia.
Patriarhul

felicitări de serbători. No.

1765,

132.

Constantin-Vodă

194.

Alexandriei,

Ianuar]. Matei, Patriarhul Alexandriei,
carerul Domnului şi felicitări. No. 135,

suirea, pe _

Racoviţă, . despre

pag. 194.

Alexandriei, către Doamna

133, pag.

[1763, Decembre]. Matei, Patriarhul
tori. No. 134, pag. 195.

1765,

No.

despre venirea, sa

|

7 Iulie. Matei, Patriarhul Alexandriei, către

(1763, Decembre].

1165,

Matei, Patriarhul - Alexandriei,

în Scaun la Bucureşti. No. 131, pag. 193.

tronul

(1764,

către

Ruxanda și Doamna

Ecaterina, cu

*

către. Postelnicul "Toma,
|
către Căminarul
pag. 19%..

despre apropiatele serbă-

Panaiodor,

dospre boala lui, mu-

Moldo4 August. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Grigore Alexandru Ghica, Domnul
vei, despre trimeterea, în Moldova, a călugărului Hrisant. No. 136, pag. 197.
Retor constantinopolitan Spandoni,
5 Septembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele
ască, unde Scaunul
despre trimeterea, arhimandritului Meletie în Moldova şi în “Țara- Române
său are Zlătari şi Şegareea. No. 137, pag. 198.

5 Septembre.

Matei, Patriarhul

„cerea, în 'Țara-Românească

Alexandriei, către Mitropolitul muntean Grigorie,. despre tre-

a arhimandritului Meletie. No. 138, pag. 199.

i Voevod“ (retorică). No. 139.
G. 117174. Recomandare a unui nou egumen către „Petru (sic) Ipsilant
pag. 200.

o.

i, despre întărirea lui în
C. 17174. Un boier grec, „frate“ al Domnului, către Alexandru- Vodă Ipsilant
Domnie. No. 140, pag. 201.

1774,

acestuia. No. 14], pas.
Un boier muntegn către „Alesandru-V odă Ipsilanti, despre călătoria
202.

XII

17145. “Raport către Alexandru-Vodă ' Ipsilanti,

desire o critică” a dăjdilor, cu zvon de mazilie, ai

cării autori nu se pot afla, adimgând însehinarca milelor făcute! de Domn -cătr& locuitori. No.

„+ 142, pag. 205.

fe

:

1714-82. “ Note despre sensul unor cuvinte turceşti și unele statistice. No. 1:13, pap: 205.

1774 82; “A lexandru- Vodă Ipsilanti, Domnul 'Țerii-Românești, către capuchehaiaua,- sa, despre. o plâni pere a 'Turcilor din Siştov pentru o insulă, despre boala lui şi despre legături cu 1 patronii
turei. No. 144, pag. 206.
1774- -82: Alexandru-Vodă Ipsilanti către câpuchâhaiclele sale, despre daruri faţă de noii „demnitari
turci, despre ciumă şi poliţele ce plăteşte. No, 145, pag. 208.
1714: 82. Alexândru-Vodă

Ipsilanti

de la Poartă şi o măsură

către acelaşi

ce i se impune

Postelnio: Hurmuzachi,
cu privire la: „moneda

capuchehaic, despre cererile

mică. No.

1416, pag.

212.

11174- 82. Alexandru-Vodă Ipsilanti către capuchehaiaua sa, despre cererea de lemne pentru paturi
de puşti, noi zaherele, măsuri vexatorii luate de hărăgeri, abusuri la Ruscite, situaţia locuitorilor din jurul Turnului şi alte greutăţi. No..147, pag. 213.

1174:82. Alexandru-Vodă

Ipsilanti către capuchehaidua sa, despre greutatea, cu clădirea cetăţii”de

IN

— Tsmail şi despre piedicele cu 1 trecerea zaherelei Belgradului, „de la Porţile- de-fier.

i

pg. 21.

1114. 85. Capuchehaielele perii: Rotâneşti către A lexanărui Vodă Ipsilanti,
„gipt ale Capudanului Hasan. No. 149, pag. 218.

despre

„No,

148,

biruinţile

în

E-

1714-82, Raport! din Craiova către Alexandru: Vodă Ipsilanti, despre „ncăreptăţirea săracilor: de că-e
tre Barbu „Ştirbei şi Păharnicul Jianu și despre buna faimă a Domnului. No. 150, pag. 220.
1174-82.

O capuchehaiă

a 'Țării-Românești

-. Domnie, No. 151, pag. 921.

către Alexandru-Vodă

-

Ipsilanti,

despre: întărirea, lui în

i

1774-82. Notă despre secerătorii români în Dobrogea, moşia, de la Ciunguri, pe care Alexandru-Vodă
:: Ipsilanti o iea în arendă de la un- Ture, „ca să nu.calce Turcii pământul 'Țerii-Românești:t, și
„situaţia Turnului. No. 152, pag. :222.
.
C. 1776 '(?). Scrisoare a unor călugări greci, fără arătarea Iocului, cu cerere de ajutor către un Domn
nenumit. No. 153, pag. 223.

1782.
-

* Nicolae-Vodă

1183.” Mihai-Vodă
0

Carageă,

Domn

al

Țerii-Româneşti, către
un

- oan Mavrocordat, Domnul Moldovei)
potul său. No. 154, pag. 921.
Dag; "999.

şi despre

un

plan

frate“ “domnesc

de căsătorie,

(Alexandru

nereușit. pentru
-

ne-

Suţu către Postelnicul Costachi Terachi, despre nnumirea sa ca Domn. So, 155,
a

„n

1783. * Miliai-Vodă Suţu către Postelniecasa Ecaterina Suţu, despre numirea sa ca Domn. No. 156,
pag.

230.

1783,

* Mihai-Vodă Suţu
157, pag. 230.

către Postelnicul “Costachi Terachi, despre, îndeplinirea unei porunci.
;
.

1183.

* Mihai: Suţu-Vodă către capuchehaiaua Alexandru: “Callimachi,

"trează: No..158, pag. 230.

.

despre sentimentele

A

SE

ce-i „păs

ee

1783-6. * Scrisoare a unui Grec din Constantinopol către Mihai-Vodă Suţu, iris ajitirui
„2

„de lei ce'i se dă și datoria de recunoștință
No.

1186,
=

159,

pag.

231..

o

„e

cee o are fată de beizadea
-

i

.

,

ar

:

e

(Alexandru

Fă Po.

No.

de 500

Callimachi):
“

i

25 April..Nicolae Mavrogheni, Domaul: muntean, recunoaște o.datorie de. 67.110. de la giuvaergiul constantinopolitan Manolachi. No. 160,. pag. 939,
ar

De la, 1786. Epigrame

către Nicolae-Vodă

Mavrogheni. No. 161, pag. 233.

.9.9.€

despre

De la 1186. Scrisoare a unui nenumit către Nicolae Mavrogheni,
Paros. No.

lauda insulei de naștere,

lui (ret orică),

meritele

162, pag. 233.

De la 1786 (2). * Fragmente de serisori cu deosebite
No. 163, pag. 234.

destinaţii

în

legătură cu

Domniile româneşti.

De la 1786, * Felicitare a unui episcop; poate către Alexandru- Vodă Ipsilanti, Domn al Moldovei, pentru

serbătorile

Crăciunului

şi Epifanie,

cerând

voie

să rămâie

de serbători

în

Scaunul

său,

pentru bucuria creştinilor din eparhia sa, dar e gata, a, veni la chemare. No. 164, pag, 234.
De la 1786. * Fragment de scrisoare cu privire la, o vagă afacere în legătură cu „Inălţimea Sa. No,
165, pag. 235.
De la 1786. * Mulţămire a unei nenumite, văduvă,

către

Domnul

rPerii-Românești,

pentru

numirea

ginerelui său, Grigoraşeu, în calitate de Comis, ca ispravnic de Ilfov: i-ar trebui ca să mulţă- |
mească, „elocvenţa lui Stentor şi condeiul lui Demostene“(!). No. 166, pag. 235.
De la 1786. * Formulariu de mulțămită, domnească, adresată unui iispravnie după recomandarea
manului, care l-a cercetat. No. 167, pag. 936.

Hat-

1787,

27 Februar, Constantinopol. Raport al capuchehaielelor moldovene către Alexandru- Vodă Ipsilanti, Domn al Moldovei, despre călătoria lui Ja, Iaşi, plecarea Doamnei, cheltuielile şi pagubele ţerii, fuga lui Alexandru-Vodă Mavrocordat Firaris şi pârile lui, atitudinea vecinului
„muntean, călătoria unui “Ture ce merge Ja Oceacov, lupte cu Mohammed-Paşa, rebelul şi prietenii ce are Vodă la, Poartă, în frunte cu AJi-Efendi. No. 168, pag. 236.

1787,

13 Mart. Constantin Ipsilanti către tatăl său, Alexandru, Domnul Moldovei, despre călătoria
"spre ţară a, acestuia, lipsa de politeţă a lui Nicolae-Vodă Mavrogheni, ştirile ce se caută şi
paza lor, cu adausul unei scrisori de copil domnesc către Doamnă. No. 169, pag. 544.

De

la 1787,

*Alexandru-Volă

Ipsilanti,

Domn

al Moldovei,

către căpuchehaiaua

sa, despre

datoriile

ce are: instrucţii de caracter general: vor fi credincioşi, vor trimete ştiri, se vor îngriji de tot
co i le datoria. No. 170, pag. 245.
1787,

58 Mart. Raport al beizadelei Constantin Ipsilanti către Alexandru- Vodă, Domnul Moldovei,
despre călătoria acestuia la Iaşi şi o chestie de datorii, pentru o tocmire de divan-e fendi, pen-

tru evitarea întâlnirii cu Hanul Şahin-Ghirai şi fuga lui Alexandru Ioan Mavrocordat, cu un
adaus al mamei Domnului. No. 171, pag. 246.
1787

(2), 2 Maiu, Constantinopol. Mărioara Rizu către Doamna Moldovei, Ecaterina Ipsilanti, pentru fratele ei, Căminarul, şi pentru obiecte de îmbrăcăminte din Constantinopole, cu vestea.
căsătoriei

fetei

„,Mavroghenese:*“

cu

„Logofătul'i.

No.

172, pag.

250.

1787,

28 Decembre, Belgrad. Sandu, al doilea Portar, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre vânzarea de grâu și orz, legăturile cu Turcii de acolo şi schimbările petrecute. No. 173, pag. 252.

1187.

28 Decembre. Belgrad. Sandu,
la Șehelă. No. 174, pag. 955.

După

11787. * Instrucţii ale lui Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domn al Moldovei,
sa, și despre predecesorul său, fugit în Rusia. No. 175, pag. 257,

1788,

Raport de capuchchaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre buna reputaţie ce are Domnul
în ciuda intrigilor fanariote, de care nu se ţine samă, nici de pârile ruseşti, având ca sprijin
pe Hasan-efendi. No. 176, pag. 258.

1788 -(2). Dragomanul

Alexandru

al doilea: Portar, către un Căminar, despre zahereaua, cerută
i
către capuchebheiaua

către N:colae- Voăă Mavrogheni, despre nevoia, de a se zăiscurm-

păra de la Turci robii luaţi la noi, la Hurezi şi Mălaia. No. 177, pag. 260.
1788. “Dintr'un raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă, Mavrogheni, despre cereri de “la ReisEfendi, despre cunoscători de ruseşte și leşeşte şi despre cei prinşi la Sinaia. No. 178. pag.
260.

XXXI

„1788. Capuchehaiaua munteană,
No. 179, pag. 262.

către Nicolae- Vodă M. avrogheni,
,

„ 1788.

către

Nicolae-Vodă

Mavroghen:

Efendi. No. 180, pag. 262.

„1188, Raport al agentului Ioan către
cilor. No.

181, pag.

264.

ca puchehaiaua,

cerându-şi leafa pe nouă luni.

“Țerii-Româneșşti,

Nicolae- Vodă Mavrogheni,

despre

boala

lui Divan-

despre grija de zaherea a 'Tur-

„ 1188. Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrog
heni, despre noile cereri de zaherea şi greutăţile ce întâmpină ţara şi despre socotelile cu 'Tureii,
cheltuielile cu drumul și cu caii, numirile de Paşi, greutăţile cu. carăle mocăneşti şi &urgiuvăneşti. No. 182, pag. 265.
. 1788.

Cristodulo

către capuchehaiaua de Câmpulung,

Iancu

a

suferinţile locuitorilor prădaţi şi ucişi, vânzându-li-se
primesc -lefile. No. 183, pag. 267.
|
1788.

Socoteală

. 1188.

Raport

de leafă

Mavrogheni,

tot ce au

de

Marele- Cămăraş,

către

Turcii

cari

pentru oştenii turci din “Țara Românească. No. 181, pag. 268.

al capuchehaielei

muntene,

despre
nu-şi

=

Postelnicul

Scanavi „ către Nicolae-Vodă
Mavrogheni,
despre cereri turceşti de provisii şi ieşirea oștirii. No. 185, pag. 269..
o
„1188. Raport al capuchaielei muntene către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre iubirea ce-i
poartă
Domnul, datoriile lui şi ale Doamnei faţă de dânsul, bairampeşcheșul, reserva lui faţă de
Fanarioţi, sentimentele tatălui, nestatornicia lui Bechir-Paşa şi cum e judecat, înţelegerea
Fanarioţilor cu Austriecii, legăturile cu dragomanul, cu Căminarul medie şi cu signor Giuliani.
No. 186, pag. 270.

1788. Raport al capuchehaielelor muntene către Nicolae- Vodă Mavrogheni,
pentru oaste și robi fugiţi în Oltenia, de la “Turci. No. 187, pag. 972.

despre

un

hatișerif

1788. Un slujbaş către Nicolae-Vodă. Mavrogheni, despre plecarea unui om a lui Ali-Aga și ches-

tia, lefilor. No. 188, pag. 273.

„1188. Raport al capuchaielei de la, oastta otomană către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutăţile cu dregătorii turci de la oaste, cari pornesc cercețări ncîngăduite, despre nevoile unităților turcești

supuse Domnului

şi exerciţiile de războiu

ce face. No. 189,

pag. 9173.

C. 1188. Raport al unui ispravnie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia de a se face cercetarea, situaţiei birnicilor

în Mehedinţi

și Dolj. No. 190, pag.

2175.'.

„1188. Raport al unui boier din Craiova către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nişte provisii ale
Tureilor, trimeterea dela Târgul-Jiiului ca prisonier la Craiova a boierului Otetelișanu și
despre ostaşii localnici cari pradă. No. 191, pag. 276.
„ 188.

Raport

al aceluiași către Nicolae-Vodă

Mavrogheni, despre visita beiului de Fetislam (Cla-

dova), purtările fostului delibaşă domnese și ale boierului Tacomi,
nicii fără frică de Dumnezeu. No. 192, pag. 977.
+ 1788.

Un arhiereu,

probabil

Patriarhul

de Ierusalim,

către

un

unit cu Fanarioţii

boier

trecut

nişte orz ce doreşte să i se trimeată de acolo. No. 193, pag. 278.

, 1788. Tufeceibaşa Husein-Aga către
zeşte (Cozia). No. 194, pag. 279.

,

Ă

Moldova.

despre

a

Nicolae Vodă Mavrogheni. despre mănăstirea, pe care o pă-

„ 1188. Raport al lui Zaim-Muhamed-Aga către Nicolae-Vodă
cilor la Dunăre. No. 195, pag. 580. |
.

în

și local-

Mavrogheni, despre mişcări ale Tur-

;

,

C . 1788. Capuchehaiaua 'Țării-Românești către Nicolae- Vodă Mavrogheni. despre afaceri , de bani . şi
mișcări militare ale Turcilor. No.

„1188,

8 Ianuur.

196, paz. 280.

Sandu Postelnicul către Nicolae-Vodă Mavrogheni,

lui. No. 197. pag. 282.

!

|

despre boala grea a Cămăraşu-

XXXII
Pi11788, 10. Ianuar. Nicolae; Della Gramatica, Mare -Pitar, Gheorghe Jianu; Medelnicer,şi :Dimitrie,:
tar, către Nicolae-Vodă

Mavrogheni, despre pregătiri ale Imperialilor îi Banat, Sirmiu şi Ar-

deal, No. 19%, pag. 282.
.

1788,

la Dolj,
d
11 Tanuar.. 'Peodor întâiul Postelnie către Nicolze- Vodă “Mavrogheni, “despre d'numire:
socoteli de judeţ, legături cu Vidinul şi căpitănia de Calafat. No." 199, pag. 283.

1788,

12 Tanuar. Poti Clucerul către -Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre sosirea unui nhatihurnaiura
pentru cruţarea locurilor de către oaste Şi despre Paşa care pleacă la Ismail. Neo. 200, pag.
284,

ata
greutăţile lui'iân calitate

i).
12 anuar, 'Deodor, întâiul icatlie. către un Căminar, despre
„Caimacam. No. 201, pag. 285.

1788,
1788,

de

+

15 Ianuar. Ştefan Nazirul către Nicolae-Vodă tevrogheni, despre-sștirile din Ardeal. „No. 202,
pag. 988.
15 anuar. Ştefan Nazirul către un boier, despre cumpărarea de îndată a rachiului de prune
în condiții mai bune decât negustorii raiale.” No. 203, pag. 289.
|

1788,

1188, 15 Ianuar. Ştefaii” vătatul cătrb un “boier despre stricarea podului de la Olt; pe, care nu vor
să-l refacă ţeranii. No. 204, pag. 290.

-

16 anuar, Ioan capuchehaiaua către Căiminarul Constantin, despite. ştirile că« Alexandru-Vodă
* Maviocordat Fugarul vine spre. Moldova cu. oşti rusești ŞI alte Ştiri de la Turci. No. 205,
pag. 591.

1788,

16 Tanar,
despre

4

1788,

niște

Medelnicerul

Gheorghe Jianu şi Pitarul Dimitrie către Nicolae-Vodă AMavrogheni,

monede nemţeşti

găsite

la Novaeci.: No.

206, pag. 293...

18 Ianuar, Olteniţa. Bimbaşa Sali către Nicolae: Vodă: Mavrogheni, “despte boierul "Pană Tili„ peseu, care i-a fost „încredințat. No. 207, pag. 294.

1788,

20 Tanuar, Vasile Postelnicul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, * despre Paşa- ada Și oștile
trec. No. 208, pag. 294,

ce

1788, “81

Tanuar: Un polcovnic şi încă un boier:către: Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre condiţiile în
care se pot avea caicele pentru zahereă. 'No:::209, pag. 295. -

1788,

31 anuar. Un'poleovnie şi încă un' boier către Nicolae- Vodă Mayrogheni,
Orşovei de Imperiali şi apărarea, judeţului lor. No. 210, pag: 297.

1788,

5 - Februiar, “Alexandru. Ipsilanti către Nicolae- Vodă

No. 211 pag. 298.

1788,

pi:

Nicolae della Gramatica,

ar

cu

Mavrogheni,

și hoţi: No. 25, pag. 299...

cereri.

hotarului
despre paza

Se

i

ae

ocuparea

unei

trimiterea

fost Serdar, către Nicolae- Vodă Mavrogheni,

!

despre

1788,

10 Februar. Nicolae della Gramatica, fost Serdar, “către Nicolae: Vodă . Mavrogheni,. despre
|
a
ținerea Turtilor. No. 213, pag. 300.

188,

21 Februar.

Costachi Păharnicul către Nicolae-Vodă

tori veniţi de la, Mohilău. No. 214, pag; 301.

ide, | 23

Februar,

Piteşti,

către

Gienaiaua Sali

Mavrogheni, „despre lupta „Gu e

înc

i

|
ţ,

Nicolae: Voda Mayrogheni,

despre prădă ăciuni i tur-

ceşti şi încurcăturile austriece cu regele Prusiei. No. 215, pag. 303.

10%,

28 Februar, Piteşti,

Chchaiaua Sari

către

Nicolae-Vodă” Mavrogheni,

despre, cele

ridicate

mănăstirea Argeșului și încă una, şi despre soldaţii ce-i trebuie. No. 216, pag. '303.”
Mart... Chehaia Sali către Nicolae-Vodă : Mavrogheni,. “despre nevoia - de: piovisii şi de pe-

1788,-1 1-iu

deştri, căci călării

1188,

la

|

fug. No.

211,

pag.

301.

ea

2 Mart. Raport! de capuchehaie către - Nicolae-Vodă - Mavrogheni, „despre
Câmpulung

și furnituri. No.

218, pag.

305.

DS RI

biruinţa lui
tan

de: la

XĂRIII

1788,

2 Mart. Cheheiaua Sali către Nicolae- Vodă, Mayrogheni, dosare
o ospediție ICoineni ajutdaie turceşti ŞI lipsa, de orz. No, 215, pag. 307.
|
i
tz.
z.
1788, 3 Mart. Chehaiaua Sali „către Nicolae-Vodă Mavrogheni,
desore gl
de- la Nenti și lipsa de

"*

provisii. No. 920, pag! 308.

1788,

4 Mart. Piteşti.

Ă

Chehaiaua

“oştii, No. 221, pag. 309.

i,

Sali către Nicolae-Vodă, Mavrogheni, „despre
a

Mart.

“fugit: No.

1788,

Ahmed-Aga,

basrbulucbașă, către ANicolae: Vodă

233, pag. 310.

neregula

a

«1188, 4 Mart. Piteşti. Chehaiaua, Sali către Nicolae-Vodă Maozh
en,
rea, oștirii. No. 992, pag. 310.
+1788,.8

,

în plata
PR

despre lefile şi aprovisiona.
A

Mavrogheni,

,

despre ostașii

SN

cari

au

|

8 Mart. Gheorghe întâiul . Spătar către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nişte
Turci fugari.
No. 224, pag. 311.

1788, Mart

9. Sterie Portarul către. Nicolae-Vodă

295, pag. 311.

1788,

15 Mart.
"Pașa

4 11788,

Mavrogheni,

şi nişte desertori. No.

226, pam.

313.

,
cu

|

2 April, Gheorghe

i

Merit, Române,

314.

1788,. 27 Mart. Gheorghe întâiu Spătar şi Nicolae
fuga unui bulucbaşă. No. 228, pag.. 340. .
_ 1188,

Dr

Sterie Portarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre corăbii, sosirea lui Ismail-

15 Mart. Catastih de ostaşi ce sânt în județele
pag.

despre «cele de nevoie la oaste. No.

fost Agă
i

leafa

,

către Nicolae
a

lor.

Nd.

227,

aie

Voa

Mavrogheni,
au

despre

Aga, încă unul.și Joan, Medelnicerul către Nicolae-Vodă Mavrogheni,-des-

„pre. izgonirea Nemnţilor din mănăstirea, “Cozia. No. 229, pag. 341.

ea

1788,

2 April. Gheorghe întâiul Spătar către. Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nișto negustori
turci. şi despre starea, Coziei, precum și despre lupta ce se așteaptă. No. 230, pag. 342.
1788, 2 April. Mihail... către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutăţile ce întâmpină cui proviĂ siile. No. 231, pag. 343,
,
EI
1788,

2 April. Sterie Portarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni,
„mată Şi mulţămirea locuitorilor. No. 232, pag. 344.

despre scootali
-

de bani. pentru
|

ar

1788, :4 April. Gheorghe întâiul Spătar către. Nicolae-Vodăi Mavrogheni, desnre ce sa găsit în mănăstirea

1788,
a

Cozia

şi o biruinţă

turcească

în

Bosnia.

No.

233, pag.

315.

4 April. 'Pufeceibaşa Husein-A ga şi Mohammed-Aga, împreună cu Gheorgho întâiul Spătar,
către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre muniții şi provisii, cu starea de lucruri la Cozia. No.
3294, pag, 3846...
. a
:

1788,

6 April. Nicolae fost Agă către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 'abusuri turocsti şi ari ce

„are

1188, 1

de locuitori. No. 235, pag. 317.

April. Gheorghe

"936;
11788,

pag, 848.

-

cai

întâiul Spătar către Nicolse-Vodă, Xtavrogheni, „despre niste ostași,

No.

ae

8 April. Gheorghe înțâiul Spătar către Nicolae-Vodă „Mavrogheni,
„lor unor fugari şi săftienele lui Jianu, No. 237, pag. 349.

despre. confiscarea

averi-

.

1788,. Il „April. Gheorghe întâiul Spătar către „Nicolae- Vodă
provisii 'și lupte. No. 238, pag. 350.

Mavroheni, „despre tati

1188,

despre cattanul de cacom ce, i-a tri-

11 April. Chehaia
“ mes şi atacul

Sali către Nicolae-Vodă “Mavrogheni,

ce iar vrea să deie. No.

52220. — Iorga, „Hurmuzaki“,

XX,

239, pag. 351.

.

_

..

„Iefiler,

a.

v

XXXIV
11 April. Costachi Păharnicul și Teodor către Niocolae- Vodă Mavrogheni,
lor de Ruși şi certele dintre comandanții turceşti. No. 240, pag. 351.

despre luarea

April

despre nişte fugari

12.

Şătrarul

Anastase

Kalavrias

către Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

Iași-

"turci. No. 241, pag. 353.
„ 15 April. Nicoli Calafatul şi Şătrarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni,
trimete calafaţi la, corăbii şi despre fugari turci. No. 242, pag. 353..
1188,

23 April. Hristodul, al doilea Postelnic, către Nicolae-Vodă
ostaşii turei.

1788,

No.

243,

pag.

despre nevoia de a se

Mavrogheni, despre greutăţile cu

354.

24 April. Gheorghe I... către Nicolae-Vodă Mavrogheni
omului lui Dimitrachi Turnavitul. No. 244, pag. 355.

despre

socotelile. Oenelor

Mari

date

59 April. Ioan Armașul către Nicolae-Vodă Mavrogheui, despre greutatea, cu Turcii. No. 945,
pag.

356.

29 April. Fotie „Chi“ către Nicolae-Vodă, Mavrogheni, despre podul ce e a se face peste Dunăre, No. 246, pag. 357.
22 Maiu. Gheorghe - Postelnicul şi Dimitrie Pitarul
ivirea, unor cete da hoţi. No. 247, pag. 258.

către

Nicolae-Vodă,

Mavzogheni,

despre

22 Maiu. Gheorghe Postelnicul şi Dimitrie
lefile Turcilor. No. 248, pag. 359.

către

Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

despre

95

Maiu,

Todor

Comisul

şi Ioan

Pitarul

polcovnicul către Nicolae-Vodă Mavrogheni,

despre pătrun-

derea, volintirilor la Râmnie şi la 'Topliceni și atitudinea 'Tureilor. No. 249, pag. 360.
26 Maiu. Gheorghe Aga şi Dimitrie Pitarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre untul ce
a adunat din Dolj, podul de. la, Festilam şi împrăștiarea, satului Călimăneşti. No. 250, pag. 361.
26 Maiu. Gheorghe Cond [uratul], Păharnic, către Nicolae- Vodă. Mavrogheni, despre un informator secret al lui Vodă care să fie cercetat de Comis, căci nu ştie decât româneşte. ANo. 251,
|
|
pag. 363.
1788,
1788,

29 Maiu. Nicolae Ibrictarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni,
să treacă de la Văleni la Vamă. No. 252, pag. 363.
prin Maiu. Nicolae-Vodă Mavrogheni, către capuchehaieua
„ rită Osman-Paşa

şi despro

ostașii ni

despre "nevoia de ae fi ajutat ca

munteanăi, despre răsplata ce me-

cari luptă pe la Focşani, și vietoria” de la, Șanț, No. 253,

pag. 364.
prin Maiu.. Raport al comandantului muntean către Nicolae- Vodă - Mavrogheni,
dată Austriecilor în 'Ținutul Bacăului. No. 254, pag. 365.

1188,
=

29 Maiu. Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă
lefile lor. No. 255, pag. 366.

despre lupta

Mavrogheni, . despre mişcările 'Turcilor şi

1188,

după Maiu. Nicolae- Vodă Mavrogheni către capuchehaiaua Țerii-Româneşti. despre ostaşii ce
se trimet în Moldova, numirea, lui Manole-Vodă-Giani, legăturile cu acesta, venirea unui
Paşă la Vidin, scrisorile de la Constantinopol ale Doamnei şi totala sa lipsă de bani. No.
256, pag. 361.

1788,

8 Iunie. Bimbașa Ismail-aga
provisii. No. 257, pan. 368.

1788,

Belinașoglu

către Nicolae-Vodă

.Mavrogheni,

9 Iunie. Ioan vătaful, ispravnic, către Nicolae-Vodă. Mav "rogheni,

despre

despre convorbirea

oaste

și

lui cu

Selim-Paşa. No. 358, pag. 369.
1788,

9 Iunie. Ioan vătaful, ispravnie, către Nicolae- Vodă
Ali. No. 259, pag. 3170.

Mavrogheni,

despre

convorbirea cu Paşa

XIXV
1188, ..9 Iunie. Ioan vătatul, ispravnic,
către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre
biruinţa de la Vama
—
Buzăului şi cea spus el despre isprăvile
Domnului, precum şi adunarea de provisii.
No. 260,
pag. 371.
în
1188,

11 Iunie, Nicopol: Păharnicul Hurmuzachi
către Nicolac-Vodă Mavrogheni,
Dunăre. a lui Manole-Vodă. No. 261,
pag. 373.

despre sosirea la

1788, 12 Iunie. Bimbaşa Ismail-aga Belinașo glu

către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre o coman
dă
| de şele, cu un posteript al lui Hurmu zachi
despre venirea lui Manole-Vodă. No. 262, pag. 313,
1188, 17 Iunie. Vlad Medelnicerul către Ma rele Clucer
Constantin Baratov, despre nevoia de orz,
No. 263, pag. 3174.
1788,

17 Iunie. Gheorghe Armașul

şi Alexe Armașul

lipsa de orz pentru tainuri. No, 264, pag. 375.
1188,

19

Iunie.

Nichita

Ibrictarul

dalnici. No. 265, pag. 376.

către

Nicolae- Vodă

”

către

C lucerul

”
Mavrogheni,

Constantin * Baratov,

despre

despre o ciocnire cu Turci pră-

21188,
|

19 Iunie. Gheorghe polcovnicul către Nicolae-Vodă
Mavrogheni, despre coborârea satelor din
munte, sălbătăciile 'Turcilor de la Ploești și Văleni,
cari Sau luat la luptă şi cu dânsul. No.
266, pag. 377.
|
1788,. 26 Iunie. Nichita Ibrictarul către NicolaeVodă Mavrogheni; despre prădăciunile 'Turcilor sosiţi şi nevoia de zahereâ. No. 267, pag. 318.
1788, 21 Iunie. Nichita Ibrictarul către Nicolae- Vodă
Mavrogheni, despre nevoia de a se trimete
provisii Turcilor veniţi la Câmpina. No. 268, pag.
379.
1788,

28 Iunie. Nichita Ibrictarul către Nicolae- Vodă
No. 269, pag. 379.
i

1188,

28 Iunie. Iordachi Armaşul şi Alexe Armaşul către
Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre sosirea, prietenului domnese Ali-Paşa la Ploești, nevoile cu
Turcii şi bivolii lui Dinu Cantacuzino
cel fugit în „Nemţia“. No. 270, pag. 380.

1188,

6 Iulie. Ștefan. al treilea postelnic, către Nicolae-Vodă
Mavrogheni, despre felul cum se
procură zahereaua de el şi de alții, cari-l Pârăse. No.
271, pag. 381.
19 Iulie. Ismail-aga Belinaşoglu,. bimbașă, către Nicola
e -Vodă Mavrogheni, pentru: prelinsă
zahereă, stricată. No. 2172, pag. 383.

1788,
1188,

6 Iulie. Nichita Ibrictarul către Clucerul
la războiu. No. 273, pag.381.

Mavrogheni,

Const antin

Baratov,

despre

despre

banii

pentru

plecarea

provizii

şefilor

turei

[1788], 7 Xulie. Nichita Ibrictaru] şi Alexe Armașul către Clucerul
Const antin Baratov, despre cele
“—
d'intâiu lupte la Vamă ale oștii cu „Nemţii“, No. 274,
pag. 384.
1788, 8 Iulie. Ștefan al treilea Postelnic, către Nicolae-Vodă Mavrogheni,
despre şelele ce a făcut
pentru caste. No. 215, pag. 385.
|
1188,

8 Iulie. Ismail-Aga Belinuşoglu, bimbașă, către Nicolae-Vodă
Siştov a lui Selim-Paşa. No. 276, pag. 386.

1788,

19 Iulie. Ismail-aga, bimbașa, către Nicolae-Vodă
lei la serhaturi.

1788,

19 Iulie.

No.

Ismail-aga

277, pag.

Belinașoglu,

grup de ostași din Giurgiu,
1788, 28 Iulie. Turnagi-Ismail-aga

Mavrogheni,

381.

bimbaşă,

despre

sosirea

la

despre oprirea vânzării zahere-.

către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre sosirea unui

cari car să se bată. No. 218, pag. 388.
către Nicolac-Vodă Mavrogheni.

pentru paza lui şi alte mişcări militare, No. 279, pag. 389.

1188,

Mavrogheni,

despre sosirea unui capugibașă

29 Iulie. Ismail-aga Belinașoglu, bimbaşă, către Nicolae- Vodă Mavrogheni,
trimeterea unor Turci. No. 280, pag. 389. N

despre sosirea şi

XĂSYVI

de
1788, 16 August.: Adeverinţa::mai- multor boieri către Nicolae- Vodă» Mav irogheni.i despre afacerea
ad
pm
e,
pag..390.':
oi:281,
„ti: „moșie â unui. Robescu::N
1788, 10 Septembre. Mihail Armaşul către „Marele Grămătie Nicolachi, despre nevoia,de cherestea.
i
a
i
11 + “No. 282, pag. 391. 1-0 i
1788, 16 Septembre. Alexandru Dudescu
e sui pentru. Turci. „No. 283, pag. 392,

Pilar
” e

către Niicolae- Vodă “Mavrogheni, despre tainurile
,
gi
z
i zi LI

1188, 28 Septâmbre. Aloxasidru Stolnicul către “Nicolae- Vodă: “Mavrogheai, despre prădăciunile ce
întoarcă Io. Cra„ua: -'se:fae la Nicopol de când cu vestea mutării Pâşei, rugându-se a fi. lăsat să se

e

iova. No. 281, pag. 394.

că

58 Septembre, Constantin Baratov Spătarul către Nicolae-Vodă -Mavrogheni,. despre - “răsplata
ce i Sar cuveni lui Dinu Vernescu, pus de Domn pe lângă Turcii de la Vălenii-de- Munte, No.
_
pe,
a
„285, pag. 395.
1788, Septembre. Socoteala sumelor restituite sătenilor din Râmnicul- Sărat, No. 286, pag. 896.
1188,- 21 Octombre. Constantin Baratoy Serdarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni; despre petrecerea,
1188,

pir

sa în munţi

-*

cu 'Pureii, întărirea Focşanilor, nevoia de a se da orz '0ştirii şi cereri i turcești. No.

_o87, pag. 396.

1788,.:'6:Novembre. Miriţă (?).şi Alecu Serdarul către Nicolae-Vodă
[
Hagi-Ali-Paşa. No. 288, pag. 398.
1788; 8

Novembre. . Foti

Mavrogheni,, despre
Pi

boala -lui

Clucerul. către „Niicolao- Vodă Mavrogheni, despre «cereri de provisii “din 'par-

ae

Ra

E

tea 'Turcilor. No. 289, pag. 39...

Şi
1
20:Novembie. Costachi Postelnicul către Nicolae: Vodă” Mavrogheni,: despre plăţile Tureilor
A
starea de lucruri la Vălenii-de-Munte şi la Urziceni. No. 290, pag. 400.

1788,

1788, “3 Decembre.

Ismail-A ga

Turnagi către un boier, despre îndatoriri ce i- a făcut acesta. No. 291,

„pag. 402.
1788,

20 Decembre. Ioan Buzescu Păharnicul către Nin
"“zahereă, ale Doljului,, peajutat de Romanați. No. 292,

1788,

29 Decembre. Ecaterina, botezată. de Nicolae: Vodă
”
No. 293, pag. 104.

Vaă Mevrozheni,
„403.
Mavroghei,
o

despre greutăţile la

despre nevoia. ei de
oaie

ajutor.

1788-9,. Ianuar, (v.:nr. CXCIX). Raport de capuchehaie probabil către un boier,: despre ce.a avut
un
cu Pașa dela Vidin, privitor la purtările mubafizului de Adi: -cală, la, un 'Tuyorprădat, la
cal de dat. No. 294, Pg. 405.

1788- 9, Raport de capuchehaic către Nicolae; Vioăă Aavrogheni, despre plata tăcută; de: Am Ture, des__ pre boierii de la Nicopol, trimeşi

îîn exil, ȘI,i, despre mulţămirea Chioţilor cu noul lor şef biseri-

a

E

cese. No. 295, pag. 408.

C. 1 88-9. Raport de capuchehaie către. Nicolae-Vodă Aayrogheni, despre

i
—

isprăvile dde războiu ale a-

cestuia, ce a vorbit cu Turcii despre nevoile .lui şi surgunirea boicrilor Brâncoveanu. „şi Fălcoianu, precur şi harta ce a trimes, No. 296, pag. 409.
pm
“e

1789, “Nicolae- Vodă Mavrogheni
,

către capuchihaielele ezi- Românesti, despre cele treizeci de pungi

ȘI până la Viena
trimese, care nu ajung pentru datorii şi cheltuielile oștilor împărăteşti, cărora

î- ni % li se doreşte biruință. No. "291, ag. Al.

îi

er

E ei

.

mpa

-

erii-Ro1789, Fragment de scrisoare a lui Nicolae-Vodă, Mavrogheni. către unul din capuchehaiele'
412,
pag:
29%,
„No.
turcească.
oastea
„pentru.
mâneşti; despre provisii şi nişte socoteli de bâni
22

1789.. Un

dregător. către

Nicolae-Vodă Mavrogheni,

““Drovisiile de la "Râmnicul-Sărat. No.

despre , cererile, lui 'Dopci-başa, pentru tunuri. şi

299, pâg. 418.

7

2 SSAVIL
„1189, : Părţi dintr'un :raport :de. capuchehaie către Nicolae-Vodă' .AMavrogheni,-'
despre o tocmire de
Turei cu leafă, despre lupte turcești la, munte, afaceri de bani : şi de
furnituri, boala unui
a...
Ture influent, care-şi: corgiiedic de la-Domu. NO. 300, pag. 414.
-1189.

Parte dintr'un

„Și

raport 'de capuchehaie

„greutăţile, Paşei din, Moldova

a. pi

icargă

1789.

către

Nicola- Vodă

'Mavrogheni,

despre

aceleaşi

lucruri

despre dorinţa Domnului de a conduca oştile turceşti în
i Moldovă, mulțămirea 'Turcilor cu cl,
în.ce priveşte

îri “Țara- Românească. No.

aprovisionarea,

nchotărirea „Paşei „Abdi. dacă

301, pag. 415.

Scrisoare de capuchehaie, despre purtarea
dregătorie. No. „302, pag. Al.

lui

să

|
Serascher Paşa

şi

numirea “scriitorului

întro

1789. Capuchehaiata, “perii Româneşti către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre mulţămirea, Paşei Şe—
lim din Moldova cu. isprăvile Domnului în. această ţară contra duşmanilor şi: despre: provisii
şi furnituri, precum şi despre greutăţile Pagei prieten. No. 303, pag. 411.
1789, "Raport de “capuchehaie către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre isprăvile acestuia în Moldova,
„despre lipsa de ajutor de la Pașa de Vidin și de la, Serascher. No. 304, pag. 492.
1189." “Capuchehaialia “Țerii- Româneşti,
- întrebările

Postelnicu]

Scanâvi,

către “Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

despre

cu privire la ştiri ale lui Chehaia-beiu, banii daţi la Vidin, mulţămiri turceşti, ce-

reri:de-zahereă, daruri .la Turci cari-l străgăniau, despre: dragoman, nspotul Domnului, datoria
lui Mihai-Vodă Suţu, despre neputinţa, lor de a-l servi mai bine în afaceri băneşti, gătirea unei
„;. şalupe la Galaţi şi Olteniţa şi diferite datorii la Turci. No. 305, pag. 424.
1789.
1789.

Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, cu ştiri de la un Ture trimes în secret
de „Paşa de la Babadag, No. 306, pag. 499.
Capuchehaiaua, muntcană către Nicolas-Vodă Mavrogheni,
„tru dregătorii haznelei turceşti. No. 307, pag. 430.

1189,

despro nişte blăni de samur pen-

2 Ianuar. Gheorghe Serdarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia de a împlini bani
de. la mănăstirea, Tismana, care nu dă zahereă, şi despre retrimeterea. trimeşilor austrieci, cari
n'aveau plenipotenţă de la feld-mareşal, ci numai de la generalul din Timişoara. No. 308,
pag 431,

1789,
"

3 Tanuar,. Gheorghe Serdarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre Tureii ce au venit la Cer.
neţi şi cum i-a, împărţit. No. 309, pag. 132.

"1789, 26 Ianuar. Gheorghe 'Serdarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre o trimetere de bani şi un
dragoman al lui Hasan-Pașa. No. 310, pag. 433.
1789,
1789,

12 Februar. Un Grigore către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre Arnăuţii ce-i trimete, mănăstirea din Moldova ce se va, cuceri şi o; „schimbare“ de la oastea, turcească. No. 31], pag. 431.
21 Mart. Costachi Spătarul C. către Nicolae- Vodă

Mavrogheni,

despre

numirea

unui

beșleagă,

la Buzău, ca să apere satele de Turcii în trecere, No. 312, pag. 435.
1789,

25 Mart. Mărioara Suţu către Nicolae-Vodă

pag.

Mavrogheni,

435,

cu

felicitări

de Paști.

No.

313,

e

1789,

25 Mart. Ruxandra Suţu către Nicolae-Vodă,
copiilor. No. 314, pag. 436.

Mavrogheni,

cu felicitări de Paști

1189,

31 Mart. Alexandru, caimacamul Moldovei, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre cererea lui
Tbrahim-Paşa de Silistra de a i so da şi paza Galaţilor, rugând a se găsi un loc celui vechiu.
No. 315, pag. 436.

3

1789, 5 April. „Ioan Grămăticul a toată Moldova: către Iordachi Romand
cere cu “Turcii, adăogând o scrisoare intimă. No. 316, pag. 137.
89,

și din partea

Postelnieul, despre o afa-

12 April. Doamna Mărioara, Mavrogheni către soţul ci, despre trimeterea unor corturi și a
trei butoaie de vin din via pusă de mâna lui. No. 317, pag. -138.

XXXVIIL
E 3

1789,

April.

1789,

April. Socoteala bânilor luaţi de la Ploeşti, ete. No. 319, pag. 440: d

1789,

10 Maiu. Ua Păharnie către Nicolae-Vodă Mayrogheni,
dincioase, No. 320, pag. 443.

Socoteala banilor luaţi de Portarul Sterie de la Clucerul Colescu. No. 318, pag. 439.

pe

0

1789,

despre aplecarea sa, spre servicii cre-

22 Iunie, Saim-Husein- Derviş-aga, către Nicolac- Vodă Mavrogheni,
lor turceşti de la Cerneţi să între în Ardeal,

în timp

ce Domnul

despre îndemnarea, trupe-

trece

spre Braşov

cu 20,000.

No. 321, pag. 444.
26 Iunie. Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre înștiinţarea, făcută lui 'Turnagi-Ismail-aga, şi Clucerului de pe lângă el, ca, să meargă la oastea domnească. No. 322,
pag. 444,
1189,

26 Iunie.

Scarlat

Vistierul

şi Dumitrachi

Ț urnavitul

către Nicolae-Vodă “Mavrogheni,

despre

tunul ce se trimete. No. 323, pag. 445.
1189,

l-iu Iulie,

Scazlat Vistierul

către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre cartușe și şoimi. No. 321,

pag. 445...

1189,

l-iu Iulie. Scarlat Vistierul către Nicolae: Vodă Mavrogheni, despre noile orânăuieli de zahereă, No. 325. pag. 446.

1789,

l-iu Iulie. Scarlat
326, pag. 446.

1789,

l-iu Iulie. Scarlat Vistierul către Nicolae- Vodă Mavrogheni. despre grâul ce i se cere la Fceşani şi, care s'ar putea, lua de la Dumitrachi TPurnavitul. No. 327, pag. 447.

„1189,

l-iu
Iulie, Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutatea găsirii de pro1
visii, ce se poate aştepta, de Ja, noua recoltă şi lipsa de bani. No. 328, pag. 447,

1189,
1189,

Vistierul către Nicolae- Vodă Movrogheni, despre ecaii ceruţi la tunuri. No.

l-iu Talie. Nicolae- Vodă Mavrogheni către Marele- Vistier,
siile lagărului. No. 329, pag. 449.
1 Iulie.

Dumitrachi Turnavitul

oastea, ce o chiamă Domnul,
1789,

către

precum

Nicolae-Vodă

despre bnaii

Mavrogheni,

despre

ce vor plăti
provisi;,

provi-

cartușe

şi

şi despre Turcii ce pradă la, Călăraşi. No. 330, pag. 450.

12 Iulie. Banul Scanavi: către Marele Postelnie Ioan Pantazoglu, despre greutățile „cu tainurile turceşti la Sinaia. No. 331, pag. 451.
30 Iulie. Capugilăr-Chehaiasi
- Selim-aga şi Chiurd-Ibrahim, „serascherul Vălenilor“, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre plecarea lor la, Ploeşti şi venirea fără voie de la Văleni a unui
Tbrahim-aga. No. 332, pag. 452.

1789, 11 August. Socotelile de zahereă ale judeţului Dolj. Mo. 333, pag. 453.
1789,

29 August. Corniţă, Brăiloiu Clucerul către Iancu Mavrocordat, despre nişte socoteli și despre
prădăciuni şi ucideri turceşti. No. 33t, pag. 456.
30 August. Un boier către Iancu Mavrogheni,
pătruns. No. 335, pag. 457.

despre împlinirea locuitorilor şi catanele ce au

„16 Octombre. Smaranda Hangeri către Nicolae-Vodă
Nicolachi. No. 336, pag. 458.

Mavrogheni,

rugând a i se trimete fiul,

18 Octombre. C. Marele-Ban către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre felul cum se pot distruge
hoţii. No. 337, pag. 1459.

10 Decembre. Ioan Armaşul către Nicolae-Vodă
Zimnicea. No. 338, pag.. 460.

Mavrogheni, despre abusurile Turcilor de la

|

1189,
2
1189,

XNXXIX
Capuchehaiaua -“Țerii-Române
şti către Nicolae -Vodă Mavrogheni
Rh
, despre numirea lui şi în Moldova şi supunerea. țerii. No, 339, pag.
461.
”
|

Raport

despre

schimbarea.

şi exilarea

Patriarhului

roneia, totul cu conlucrarea, arhiereilor şi
al
pag. 462.

Procopie,

archonților

înlocuit

suţeşti

şi

cu Mitropolitul-de AMa-

ipsilanteşti.

No.

340,

1190,
=.

Unul din boierii munteni exilați către Nicol
ae-Vodă Mavrogheni, ca să-şi poată schimba la
Ar
Vanitochorion locul de reședință, care e nesufe
rit. No. 341, pag. 463.
11790, 15 Mart. Un boier către Nicolae-Vodă
Mavrogheni, cu urări de Înviere. No. 342, pag.
464.
C. 1790, 30 Octombre. Scrisoare a lui Paisie de
la Xenofont către Gheorghe Hristodul (soţia: „cocoana Ana“), despre nişte afaceri ale episcopilor de
Heracleia şi Samocov, cu pomenire
a lui
'
Răducanu Voinescu. No. 343, pag. 465.
După 1792, Scrisoare a Domnului către capuchehaiele despre
scăderi de la zahereă. No. 344, pag. 465,
1194,

18 Mart.

Triandafil
1794,
1797,
1797,

1197,
1197,
1197,

Act din Săcişte,

cu privire la o vânzare de casă între Români

Coci, Ioan 'Țurlea, 'Taţu al lui popa Agură,

ca Ianoviă

(Zenobia)

l-iu Maiu. Sinet al doctorului Darios şi al unui Serghie, pentru
un împrumut de 4.000 de la
Hătmăneasa, Eufrosina Mavrocordat. No, 346, pag. 468. .
a
16 Februar, Alexandru Manu (?) către Alexandru- Vodă Ipsilanti, Domnul
“Țerii-Româneşti,
cu felicitări. No. 347, pag. 469.
.
16 Februar. Alexandru Manu (?) către Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domnul “Țerii-Rom
âneșşti,
despre cheltuieli cu fortificațiile Chiliei şi deosebite legături cu 'Purcii.
No. 348, pag. 4170.
18 Februar. Doamna Smaranda, către fiul ei, Alexandru
Ipsilanti, Domnul 'Țerii-Românești,
cu urări. No. 349, pag. 474.
|

18 Februar. Doamna Smaranda către nora ci. Doamna lui Alexandru Ipsilanti,
Domnul ŢerjiRomâneşti, cu urări. No. 350, pag. 414.
18 Februar. Constantin Ipsilanti către tatăl său, Alexandru-Vodă

al Ţerii- Românești,

știri din Europa, apuseană şi afaceri curente ale Domniei, No. 351, pag. 415.
1197,
1197,

1799
1199.

199.

>

şi

Miţu Bleţo. No. 345, pag. 467.

11 April. Safta Ipsilanti către tatăl ei, Alexandru- Vodă
miliei. No. 352, pag. 416.

despre

|

al Țerii- Româneşti, despre starea fa-

13 April. Alexandru Manu către Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domnul “Țerii-Româneşti,
des„pre datoriile faţă de 'Turei, hrăpirile predecesorului, legăturile cu Pasvantoglu şi Turcii da
la
Dunăre. No. 353, pag. 471.
(7). Același către un corespondent din ţară, despre afaceri. No. 354, pag. 480.
Contract pentru lucrările la palatul -din Curi-Ceșme al lui Constantin- Vodă
355, pag. 481.
Serisoare a unui Constantinopolitan către un chir Manolachi,

noli Tziotul și unui Andrei Pelaphantes,

foarte ocupat, n'a dus afacerea la capăt, —
pag. 183.

Ipsilanti. No.

pentru afacerea unui

Mastroma-

care a plecat în Crimeia: beizadeaua dragomanul,
cu

pomenirea

„răposatului

Hanoeri“.

No.

356,

1199.

* Corespondentul lui Grigore Kalliarchi, către un boier, despre oglinda ce era să i-o trimeată din
Chios Nicolae Gavalachi, cu pomenirea Mitropolitului din Chios. No. 357, pag. 4183.

1199.

* Un necunescut către Hatmanul Gheorghe Mavrocordat, cu felicitări de serbătorile Crăciunului şi Bobotezei, și despre sora lui, cu pomenirea și a Domnului. No. 358, pag. 483.

- 1799.

* Același către Marele Postelnie Costachi Carageă, cu aceleaşi felicitări, adăugând
sănătatea de la frate, tot Postelnie. No. 359, pag. 484.

că-i află

1799.: 0 jipăneasă din: Coiistiintinopol: către: “Doriţi “Safta a, lui Coistaitin Ipsilanti, Domnul Xoldovei, cu felicitări pentru Crăciun, Anul Nou și Bobotează. No. 360, pag. 484
1799.
">

Corespondentul. lui
greutăţile cu moşia,
sale, cu Hatmanul
Hangeri; ar putea,

Grigore Kalliarehi din: “Constaiitinopol către "un. boier din Molăova, despre
lui, din partea vătafului şi ţeranilor, cerând să se ajute, şi în folosul mamei
şi Vistierul, pomenind şi pe Postelnicul Gheorghe Suţu şi pe Dumitrachi
să odeie cu arendă la negustori din Galaţi: No. 361, pag. 485...

1799. * Scrisoare a aceluiași către fratele “Marelui” Vistier al Moldovei,
*: . care şi pe el l-a miluit. No..362, pag.-4187.
"
1799. :* Invoială

cu privire la noua Domnie,
--

pentru cumpărarea .unui loo de. clădiri la -Balata în Fanar.de la Hătmăneasă

Ie-

„.. xachi, a cării. fiică, Tarsiţa, are a lua, pe fiul cumpărătorului, Dumitrachi. No. 363, pag. 481:
1799.
„»

* Corespondentul lui Grigore Kalliarchi către Mitropolitul, fratele” acestuia, în afacerea lui cu
Nicolae Gavalachi, cu pomenirea şi a. Mitropolitului din Efes. No. 364, pag.:487.

1199.

* Felicitare a unui necunoscut pentru serbătorile “Paştilor. No.: 365, pag. 488.

1799.

O

"1

se-adaugă

1799.

* Felicitări ale unui Fanariot necunoscut către
pag. 489.

1799.

Fanariotă: din: “ Constantinopol

către fratele din “Moldova,

răutatea ginerului, Spătarul.

* Corespondentul

despre năcazuri casnice, la care

No. 366, pag. 488.

nou-numitul:

ati, ecumenic.

No.

367,

lui Grigorie Kalliarchi către prietenul din Moldova, Comisul, despre ale mo-

şiei 'sale, care nu i-a, plăcut s'o cumpere, despre grâul ce n'a vrut să i-l iea Costachi. Cantacuzino Paşcanul, cu toată porunca domnească de a, nu-l supăra, şi cearta pentru forma unor scri-

sori, de a fost nevoie să se recurgă la un dascăl. No. 368, pag. 490.
1799.

Plângere către Constantin-Vodă Ipsilanti, pentru un proces de moşie care ţine încă de pe vremea lui Grigore- Vodă Callimachi. No. 369, pag. 490,

1799.

Cerere a unei femei către Constantin-Vodă Ipsilanti,
pag. 492.

1199.

Aceiaşi către
pag. 493.

1799.

* Cerere

1199.

* Cerere de ajutor către un boier moldovean. No. 373, pag. 491.

1799.

* O soră către o altă soră, poate Doamna

Doamna

Safta,

de 'ajutor către

Ipsilanti,

ca să dea

a Moldovei,

Constantin-Vodă

surorii

ei zestre.

cerând: ajutor. pentru

soră:

No. 370,
No.

371,

Ipsilanti, Dozanul Moldovei. No. 3172, pag. 494.

lui Ipsilanti, despre durerea pentru lipsa ei și apro-

piata, ei naştere. No. 374, pag. 495.
1799.

* Scrisoare către un tânăr Grec învăţat, cu laude. No. 375, pag. 495.

1799.

Scrisoare

1799.

Scrisoare de laudă către Constantin Ipsilanti, Domnul Moldovei. No. 371, pag. 491.

1799.

Acelaşi către: același,

anonimă,

despre

frumuseța,

despre

primă verii la Roman. No. 376, pag. 490.

„frigurile

moldoveneşti“ care l-au atins. No. 378, pag. 497.

QC. 1799, * Felicitare a unui boier, vechiu prieten şi subaltern, către Marele Vistier Gheorghe Balș, pen-

tru numirea lui odată cu venirea noului Domn al Moldovei, Constantin Ipsilanti. “(formulariu).
C. 1799.

|

|

No. 379, pag. 198.

pag. 498..
1799.

De

.

|

* Felicitare ca de la un frate către Hatmanul moldovean Săndulachi Sturdza, şi către soţia

sa, Domnița, arătând că şi el e în sânul celor numiţi
C.

-

* Felicitare

și că va-veni

să-l întâmpine.

No.

880,

.
a unui

necunoscut

către

„Părintele“ său „ Marele Logofăt Nicolae Roset că a fost

numit de noul Domn al Moldovei, căruia i se urează toată fericirea, Mare Logofăt, adăugând şi
o amintire a fratelui lui Roset; fiind şi el numit, va veni să-l întâmpine. No. 381, pag. 499.

XLI

1799:

* Un necunoscut din Constantinopol către Căminarul
de moşie şi de bani în Moldova. No. 382 „ pag. 199.

Grigore Kalliarchi, despre nişte afaceri

C. 1799. * Acelaşi către Marele Logofăt Dimitrie Ralli, despre scrisori pierdute, cu pomenirea,
lui A- postoli Papă şi preotului: Țigară, despre o sumă de bani şi starea familiei rămasă
la Constantinopol, precum și şederea sa la Terapia. No. 383, pag. 501.
C. 1799.

* Același către Mitropolitul Ralliarchi,

„smochine,

miglale

şi mastic,

„rie. No. 381, pag. 502.

pentru

afaceri

cu

un

Nicolae

şi despre buna, păstorie a lui, cu pomenirea

C. 1799. * Acelaşi probabil către Hatmanul

Gavalachi,

cerând

părintelui acestui cle-

Ghica, pentru rosturile sale de moşie. No. 385, pag. 502.

C. 1799, * Același către Nicolae Gavalachi, pentru moartea unui tânăr, trimeterea unci oglinzi şi afaceri bănești. No. 386, pag. 503.
C. 1799. * Acelaşi către un prieten Vistier din Moldova, despre moşia sa din Covurluiu, pentru care se
serie ispravnicilor, și o reclamaţie de Țigani

“pe

Vomicul

Conachi,

a Spătăresei

Smaranda

Costandachi,

pomenind

şi

prietenul său, şi un Şerban. No. 387, pag. 503.

C. 1799. * Acelaşi către Hatmanul Săndulachi Sturdza, cu urări și pentru soţia lui Domnița, cu pomenirea Domnului Constantin Ipsilanti, în serviciul căruia stă. No. 388, pag. 501.
C. 1199. * Același către Cămăraşul Grigore Kalliarchi, despre moşia sa din Moldova, pe care să i-o îngrijească până la venire, cu sprijinul Domnului și ajutorul Marelui Vistier, şi despre ciuma din
Moldova, cu privire la, care, întristat, cere ştiri. No. 389, pag. 501.
C. 1199. * Acelaşi, venit în Moldova, către Marele Logofăt Alexandru
bolnav

din causa vremii

cari vor trebui să lucreze la Curte. No. 390,
1199.

Manu,

scusându-se

că, fiind

reci, nu poate îndeplini o poruncă a Domnului, şi pentru niște meşteri,

pag. 505.

Mart. Capuchehaiaua “Țării-Româneşti, cătra Domn (probabil Alexandru Moruzi), despre ştirile
trimise de Domn, preţul grânelor la Brăila, lipsa aianilor şi atitudinea valiului de Rumelia, des“pre luptele cu hoţii din Balcani, trecerea de Poloni prin Moldova, critica Domnului Alexandru
Callimachi, uciderea unui mare demnitar otoman şi clădiri ce se fac de ocrotitorul lui Ipsilanti
„pentru : plăcerea Sultanului. No. 391, pag. 505.

C. 1800. Bucureşti. Doamna Safta Suţu (?) către fiul Mihalachi, către un Spătar şi fiică despre pierderea unei Domniţe, cu adausul scrisorii lui Constantin Suţu (2). No. 392, pag. 509.
1808, 6 Ianuar. G. Valetas către un cleric grec, despre bunătatea acestuia faţă de scriitori, des„pre hrisovul pentru biserica din Teni-Mahală de la Constantinopol, căpătat de dânsul, despre
ce se va mai putea căpăta, despre școala grecească de curând întemeiată

la Avas-chioiu,

despre

cutare „omuleţ* de care râde Domnul, care laudă pe episcop, şi despre ajutorul Doamnei. No.
393, pag. 510.
1808,

3 April. Alexandru-Vodă
Paşti. No. 394, pag. Dl.

Suţu către Ioan Callimachi,

Pe ia 1810. Scrisoare privată a unui boier muntean,
gea,

cu aşezarea

de legi nouă, pentru

dragomanul

Porții,

cu

felicitări

de

arătând cum se judecă procesele supt Vodă-Cara-

ca să câștige

cel susținut

de boierii

divaniţi,

el însuși

fiind pe cale să piardă un proces cu Haoi-Moscu. No. 395, pag. 512.

1812,

25 Octombre. Socoteala unui anume Marcu despre niște bani de luat de la Domnița (?). No.
396, pag. 514.

După

181%, Ioan Gheorghe Caragcă către capuchehaiele, în chestia conflictului cu Austriecii pentru
păşunatul Mocanilor. No. 397, pag. 515.

" După 1812. Ioan Ghorghe Caragei: Vodă către fiul său, capuchehaiaua, despre legături cu Turcii, intrigile contra lui și scrisoarea ce a adreeat-olui Talleyrand. No. 393, pag. 518.
52220. Iorga „lurmuzali“, XX.

|

-

VI

XLII
După 1812. Ioan Gheorghe Carageă-Vodă către fiul său, despre felurite afaceri secrete, şi de zahereă,
precum şi despre boala sa. No. 399, pag. 520.
După 1812. loan Gheorghe Carageă- Vodă către fiul său, despre afaceri cunoscute. No. 400, pag. 521.

După 1812. Ioazi Gheorghe Caragei, către fiul său, despre afaceri politice secrete și despre nevoia zaherelei. No. 401, pag. 592.
1813,

13

:

“Perii- Românești, recomandând pe Căminarul

1813,

Februar,

Scarlat- Vodă Callimachi,

No. 405, pag. 524.

Moldovei,

Alexandru

către

Vlasto

Ioan

Gheorghe

şi felicitându-se

Carageă,

pentru

al

pace.

”

29 Februar. Sinetul lui Mihail Suţu pentru ce a primit de la Stolnicul Nenciuleseu, cu 0 socoteală. No. 403,

1813,

Domnul

pag. 535.

”

16 Mart. Raport către Ioan-Vodă Carageă, despre cererea de către Hafiz-Ali-Paşa a fiului lui
Mollâ-Paşa şi un trimes sârb. No. 404, pag. 525.

1813, Mart. Raport către un mare boier al lui
Vodă-Carageă,
privire la lucrurile de peste Dunăre. No. 405, pag. 526.

despre o scrisoare „către Domn

Pe la, 1813, 29 Iulie. Domnița Rali Carageă şi fratele Alexandru
de la Veria. No. 106, pag. 526.

către un cleric, despre un călugăr

cu

1814, "6 August. Raport al lui Iacob Rizu către un fiu al lui Gheorghe-Vodă Carageă,
despre o naştere
în familie şi un dar. No. 407, pag. 527.
1814,

26 August. Vistierul Radu Golescu către Mihai Spătarul, despre greutăţile cu care se luptă.
No.
408, pag. 533,

1814,

30 Novembre. Scarlat-Vodă Callimachi, Domnul Moldovei, către Doamna
Smaranda Callimachi,
despre situaţia grea în care i se află fratele, Ioan, şi intervenţia, ginerelui său.
No. 409,
pag. 533.
|
”
”

1815,

20 April. Cineva din Muntenia către fiul său, despre împrejurări
casnice,
Doamna, Domnița, (Rali) şi Vodă-Carageă, Spătarul Banul. No. 410, pag. 535.

1815,

2 Octombre. Costachi Tzigară către beizadeă Ioan Callimachi, despre nişte datorii și rostul ASăi în sarcinile Domniei. No. 411, pag. 530.

1816,

15 April. Dimitrie Postelnicul către alţ boier, pentru o poliţă, în legătură cu Postelnicu
l Ştefanachi şi cu bină-emini din Măcin. No, 412, pag. 537.

1816,

14 Maiu. Ioan Skordili către un boier al luiIoan-Vodă

Carageă,

pomenindu-se

despre mânia Pașei de Vidin

Gelaledin asupra lui pentru raialele ce trec în “Țara-Românească,şi amenințările că vrea
să-i

„taie capul. No. 413, pag. 538.
1816, 19 August. Scarlat-Vodă
414, pag, 541.

Callimachi

către

fratele său, Ioan Callimachi, despre nişte poliţi. No.

1816, 9 Novembre. Ioan Gheorghe-Vodă Carageă către fiul
său, Gheorghe şi ginerele Mihail Suţu, cu
„felicitări. No. 415, pag. 541.
1818,

80 April. Ioan Gheorghe-Vodă Carageă iartă
pag. 542,

1818,

21 August. Dragomanul Mihalachi Suţu către un ministru ture, recomandând pe Mitropolit
ul
de Larisa, Teodosie. No. 417, pag. 513,

1818,

25 Novembre.

Vornicului

Nenciuleseu

o

datorie.

No.

416,.

Alexandru Nenciulescu către Mihai] Suţu, despre datoria sa. No. 418, pag. 541.

Inainte de 1819. Ioan-Vodă Carageă către agentul său, cu privire la conflictul dintre
„Ioan Voevod“
Callimachi și „Dragomanul“ (Mihai Suţu). No. 419, pag. 545. *

ALIII

Înainte de 1819. Ioan-Vodă Carageă, către agentul său, despre planurile de a, face Domn în Moldova pe:
beizadeă Constantin Moruzi și afacerea dintre Dragoman
și Ioan Callimachi. No. 420,
pag. 546.
Înainte

de 1819, Scarlat-Vodă Callimachi către fratele său, despre datoria şi greutăţile ce are şi
pericolul în care se află, No. 421, pag. 5iT.

1819.

25 Maiu. Scarlat- Vodă, Callimachi, Domnul Moldovei, către fratele său Ioan, recomandând pe
fiul bolnav al doctorului Fotin5. No. 422, pag. 549..

C. 1820. Scrisoare a lui Grigore Val. Băleanu (2), către un cleric pentru un împrumut de 500 de lei
al „cocoanei Safta a lui Beizadea Grigore“, cu pomenirea, Mitropolitului de Efes. No. 493,
pag. 550,

C. 1820, Scrisoarea unui cleric către un beizadea, cu pomenirea mănăstirii Zoodochos Pighi şi a Domnului, a Domniței „nepoata scriitorului, și a Curţii. No. 424, pag. 550.
Dată nehotărîtă (probabil secolul al XVI). Recomandare, de către egumenul său a unui călugăr de ln
Athos către un „Domn al Moldovlahiei şi al Mesici-de-jos". No. 425, pag. 551.

PARTEA

A

ILI4

mindu-i

Călugării de la Muntele Sinai către Ruxanda, Doamna
pentru ajutorul ce au de la ea şi de la familia ci.

Moldovei,
”

mulţă-

Muntele
Sinai,
ec.
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“” Prea-evlavioasă şi prea- luminată
doamnă și stăpână a, noastră, prea-înălțată şi prea-nobilă şi Doamnă a toată
Moldovlahia, doamnă Ruxandră, toţi cei ce
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„Hurmuzaki*,

Ya
see ZA74
XS Ţ0935:2,

XX,

se întâmplă a, fi călugări
ai dumnezeieştii

cetate

Ierusalim,

categumenul

şi

ieromo-

nahii şi bătrânii şi ceilalţi în Ilristos
fraţi, îţi aducem rugăciune şi binecuvântare şi rugăm pe Dumnezeu ca să fii
sănătoasă cu sufletul şi cu trupul, împreună
cu Domnul domn Alexandru şi cu iubiții
voştri copii, domnul Bogdan, domnul Mi...
şi doamnele Anastasia, Anisia şi Marica.

Am auzit, prea-strălucită doamnăa noastră,
iubitoarea de virtute pornire şi mărinimia
ce ai astfel către sfintele şi de Dumnezeu
căleatele locuri pe care domnul nostru Isus
Hristos le-a căleat cu sfinţii săi ucenici şi
apostoli şi cu preasfânta stăpâna noastră
Născătoare de Dumnezeu pentru mântuirea
lumii şi... doreşti înoirea sfintelor biserici,
ca şi cea de Dumnezeu

încununată

şi ase-

menca cu apostolii Împărăteasă Sfânta
Elena, după cuvântul... Psalmistului : să-ţi
dea Domnul Dumnezeu după inima ta și
toată voia ta să se împlinească la tot
binele. (De aici şters: Prea-slăvită doamnă,
am primit ca fiind cuvenită... şi vedem și
binefacerea către noi din... sa trimes
lavrei noastre... şi, de altfel, am primit
din cele trimese patru sute)... cu... prin
Eftimie şi domnul David ierodiaconul... lei,
cum
orânduieşte.,, masa, şi, de fapt, cu
1

1500.
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şi cinstea şi în amintirea... copiilor voştri...
prin această serisoare ne rugăm şi cerem...
în mijlocul pustiului şi astfel... locuri...

zapazahodusy)... vis Îc[is]... 29 utso
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a veghea, [neavând unde] ni pune eapul...
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Pentru care rugăm, doamnă
să nu fim lipsiţi de cerere,
tirea ... a noastră să fie fără
şi dimineaţa şi după-amiaza şi
zeieştile şi sfânt-săvârşitele
şi cei de odinioară Împărați

Emahsie

ctitori, pentru

0

madatobs

rijtopas,

sie

86%

Npt705 0s05 Înv, ut.
(Facsimile în Beza,

al lui Hristos Dumnezeul nostru şi... în
veci... doamna noastră, şi locul ..., doamna
noastră Ruxandra am trăit... mănăstire
şi Dumnezeu să călăuzească,.. și cei tineri... precum şi cei de mai nainte Împăraţi... şi luerul, și va sili și pe sora
iubită, Doamna a toată Ungrovlahia, pe
care o ai vecină... milă pentru a noastră..., să facă, şi ea un metoh în acest...
de la noi cele spre folosul şi..... al
sfintei mănăstiri, şi să fie spre. slava
şi veşniea lui Dumnezeu... a noastră în
zeci.

slava

lui

a noastră,
şi mănăsgriji seara
în dumneslujbe, ca
şi vechi

Hristos. Dumne-

zeu, amin,
Urme

românești la Muntele

Sinai, ete., în revista Boabe de grâu, III, p. 464.)

II.
Egipt,
e. 1590.

“; Meletie Pigas, Patriarh de Alexandria şi vicariu al Scaunului ecumenic (sic),
către Petru Şchiopul, Domn al Moldovei, mulțămindu-i pentru scrisoare şi arătându-i
că voia să-l vadă, dar a fost rechemat la Constantinopol de Patriarhul Silvestru
al Antiohiei, care

se indrepta

într'acolo.
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Dumnezeu —, vrednice

în

sănătate

sufletească şi

trupească, în mâutuire şi bună stare şi biruină asupra duşmanilor şi în paşnică stare,
împreună cu prea-fericita și Doamna stăpână a noastră, a Ta după timp prea-

45-

mai Osorăazu

de la

doamne Io Mihnea Voevod şi Domn, smeriţii robi ai puternicii şi sfintei Tale Împărăţii, călugării ce trăiese în singurătate
la sfânta, respectata şi împărăteasca mare
mănăstire a Meteorelor, care se cinstăşre
întră atunele cinstitei, temutei şi sfintei
Schimbări la faţă a Dumnezeului și Mântuitorului nostru: Isus Ilristos, plecăm cu
grumazul şi genunchii şi aducem supusa
închinăciune prea-puternicii Tale Împărăţii
şi ne rugăm de a toate bunul Dumnezeul
nostru şi Mântuitorul ]lristos, împreună cu
prea-sfânta lui Maică, cea cu totul neprihănită și prea-curată stăpână, să păzească
şi să îndrepte şi să păstreze şi să oerotească şi să mărească puterea sfintei și
celei întru mulţi ani Împărăţii: a Tale, şi

ăa05-

div

Ostzăy

mmântuitoare

“parizay

îy 2

zi

i Prea-evlavioase, prea-vestite, prea:
fericite, prea-mărite, purtătorule de biruinţă, prea-puternice Domn a toată Ungrovlahia, cel cu foarte multe daruri hărăzite şi de Dumnezeu păzite, care să
trăieşti întru mulți ani, — asupra Înălțimii Tale prea-măreţe se coboară daruri
?

ZO,
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095 zawzoaufobhois vai ma. zots
sv

dpadăvy

G5o penzăpa, AvzHTbmioypiorozăzm
vai

pentru o De la 1537.

Basarab.

Împărăteasă
iubitoare

prea-pioasă

şi împodobită

toate bunele şi dumnezeieștile
amândoi, împreună cu cei de bun
şi întâiu sfetnici şi cu toţi căi
sfânta şi de Dumnezeu păzita
şi

cu

toată

izbânditoarea

cu

hariri, ci
neam boieri
aflători în
Curte a Ta

oasteă

sfintei

Tale împărăţii. Deci el, Domnul Dumnezeu,
a toate făcătorul, să Te învrednicească, sfinte
stăpâne, de acea fericită şi veşnică mulţămire şi [să te facă] fiu şi moştenitor alcereştii Sale Împărăţii, şi sântem încredinţaţi
că de aceasta Te vei împărtăşi, precun El
însuşi în Evanghelii a spus: „bine, slugă
bună

şi credincioasă,

peste puţine eşti ere-

dincios, peste multe te voiu pune; întră
întru bucuria Domnului Tău“. Pentru care
aducem înaintea Ta, prea-puternice Donin,
toate cele ce vă privese şi i le facem
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mai dzbpovș,

ceput a creşte mănăstirea

msts

noastră,

Neagu ni-a ridicat turn sus pe stâncă, şi
scară 2 împodăBito, şi a/crescut și legăturile, şi multe sporuri bune a făcut în
mănăstire, şi a dat odoare. Deci şi-a căpătat
şi pomenirea, de faţă şi în altar, seara
şi dimineața,şi în sfânta liturghie şi în
sfintele rugăciuni. lar, din vremea când
acela a răposat, nu ne-am mai înfățișat
acolo pentru lungimea drumului şi de frica
hoţilor agareni, cum o socot şi serisorile îm-

părăteşti ale acelora, pe carele şi trimetem
către Împărăţia Ta.
că

Și am trăit până acuma în pace, pentru
am avut deosebite moşii şi vite, iar

acum, din

păcate

pe

care le ştie

Dom-

nul, care cercetează inimile şi rărunehii,
aveam în locul ce se zice Osdina grădini
foarte frumoase şi, -cu conluerarea Dracului, care urăște cele bune, s'a îndemnat un
om nenorocit, anume fiul lui Petru, din acel
sat, şi le-a adus la, cunoştinţa hoţilor agareni, şi, neavând, afară de dânsele, unde să
ni plecăm capul de seminţia lui Agar, și
de lipsa bisericii le-am făcut zălog Îm-

părăţiei,

trei sarcini de

aspri, şi, nepu-

tându-le răscumpăra, toate moşiile noastre
S'au pierdut cu totul, și sântem în mare
năcaz, şi nu ne putem ridica de multa
datorie ce. sa făcut în vremea trecută,
pentru greșelile noastre, și n'avem ce face:
nu ştim de loc ce să facem. De aceia
stipâne prea-puternice, Împirate purtător de
biruinţe, oerotitorule prea-bun, prea-ereştinule, prea-iubitorule de săraci, hrănitorule al celor flămânzi, privighetorule al

“celor goi, lecuitorule al celor neputincioşi,
îngrijitorule de străini, cârjăa orbilor, ridicător al celor căzuţi, fie-ni ajutător şi
către noi cei păcătoşi şi prea-mici şi strâmtoraţi din toate părţile şi fără mijloace
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cunoscut toate cu de-amănuntul, de oare ce
de la cei acum întru fericită pomenire
evlavioşi Împărați şi de Hristos foarte
iubitori, adecă: de la fericitul Domn lo
Neagu şi de la evlavioşii Împărați ce au
ost înainte de dânsul, de la dânşii a în-

aceasta,

trimetem către Puterea Ta, către cel mai
evlavios dintre Împărați, pe al nostru întru
ieromonahi
cinstit şi virtuos duhovnie,
chir Iacov, şi, ca tovarăşal lui, pe Isaac
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siţi, ea să nu fie în zădar marea călătorie, ei fii următor al Domnului care a
zis în Evanghelii: „fericiţi cei milostivi,
căci aceia se vor milui“ şi celelalte. Fii
nou ctitor din nou al prea-fericitei şi împărăteştii mari mănăstiri a Meteorelor, şi
necontenit te Yom pomeni seara şi dimineaţa şi în sfintele rugăciuni, iar de la

6305, Ghdă uijuqrie 7svod 705 IKoplov, îs
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Door, îva ai 1 mpsofsia
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astzapbivov Mapizs, zis Du

aceasta,

veșnic 'dăinuitoarea

Îm-

mulţi ani şi pacea, biruinţa asupra duşmanilor și viaţa fără dureri, pentru ca
solia şi celei atot-sfintei stăpâne noastre de
Dumnezeu Născătoare şi veşnice Fecioare
Maria, statornica noastră nădejde, și solia
celor cuvioşi şi de Dumnezeu
purtător
Părinţi ai noştri Atanasie și Ioasaf să fie

zijs

Osozârov za
ăearsc:/bvrov

pâpoy zaripoy dy 'Adavaotov 77. ?loăcap sim stă ris AbOsvriac râs oîs zi
Tors, us 9 zi 7)npovouions Thy ăuzpiy709 Grâzayhv îv ri mosia 755 sc, 05
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cu Domnia Ta pretutindeni, cu cari şi să
moșteneşti cununa nemuritoare în Împără-

ţia lui Dumnezeu, de care să ai [parte] şi să

a

£&ovai[4].
“i "O wa0rppobusvos ciR 357 por âzijs za

Te bucuri mult,

cu ajutorul

lui Dumnezeu.

“- Categumenul prea-respeetatei şi împărăteştii mari mănăstiri a Meteorelor, Dionisie ieromonahul şi frate al tuturor celor
ce stau în frunte după IIristos şi robi ai
Împărăției Tale puternice şi sfinte Ti se
închină.

2
îaoizis ustâhns uovâs
95 Mszsodeo Arov5otos ispopâvapo0s, 47 za 1) m
mpuzav5yzwy 5v Npiaz ddshroi pai Bo5ha4 îs
Apazais 47 dxias Gacidsizs 700 2p0S4N053%.
(N, A. Bees, în rovista Bofavzis,
Literar, 1911, pp. 3641—6.)
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părăţie, iar în această trecătoare Împărăţie
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Românesc
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4

cucernie

bătrânii dumnezeieştii adunări, chir Samuil
şi pe chir Martirie, cu adevărate mărturii
ale vechilor scrisori împărăteşti. Aceasta
şi pentru a-ţi pleca, ei capetele împreună
cu genunchii și a se închina Înălţimii Tale
şi pentru altele unuia către care toți ieromonahii şi monahii zilnic vin pentru aceasta,
cerând ca să capete dela sufletul Tău cel
compătimitor şi iubitor de călugări eleimosină. Aceasta pentru că în mare primejdie sântem. lar Tu, prea-inălţate Doamne,

I, 1909, pp. 204-7; altă traducere, de N.

DBănescu, în

Neamul

IV.
Gherasim,. Patriarh de Alexandria, către Corneliu Iaga, ambasador al Olandei,
despre triineterea în 'Ţara-Românească a preotului loanichie pentru supraveghiarea proprietăţilor sale acolo, iar de acolo poate la Moscova, ca să se ajute la neroile din causa
„tirani ei stăpânilor de aici“
măuzosy
măo4 ad3by
usză mis4 Guyofsiag bă
sie zi Bhai
“pia sis sis Exiozsy uâv sv dy Eu bsi = papuizony, Fuia, 63 (si 6 053 G950Ţi3t) vai
aspatzia 7 iz Epasvsty tg! ss Mos; /0iiâs),
.

(Mazarachi, în revista băgos,

NXVIII,

pp. 51-5.)
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Egipt, 1631
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“Gherasim, Patriarh
o trimetere de soli.

de

Alexandria,

către

Mitropolitul
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Ti-am trimes şi o

nu ca

mulțămită pentru

amintire,

'Tara-Românească

bine-

pentru.

cercetarea, acelui

sat al nostru, şi de acolo şi mai, departe,
dacă-i va plăcea lui Dumnezeu și va ajuta,
am socotit că trebuie să seriem Înţelepciunii Tale scrisoarea de faţă, care, şi de
are puţine: lipsuri, dar e plină de iubire.
Iar lucrurile de la noi sânt cum sânt, cum

le vei afla de la ai noştri

e

zi

de Egipt, : prin
mică

cuvântare, pe urmă, aflând că ai ajunsla
Constantinopol, 'am scris: prin tergibaşa-al
Imi Musa-Paşa, cel care, din nenorocire, a,
căzut pe urmă de la putere aici, iar acum,
trimeţând din nou acolo pe prea-cuviosul
şi învățatul preot chir Ioanichie, marele
protosinghel, cu tovărăşia lui, ca să plece în

Exasaton5T0s, 75 ps 83 vby addic, ztuzovrse
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MEysrw

Daniil.

'Ți-am scris Preasfinţiei
luni, pentru Teodor, ce-i
plecând de aici, s'a 'dus
ţara 'sa, despărţindu-se

mulţămită, ci pentru o părintească

sită
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Serres,

"Particulară. La Constantinopol.
Prea, -'sfântului: Mitropolit :de Serres,

mai “pe larg,

pe cari-i recomandăm bunătăţii. tale ca să
ai gând bun către ei, condus de iubirea-Ți
faţă de noi, şi să- li arăţi cuvenitul ajutor

cu faptă şi vorbe. Căei ni se cade nouă tuturor să facem aceia, dacă-trebuie să spunem
adevărul şi să nu uităm de prima noastră
casă, care e şi causa cererii, Şi: acestea,
deocamdată. Fii sănătos întru Ilristos,
prea-dorite.

În Egipt, 1631.
(Mazarachi,

</

55-6.)

Gherasim, Patriarh de

„Egipt,

1631.
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Românească,

despre

Alexandria, către preotul Arsenie, trimes

reaua stare a ortodoxiei

egiptene şi

in Ţara-

trimeterea preotului Ioa-

nichie.
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VII,
Călugării 'de la Meteore către Vasile Lupu, Domnul Moldovei, pentru ajutor.
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“- Prea-evlavioase, prea-slăvite, preastrălucite, prea-mărite duce şi Domn a toată
Moldovlahia, domnule domn Io Vasile
Voevod şi al credinţii drepte a noastre, a
creştinilor, prea-puternie înainte-luptător, ne
rugăm de prea-bunul şi mnilostivul Dumnezeu
să Te ocrotească şi să întărească fiinţa Ta
pe prea-înălţatul 'Lău Scaun în prea-adâncă
liniște în multe şiruri de ani, păzind-o
mai presus de toată împrejurarea vrăjmăşească, a celor văzuţi şi a celor nevăzuţi
dușmani,

iar

toţi

cei

ce ne

aflăm ieromo-

nahi și monahi în dumnezeieştile şi sfintele
respectatele mănăstiri ce se află în eparhia
Stagelor lângă Tricala, în. schitul împărăteştii şi sfintei mănăstiri a Meteorului, mai
întâiu noi, cei mai mici rugători ai Strălucirii “Tale, prea-mare doamne, cari ne
aflăm

năstire

în acea

a

sfântă

şi dumnezeiască mă-

Domnului

şi

Mântuitorului Nostru

Isus

Dumnezeului

și

Ilristos, care. se

Meteore,
ec. 1634.
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Meteora,

în

al

doilea

rând şi noi,

rugătorii lui Dumnezeu: pentru sănătatea
şi lunga viaţă a Strălueirii Tale, cei ce
schivnicim în stânca lui Varlaam, care
mănăstire este a Tuturor Sfinţilor, al treilea
şi noi, robii 'Tăi, cari.ne aflăm în sfânta
şi arhiereasea marea mănăstire a Schimbării
la faţă a Mântuitorului Hristos, ce se
chiamă Duşico, lângă Marile Porţi; al patrulea cei de la Rhusanos, care e şi ca
mănăstire a Schimbirii la faţă a Domnului,

al cincilea

cei de la Sfântul

Ştefan,

al

şaselea cei de la Sfânta Treime, al şaptelea, cei de la Sfântul Nicolae de la Ana-

pausă, al optulea cei de la cinstitul Înainte

mergător și Botezător, al noulea, cei din
Sfânta Mânăstire, al zecelea cei de la

Întâmpinarea Domnului,
cei

de

la

Ilrisostomul

Trei

al unsprezecelea

Ierarhi, Vasile, Grigore,

al doisprezecelea, cei de

la

Cea mai Înaltă, al treisprezecelea cei de
la Sfântul Dumitru, facem plecăciune până
la pământ pentru iubitoarea de Hristos şi
iubitoarea de călugări ajutorare a Ta, rugându-ne zi şi noapte pentru sănătate şi
mântuire. Să-ţi fie ştiut Marii Tale Domnii,
mai curând Împărăţie, că acele zise sfinte
mănăstiri, în care şi noi, cei prea-miei,
locuim acuma, răbdăm multe şi felurite
batjocuri şi cheltuieli de la cei ce vin, şi
de aceia au şi căzut la mari datorii mănăstirile noastre, iar noi stăm, nenorociţii,
ca oile în mijlocul lupilor şi suferim ca,
Hristos de pe urma pizmatăreţilor Evrei,
bătuţi cu nuielile, sau biciuiţi, aruncaţi în
închisoare şi pedepsiţi, cu multe altele, iar
dânşii ea unii cari ni mănâncă și pânea
noastră, zilnică, şi iarăşi n'avem odihnă de
la dânşii, şi abia păstrăm credinţa şi mai
stăm în dumnezeieştile:şi sfintele mănăstiri, ca să nu se nimicească şi să piară
pomenirile creștinilor, şi de aceia avem
nădejde în Domnul din cer ca să fie îndurător către noi.
De aceia, mare Doamne, binecurântat
din sânul maicii, milostiveşte-ne asupra
noastră: întâiu dumnezeieştile şi sfintele
mănăstiri, şi pe noi, nenorociţii, cari

ne plecăm la măruntaiele Strălucirii 'Tale,
casă îndrepte şi să poruncească Dumnezeu
către buna Ta inimă, precum ai poruncit
şi ai călăuzit și ai chivernisit şi chiverniseşti multe mănăstiri: Ierusalimul, şi Marea Biserică Sfântul Munte şi Rumelia, dar

Qscă s550405vyr0g Gov, Ad0svrazo))uiae e ud,

ossis vai sic Tuăs Eastvo 62205 vă y Dos 6 0s5

6 axyâya0os sis rijy zapâla Gov, Gă văă &oÎn
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AbdOsvriag Gov cat, tă vă Yărrs valos uta
ră Wovacziipia, Tusie 65, oi
72 sis To5za
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zobrovs,
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vă âs6uusodsy z05 0205 fuipas
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Fadauzpătirds ov.
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Gpyts-

povis Ao5stzo, rây Msyăhwy Ilvhây,
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ris "Ezdauzpoen[r6s] Sov.
“+ “O a0qyobusvos rîjs osâzouias povis zăy

şi pe toate. Aşa şi cu noi fă, cu
vântarea

“+ "O 220nyobwsvos rod "Povoăvyov, "AvyOnuos
ispoudva:p0s 4. 80d)os LI "Brdo zp5Tm 800.
“r "O pabrpobusvos ris îspâs povis “aaza mod
Kopiod, Xp:oz63ovhos tspouâvz-705, Gobhos rs "Erhaumpirirâs Xov,
- “O za0ryobusvos zhs Ostas ai fspâs
povis câ Tptây “Ispap/6; 'lotoxp îsposrs) ov.
v2/05, God)os ris "Erhazuzpien[

“+ "0 arzobdusvos
iapapivz ps 4.

Azi

zpâen[z5s)

“Ayiov Ezazăvov,

705

î0d)9s zis Eden

Soo.

-- "O zOpobuavos ri ș fjopăs povis ris
“Yomdostpas, Stnyios b39 0597:p05,
dadhos ris
u
Ezhapzpicalei s] Soo.
-- Ramyodutvos sis Oras vai îspăs us
205 Ilpoâpinav, PA[y]zonos îspouirz/os, 805-

ose ci "Ezhazuzpâza[205) Soo.
Î 3

*0 1a0770dp3'705 îs “Agias Tpiâ3oş,
Lei 7optos 1590457705, 00505 sis "Erau

sine) Lo.
“
So,

Kai 270 5 005hoszis "Erhazuzpten[eâs
Naprhâuzns, isaouivapos mis “Agias

Doamne

bineeucare

să

trăieşti întru mulţi ani, și trimete și la noi
aceia, ce-Ți va porunci Dumnezeu cel preabun în inima Ta, ca să fim ajutaţi şi noi
nenoroeiţii din partea Domniei Tale şi ca
să ajungi nou ctitor şi în aceste mănăstiri,
iar noi, cei ce ne-am aflat şi ne aflăm în

aceste dumnezeieşti beserici, vom
Dumnezeu

ruga pe

zi şi noapte, de şi sântem

păcit-

toşi, pentru sănătatea şi viața îndelungată a

Strălucirii Tale şi pentru sufletul răposaţilor
şi fericiţilor Tăi părinţi. Dumnezeu, pentru

toate

întâmpinările

şi bunătăţile pe care

le-ai făcut şi le faci acolo să te întărească
pe Scaunul Tău prea-înalt în ani mulți, în
sănătate şi fericire, iar acolo să-Ţi dea
cununa, nemuritoare în Împărăţia Ta, amin.

(Peceţi:)

--

Categumenul

împăriiteştii

mănăstiria Meteorului, Zaharia ieromonahul, și fraţii cei cu mine, robi ai Strălucirii "Pale.

“- Categumenul dumnezeieştii şi arhiereştii
mănăstiri Duşieu, a Marilor Porţi, Righin
ieromonahul și ceilalți rugători ai Strălucirii “Tale.

“Agtoy Ilâyzoy, Răprhos îspnu.6vz:70s, ai. ay

2.0; &âsheot, G05)o râs "Ezauzzporn[555] Sov.

lui Dumnezeu,

“+ Categumenul

respectatei

mănăstiri a

Tuturor Sfinţilor, Chiril ieromonahul, şi
fraţii cei cu mine, robii strălucirii 'Tale.
“+ Categumenul Rusanului, Antim ieromonahul și robul Strălucirii Tale.

“r Categumenul sfintei

mănăstiri a ' În-

tâmpinării Domnului, Hristodul ieromonahul, robul Strălucirii Tale.
“ Categumenul sfintei şi dumnezeieştii
mănăstiri a. Celor Trei Ierarhi, loasaf ieromonahul, robul Strălucirii Tale.
“+ Categumenul Sfântului Ştefan, Daniil
ieromonahul şi robul Strălueirii Tale.
“ Categumenul sfintei mânăstiri a Celei
mai Înalte, Serghie ieromonahul, robul Strălucirii Tale.
“- Categumenul sfintei şi dumnezeieştii
mănăstiri a Prodromului, Antonie ieromo" nahul, robul Strălucirii Tale.
“+ Categumenul Sfântei Treimi, Grigore
ieromonahul, robul Strălucirii Tale.
= Şi
_lambie,

cu,

robul Strălucirii Tale,

ieromonahul

sfintei

Ilara-

mănăstiri.

Mov?s.
6 uizpbs î05)05 <hs "E)uauSoo, 20 “Agioo Anunsgino, Kă):5703

A LG LOS.

2220.

Iorga,

„lurmuzaki”,

al

“ Şi eu, micul rob al Strălueirii 'Tale,
Sfântului Dumitru,
Calist ieromona-

hul.
XX.

10

-- Tristofor, preotul şi econom al Trikkei

“i Xpo'orbvopos tepsbs vai otzbyowos Tpijuns, 80dhos rijs "Ezhauzporqr6sov.

T Ployins 6 ousvopbhat
. Mqrpozshews
2păTnT6s

Tpizzns,

îs

8odhos

kobul Strălueirii 'Tale.
.
+ Joan schevofilacul prea-sfintei Mitro-

Gpiorărs
ris

polii a Trikkei, robul Strălueirii Tale.

"Erau

ov.

“+ Filip, preotul și sachelariul
sfintei initropolii. a Trike, robul

-- Prâmzzos îspsbe pai oxpathăpros ris
intorc Ampozâhea s Tptzzns, 8odhos ie
Ezdapa zp5Tnro Sov.
“i “Ewpayooă 6 'ADayaotoe [ispebs] zi
oxushiov

en[r6s]

Tpizrns,

ris

"Ezhauzpi-

Bvăzoy aa

aporinâuros Tpl-

Ioan, diacon și protekdikos al Prikkei,
robul Strălueirii Tale.
-i- Anastase, preot şi hartofilax al Trikkei,
robul Strălueirii “Tale.

dobhoc ris "Ezhapa zpârnro sv,

-- PAvaotăatos îspsbs mai vaprophhat
„ Bobhos Tis Eapapâzi 5[e] ov.

N

lueirii “Tale.
-- Emanoil Atanase şi sacheliu al Trikkei, robul Strălueirii Tale.

Sov.

-- loăvyqe,

rs

8o5hos

preaStră

Tpt-

Kwvyozavriyos 6 795 Rază 40 RPOTOVOTĂ-

“i Constantin al Popei şi protonotariu al

pas Tpizzns, 695hos vie Ezapapora[r6]s Sov.

Trilei, robul Strălucirii Tale.
-- Anastase şi eronicaral Trikkein zobul
Strălucirii Tale.
“* Panaioti şi retor al prea-sfintei Mi3
tropolii a 'Trikkei, robul Stiălucirii Tale.

„fe >Awnorăotos zai bzouvmuaroțpăzov Tpiz418, Bodhos ris "Erhauzpâra[râ]s ov.
-- Iavoporns vai pitop ris aporărns
Mzpoz rime

Tpizns,

Godhos

ris "Erhauzpă-

mz[5e] ov.
(Beos, 7. c., pp. 2179 - 83; altă traducere Î. c., pp. 362—41.)

VIII.
nopol,

1641,
17

Ianuar.

Tomul Patriarhiei ecumenice, trimes lui Vasile-Vodă Lupu, în afacerea
certei lui Gherasim, Patriarhul Alexandriei, cu călugării de la Muntele Sinai .
=

Tây.oc ovyoââc, e 2y&ysro 8v râ vatpâ) to
Ntov IlzpOsviov, zarpiapyebovros Kovoravrtvovz6hews, Epuorndvros apă 705 Ezdauzporâtov Ab65yrov Mohăafins dp, xdp "Loăyvov
Baathetov Bosâvy3z aspi ris 6z005o0swş radTns.
3
+ osâisoraze,
EvBotăzars, Exhaumpârare vai
Zi

Constanti-

“poza zvtzcass Ad0syra

zăons

Moh3o6ha-

ine 1b5p, 109 "low Bos36vyăo. ai bzsproztoră 47; aoyayrthijatwp râs rod Xptorod
Msyăins "Raznoias, ri "Exhauzpăcnră Soo
TpoGubyodusy azntănavras o mapataab-

wsy Kbproy rây Osby vă zapiti brsiav, stpijYm ebssiay, via za 2p70pây, GpaTăy ze
7% dopăzy, dai vă Tv o7spsvym ee by
bwnhorazâv ans Op5vovy sis arda za ETZaALy0y ars

T0d jsvovs

my

sbosfây

zai

dp0nâ65ov Npostzvâvy. Lpăuuua Ezhauapoy p.âs
Edeey 6 zavapioratos îuv abd0îvens zi

soz67ms, 6 Oizobuswzbs Ilacprp:/ns, vbotos,
zbpios IlugGâwos, ris Sas. "Erdauzpzzos,
6z05 zdy ppăzat 0tă zijv bacOsaty sâvy Si-

reproduce

Tom sinodie, care s'a făcut pe vremea
lui Partenie cel Nou, fiind Patriarh al
Constantinopolei, când a fost întrebat.de
prea-strălueitul Domn al Moldovei, domnul
domn Io Vasile -Voevod în această afacere.
Prea-evlavioase, prea-slăvite, prea-strălucite şi prea-creştinule Domn a toată
Moldovlahia,: doamne, doamne lo Vasile
Voevod şi apărător şi sprijinitor al Marii
Biserici a lui Hristos, -Strălueirii Tale ne
închinăm cu toţii și rugăm pe Domnul
Dumnezeu să-Ţi dea, sănătate, pace, bună,
stare, biruinţă asupra dușmanilor, văzuţi
şi nevăzuţi, şi să Te întărească pe prea- înălţatul Tău 'Tron pentru mândria şi lauda
întregului neam al evlavioșilor.şi binecredincioşilor creştini. Serisoarea strălucită
a Strălucirii Tale ni-a arătat-o prea-sfinţitul nostru domn şi stăpân, Patriarhul
ecumenic, domnul domn Partenie, aceia în
care scrii pentru afacerea, Sinaiţilor, cari

1 0 mărturie din 12 Maiu a Mitropolitului muntean Eftimie (ibid. pp. 322—3)
la data probabilă a falsificării, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea.
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za dp zh uvaaTipntey. Kbptos 83 5 ss
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tp.

O "Ezîo0v Ilntatos3
“0 zii
lozriztas.
O Rufizo» "A'b:ucs.
Nizoninâstaz Kbpdos.
Nezaias Ilopzbatos.
Naznâos Iapuutas.
Topvifos Marâptos.
"0 PADnuoy Aznt).
“O Tpazz5o5ycos Aznntystus,
“0 buzzovzshzos Fa Th
"0 Msorufrias Azuasrrs.
'0 Roci/(i5o Vargezios,
"0 Azysnovias Lant
“O "Azpeavoozdsws Nsizozos
O Zâ/firs Lauri

căpătaseră

voie de la cel scos şi caterisit

Partenie cel bătrân să facă liturghie la
metohul ce-l au în Igipt, cu privire la
care întrebi Strălucirea Ta dacă sa făcut bine şi cuviincios şi după legi, de s'a
dat acea voie Sinaiţilor. Pentru care,
fiind de faţă toţi arhiereii noștri şi celericii şi ceilalţi, înaintea Preasfinţiei Sale
am

cercetat

şi

lămurit afacerea

aceasta

cu de-amănuntul şi cu multă socoteală,
şi nam găsit niciun chip de: dreptate
să fi avut Sinaiţii cu biserica aceia, pentru că, pe de o parte, scandalele între
Sinaiţi şi prea-ferieitul Patriarh al Alexandriei şi prea-învăţat, domnul: Nichifor, nu
vor înceta vre-odată, iar, pe de alta, pentru
că se pierde şi se nimicește cu totul acel
Seaun al Alexandriei și cu el şi mănăstirea,
se pune în primejdie. Pentru aceia am judecat că are tot dreptul prea-fericitul
Patriarh al Alexandriei, și după canoane,
şi după orice altă socoteală, şi Sinaiţii sânt
cu totul fără dreptate; căci scopul nu li era
altul decât pentru câştig rușinos şi scandal,
şi, chiar de s'ar nimici acest Seaun şi n'ar
rămânea urmă, nu li pasă de loc. Aceasta
am cercetat-o cu de-amănuntul, în frica
lui Dumnezeu şi eu conştiinţă curată, preastrălucite Doamne, cuo judecată nepărtenitoare, și înștiințăm pe Strălucirea Ta de
tot adevărul şi de toată dreptatea, și iată
lămurim pe Strălucirea Ta, şi, dacă te va
lumina prea-bunul Dumnezeu, fă-o, de oare
ce toate drepturile după canoane le are
acel Scaun, şi nu mănăstirea. Domnul
Dumnezeu să 'Le ţie întru mulţi ani şi să-Ţi

dea viaţă lungă

Strălucirii “Tale până la

bătrâneţe adânci și senine, amin. 1645,
Tanuar 17, indicţia 13.
Al Efesului Paisie.
Al IIeracleii Ioanichie.
Al Cizicului Antim.
Al Nicomediei Chiril.
AL Niceii Porfirie.
Al IIalcedonului Pahomie.
Al Tirnovei (din Tesalia) Macarie.
Al Atenei Daniil.
A1 Trapezuntului Lavrentie.
Al Filipopolei Gavriil.
Al Mesemvriei Damaschin.
Al Corintului Grigore.
Al Lacedemonici Gavriil.
Al Adrianopolei Neofit.
Al Nantei Samoil.
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(Alazarachi,

Marii Biserici,

al Marii Biserici, Hristodul, preot. Marele logofăt al Marii Biserici, Hrisostom,
Marele schevofilax al Marii Biserici, Kunupis, Marele sachelariu al Marii Biserici,
Teolog, preot. Marele hartofilax al Marii
Biserici, Eustatie, preot. Marele eelesiarl,
Mihail. Marele retor al Marii Biserici,
Dimitrie.
Protonotariul Marii Biserici,
Filip. Dicheofilaxul Marii Biserici, Mihail.

Notariul Marii Biserici, Manuil. Logofătul
Marii Biserici, Nicolae. Sachelionul
Biserici, Gheorghe.
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Marii

pp. 169—71.)

Abd0yrns mâoms MoNofhayizs.

Gherasim,

vâpoy apr

Bsipoias

Patriarhul

Io Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu
Domn a toată Moldorlahia.

Prea-iubitorule de Dumnezeu arhiepiscop
al Sinaii, chir Ioasaf, şi prea-evlavioşi ieromonahi şi monahi şi ceilalţi bătrâni ai
soborului, salutăm cu dragoste iubirea voastră. Scopul scrisorii de față nu e altul
decât să-ţi dăm știre ca să aflaţi că, de
oare ce şi dăunăzi mi-aţi scris pentru metohul vostru că, pe vremea, celor mai de
demult Patriarhi ai Alexandriei, chir Ioachim, chir Silvestru şi chir Meletie, aţi
liturghisit neîmpiedecaţi şi fără contrazicere
și cu tot felul de drept în acel metoh, și
numai bătrânul - Patriarh Chiril a împiedecat să nu mai fie şi să nu se mai slujască dumnezeiasca şi. sfânta jertfă acolo,

mergând

şi egumenul vostru, chir Teofan,

acolo, şi cel aflător acolo preasfinţitul
mitropolit, bătrânul fost de Berrhoe, chir

dp "AfEpntos, Vă păs zapadcobv ij adzijy

Averchie,

bz0dzowv

cum erau de mult şi de la început liturghisind părinţii de la Muntele Sinai și pe
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[liturghii],

care

rând trebuia să crească şi nu să scadă;
deci ne-am mișcat şi noi, de oare ce
ne-au sfătuit şi unii din aceste locuri, şi
am socotit ca un lucru care era încă de
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fiind de faţă şi chir Nichifor şi aceia,
hotărît să trimetem un om al nostru
cerceteze şi să afle cu de-amănuntul
frica lui Dumnezeu la toţi ereştinii de
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pentru
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se va

părea că din vremea
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hilor de Alexandria
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dorind să aflăm curatul adevăr, n'am
dat ascultare nici la cuvintele lui chir
Nichifor, niei la ale ewumenului şi ale
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Meletie se săvârşia liturghia în acel imetoh și că este și de atunci şi căi este de
atunci și că se săvârşeşte din nou liturghia acolo, ca şi mai înainte, nici chir
Nichifor de acuma să nu mai aibă a
aduce ceva împotrivă; iar, dacă sar vedea că mai înainte n'a fost acolo liturShie, ci numai pe urmă a început, ca
pe vremea bătrânului. Chiril, şi acolo,
să nu mai aibă voie cineva din partea
voastră a mai liturghisi, de oare ce şi
este o înoire şi să ieşim şi noi din bănuiala de orice fel. Dar intre acestea a
trecut la cele veşnice chir Nichifor şi
p'a putut să vie omul nostru, şi s'a mutat la acest Scaun prea-sfântul mitropolit de Berrhoe,

chir

Ioanichie,

prin

vot

canonic şi cu alegerea tuturora, după râuduiala bisericească, şi sa prefăcut în
Papă şi Patriarh al marii cetăţi Alexandria şi judecător a toată lumea, care
nu numai că este al nostru prea-dorit,
şi iubit şi prea-credincios prieten în toate
şi drept şi virtuos şi bun om și mlădiţă
şi crescut al locului aceluia, şi ne-am bu-
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Fericirea

Sa ni-a arătat

spre mai deplină înştiinţare şi învederare curată copiile tomurilor ce s'au făcut pentru acest lucru de la trei Patriarhi: chir “Timotei Ecumenicul, chir Sofronie de Ierusalim
şi chir Ioachim de
Antiohia, care tomuri rânduiese lămurit
şi arată cum în toate chipurile acei Patriarhi au găsit fără rost şi neadmisibil
a se săvârşi liturghia în acel metoh, de
oare' ce ar pricinui mare scandal şi pagubă a Seaunului patriarhicesc, iar, -în
afară de aceasta, ni-a scos înainte tomul
care sa făcut din însăși a Ta evlavie,
pe vremea. lui Gherasim, Patriarhul Alexandriei, în anul 1622, Maiu 18, cu iscăliturile părinţilor de atuncea, : în care
la blăstămuri şi afurisenie şi anateni
te supui, dacă vre-odată de acum înainte,
în orice chip, ai voi să săvârşeşti în
acel metoh liturghia.
La

aceasta,

murile: celor

după tomul

de altfel, şi noi, după totrei

Patriarhi

de făgăduire

şi

mai

ales

seris de însăşi |

mâna Ta, văzând că acest lucru este răspins de atâţia şi că n'a fost de la început
şi, mai ales, cum se spune, că metohul cel
vechiu l-a luat râul, şi însăşi locuinţa
care acum se arată ţi-a făcut-o dar: de
cleimosină (vacufu) Huri Muses, fratele
fericitului domn Meletie al Alexandriei,
şi e clădire nouă şi mai de pe urmă, şi,
neplăcându-ni în toată viaţa noastră să
ne aplecăm la lucruri noi, şi nu vechi
şi dintru început, şi mai ales să ajungem
pricină de pagubă şi vătămarea Seaunului
patriarhicese, precum
şi fericitul
chir Nichifor se plângea şi se tânguia cum

cu acest lucru fără socoteală e în primejdie
a se pierde Scaunul, şi iată iară cel de
acuma prea-ferieit chir Ioanichie, n'am socotit de folos şi potrivit să ne înroim la
aceasta şi să întoarcem ca să aibă putere,
de oare ce e faptă mai târzie, şi nu veche,
cum întăiu ni-aţi arătat; căci noi, fiind

sigur că era de mult şi dintru - început a
se face aici liturghia, ne-am îndemnat și
ne-am învoit la aceasta, dar, de oare
ce şi acum am aflat de la însuşi cel
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mai

sus

ce

ni le-a

arătat,

ne-am îndepărtat de la această întreprindere, ca nu cumva din neştiințţă să cădem
în greşeală şi să nibă pagubă Seaunul patriarhicese,

Şi întru aceasta va fi de o părere cu noi
iubirea voastră că nu socotim potrivit să
ne apucăm de înoiri, ci numai ce au făcut
cei vechi după putinţă să le ţinem nezguduite, căci şi zice o vorbă: „nu treceţi
peste hotarele veşnice pe care le-au pus
părinţii

noştri,

şi se va chivernisi

luerul

ca odinioară şi dintru început, paşnie şi
fără tulburare şi fără scandal sau vre-o
pagubă, şi iubirea voastră va arăta către
cel de pe vremuri Patriarh al Alexandriei

şi mai ales cel de acum prea-fericitul chir
loanichie cuvenita cinste,
punere şi evlavie, pentru
pace

şi nevătămare,

de

dragoste şi sutot mai multă
oare

ce

şi

Fe-

ricirea Sa e Patriarh şi stăpân al acelui
Scaun și păstor şi al nostru prea-iubit şi“
prea-dorit, virtuos şi bun şi înţelept și
vrednic în toate, cuminte, învăţat şi de
cum

cârmuire,

bună

o

l-am

aici

noi

şi

cunoscut şi iubirea voastră acolo
că a fost crescut în mijlocul
foarte.

îl

ştiţi
nostru

Şi, auzind pacea şi iubirea ce va fi între
voi, vom avea aceasta ea o mare bucurie,
căei nu sântem de părere să aibă Fericirea

sau

vre-o

Sa

întristare

şi să aflăm

sau

încercare

sau

scandal

că va fi aşa

cum

sau

supărare

pagubă,
scriem

şi

veţi ehivernisi împreună cu Fericirea Sa,
ca un lueru plăcut şi iubit lui Dumnezeu
și nouă.
Căci seandalele şi patimile nu sânt bune,
ca unele care căşunează pierderi, şi mai curând vor fi pagubă a iubirii voastre decât
deosebire și folos.
.

Deci,

acestea

ce au urmat

cercetându-le

şi aflând că afacerea aceasta e lucru mai târziu, au ni s'a părut bine să se păstreze,
ci numai lucrul vechiu şi dintru început,
şi de aceia v'o fac cunoscut prin cea de
faţă. Şi anii Tăi să fie mulţi!
Iaşi, 1645, August 10.
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cari ne aflăm în Egipt, şi rugăm neîncetat, zi
şi noapte, pe de viaţă dătătorul și a tot
puternicul Domn să-ţi dea sănătate întru
mulţi ani, fericire fără năcaz, mântuire
statornică, gloria cea mai minunată, bi-
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să-ți crească pre de Dumnezeu păzitele
Tale beizadele ca să-Ţi împodobească preaînălțatul Seaun neam de neam pănă la
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după o: bătrâneţe foarte adâncă şi senină în corul cel veşnie al prea-evlavioșilor, prea-ortodocșilor şi asemenea cu
apostolii sfinţi Împărați
Constantin şi
Elena, de oarece Domnul cel prea-bun
Te-a arătat ca pe un alt crainie şi
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Tale plăcute lui Dumnezeu sfaturi şi înalte
virtuţi eare au strălucit în toată lumea de supt
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stolicese şi patriahicese al evanghelistului
Marcu din Alexandria prin aceia că Te-a călăuzit şi Te-a luminat Domnul tuturor bunurilor să ajuţi şi să 'Te lupţi mult prin vorbe,
fapte şi nemăsurate cheltuieli ca să ni
trimeţi pe cel de acum prea-fericit şi preaînvăţat al nostru Domn şi stăpân Papă
şi Patriarh

al marelui

oraş

Alexandria, şi

judecător a toată lumea, domnul domn
Ioanichie, robul foarte credincios și foarte
vechiu al celei de Dumnezeu sprijinite
Măriei Tale şi prea-călduros rugător, care
nu numai

că

e născut

şi crescut

în

acest

loe şi ucenic al acestui prea sfânt Seaun
şi fiu sufletese și crescut al acelui răposat
şi de trei ori fericit mai înainte Patriarh,

şi

al Alexandriei,

împodobit

cu ale

chir Gherasim,

Duhului

ci

dumneze-

iese şi prea-sfânt
văzut în echip de deosebite limbi date dumnezeieştilor apostoli,
şi cu înţelepciune şi înţelegere şi încercare în ale locului şi cu. harurile felurite ale economiei saleşi cu învăţiiturile
și faptele plăcute lui Dumnezeu și gâudurile

imitătoare

ale lui Ilrvistos,

şi astfel

pe acest preasfânt Seaun cu totul pustiit
şi rămas în mijlocul păgânătăţii ca o
prea-mică scânteie l-a ridicat la mare flacără a eunoştinţii de Dumnezeu și i-a dat
râvna dumnezeiască a sa şi multa-i iubire
către elădirile și înoirile tuturor lăcaşurilor prea sfântului Scaun, frumoase zidiri şi pieţe şi ridicări din temelie a caselor de nu se pot spune prin cuvânt.
Pentru care ridicăm zilnie nenumărate im- muri de slavă, întăiu eătre Tatăl luminilor,
Dumnezeu a toate ţiitorul, și către unul
niiscut al Luiși de aceiași fiinţă Fiu, Mântuitorul și răscumpărătorul nostru, şi către
prea sfântul şi de viaţă făcătorul Paraclet, Duhul Sâu, şi apoi recunoaştem
"Seninătăţii Tale de Dumnezeu închinătoare
mulţămiri fără număr și nu încetăm de a
ne ruga, ca pentru unul care a prevăzut
şi a ajutat şi ni-a trimes un astfel
păstor, părinte şi dascăl şi întru toate
arhiereu pe urmele lui Iiristos, pe care să
ni-l hărăzească Domnul cu prea-fericita
voie a Strălucirii Tale de Dumnezeu păzite sănătos şi voinic întru mulţi ani pentru
mântuirea şi sufleteasca bucurie a noastră.
Şi încă îndrăznim a aduce la marea înălţime a Puterii “Tale, noi, cei mai mici robi
ai„-Lăi şi întru toate rugători ai celei
3
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că ni-a arătat prea-fericitul și preasfinţitul nostrul domn și stăpân scrisoare
prea-cinstită şi prea-strălueiti a Eylaviei
"Pale, în care serie Seninătatea Ta, pentru
neîngăduita căleare de lege a Sinaiţilor,
că eşti nehotărit şi nu ştii al cui e dreptul
şi că "Ţi-ai scos mâna puternică din mijlocul afacerii acesteia. La care, cu frica
lui Dumnezeu, luând de martur pe Domnul,
" judecătorul viitor şi morţilor, cel căruia
nimie nu-i scapă şi toate le ştie, în curată
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prin

aceasta

de faţă

a noastră smerită scrisoare arătăm înaltei
Tale
priceperi şi dreptăţi că niciodată
Sinaiţii n'au liturghisit în metohul lor, ci
numai cu noi au cântat și liturghisit în
prea-sfânta biserică a Patriarhiei, cea onorată pe numele sfântului nostru părinte
Nicolae, arhiepiscopul Mirei Liciei, făcătorul de minuni, şi odată au cutezat şi au
făcut acea căleare de lege, pe vremea fericitului bătrân chir Chiril, când a fost
supus blăstămului, afurisirii și totalei cate-

risiri Lavrentie, care era atunei arhiepiscop
de Sinai, cu toţi preoţii şi monabhii, de către

răposaţii Patriarhi Timotei al Constanti„nopolei, Sofronie al lerusalimului şi Dorotei al Antiohiei, şi îndată s'au oprit:de
la, călcarea de lege, şi a dat şi acel înscris de
învoială cu mâna sa cel de acuni arhiepiscop Ioasaf, şi au plătit şi şase sute
cinzeci de groşi toată paguba pe care au
căşunat-o atunci, şi de atunci în pace
au dăinuit cu toți Patriarhii de după
aceia, chir Gherasim, chir Mitrofan şi chir
Nichifor, şi numai acuma din nou au
înoit acea stricătoare călcare de lege, şi
mai ales că, întru temut numele lui IIristos,
doamne în toată dreptatea ascultate, mai
nainte aici, în Misir, n'au avut metoh, ei
numai afară, la locul ce se zice Ilaneke,
care e două conace de la Mlisir, şi loeninţa
lor de acuma e nouă, nici cinzeci de ani
de când au înoit-o, şi, ca nişte mineinoşi şi vorbitori de fleacuri, răspândesc
că e din vremea lui Iustinian (acesta
_a ridicat

mănăstirea

cea de sus la

Mun-

tele Sinai, care e departe de Misir loc
de douăzeci de conace); dar aceşti neiertaţi nu caută alta decât să stingă de
tot şi să șteargă numele preasfântului
apostolese şi patriarhicese Seaun, şi să-l
nimicească, precum Dumnezeu care ştie
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1) Botosani.

ascunse

ale

Strălucirea “Ta

inimii

ai

aflat

o

cunoaşte

că

și

egumenul

lor, Teofan, a rugat pe Seninătatea Ta
să faci pe arhiepiscopul de acolo Patriarh de Alexandria, și acela să devie
arhiepiscop de Sinai când a adormit
chir Nichifor : şi a venit la Botoşani
cu fostul de Berrhoe
Averchie, întărind aceasta. Legile dumnezeieşti o răsping, precum se arată mai mult de cincizeci de canoane ale Sfinţilor Apostoli,
ale Sfintelor sinoade ecumenice şi locale
ale Sfinţilor Părinţi. Şaisprezece Patriarhi
până acum i-au afurisit pentru aceste
călcări de lege: patru ai Constantinopolei,
“Timotei, Chiril, Partenie cel nou şi cel de
acum Ioanichie, trei de Antiohia, Dorotei,
Eftimie şi cel de acum Macarie, trei ai Ierusalimului, Sofronie, “Teofan şi cel de acum
chir Paisie, şi şase ai Alexandriei, Silvestru,
Meletie, Chiril, Gherasim, Nichifor şi cel
de acum chir Ioanichie, ale căror edpii ale
tuturor canoanelor și, ale scrisorilor patriarcale le-a, trimes întâiu prea-fericitul şi preasfinţitul nostru Patriarh prea-strălucitei "Tale
Măriri. Şi, de vreme ce Seninătatea “Ta ai
seris hotăritor că "Ţi-ai luat mâna de la
mijloc, s'au desnădăjduit săracii, de oare
ce ştim că âcest mare scandal al acestei
călcări de lege va ajunge desăvârşita peire
şi distrugere cu totul al acestui Scaun preasărac, dar prea-sfânt, : căci prea-înalta
avanie şi impietate ce se află aici întrece și
pe cel mai rău loc din Tureia,de oarece fără
vre-un scandal şi fără trădare şi fără cea
mai mică pricină aici orice Pașă ce vine
nou scoate huzmeturi şi dă agalelor lui bisericile şi se primejduiese în fiece ceas şi
zi, precum şi cel ce acum se află, ImirMehemed-Pașa, a făcut cu cele patru bise-

rici ale Scaunului,

şi a plătit săracul

de

prea-fericit şi stăpân două sute de mii de
groși şi abia cu ajutorul şi harul lui Damnezeu le-a răscumpărat, pentru moment, cu atât

mai ales când sânt scandaluri, discordii, cerţi,

nesupuneri, neînţelegeri şi tulburări, care pe
toate acestea le căşunează o astfel de preamare călcare de lege şi această înoire fără
rost. Pentru care rugăm prea-înalta pricepere a Înţelegerii “Pale * vestite, pentru
numele milostivului Dumnezeu şi Părinte,

20

zh

rod mavaţiov vai Coapyirob Ilvsoui-

os, ws Eztotiuuy îarpis, ds Oiraidratos
piris, 5 'abDăvrnc sbesâsaratroc, ds TÂ70vy
10

mai rbzoy Extov Tâvy 0pOoBotorăruy 77 Gfi

Exoswy,

pr

ai

os

G)nOie

sipnvozotbs

vibs

râs

sc

vară

oizobpâvns

Gză-

ans, vă Er/âns mb Ehs6s mov Ext Thy dythTa70Y TODTOY Opăvo> by XROSTONIby al Ra
Tptapiptay, 27 vă Euupovioj ză GahÂȚ/Ya Tây
cizztpu69 Tns E Dpâc, ai vă pi)v ps &zopplm sis răhos ăad Thy Gutza ră arepb7 rne 77 vă pie ăi ete Tabray Ti
dOhârnra îi Epiuoatv, vai EGohcdpsv0ţi
zTo/6razog 6508 Opovyoc, 6z05 Ga tinuine
asi orâyla)a 03 Gbyarat, Excetâi zovsvă
mă Eva cenpsetov Gefatoy 3y Eat, si ui) pi
vw ră pa Ehsos rob oturipu.ovos Qacd ai
40)

mă

2

ama,

-

+

1

miăvâpiz

/piGTtAvâ,

“fi

*

.

?

Grhăvpua

aa

769

tptost ESivovra

rd GALŢOTEp0,

Tbphă,

)

9

07

6

pioppiatoy
Y

atopă Î

ZovTGă,

e

îswyăos

zapăhora

vai

ddivaza, Ga0d sie măveva OY zâz0y uâu-n
23 ijroboO0N vă vivarat zotodrây si Osăpsoroy
îpyoy.
Kai, âv zadă adroici auzvâzhozatei vai
paza vă uapTopobat ai vă Gundoroba
zps

zdvzas

zis

Ezavoay

vai

83

dszovp-

voâat soy, zporavăs Wsbâovra, 1a0s vai
sic adyra mă doză: îzsidi ms sivat Gvvady

povara

vai

tspsic

piâvas

vai

Eyiora

„pâvoy hăzmpov vă wăvovav sie s zăs dvias îs6ouprroarăs ai Eoprăs rod loa
mut ăoac

Tăş Gsonotizăs

“/upis sitovpizy,

6z05 sic rijv votiv 247 maia 53 Ep owa,
GTS Epăînsa; Mown dozdy aaca î) îhzie

pentru întruparea

Fiului şi Cuvântului și

pentru chemarea preasfântului şi de viaţă
începătorului -Duh, ca un doftor ştiutor,
ca un prea-drept judecător, ca un domn
prea-evlavios, care ţii locul şi ai tipul
celor prea-ortodocşi şi sfinţi Impărați; ca

adevărat fiu al ui Dumnezeu

după har şi

făcător de pace în toată lumea, ca să verşi
mila 'Ta asupra acestui prea sfânt Scaun
apostolese şi patriarhicese, și să vădeşti
măruntaiele milelor Tale asupra noastră, .
şi să nu ne smulgi la sfârșit din acoperirea

aripilor Tale şi să ne -laşi într'o astfel de
nonorocire şi părăsire, şi să se piardă acest
stirae Scaun, care de pagube şi de scandale nu
mai poate, de oare ce nu are nicăiri niciun
izvor de venit sigur decât numai marea milă
a milostivului Dumnezeu şi măruntaiele compătimitoare ale creștinilor iubitori de IIristtos, [dar] ereşte şaizeci de săraci continuu, cel
puţin, orbi, şehiopi, paralitiei şi neputineioase, lueru care în niciun alt loc încă nu s'a auzit

să fieun astfel de lucru plăcut lui Dumnezeu.
Şi, cu toate că acei făcători de seandal şi oameni cari se bucuri de rău
mărturisesc şi recunose către toţi că au
încetat și nu mai liturghisese, fățiș mint,
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Fericirea
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ca s'o împiedece,

când legile dumnezeieşti şi sfinte şi canoanele o ingăduie, ca lucru binecuvântat
şi drept. Adesea am scris despre aceasta,
ca să se încredinţeze cu privire la această
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fără să între vre-un creștin. Ce pagubă
aduc? Ce despreţ e pentru patriarhiceasea, vrednicie şi mărire? Cu totul mă
mir şi nu pricep, şi nu-mi pare pentru
altceva fără rost decât că, fiind [încă]
al Berrhoei Fericirea Sa, l-au: întrebat
cineva, fiind. eu de faţă: „Stăpâne al
mieu
preasfinte, cum judeci
aceasta:
în vremea fericitului chir Nichifor au
drept Sinaiţii să liturghisească ori nu?%,
şi el a răspuns: „au cel mai mare drept,
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nici glas, nici ascultare, căci inima tare
nu l-a lăsat să sprijine această, cerere
prea-dreaptă, şi prea-legală, ci cu toate
chipurile, din potrivă, o împiedecă şi
opreşte fără, rost, dincolo de dreptate.
Întru aceasta însă, de şi -după faptele
lui protivnice ni sar fi cuvenit și nouă
a-i arăta lui ceia ce s'a întâmplat să fie, am
judecat ca deocamdată să lipsească aceasta
şi să întrebuințăm ca organe judecata şi
hotărîrea, bisericească şi sinodală.. Şi de
aceia, trimeţând pe dascăl către Preasfinţia Ta, rugăm întăiu să-l primească
prietenește, apoi, după dreptate, fări, si
aibă vre-o pagubă Scaunul patriarhicese:
precum şi, ei cer a se face liturghia cu
uşile închise, să se dea o scrisoare de
obşte sinodiceasă pentru a orândui şi hotări ca sfânta dumnezeiască liturghie să
nu fie impiedecată, ci să se săvârşească
neoprit şi ncîmpiedecat, ca un lueru bun
şi

drept;

căci

eu ferească

în

Dumnezeu

veac să vreau şi si-mi placă paguba acelui
Scaun pentru că a arătat acela atâta nerecunoştinţă faţă de mine şi n'a vrut a se
săvârşi acest lucru prea lăudabil. Numai cât
aceia ce el prin încredințare na vrut a
îndeplini, sau ieşind din

drept, eu cu viaţa

mea mă grăbesc a o întări și confirma cu
dreapta şi legiuita decisiune a sfintelor
canoane, şi, dacă nici după aceia nu se va
ineredinţa, se va găsi şi alt mijloc să-l
eşti acuma,
“a
convingă. Preasfinţia
cumpăna dreptăţii şi-l ai, o ştiu, prieten
foarte

iubit, dar ești, cred,

deci să nu mă așezi
Tăi

şi-mi pare mai

dincolo

şi al

de

mieu,

şi

prietenii

vârtos să te apleci
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cererea mea însăși, care e lăudabilă, pe când
cea laltăe fără rost, şi vei rupe prietenia,
cu dânşii: de o parte, după dreptate, vei
da serisori sinodale şi tari, hotărînd a se
face dumnezeiasca şi sfânta liturghie ne-

oprit

şi să nu se împiedece.

Alege deci

între cele două şi, ce va fi folositor 'Ţie și
sufletului “Tău, aceasta fă-o! Atâţia călugări acolo, atâţia săraci să rămâie fără
liturghie, ce” fel de bunătate este şi ce fel
de răsplată?. Si cel ce-i va învredniei de
liturghie, ce plată are de la Dumnezeu?
Cercetează aceasta foarte bine. Pe lângă
aceasta,

stăpâne

al

mien

preasfinte,

nu

vreau nici răspuns nici soroe, nici zăbavă,
nici vre-un pretext, - ci: ori aşa ori aşa.

De hatîrul [Patriarhiei] Alexandriei spun
atâta: că această cerere e nedreaptă, e
o greşeală ucigătoare, e un lucru strâmb,
şchiop, anapoda, care nu este, pe când
celalt e întru toate laudabil. E nevoie ca, fără
altele, să-l săvârşeşti legiuit şi după ca-

noane, căci știm că îngăduie legile
şi pedepsese

sfinte

pe cine împiedecă. Precum

Marea
Biserică ne-am

la

arătat şi ne arătăm

ajutători şi apărători, tot aşa sântem îndemnaţi spre acel inunte căleat de Dumnezeu, şi, precum facem pentru Preasfinţia
Ta, tot astfel facem şi pentru acea mănăstire
şi călugării ce stau acolo. Şi socoteşte
bine Preasfinţia “Ta lucrul, şi vezi dacă
poate o fae ca să dărâm Scaunul Alexandriei, sau ca să capăt vre-o avere ori cinste

de acolo,

în cas de s'ar împiedeca,

iar,

dacă e din râvnă dumnezeiască faţă:de
cei ce sânt călugări acolo, ea să asculte

dumnezeiasea şi sfânta liturghie, fără zăbavă să se isprăvească după dreptate!
Cred că noi către Marea Biserică, ca și
alţii, ca fii ai ei, am arătat ajutor după
putere și “i-am . îndeplinit multe voi, ceia
ce nu-ţi poate fi ascuns, și e de folosa
se îndeplini şi voia mea, ce o cerem, fâră
să aibă vre-o pagubă acel patriarhicese
Senun, lăudabil şi drept. ŞI, dacă Preasfinția Ta, ca un drept Judecător, îndeplineşti . aceasta și dai tari scrisori
sinodale pentru aceasta, dacă poate acela
va călea hotărirea sinodală
legiuită a,
Bisericii, atunci nu se vor găsi alte mijloace de a-l convinse. lar, dacă iarăşi
şi Preasfinţia Ta vei găsi cererea [mea]
fără rost şi prietenia aceluia -va avea putere către :Preasfinţia "la cu ceia
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plietisitori faţă de Preasfinţia Ta. Atâta
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losese nici pretexte, nici zăbivi, nici indiferenţă, şi cum i se va părea, fă-o!
Aceasta e cea dintăiu rugăciune a mea
față de Sfinţia Ta, şi nu, iarăşi, eu simplicitate şiș cum s'a întâmplat, ci cu dreptate şi după hotărirea sfintelor legi şi
canoane. Acestea deocamdată, şi anii 'Lăi
fie mulţi şi buni!
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Lupu către Patriarhul de Alexandria, Ioanichie, despre cearta
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lo Yasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu
Domn a toată Moldova.
Prea-fericite stăpâne, Papă și Patriarhal
marii cetăţi Alexandria, doamne, doamne
Ioanichie, cu iubire heretisesc pe Fericirea
“Fa, Scrisoarea Ta am primit-o prin mâna
ieromonahului chir Climent, și pentru sănătatea Ta nam bucurat, Cele serise le-am
înţeles. Pentru afacerea banilor, de vreme
ce TŢi-am seris că-mi trebuie şi să se
gândească a mi se trimete, imi se pare cămi scrii cum că-i cerem fără drept, de
oare ce din buni voia noastră i-am dăruit,
căci era atunei pagubă. La care, dacă a
fost pagubă, eu ee sânt vinovat, ori ce am
să fac, şi să-mi pierd dreptul micu? Pentru
că am

voia Ta

făcut bunătate şi m'am aflat la ne-

şi

i-au

împrumutat

atunci boierii noștri şi i-au

cu

camătă

plătit, TȚi se

pare greu acum că îi cerem şi “Te pui de
pricină cu pagube și cu daruri? Dar eu am
putut să spun că e şi dar şi, peurmă, cuun

anume chip, socot că e drept să 'Ți-i cer
îndărăt; căci şi darurile celor nerecunoscători se întore înapoi. Socoteşte Fericirea
Ta poate că şi alt cineva a arătat atâta
nerecunoştință către acela de la care a
văzut o mică bunătate,

ca Fericirea

şi

Ta,

atunci m'a făcut oare pe mine nedrept
şi sa pus de pricină că-mi cer dreptul
înapoi? Gândeşte-Te bine, poate Ti-am şi
arătat un ajutor și sprijin, ori cu .vorba
4
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Pp poate

s'a
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I

ca

“Fericirea Ta să pari aşa de protirnie
către mine. Mie nu mi-au fost de nevoie
nici darurile şi hărăzirile Tale, nici vre-o
altă. binefacere. Ce a fost atâta neascultare, atâta asprime de suflet, atâta nesu-

punere la o neînsemnată cerere ce Ți-am.
făcut pentru afacerea Sinaiţilor, ca să
se săvârşească dumnezeiasea şi sfânta liturghie pentru sărăcuţii ce se află, acolo?

Ce fel de lege, ce fel de dreptate

împie-

decă dumnezeiasca liturghie ca să nu
neavând Seaunul Tău nicio pagubă
vătămare sau despreţ, cu uşile închise,
cât nu întră niciun creştin? Ce vrea

fie,
sau
însă

spuie această îndărătnicie? Pentru că sântem
noi la mijloc şiocerem pentru iubirea, lui
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Hristos şi cuviineios şi legiuit, după hotărîrea dumnezeieştilor şi sfintelor legi şi
canoane, care nu numai că îngăduie aceasta,
dar şi pedepsesc pe cine împiedecă? Dacă
era poate vre-un lucru nedrept şi în afară de
orice dreptate, și o pagubă a Scaunului,
Ți star fi iertat, spuind: stă şi se luptă pentru
dreptate; dar la un lucru ca acesta, care
câţi îl aud că-l opreşti Te osândese, mă
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mir cum te întăreşti şi te întemeiezi
ŞI,

de

ar fi

fost şi

a-l

fără rost,

cum azi îl afli cu arătările legale,

a fost

oare şi atunci când Te-am întrebat, pe vremea, fericitului chir Nichifor, când eraţi la
mine: „e drept a se săvârşi dumnezeiasca
şi sfânta liturghie acolo, la metohul Sinaiţilor "sau bas, ca să-mi răspunzi că
„e nedrept şi peirea Scaunului şi e oprit
de sfintele canoane“, ci atunci ai hotărit
aşa:

„Doamne

prea-strălucite,

prea

mare

dreptate au Sinaiţii să liturghisească, şi
mau nicio împiedecare de la sfintele canoane“, iar acum de ce spui așa? Dacă
vrei să spui că ai vorbit astfel de hatâr,
să spui că acum vorbeşti tot de hatâr, pentru
că eu “Te-am jurat înaintea lui Dumnezeu
să spui

adevărul,

iar, de altă

parte,

noi

Te-am apucat prea drept şi iubitor de
adevăr; de alminterea, 'Lu însuţi cu această
îndreptăţire, dacă o întrebuinţezi, cazi din

iubirea de adevir

și din

dreptate,

cum

Te-am socotit. Dacă era nedrept şi ţi s'a
părut fără rost Fericirii Tale, atunci, pe
vremea

fericitului

bătrân

chir

Partenie,

când 'Ți-au adus scrisoarea sinodală să
o iscăleşti, să nu fi vrut, ci să fi spus:
„nu iscălese la lucru fără rost, şi nu

21,

ţi-ar fi tăiat nimenea capul, fiindcă stă”
teai cu dreptatea. Dar, acum, de ce așa? Nusecuvine arhiereilor, mai ales şi Patriarhilor, ca Fepicirea Ta, să desființeze nesilita si de
bună voie mărturisire şi iscălitură a lor;
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Mărturisire a Patriarhului de Alexandria, Ioanichie, faţă
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ne-a întrebat în taină, eu privire la aceasta

şi î-am răspuns câte apoi și serie, ferească
Dumnezeu! Însă a trimes în Moldova pe
dumnealui Marele Postelnie, [atunci] Căminar, chiriţi Gheorghe Cantacuzino, şi
ne-a întrebat în taină despre acea nelegiuită înoire, ca din partea Domnului,
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de Alexandria, despre afa-

Ioanichie, eu mila lui Dumnezeu Patriarh

ecumenic.
Prea-fericite şi prea-învățate Papă Şi
Patriarh al marii cetăţi Alexandria și judecător a toată lumea, doamne, doamne
Ioanichie, întru Duhul Sfânt prea-dorite
frate şi coliturghisitor Al Smereniei Noastre, Fericirii Tale mă rog, o binecuvintez,

sărutând sfântu-Ţi ereștet, rugând pe H.ristos

a-Ţi da

preasfântul

mulți ani şi a Le

Tău

întări pe

Scaun în sănătate,

feri-

cire şi toată norocirea. Și noi sântem să„Nătoşi până acum prin sfintele-Ţi rugăciuni,
dar cu multe furtuni şi nesfârşite încercări,

care ar trebui mult loc să TȚi le zugrăvesc,
ca să nu-Ţi dau osteneală. Numai atâta-Ți
seriu că peste încercările şi ispitirile ce mi
Sau întâmplat, au venit şi anatematisiţii
de Sinaiţi şi, mai curând nesocotiţii, cu serisorile Domnului nostru, care să trăiască
întru mulți ani, amenințătoare şi foarte
aspre, pentru ca sau să li îndeplinim cererea
cea fără de rost,

ori vor

să ni facă multe,

Ci noi am răspuns prea-strălucitului Domn
că nu e după lege, nici vre-o aşezarea
Sfintei Biserici nu ni dă voie de a hotări noi ceva cu privire la Scaunul apos-

că la 9 April 1652 s'a adus
tomosul sinodal, o scrisoare
și a urmat o brutală intervenţie a Turcilor contra Patriarhiei

so arată

de la episcop şi una de la Domn

către Patriarhul

Ilă-

oca

1655,
18 Decembre.

pecetluită
(idid., pp.

31
tolicese al Alexandriei sau aiurea;
numai au hotărit Sfinţii Părinţi și
uitaţii Împărați ca fiecare să caute
ale sale şi la hotarele sale. Acela
răspuns mai mult decât cei de mai
inte, ba ni-a trimes şi cu grămăticul
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Polypodis, Cretan), acel nesocotit, care
să-şi aibă puţină osândă, a mers cuai
noştri şi i-a stropit cu daruri şi făsăduieli,
şi astfel sau mişcat toţi, şi li-am dat o
serisoare ca să înduleim părerea Domnului nostru, care să trăiască întru mulţi
să-şi aibă puţină pedeapsă
ani. Dar
ciracul tău, grămăticul, care a mâncat
blăstămul, şi ela fost pricina şi nevoia.
Şi să ştie Dumnezeu, prea-fericite frate,
cu ce inimă şi cu ce lacrimi am dat
acea scrisoare de hotărâri, temându-ne
şi de amenințările Sfinţilor Părinţi şi de
legiuirile fericiţilor Împărați. Și ce să fac
eu la prea-fericitul Seaun al Patriarhului
Alexandriei

sau

al Ierusalimului?

Ci, frate

al mieu, cum ai să Te superi şiai să te nelinişteşti aşa de mult asupra mea? Dar la
aceasta, iarăşi Îţi spun că am dat-o fără voie;
căci, de n'aș fi vrut s'o dau, m'ar fi exilat la
Ibriki (2), şi „sufletul gata este gata, dar
carnea slabă“, Fericirea 'Ta, frate, eşti slobod
ca serisoarea aceasta, să n'o ţii în samă, ci

serisorile cele

să păstrezi

vechi, pe care

'Ți le-am trimes, şi cu acelea poţi pedepsi
şi pe episcop şi pe ieromonahi, cari să
aibă anatema lui Dumnezeu şi afuriseniile
Sfinţilor Părinţi şi afurisenia Ta, căci sau
apucat, nenorociţii, să strice orânduiclile

Sfinţilor Părinţi.

Pe

noi

nu

te supăra,

prea-fericite frate, căci poate dacă aş vi
vrut să fac lucrul acesta, adecă să dau

scrisoarea, aceasta cu însăși voia mea,
ori să mă învoiese întru ceva cu acei
blăstămaţi, aţi fi avut orice drept si

vă

supăraţi

pe

mine;

cu sila

dar cele

se iartă. Și iartă-mă, frate, și să se vadă
cei d'intăiu vinovaţi. Iarul Domnului să
păzească pe Fericirea Ta pe Scaunul
Tău prea-sfânt până la bătrâneţa cea nai
adâncă. Amin,
1651,

Aszsufrio 18, !

dim
ales

afacere, ca, ori săi li
ori ni va face ru. Mai

în această
serisoarea,

.ei
nela
ni-a
nasău

în luna lui

ţia a cincea.

Dechemvre

18

indic-

Arhiepiscopul de

După

Sinai,

18 Decembre căpătat voia sinodală de a
1651.

Iosif,

către Patriarhul de Alexandria,

liturghisi în metohul

după ce a

de la Cairo, cu indatoririle ce iea.
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AVI.
Bucureşti,
1676.

Gherman

de

Nissa către un

dascăl

Eugeniu,

despre” moartea

lui Alexie,

Țarul Moscovei, care pregătia războiul cu „barbarii turci şi trimesese un sol şi la
Domnul

muntean

şi despre negocierile

de pace.
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XVII.
Dionisie, Patriarh de Constantinopol, către Şerban- Vodă Cantacuzino, despre

cererea de restituire a Mitropolitului Teodosie, trimeţând pentru cercetare pe Marele Logofăt Ioan Cariofil şi pe Anania, Mitropolitul de Maroneia.

Dionisie, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei, Romei celei

Aovbatos, în 0z05 âpyreziozozos Roy
azavzwvovz5)aws, Nizs “Ponns mai Oizav-

noi, şi Patriarh Ecumenic.
“- Prea-luminate, prea-evlavioase și preaslăvite Domn şi stăpân a toată UngroCantavlahia, Domnia Ta Io Şerban
cuzino Voevod, fiu sufletese iubit şi preadorit al Smereniei Noastre, și voi, preacinstiţi boieri ai Sfatului acestei Domnii,
har vouă şi pace şi milă dela Dumnezeu
a toate ţiitorul şi dela Domnul Nostru Isus
Hristos, şi de la noi rugăciune, laudă şi
iertare.
Dreptul judecător, cel care iubeşte dreptatea, cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeul
cel din fire drept, cel care răspinge orice
nedreptate şi înlătură orice nelegiuire,
pentru aceia a pus în acest veac vremelnic
în cârmuirile şi domniile noastre lumeşti
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1605, za ui 0oyausyoy maparivzoba apbs
fuâs aa Osopndijyat Govoâtzs mai ziszuoti-

judecători, ca să se păzească dreptatea şi să
se cerceteze dreptul, ca să se caute adevărul şi să se gonească minciuna, şi să-şi
capete dreptatea
cei nedreptăţiţi, şi să se pe„depsească făcătorii de 'dreptate, şi să păzească cei de sus cu grijă mare de îndreptarea dreptăţii şi să înjosească nedreptatea, pentru ca să bage de samă

oamenii; căci,

altfel

făcând și nebăgând

de samă şi trecând peste judecăţile celor
nedreptăţiți. şi strigătele celor apăsaţi,
vor da samă Dumnezeului care iubeşte
adevărul, temutului judecător, în ziua grozavă -a Judecăţii și vor auzi —vail —:
„slugi rele, de ce n'aţi aruncat talantul
mieu la bancheri, ci l-aţi ascuns, adecă:
de ce n'aţi făcut judecata mea faţă de cei
nedreptăţitori și cei: nedreptăţiţi, ci aţi
tăcut; mergeţi în focul cel veşnie!“. Dar,
precum e de nevoie pentru toţi Domnii și
judecătorii, să nu lase la o parte judecata
lui Dumnezeu,

lui Dumnezeu

căci judecata

[nu e] după feţe, nici a. săracului: să se
întristeze la judecată, dacă e nedrept, nici
bogatul [să se bucure], avem această nevoie
[atât] cei de sus şi cârmuitorii, la | ] atât
“fcele lumești], cât şi la cele bisericeşti. S'a
întâmplat ea, [fiind în Seaun] cel de fericită
amintire Radul Voevod, Mitropolitul Ungrovlahiei Teodosie, aflându-se încă scos, şi
din arhierie şi din Scaun [şi-a adus nenorocirea] plină de lacrimi către Smerenia
Noastră şi către sfântul sinod al arhiereilor
celor ce se află în jurul ei, vestind şi

aducând înainte cele împotriva lui... [când]
a fost

caterisit

arhieriei,

din! cinstea,

cu nedreptate

a

fost

şi

vrednieia
osândit

la,

o astfel de necinste, cu nedreptate a. fost
lipsit de dreptul său Scaun, la care după
lege a fost hirotonisit, eu nedreptate a fost
îndepărtat din stăpânirea acelei “eparhii,
hoţeşte a fost hirotonisit altul în locul lui, cu
putere şi tiranic a fost osândit de cel de

atunci stăpânitor la ce a fost învinuit...» fără

marturi şi s'a rugat cu o mare rugăciune,
aducând înainte şi amintind dreptatea dumnezeiască, să nu trecem cu vederea că e ne-

dreptăţit, desprețuit, nefiind nicio pricină
dreaptă pentru pedepsirea. lui, şi, neputând
veni cu trupul său la cetatea împărătească şi
si înfăţişeze nedreptatea, sa, aflându-se şi
învinuitorii lui şi cei ce cunose ale ui acolo,
şi neputând ei fi: de faţă aici la noi şi să
se urmărească în sinod şi să se cerceteze
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Onomitutvoy

Entopâzuy

32530 Obyaacâdayias za sis

această afacere după legile sfinte, a cerut
în anaforaua sa să fim mărinimoși și să ni

fie milă de dânsul cel prigonit

de durere

şi de întristare şi să trimetem pe cineva
cunoscător al legilor dumnezeieşti şi încercat
în ce priveşte dreptatea şi trebile cele grele

de acest fel, ca să judece și... cele întâmplate cu dânsul, Teodosie, şi, dacă se ra
găsi că în adevăr acesta Teodosie e supus
acelor învinuiri pentru care a fost judecat
şi caterisit, cu marturi vrednici, să fie şi
de acum înainte la această pedeapsă, fiind

unul ca acela, şi să

rămâie lipsit de Mi-

tropolia Ungrovlahiei ca mai nainte, iar,
dacă se va arăta nevinovat şi fără păcat, şi
învinuirile mincinoase, să fie scos de supt
pedeapsă şi să fie din nou aşezat în cinstea
şi în vrednicia Scaunului eparhiei sale, a
Ungrovlahiei. Deci am cercetat împreună

cu sfântul

sinod al arhiereilor

din jurul

nostru cererea şi rugămintea lui, a lui
Teodosie, şi am examinat dacă e de folos

si plece de aici cineva şi să urmărească
această, stare de lucruri, şi ni s'a părut la
tot sinodul bine să nu trecem cu vederea
lacrimile acestuia, găsindu-se pe nedrept

la, o asfel de pedeapsă,

şi s'a ales

în de

obşte să plece acolo prea-înţeleptul şi
prea-învăţatul între arhonţi Marele Logofăt al Scaunului ecumenic şi dascăl al Marii
Biserici, cel după suflet fiu iubit şi prea-dorit
al Smereniei Noastre, și să cerceteze această
afacere şi să examineze încercarea şi învăţătura lui, ca unul ce e cunoscător al sfintelor
canoane şi legi, şi să hotărască şi să aducă
la, lumină dreptatea, trimeţând împreună
cu dânsul şi pe preasfinţitul Mitropolit de
Maroneia, şi exarh al Rodopei, chir Anania,
cel întru Duhul Sfânt iubit al nostru frate
şi coliturghisitor. De aceia scriem şi arătăm

din sinod, împreună cu cei din jurul nostru
preasfinţiţi, cinstiţi. arhierei ai noştri,
întru Duhul Sfânt fraţi şi coliturghisitori,
pentru ca, după al nostru îndemn...» să vie
acolo prea-învăţatul, Mare Logofăt şi preasfinţitul Mitropolit al Maroneii, iar Luminăţia Ta, presidând să aduni un sinod la faţa
locului, al episcopilor sufraganţi ai Mitropoliei aceleiaa Ungrovlahiei şi al Sfatului ci
şi al egumenilor, şi, stând Teodosie, să
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Logofăt, stând în fruntea sinodului, să
cerceteze şi să lămurească potrivit cu

oyprhizo»

adrâs ai

za0âpsvos Tis Goyzhiroo
2psoyăzo

Za

muză

Eparăzo (sic) za

wavOvaG

Devlerăro

zapă Tod Ozo5ociov deţouzva 4

Tărs

apă

17

" aA77v6aw0y adrod zpofzhhâueva pal dyrthey5-

usyz, 5 03 ady adr isnbraros Mnrpozodirns
Mapovziae, aovyârzo0byov, st zov 52ij0q iii
aiartri) 2vâpysta, rodT' tori) Exp0wns!s ă?
ptouob Gv Guomopioo mi Ezxtrpapnhiov, E4Ozhdzo GV fpmeripag Adsineua. AzePnv4TWaIY
ză ebps0:y Gizatoy, vară Tobs Oziovs 4xv6vag za vâuovs, stă Gpifobs Epsbyns mai

ip0âencos Tips, Gasp tori vai e

Genzby

ei pavat uây dwsbdvvos 6 Ozoâdotos,
a. The ăpprspoobyns, aa Thy a$iay

E/Ero
al Ti-

div

200 “zăpi

dsine, mal

adres,

os al

apă

Tis

nat

Op6yob adzod ăzohzbuy sai

Tis

orăosws vai vabtăpas uni Try etooânu.ătioy
adtod* ei G& shpebzin Da" oiriay „uavos, pusvro sic Thy 2p0GfjH0v61y OdTĂ, WS T4DTw,
matdsiay Exzhmsxoriziy, map” o0bâsvbs 6on0obusvos ai zapxubdobusvos 1=pi robrov*
od ăn

zpăzuy

aoyuotvovysiv

mois

G40tVwYtj=

zote, tva pi Exvroie pitt... Tobrore 0somawey ăâstay Gzws 6 Gmimosie corratos
ai

dhopbraroc

Grâdorahos vai Mac

Aoţo-

canoanele cele spuse de . Teodosie şi cele
aduse înainte şi puse lui împotrivă de

pârâşii

lui,

iar

cel

împreună cu

dânsul

preasfânt
Mitropolit al Maroneii,
îndreptând şi el, dacă ar fi nevoie de
acţiune bisericească, adecă desfacerea de
afurisenie prin omofor şi patrahir, să

săvârşească aceasta cu a noastră voie ...,
să se vădeaseă dreptatea ce se va afla,
după dumnezeieştile canoane şi legi, cu
cercetare de aproape şi dreptate, care
să poată fi primit şi de noi; şi, de sar
dovedi nevinovat Teodosie, să rămâie cu
arhieria şi cu vrednicia şi cinstea şi harul ci, ca și înainte de pedeapsă, luându-şi tronul și starea şi Scaunul şi veniturile sale ; iar, de se va. găsi supt
vină... să rămâie în cea cuvenită lui, întru
aceasta, pedeapsă bisericească, nefiind ajutat şi mângâiat de nimeni între aceasta, căci
nu se cade a fi în tovărăşie cu cei scoși
dintr'însa, pentru ca 'nu cumva păcatul
să treacă şi asupra lor... Li-am dat
voie ca acel prea-înţelept şi prea-înrăţat
dascăl şi Mare Logofăt al Marii Bisericii
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Hristos,

care

e

în

sama

noastră,

domnul loan, dacă sar întâmpla și vre-o
altă
afacere! bisericească... şi judecată,

s'o judece şi pe aceia
sfinţitul
Anania,

tate,

împreună cu prea-

Mitropolit al Maroneii, domnul
şi s'o aşeze în rostul de drep-

fiind

cinstit

şi aşezat

în loe

de

Deci spre vădirea puterii date de către
noi, Patriarhul şi sinodul, li s'a îneredinţat
ceu de faţă, în anul Mântuirii 16079, în
luna lui Martie, indicţia a doua.
(urmează

iseăliturile.)
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XVIII,
Patriarhul Partenie

al Alexandriei,

din

face dascăl pe „Zaharia

Iaşi,

bogdania*

venit în „Y

Iasi,

pentru ajutor,

cei învăţaţi prea-invăţat şi | 1090,

şi între
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om

L Ianuar,

foarte bun între studioşi, care a predat cuvântul lui Dumnezeu drept şi învăţat în
Galata Constantinopolei, supt Patriarhia prea sfinţitului fost Patriarh

ecumenic chir
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Întărirea de Patriarhul de Alexandria Partenie a dreptului de ctitor cedat de
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CUTOV,

Bucuresti,

Roy-

lor vred-

nicii întinzând o mână de milostenie, săvârşind totdeauna înoiri şi clădiri de
sfinte şi venerate mănăstiri, în care numele prea-slăvit al prea-luminatei, fericitei
cel peste toate
i
Treimi,
şi prea sfinte
singur Dumnezeu,se glorifică în rugăciuni
şi se prea-măreşte de cci ce trăiesc în ele
respectaţi părinţi, pentru pacea, mântuirea şi buna starea lumii întregi, meritând
să capete binecuvântarea celor ce iubese cuviinţa dumnezeieştilor case, ascultând
Împărat David:
proorocului
cuvintele
a Casei Tale şi
cuviinţ
„Doamne, am iubit
pentru care şi
—
'Tale“,
locul cortului slavei
tul acela
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cel de fericiti amintire,
DBasaVoevod
şi vestit Domn lo Serban

rab, pe lângă

celelalte isprăvi ale sale a

adaus şi aceasta: a ridicat sfântă mânăstire în locul ce se chiamă Cobia, întru

cinstit numele prea-sfintei stăpânei noastre

- de Dumnezeu născătoare şi pururea fecioare Maria şi, neajungând să isprăvească
această vrednică de laudă întreprindere a
acelei dumnezeieşti biserici şi a celora din
ea, s'a îndreptat clădirea spre risipă, cum
e ştiut tuturora. Pentru aceia şi prea-ecin-

stitul şi prea-nobilul boier logofătul dumnealui

Pârvu,

ca unul

ce se coboară
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acel strălucit şi domnesc ncam (căci a fost
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cu prea-minunatul boier Constantin Cantacuzino, care a născut pe lângă alţii şi pe

Marele Spătar dumnealui Drăghiceanu, a
cărui odraslă-e dumnealui Pârvu), îndemnat la iubire de cuvintele Proorocului şi
gândind întru sine la ale mântuirii sale,
şi căutând către cele mai bune, şi el, cerând acea mănăstire de la prea-cucerniea

lui mamă, jupâneasa

Ilinca, moștenitoare

a toate, pentru ca de la dânsa să aibă
cea, mai deplină îngăduinţă, de a înoi acea
mănăstire, ca, să fie şi să se zică de sine

stătător

ctitor,” a căpătat

această

voie.

Căci prea-fiumoasa în trup şi suflet jupă-

neasă Ilinea,

fiind iubitoare de copii, ea

altele din cele venerate şi cinstite, cereetând ea însăşi împreună cu propriii ei fii

prea-iubiţi, cu cel întru toate bun şi preapios şi prea-creştin Domn a toată Ungro-

vlahia, şi cele d'imprejur din mila lui Dum-nezeu acuma stăpânind şi de acelaşi nume
eu bunicul, domnul lo Şerban Voevod,
și prea-învățatul fost Postelnie Mare, dumnealui Constantin şi prea-nobilul Mare

Spătar - dumnealui Mihail şi prea-cinstitul fost Agă, dumnealui. Matei şi preacinstitul

Mare

Cămăraș

dachi Cantacuzino,
a dus la capăt

dumnealui

Jor-

sfătuindu-se împreună,

cererea

și a hotărît lim-

pede ca zisul nepot al ei, dumnealui Lo-

gofătul, jupânul Pârvu, nepot al prea-strălucitului Domn a toată Ungrovlahia, domnul
domn lo Șerban Voevod, şi al fraţilor lui,
Cantacuzinii, să aibă voie şi cea mai deplină îngăduință de a înoi și întări zisa
mănăstire ce se chiamă Cobia, cu câtă
putere are el, ca să fie şi să se zică a fi
ctitor şi să se îngrijească de toate ale

mănăstirii în toate zilele vieţii sale, numai
el, iar unchii, fraţii şi verii lui după neam
să

fie

străini

afară de legiuiţii
dacă şi fiii lui

de

chemarea

de

ctitori,

lui fii, unul după altul,
voiesc să se poarte ca

nişte ctitori, iar, de unde nu, şi dacă n'ar
avea copii, fără împotrivire numele de ctitori să se întoarcă la neamul lui. S'a hotărit şi aceasta ca și cinstitul boier jupânul
Pârvu, ctitorul, cu grijă să aşeze în sfânta
mânăstire pe părinţii cari, vor pomeni necontenit în jertfele, liturghiile şi săvârşirile
lor, seara şi dimineaţa şi la amiază şi în
toată vremea rugăciunii către Dumnezeu
neamul Cantacuzinilor și al strămoșilor lor
şi al răposatului întru veşnică amintire

>
—

Kovza0otmy6y za 26 2poŢ6vny abrây 47
îta)npBzyzos otâiuov zi atuvia plug Sep.

Eivoo. „Bomâeâa. Rai zic Befalooy
tdopdq 47 “ppvsifov)ov, mob vby
GTăTaL,

EZhAVTAUTĂTOL

Te

49

Şerban Voevod. Şi pentru întărirea acestora

s'a dăruit şi hrisov, al celui de acum preapios, prea-strălueit şi prea-creştin Domn
a toată
Ungrovlahia, domnul domn Io
Şerban Voevod, întărind şi împuternicind
toate. Deci, şi Smerenia Noastră aflându-se în Bucureștii 'Țării-Româneşti, dum-
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mişcătoare sau nemișcătoare, către zisa
mănăstire şi câte s'au afierosit ori se vor
afierosi din buna voinţă proprie, din voia
ctitorului şi a moștenitorilor lui să aibă
putere şi autoritate în tot veacul. Tar, dacă
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sau stăpânit ori din rândul clerului, de
acasă sau străin, şi va schimba scopul cel
către prea-einstitul jupân Pârvu al preaslăvitei jupănese Ilinca şi a copiilor ei şi,
mişeat de pizmă, va înlătura, această danie
a sfintei mănăstiri a lor către zisul jupân
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În anul 1680, în luna lui lunie 3, în Bucureşti.

(bid. pp. 232—4.)
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XX.

pentru

ctitoria din Bucureşti

a lui Şerban-

Bucureşti.
1680,
6 Iunie.

Dumnezeul cel mare şi minunat prin
care Împărații împărăţesc, Domnii domnesc
şi stăpânese pământul, prevăzând şi cele
ce sânt şi cele ce vor fi, ştiind inima de
Dumnezeu iubitoare şi ajutat de iubitoarea de
Dumnezeu râvnă a prea-slăvitului, preaevlaviosului şi prea-strălueitului stăpânitor
şi Domn a toată Ungrovlahia, domnul domn
lo—Voerod cel întru Duhul Sfânt iubit şi
prea-dorit fiu al Smereniei Noastre, cum numai Dumnezeul a toate poate cerceta cele ascunse în inima lui, și știind isprăvile lui,
care, născut din rădăcină îinpărătească,

dumnezeiasca lui şi 'de

toate

făcătoarea
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mare cu adevărat şi vrednice de admirare
şi mai presus de toată lauda, ca acest

dm-

mai mdons edenplac Exi-
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chemări, aşezat de Domnul în casa lui
și gospodărind cele după Dumnezeu, şi
pe cei încredinţaţi ui îndestulându-i bine în
gândul său, împărțind fiecăruia după dreptate ce i se cuvine şi cu acestea câştigându-şi tot harul şi bunăvoința Stăpânului, astfel e şi prea-bunul, prea-evlaviosul
şi prea-strălucitul, Dumnezeu cu iubire de
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se apucă îndată, mişeat de puterea, de
râvna, eredinţii sale, şi, cu multă sârguinţă,

ajutându-l.

Căci,

luând

s'a învrednicit a clădi din

Domnia,

temelii

sfântă

ms 76Guov tori ris Ozopijropos 1) perdora06), Eâwpljoată re vai 2oroNicaro îepoie pst-

mănăstire pentru lauda, şi rugăciunea, Stăpânirii dumnezeieşti a toate făcătoarea, în
trei feţe ca soarele şi una singură, fericita,
şi săvârşitoarea şi de viaţă începătoarea, şi
Sfânta Treime, Dumnezeirea cu trei ipostase,
pentru sufleteasca, sa mântuire şi
amintire veşnică, şi a fericiţilor lui născători;
a înfățişat-o și închinat-o întru numele
prea-sfintei Adormiri a prea-sfintei stăpânei
noastre de Dumnezeu născătoare şi pururea Fecioare Maria (serbătoare a toată:
lumea e strămutarea Maicii Domnului), a
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sfânta biserică, urmând dumnezeieseului
David, care zice: „Doamne, am iubit podoaba casei 'Taleşi locul cortului slavei
Tale“, și cu afierosirea de lueruri mişcătoare
şi nemişcătoare, şi a miluit pe părinţii
cari petrece în dumnezeiasca şi sfânta
mănăstire, făcând după cuvântul sfânt, care
zice: „fericiţi cei milostivi, că aceia se
vor milui“ şi după al Proorocului: „elei-
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şi a împodobit

cu sfinte

odoare

mosinele și credinţa să nu-ţi lipsească“; de
oare ce acesta e semnul respectatei chemări
a turmei creștinilor. Urmând deci şi prea-

evlaviosul ctitor şi prea-strălucitul Domn
mântuirea

sa,

acestea

bine

le-a

făcut;

ov tmhozijs Eyevâyst, pa adzbs 34 zîs Gta

căci, fiind şi răposatul lui părinte râvnitor
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și

el a ajuns

[aşa]

din această moştenire, urmând îndeplinirilor
aceluia. Pentru care va avea şi de la Hristos
răsplătirile și de la dumnezeiasca. lui Maică
în vremea de acum şi în cea viitoare. În-

demnat trupește şi sufletește către această
fericită şi sfântă mănăstire şi către iubitorii
de Dumnezeu fraţi de acolo, a făcut-o slobodă, ca fără stăpân şi nerobită să-şi aibă
neatârnarea şi libertatea, ea însăşi de la sine
a se chivernisi şi conduce de cei într'însa
aflători sfinţi părinţi şi a se zice sfântă
şi domnească mănăstire a prea-erlaviosului,
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prea-slăvitului şi prea-strălucitului Domn—
Voevod, Domn a toată Ungrorlahia şi a
celor d'imprejur. Deci şi Smerenia Noastră, din mila lui Dumnezeu având cârma
sfintei Biserici a lui Hristos din Alexandria, aflându-mă în Bucureşti, am făcut
acest hrisov pecetluit. Şi de aceia ne rugăm, grămădind rugăciunea şi zicând :
„întăreşte, Doamne, casa aceasta în evlavie
şi dreptate şi pe ctitorii ei şi toată frăţia
din ea“,
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(Ibid.,

pp.

sau din cei după vreme ateişti, sau din
tagma arhierească sau din cea lumească
alcătuire, de orice rang ar fi el, cu ce
chipuri va şti, ar vrea să icie sau să înstrăineze cele dintre afierosiri, mult sau
puţin» avem cele după... Dar toate acestea,
si se puieîn acea dumnezeiască şi sfântă şi
respectati sfântă mănăstire întregi şi fără
lipsă; căci cele afierosite în biserică sânt de
nedespărţit. Şi am făcut şi această, scrisoare
pecetluită

pentru

siguranţă, şi

am

pecet-

luit-o cu sfânta, pecete a Sfintului gloriosului apostol și evanghelist Marcu, şi cu
mâna noastră am iscălit-o în prea-venerata
şi sfânta mănăstire a celui între sfinţi pă-

Nicolae,

rinte

al nostru

1680,

în luna lui Iunie în 6.

arhiepiscopul

Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ce se
zice: a de trei ori fericitului Io Mihail
Voevod, în Bucureşti, în anul Mântuirii

23t—7.)

XXIII.
Dionisie, prieten al Elinei,
Declaraţia viitorului Patriarh de Constantinopol
cu privire la ce înţelege a se face
văduva lui Constantin Cantacuzino Postelnicul,
din moşiile ci, mergând ea la Locurile Sfinte.
Diată.
Aziz
la îndoială și nelăsânt
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pentru
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1681,
Norembre.
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s'ar întări, mai

în
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presus

de

celelalte
bănuiala
cugetări, şi cu puterea bănnielii chiar arată oarecum siguranța. Şi deci şi prea-strălucita, şi preacucerniea mamă a prea-cucernicului şi preastrălucitului Domn a toată Ungrovlahia,
domnul domn Jo Şerban Cantacuzino Yoevod, prinsă de dorinţa de mai bine şi de
pofta de a merge la Locurile Sfinte şi
de a se închina semnelor coborârii Mântuitorului nostru, a trimes după Smerenia
Noastră la satul Dobreni, fiind ea în toată
mintea, şi, socotind lungimea drumului și
arătând prisosul vrâstei, a mărturisit cele
făcute în : viaţa ei, câte pot împoviira,
sufletul şi tulbura, cugetarea şi a îndrepta

zborul
bată
la

gândului
de

în sus, [şi] a fost între-

Smerenia

lucrurile

ei,

Noastră şi cu

dacă,

adecă,

a

privire
făcut o

împărţire a moșiilor şi altora, între copiii
ei, şi a răspuns în frica lui Dumnezeu
aşa: „Eu,
preasfințite, mi-am pus în
mine gândul călătoriei mele acesteia numai
la Dumnezeu singurul ajutător, iar, în ce priveşte averea de la părinţi şi de la bărbat,
cum să fi ajuns la aşa o nebunie încât,
fiind eu încă vie și văzând -soarele cu
ochii, să dau altora stăpânirea? Dar acum,
gândindu-mă mai ales a-mi implini pofta,
cum am spus mai sus, [şi] dacă e voia lui
Dumnezeu ca de la pământeseul Ierusalim
să schimb viaţa cu cea de dincolo de lume,
fiii cei drepţi, din sânul mieu, vor fi stă-

pâni cu toţii ai lucrurilor mele şi ai întregii moşteniri de la părinţi şi de la soţ,
cari moştenitori sânt cunoscuţi cu toţii; iar,
dacă va fi alta voia lui Dumnezeu şi mă va
păstra, vie, voiu avea ale mele ca mai înai nte;
căci nu e drept să fiu trădătoarea averilor din
străbuni şi să rătăcese căutându-mi pânea
“pe la copii şi astfel să cere ușile striine,
cum alţii au stat la ale mele; căci e lucru
trist şi protivnie a căuta la străini şi a fi
răspins, iar de la cei de casă fi înstrăinată ar fi un lucru jalnic şi de nesuferit
şi mai presus de toată nenorocirea. De
aceia am socotit să nu îndepărtez nimie
din ale mele de la stăpânirea mea, nici
cea mai mică parte din ce sar putea
împărţi, cât voiu fi în viaţă, până ce,
despărțită de această carne departe su-

feritoare, atunci

fiii

mei

să

împartă

şi

e
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părinteasea,
moștenească,

avere şi cca

de la soţ şi s'o

Yor vrea,

aşa cum

înlăturând

lăcomia, ci așa cum mai de mult li-am îm-

părţit. Acestea le-am auzit din gura stă-

pânei şi le dau în seris prea-luminatului
domn, Domnul ţării, lo Şerban Cantacuzino a toată Ungrovlahia, iubitul fiu
sufletesc al Smerenici Noastre, în anul Mântuirii 1681, Noiemvre 18.

XXIV.
Partenie,

Alexandriei,

Patriarhul

către

arii Ivan

şi

Petru

Alexievici,

Iaşi,

iar după moartea, la 7188
arătând ce datorii a făcut la suirea sa în 7186 (1678),
ute pentru îngroparea
(1680), a predecesorului său, Paisie, a trebuit să se împrum
Bogdan Vozniţin, scrisori
lui, aşa că, aflând la solul muscălesc Procopie, îiul lui
un ajutor bănesc:
pentru
fii
către
tă
îndreap
de la tatăl lor, Ţarul Teodor, se
la Turci ce păţise
de
ă
pățeasc
nu
să
ca
venind către ei, a fost oprit în Moldova,
Sava din AlexanSf.
la
de
el,
la
de
Paisie, dar trimete pe cineva cu trei scrisori:

din Egipt, rugând a se pune pe privilegiul

dria şi de la Sf. Gheorghe

furat-o pe drum.
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Un neiscălit către Constantin
Decembre, prin Germania, pe la un
sullet“ al acestuia, despre durerea
Şerban Cantacuzino), mângâindu-se
Domnii lui Constantin Brâncoveanu,
-

Stolnicul Cantacuzino, despre călătoria sa, în
oraș pe care l-a străbătut şi „prea-invăţatul
sa pentru moartea „prea-fericitului Domn“,
cu învăţăturile religiei şi trimeţând urări noii
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ai Kupiov
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Guy.
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(Mazarachi, 1. e. pp. 415—21.)

XXVIII.
Mărturie” privitoare la vânzarea

1694,

casei boierului Hrisosculo

către

soţia lui,

6 Decembre, Marioara Mavrocordat, cu pomenirea şi a fratelui ei, Alexandru Exaporitul.
Aă
pazos
-z0vzos
rehetay

mod. zapivros ExtGefotornptov- Ypăţ=
vivezat Gîdov Gri, Tod Evriordrov ă9Kwpirtn Xpvoczobhov vioă znay
tă spovsbeziov ris Gaotuiis vplozus

movnoaityov

rod

6ozirio»

ad705

zphs

Tiy

vAtl, size

o

munorăzny ăpyiwsozy vopărtav Mapubpav
Maosoropfărny, Thy abroad Gâufioy, vai 8
Eyozoypăpov vai Eu agsbpov Tpâmazos 6
pohoymoapsvod ui EmbzbaDouvTos Or saca
Î 20. adTbv pavoutyn Tepiovoiz, cires pl

dzivnzos, Eos mat

hEyera! ya

mibcwş otzzia Zâs abzis 'opăziae “Mat
pas, abrbs 65 dutzoo0s Ghwy zăy re apay1) âzoy zi 7p%yprudtoy 6 odoyeizatTa vai zăvzn:1
âvoizzos 40 ptpts 0005, iei
Ozions ăpyowioons zbpăstas
&dozos 0snoâons za. i Papers
st
i.

1) Alte acte privitoare

acolo; ibid., p. 436: .unul, din

Prin cea de faţă întăritoare scrisoare
“se face ştiut că, prea-cinstitul boier Chiriţi Hrisosculo fiul făcând o.vânzare desăvârşită, prin hoget al judecății împărăteşti,
a casei sale, către prea-cinstita jupăneasă
dumneaei Mărioara Mavrocordat, soţia sa, şi
făcând-o recunoscută şi confirmată printr'un
act iscălit de mărturie, că toată averea ce se
arată, ori mişcătoare, ori nemişeătoare, este
. - şi sespune fără îndoială a înseși acelei jupănese Mărioara, iar el se recunoaşte fără
parte în toate acele lucruri și averi şi cu totul

la relaţiile cu Rusia

Matu

fără casă, până la un ban, iar acea po-:
-menită jupăneasă Mărioara, fără silă voind
şi declarând că, dacă i s'ar întâmpla Cinstei Sale a pleca înainte de sfârşitul soţului
ei, Chiriţi IIrisosculo, să păstreze acesta,
sânt din

timpul şederii ulterioare,

1695 (ibid., pp. 417—9),.n'are dată de loc.

în 1696, Matu-lulie,

împidoa

mp

ris

Trehsvsijs

705

tBiov

prea-nobilii domni şi moştenitori ai ei,
spre întrebuințare şi stând şi
având-o
rămânând în ea, până la ultima-i suflare, şi supraveghind-o şi chivernisind-o.
Prea-cinstitul şi. prea-înţeleptul domn

ovu-

fiov Kwpictin Xpvsoorobhov, 05 puhărreodat
zodroy

ciprpnby

TB

z2pă

vai A pEasToy

sdyeysorăzoy ăpp6VTwy ai 4h0povGutoY ab
zis, sic “/phow lâiav Eovra zh Goniztoy 42

îv

val

vatozodyra

adr

Mare Logofăt al Marii Biserici a lui
Hristos şi prea-distinsul Tălmaciu al pu-

us/pie

pâvovra

zo&cns abtod ăvazyoîsy val pară ÂGKy dznpsoiav 3fomnperobuevây ze va pofspybus-

ternicii

"Ruzhnsias vai itobzatoe “Epuinvevris Tis
„parmtăs Baothsias, vbptos ANtavâpos, 6 aw-

toate

77

Tây

dovzây sbyeveozăroy Anpovâuny, -Tj
ptuij ships EntezuOsic, bzz0'/50q
măyea dpaBozpomptoews aovrnpndîvat
ză doairip ră tâtoy auâpby Kopiztiny

d3srada
47 îy
Xpo-

mpoobnov

domnul

Împărăţii,

fra-

Alexandru,

tele ei, şi din partea celorlalți prea-nobili moştenitori, îndemnat deo voinţă
frăţească, a făgăduit a le păzi pe acestea

yoy. “O ztuuraros vai copâraros pp M5Aoyodărns râs 705 Xptarnd Meyăhme
as
zăBshpos adtîs, îs md

de

în pace şi fără a fi tulburat

casa

cizep zbyot zij adeâs Diudenzt ră mijăe E7-

de voie bună

şi [a păstra]

pe cum-

natul său Chiriţi Hrisoseulo în casă, spre
arătare şi siguranță.
în anul

1694,

luna

lui Decemvre

6.

oozovhoy, sis Ey5entty pai dopăhetay.
Ey za

ab,

8v uni Aersufplo g.

“(Ibid., p. 430.)

XXIĂ.
olitul Teodosie al ȚeriiPatriarhul Calinic al Constantinopolei către Mitrop
ca Mitropolit de Sebasta.
Neofit
Româneşti, Teodosie, pentru ca să hirotonisească pe
nos KuyKrzhhiwuzos, Ep 0so0d dp/rsniono
ozaummovzisoa, Năas “Poni, za 0tz0v-

|

psvuzds Ilarpiip As

- “lsporazs MnzpozoNra Odpypofhayias,
Dzăprnus paz Etap/s TATI 29 "Ask Ilysb-

paz vastă dâshp

vai ovhhetzobpră, %bp

Qsoâats, âpts sinszy Ti, Sh “Lspârart ui
spin &z 0305.
Aă rod zapâyzos zap5/ousy ăâstay Ti) "Ap-repoobrg) Gov îva, zf stă Gszvzod Gvh)stroopyobs ăpytspsis, adrâ0:, sie ri Ezappie mob, 47. Thy îs zuzshioas pborapoyizv,
-/spotovi6ps Thy shosfzozazoy bzovijptov Ns6moro» sis MrpozoM=ny Ssfaozsias pată Ti
EezANORoztLi Tăst? 47 Dz0TD203, stă
TAOS AIontri)s

zaptorâvsos,

Wnptodsyra

zi) map! Îp.ăs z0b Xptaz0d Msi

z

Ezra,

lui Dumnezeu arhicCalinic, cu mila
piscop al Constantinopolei, Romei celei
nouă, şi Patriarh ecumenic.
-- Preasfinţite Mitropolit al Ungrovlahiei, cinstit şi exarh al plaiurilor, întru
Duhul Sfânt al nostru iubit frate şi coliturghisitor, - chir

'Peodosie,

har

Sfinţiei

'Tale şi pace de la Dumnezeu.
Prin serisoarea de faţă îţi dăm voie Arhieriei Tale ca, luând cu tine arhierei coliturghisitori, acolo; în eparhia ta, şi îndeplinind sfânta taină, să hirotoniseşti pe
prea-cucernicul ales Neofit ca Mitropolit
al Scbastei după rânduiala şi tipicul bisericesc, cu toată cercetarea canonică,

hotă-

pită în Biserica cea Mare a lui Hristos care
n
e în sama noastră, prin al nostru îndem
fraţi
patriarhicesc, de către prea-sfinţiţii

3” îusctpas îazp2p/tzÂS FpOTPOZIIS Dzd ră)
ntist ÎspoTăzuY
ai noştri arhierei cari stau în Consta
2yâmuodyzoy 8 Kwyozazrooz
arhie
ta
treap
în
tezi
înain
“nopol, şi să-l
cwaâshzăy în ăppisp3. toy, 47. post?
siguşi
ă
dorad
spre
piei. Pentru care
Exduâe "00sy sis
> s
adzăy zip sis ăpptsposdm
serizszai,
co
4
70
ranţă ţi se trimete şi cea de faţă
7
izI
osti pr AGIIhs
re.
învoi
de
soare
zapdy Tis 4269505 pu.
1696, în luna lui Iunie, indicţia a patra.
735, E pri "Lowe, tuâtazio0s îns:
(Pe dos:) Cartea de hirotonia Sevastias.

(Originalul Bibl. Ac. Rom.)

1696,
Iunie.

9.9.6
Gherasim, Patriarhul Alexandriei, către Constantin- Vodă Brâncoveanu,
dorința de a se face tipografi e pentru cartea sa ! „retorică“, ajutând şi fostul

C. 1700

despre

Patriarh ecumenic Dionisie.
Tod paraptozăzov
Ilarprăpyov "Ade$xyîpsias apâhoos sis mb Omep &ttaro frqropiudy E6hloy.
Tepăomuoe, 2hâwT 0z05 Ilăzac zai Tacpiip16 Tâs pspăhns 26hswe "Adstavâpstac vai.
zăcns Atybatov,
Tg ebosfzorăzu ze vai Ezhap.aporăzep AdDev za “Ilyauiw măoms Obyrpofhayize,
zopio, 4opie Plodyyn Mzacapău.za DBosâ565g,
bi i ZATĂ you zoDzworăre îs Îmy MsTptânros, yăpiy za Ehsos apă Osob vai

zap” ji

&zosrohiv edhoyiay maxi ed-/ây.

"Ezs8i

0dyi u6voy 6

ros

ai ofu:0s,

„A

prea-fericitului

driei prolog
făcut-o,

la

Patriarh

cartea de

al Alexanretorică ce a

Gherasim, cu mila lui Dumnezeu Papă
şi Patriarh al marii cetăţi Alexandria şi

a tot Egiptul:
Prea -evlaviosului şi “prea- strălucitului
stăpân şi Domn a toată Ungrovlahia,
domnul domn Io Basarab Voevod, fiu sufletese prea-dorit al Smereniei Noastre,
har şi milă de la Dumnezeu şi de la noi
apostoliceaseă binecuvântare şi rugăciune.

paza, tă rodzo tavhoţiodnusy, tă md psyo
ai Osoapizozoy dsiouz ze Tlarprapi/eias,

De, oare ce nu numai prin auz şi faimă, ci şi de-a dreptul am cunoscut dumnezeiasca râvnă pe care Strălucirea Ta,
prea-înălțate Domn, o ai către prea-luminata credință a Domnului Nostru Isus
Tlristos, de oare ce de mulţi ani cu tot
felul de chipuri cauţi s'o sprijini și să
m'o îndepărtezi de la corturile ei iubite,
de aceia ne-am gândit, pentru marea
şi de Dumnezeu prea-dăruita vrednicie

Szob

a. Patriarhiei, pe care din bogata-I milă

da

vai abzoni vă Evopioumey

mhy

EyOsoy

Gijdovy 6x05 1) sbosfscrăra ov "Erhauzpsns, bimhorars “Ilysuy, Est sic iv bz50-

ewroy ziar 700 lvpiov ju.

"lns0d

Xpt-

a7o5, woăy 605 pă movsraic Tp6R0b$ [Vpeb=ic vă rijy Gvorivae vai odrijy moră vă
pWY

popiome

ab

zhovoiw

ră

Ehset

yazmtă

6 îy

Gov

dyioie

G4qvb-

Goto) O'Țobus-

vos Osbs pc &/Gpiosy sic zdy yibraroy 47i
AzosTolzdy ris mă "Ahegavâpio» PE
oiag Opvow orăzos 'ziptoy vă ovuzhttousy
ză zapby S4 Vo/âvy cornpioy 6âmyiac, &âhoy
fnzopirây, tai vă Greravbomney Ti uazapiay cov wo, sis mb 6zoloy dă hâua =
păpavtov

ebpizauey

zăy

ziutoy ai

lmozoldy

Sezopdy, Eporea Gâzpoy mszstpov Thy Kptoy
Ti "Iqgodv Npiosây, ai âtă uapyapizae
vii zohoTiuovs

hidovs

zăs dyiae

Thy âuiavrov voi vabaporăzny

mhnrăe

abzob

ei

Găpra

ai Eva zăcay XNNy Mapapienza căs rpb26

TV

patos.

2291 pps)
Asta

dotzby

aipâzov
ză

Gytoy

Tod Gov GwGr5p0s

20570

zi ui dushijors vă mapaozivaca! sie 'mhy
avea 456409 zotobtos Opatousvos pai Asauzpospizos. "IL 63 zapăozao:s sutura

pă ai &hho zhijlos îpeză

605 sis Eâray

GOD voGutGrra pspste, stvat ai adry 1) 6hoa60qzâs ov 05hknote sis iv conoyparziay 705

fnâ)lov, tă vă stazhoi, cd ăpzdos dysâua
pă zi ziu:ny %0d sbszfsarizov Gov 0yduxmoş sis să mhjdos

ua WâhiaTa 005
TAIAȚUDTATOȚ

zâv

0p0oâiioy pista

Gbuzp0umdzvzijy Ess mb
dal hopuibzuzoy Dizovuzwzby

ni-a dăruit-o Dumnezeu cel întru sfinţi
slăvit pe prea-sfântul şi apostolicul Seaun
al Bisericii
Alexandrinilor, să
împletim această cunună de cinste din călăuzirea mântuitoarelor suflete carte de .
retorică, şi să încununăm fericitu-Ți suflet,
la care prin chemare neveştejită am găsit
cinstita şi de viaţă făcătoare Cruce, având
strugure... pe Domnul nostru Isus Ilristos
şi ca. mărgăritare și pietre scumpe sfintele
răni în carnea Lui cea neprihănită și
prea-curată şi drept orice altă strălucire
revărsările sângiurilor trupului întreg. Pri-
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astfel împodobit şi strălucit. Iar dovedirea,
amestecată şi cu altă mulţime

pe care o porţi în frumuseța
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virtuţi,

“Ta, este şi

chiar cea 'cu totul dorită aplecare a Ta
către tipărirea cărţii, ca să iasă din ea
folosul, împreună cu faima prea-evlaviosului “Tău nume în mulțimea creștinilor

ortodocși,

şi mai ales
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ai ca tovarăș

de îngrijire pe prea-sfinţitul şi prea-învăţatul Patriarh ecumenic, fostul al Cons-
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Și, astfel, cei amândoi,

Tale
ca părinţi întru Ilristos ai Strălueirii
legiătucu
ndu-Te
prea-râvnitori, încunjurâ
rile nedesfăcute ale rugăciunii şi binecuvântării, Pe îndemnăm la această facere
de bine, şi nu numai la dinsa, ci şi la
altele, care-i vor veni cu vremea. Căci
cunoaştem pofta din inimă ce o ai ca să
isprăveşti toate dumnezeieştile roinţi prin
care te vei învredoici să auzi din gura de
aur a Domnului Nostru Isus Ilristos, în
acea zi strălucită, vorba: „Bine, slugă bună şi
credincioasă, peste puţine ai fost credincios,
peste multe 'Te voin pune; întră în bucuria
Domnului 'Tăn“; acolo adunându-le cu
toţi drepţii, să slăveşti şi să binecuvintezi
numele prea-închinat al celei în trei ipostase şi nedesfăcute

+

»a

cel

îndemnat so isprăvim, iar, pe de alta,
pe lângă Strălucirea “Ta. mijloceşte ca
să se tipărească, având acest scop, să
arunce şi acest lucru bun: în acea comoară
unde din frageda-i vristă a grămădit
faptele-i sufleteşti, ca să bucure şi cereştile locuri de odihnă cu o astfelde îmbo-
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Duhul Sfânt
coliturghisitor. Căci Preasfinţia Sa, mişcat de marea şi -nesfârşita-i iubire către
Dumnezeu şi către fiii iubiţi ai,lui JIristos pentru folosul sufletese al acelora,
en totul lui tot se străduieşte a se face
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“Treimi,

Tatăl,
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şi

Sfântul Dub, amin.
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(Mazarachi,în “Păgos, XXXI (1931), pp. £13—4.)
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e recomandă
Catigumenul Iacov şi călugării de la Marea Mănăstire din Meteor
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Mitropolitului Țerii-Româneşti pe un căl ugăr
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Stăpâne al mieu prea-sfinţite; Mitropolit
al preasfintei Mitropolii a toată Ungrovlahia, înaintea Preasfinţiei Tale căzând ca
robi toţi ieromonabhii şi monahii Îşi sărutăm
dreapta, cum se cuvine, cu respect, Şi ne ruşăm de prea-bunul marele Dumnezeu şi mântuitor al nostru şi de prea-curata lui mnaică și
stăpână a noastră Născătoarea de Dumnezeu
să ţie pe Înălţimea 'Ta în stare bună şi
mai presus de orice întâmplare neprielnică, desăvârşit, iar, în ce ne priveşte pe

Sec. al
XVIII-lea?

Sare.
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noi,
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rugăm

de întărirea
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ajutorul

wuod zhmpiuaros. To:yapody zpbs Ti 0s6cdotoy adz0d măy 2y Îsponovăyote val zvav-

turmei

partzoie 4dp Suoepâytov pistă tije adTod Gwy0-

ruită de Dumnezeu pe cel între ieromonahi
şi duhovnici chir Sofronie cu cei ce-l întovărăşese, pentru ajutor de la Tine folosindu-ne de puterea cât mai multă de la
Dumnezeu. Pentru care arată-li soarta ce
foloseşti zilnic din cele de afară, ajutând res-

diac ExtoriM)otey, psTapot6Tatt
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Vin Etore. "EAfooo, mawspbrarz 597 sora!
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Deci

creştine

de

supt

stăpânirea

'Ta.

trimetem ciitre [Preasfinţia 'Ta] dă-

pectata şi împărăteasca mănăstire a Meteorului cu fapta şi vorba, ca să aibi de la acelaşi mare Dumnezeu și mântuitor a toţi din
bielzug multă milă, iar de la noi, robii Ti,
necontenita, sinceră, pomenire către Dânsul.
Fii sănătos, preasfinţite stăpâne!

“+ Catigumenul

respectatei

şi împără:

teştii Mari Mănăstiri a Meteorului, între,
ieromonahi Iacov, şi toată adunarea fraţilor..

(După o , fotografi ie comunicată de d. Marcu Beza.)

XXXII.
1705,
13

Fe-

bruar.

"Teodosie, Mitropolit al Ţerii-Româneșşti,
către Hrisant
de Cesareia lui Filip, aflător la Constantinopol, cu complimente,

două scrisori Mitropoliţilor de Adrianopol şi Sofia; exerciţiu

Notara, Mitropolit
arătând că a trimes

retoric.
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XXXIII.
Teodosie, Mitropolitul Țerii-Româneşti, către Patriarhul de Terusalim Hrisant,
despre suirea' acestuia în Scaun.
-- Prea-fericite, preasfinte şi prea-înţelepte
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Teodosie

al

Vugrovlabhiei. :

E

Tale

sfinte şi izvoritoare

tuitoare.: Câtă întristare am simţit,

705 &otâiu.ov zacpbs fuuv, dp Aoatdiov (z65

mânile

de

har, rugându-mă lui Dumnezeu, care te-a, ridicat la o astfel de prea mare vrednicie-a
Patriarhiei, "să-ţi dea sănătate întru mulţi
ani, stare paşnică spre scopuri bune şi mân-

Ele

AATAGTI0

torperiyi

wx4p6â0y,

Februar.

Palestina, doamne, doamne Irisante.
evlavios . la Fericirea
Închinându-mă

Xpboavds,

Î9563 TPOS4bYĂY, zamătouat răs Gias - za
apizoâpbrovs ars 7eipas, 'Bs6uw.v0s Tod
Qz0d, 6z05 ri iaz
sis rotadTr) pusyistay râs arpiapyzias dâiav, vă Tij papi

Deta

1107,
20

prea-

pentru moartea neuitatului

părinte al nostru chir Dosoftei (căci Fericirea Voastră cunoaşte bine evlavia mea,
către acela), atâta şi mai cu prisos am simţit
bucurie, , auzind de ridicarea-ți cu atâta
glorie şi siguranţă la preasfinţitul şi veneratul Tău Scaun. Pentru care rog şi pe
Domnul nostru Isus Hristos să odihnească
pe cel în

Sa,
so
cut

fericită

stare

întru

Împărăţia

iar pe prea-respeetata Ta Fericire
învrednicească a păstori în chip plă-lui Dumnezeu turma-Ți sufletească

până în senine
vrednicească şi
peşte sfintele-Ti

bătrâneţe, şi să mă înpe mine să sărut şi trumâni, când va binevoi

dumnezeiasca-i Pronie. Şi mă rog să nu
ne uiţi din sfintele-Ți [ruăiciuni] şi binecuvântări, care să-ini fie apărare în toată
viaţa. amin.
1707, .Fevruar 20.
Cel gata la poruneile Fericirii Tale
2 Teodosie al Unyrovlahici.

XXXV.

P atriarhul Ierusalimului, [Pârgoriste],
Teodosie, Mitropolitul Țarii-Româneşti, câtre Hrisant,
1107,
de Adriaacestuia şi despre legăturile lui cu Mitropolitul
1-iu Martie,

despre aceiaşi alegere a
nopol şi episcopul de Râmnic.

$ To pizza piozâsepi Dzozâzp 47 pază
îzozâzm, zar fu vai Ilazp'39/ TIS
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«- Prea-fericitului, prea-dumnezeiescului şi
preasfântului stăpân, părinte al nostru și,
Patriarh al sfintei cetăţi Terusalimul
şi a toată Palestina, domnului domn IIrisant, cea prea-evlavioasă şi smerită în. chinare.
De şi şi cu puţin înainte (adecă de când
| am auzit de înălţarea Fericirii Tale pe
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27păaney

10

dq6u.0v3, GĂhă mvhărre riv zăhat vre,
îs petpi6vpuy vai

ebotonyos

pe

zaTiip.

[păpe î Mawapiârms cas zs Eorepijdn
1506

ua

zotobtob

pevdhoo

pwoorijpos,

ră

pey, za mb 4npbrrousv* Guws ri 7 mopobuey
vă văuoey Gray 6 abc Ert 10imos;
zapă Ed ut, os âuaproăş, vă Biouat ris
size edozhayyviac, 2rsivov păv vă maratăta
2 “ornate Graaiwy, mis 0ă “Tueripac SeExowbrqtos vă yapion :/pâvovs zodobs, elpmwzobs ze vai adobe!
"Amd rods ayiovs &ppepeie, mod î Ma

Ex "ut

povs abris răs edăc 70 ebhoțias, pwâvos d
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şi apostolicul ei Scaun) am

seris şi am salutat prin scrisoarea noastră
pe de Dumnezeu păzita Fericire

a 'Ta, dar

şi acum, primind respectata-Ţi
n'am lipsit şi prin cea de faţă,

scrisoare,
închinân-

du-ne Tie şi mulțămindu-ţi

că nu ne uiţi,

ci ni păstrezi prietenia de mai nainte, ca
părintele nostru eu minte şi iubitor. Fe-

ricirea Ta scrii
nostru de

705
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că a fost lipsit
astfel

de

mare

neamul

luminător,

adecă fericitul nostru părinte domnul Dosoftei. Ci noi, stăpâne al mieu, am seris-o
şi mai nainte şi o și spunem cu glas tare,
dar ce putem 'să facem când Dumnezeu
aşa a voit?, decât că cu, ca un păcătos ce
sânt, să mă rog de bunătatea dumnezeiască

să-l aşeze pe acela în corturile drepţilor,
iar Venerabilităţii Tale să-i hărăzească : ani
mulți, paşnici şi buni!
Dintre sfinţii arhierei cărora Fericirea
Ta ni poruncește să li dăm din partea
Ta rugăciune şi: binecurântări, numai fostul de Adrianopol se află aici, care ţi
se închină cu evlavie, iar ceilalți se află
la Bucureşti. Deci, plecând cu Dumnezeu
şi noi acolo, rom face după porunca
Ta; Sfântului de Râmnic însă i-am seris
de aici. Robii Prea sfinţiei Tale, cei ce
mă încunjură, Ţi se închină în genunchi;
iar rugăciunile Tale ascultate de Dumnezeu
să fie.cu mine,

ati, Maprip a.

1707, “Martie
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Cel gatala poruncile Fericirii Tale.
f' Teodosie al Ungrovlahiei.
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7 Teodosic al Ungrovlahiei.
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Preotul Gheorghe Maiota către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre
moartea Patriarhului Dosoftei, suirea în Scaun a lui Hrisant, cărţile ce tipăreşte
şi starea de sănătate,
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Bucureşti,

Prea-fericite şi prea-înţelepte stăpâne şi
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi

al nostru întru JIristos părinte prea-venerat, sărut cu erlavie sfânta-Ţi dreaptă.
Nu-ţi arăt Fericirii “Tale cum am primit
prea-plăcuta ştire a înaintării Tale la preaînaltul Scaun al Ierusalimului, de oare ce
poţi singur s'o găseşti din curăţia aplecării
mele, din sinceritatea iubirii, din nefăţărita,
iubire dintre noi, care toate mau făcut.să fiu
întru toate crainicul cel cu mai. mare glas al
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cinstei Tale;

atâta Îţi spun că m'a acoperit negura tristeţei care a aflat-o inima mea pentru Încetarea, din viaţă a fericitului părinte al nostru
al amândurora, neuitatul Tău unchiu, şi na
făcut să-mi uit de năcazul pentru marea
pagubă pe care mi-a căşunat-o cel de
Dumnezeu blăstimat hoţ de Mamnos (?);
din cari pe unul să-l odihnească Domnul
în veşnicele lui lăcașuri, iar pe celalt să-l
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|

cărticelele care

au fost şi pricina de nu ţi-am scris de-a
dreptul, pentru că încă nu erau gata; de şi
Dumnezeu n'a învrednicit osteneala mea
de vederea trupească a neuitatului fericit,
dar nu desnădăjduiese că ferieitu-i suflet va primi bunul micu gând, care vine
ca solie a mea. Deocamdată atâtea-ţi trimet; dacă vor părea plăcute, îţi voiu trinete şi altele. Cât despre mine, Dumnezeu singur” ştie
cum îmi este inima; dar răbdare, răbEcaterina, ca
dare! Mă aflu la Sfânta,
neputândsă
ă,
biseric
de
e
aproap
si fiu
toată,
grija
dar
casă;
suiu seara, spre
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ca şi mai nainte,
Nu foloseşte, aşa mi se dă sfatul, acum
multe împrejurări.
pentru
să pornesc,
Acestea cu smerenie i le fac ştiute,
rugând bunătatea cea înaltă şi din .fire
a Fericirii Tale să mă aibă în cea de
mai

nainte

iubire,

căci

cu

nu încetez să

mărturisesc
Bucureşti, 1107, Martie 20.
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XXXVI
Constantin

Stolnicul

Cantacuzino către

Hrisant, Patriarhul

Terusalimului,

9 Septem- despre starea ortodoxiei, mai ales în Serbia,şi un calendar de Tyrnau, ce-i trimete.
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1 Constantin-Vodă Brâncoveanu.
2 După latineşte: calendarium tyrnatiense.

Prea-fericite,

de Dumnezeu

păzite,

prea-

sfinte şi prea-înţelepte al mieu stăpân,
pe Fericirea Voastră cu umilinţă o
salut și cu toată evlavia sărut preasfânta-Ți dreaptă.
Acuma e foarte pe scurt,şi aceasta nu
de alta, ci pentru că mai nainte cu' venirea, grămăticului am seris pentru închinare
Fericirii Tale, şi acum nu am alta, nici
nou și proaspăt, nici mai vechiu, să-ţi
adue la cunoştinţă, numai cât, [de oare
ce] şi din scrisorile ce şi acum din

nou

le-am

văzut,

pe

care

le-ai

trimes

Prea-Luminatului 1, se apropie "plecarea
Ta, mam lipsit iarăşi să Te salut, rugând pe Dumnezeu să-Ţi dea bună călătorie, precum Îţi place și o doreşti, şi
să auzim de sănătatea Ta păzită de
Dumnezeu; de şi, chiar de n'ai fi.plecat de acolo, oricum aş fi găsit: materie

necesară şi

potrivită

ca

să

scriu

către

Tine, şi mai ales pentru starea, bisericească

a arhiereilor Sârbiei şi altele ale ortodoxiei,
dar acum, când Fericirea Voastră pleacă, [să
scriu] către cine şi cum decât către Preasfântul? Mă supăr însă, cum şi mai nainte
am spus-o, pentru depărtarea Ta; însă

Dumnezeiasca, Pronie să te pizească pe Tine
ca lumina ochiului și să dea sănătate de
amândouă părţile, şi depărtarea locului
nu va opri tovărăşia prin scrisori, căci şi
eu, robul 'Tău, după a mea putință, voiu”

“lucra [la aceasta]. Numai

mă rog să fie

porunca “Ta să am ştire unde şi în ce loc
să trimet smeritele mele scrisori, ca să Ți
se expedieze sigur.. Îţi trimet un calendar
de la Târnava (Tyrnau), zisal Astrofilului,
de şi a trecut cea, mai mare parte a anului,
căci și eu de. puţin timp l-am luat; dar,
acum, văzându-l frumos făcut (?) şi că are!
în el unele sentinţe nu neplăcute şi la
sfârşit unele vestiri politice
de folosul de
obşte, pentru aceia am fost îndemnat să
i-l trimet, şi te rog să-l primeşti cu
bunăvoință,

şi, dacă

folos, să se amestece

poate

şi să

va

părea

se afle

fără

şi el
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Mitropolitul de Ianina, despre
Constantin-Vodaă Brâncoveanu către Clement,
|
ului şi despre vecinătatea - de acum
presenţa acestuia la nunta unuia din fiii Domn
înainte a lui.
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Constantin Basarab Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn şi stăpân a toată Ungrovlahia.
Prea-sfinţite şi prea-învăţate Mitropolit
al Ianinei, doamne Clement, Îţi trimetem
cuvenita salutare şi heretisire, împreună
cu sărutarea mânii Arhieriei Tale, şi-Ţi
dum ştire că am primit cinstita-Ţi serişi cu
soare, şi am aflat de sănătatea Ta,
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1 Mano Apostolo, agentul lui Vodă-Brâncoveanu,

şi nişte

cărţi

de

drept

ce trimete.

“ Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi preasfântului

nostru

Domn

şi

Patriarh

al

sfintei cetăţi
lerusalim şi a toată
Palestina, închinare supusă până la,
pământ.
Nu mi-au adus atâta descurajare grozăviile lungii şi grelei călătorii aici, cât
mi-a pregătit bucurie sosirea prea-feri-

cită
pol:

a Fericirii Tale la Constantinoam simţit din adâncul cugetului

această solie, luând-o de la dumnealui
Mano, şi am mulțămit foarte lui Dumnezeu că ni Te-a dăruit sănătos nouă,

robilor 'Tăi, şi drept credincioşilor tuturora, către care și ridice zilnie mânile
rugătoare, cerândsă Te păstreze mai presus de orice putere protivnică, spre gloria
Bisericii Tale şi spre întărirea a toată
turma sufletească,

Am venit

şi eu aici, prea-ferieite Pa-

triarh, la adăpostul de obşte
nostru

nenorocit,

ca

unul

al neamului
din

cei fără

dreptate izgoniți din Veneţia din causa pornirii rele şi nebune împotriva ortodocșilor
a lui Meletie. Cu nu mici nădejdi sosind,
ca sau, supt sfânta Ta, ocrotire, să ajung în

portul senin al mântuirii, [sau] prin binevoitoarele sprijinuri părintești ale Tale să
aflu ceva har în ochii prea-înălţatului
nostru Domn; dar mi-au lipsit amândouă
acestea, şi, nici n'am găsit pe Fericirea 'Ta
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sprijine şi în iarna, mea, şi nici puţin,
nici numai la întâmplare 'să-mi facă bine.
Pentru care, şi având, o cap dumnezeiese: şi sfânt, aceste speranţe, chem fircasea-Ți bunătate spre ajutor acum şi
nu renunţ sk am tot ce e bun şi folositor de la mâna Ta bogat dăruitoare.
Neseris îmi va fi totdeauna harul binefacerii, pe care nu voiu înceta s'o rostesc
şi să. îndeplinese recunoaşterile mulţămitoare, precum şi a da toată sârguinţa
şi slujba, pânălasfârşit, făcătorului de binet
Prea-învăţatul dascăl Papadopulo, îndreptându-se supus către Fericirea Ta, din
cele de aici trimete cu plecăciune şi câteva
scrieride drept, pe care le-am încredinţat
prea-cuviosului 'arhimandrit chir “Malahia,
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Tale, care

fire a Fericirii

ami rabras E,

Ehmtâne; Ti

dar nu

năcazului;

de vântul

de spre aceasta sânt fără curaj, nici nu
mă dau tristeţii, căci mă pregăteşte spre
resistenţă buna şi foarte compătimitoarea
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căci

stau lângă

mănăstire

el, în venerata

a marelui mueenie Gheorghe, şi, ca un rob
al Fericirii Tale, nu mă învrednicese de
cinstea cuvenită, de- bunăvoință şi îngrijire.
ŞI acestea deocamdată; iar preasfinţitele
şi de Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni
să fie cu mine în toată viaţa.
Din Bucureşti, Dechemvre 17, 1709,
Al. Fericirii Tale de Dumnezeu cinstite
supus şi prea-mie rob.
loan Avramie preotul.

NANA.
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către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre legătur

Ștefan Cantacuzino

la Filipeşti.
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« Prea-fericite, prea-înţelepte șşi prea-sfinte
Patriarh al sfântului oraş Ierusalimul,
doamne, doamne Ilrisant, al nostru tată
„_prea-venerat, sărut cu “evlavie şi supumere prea-sfânta-Ți dreaptă, rugându-mă
de Pronia de sus ca să păzească şi străfără

boli, bu-

curos, sănătos şi întru mulţi
„presus de toată incercarea.

ani, -mai

juiască pe Fericirea

“Îmi

era

de

prea-fericite,

nevoie,

ca

mai

Ta

şi-mi

des

este,

să: mă

stăpâne

închin

1309,
18

Decembre.
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20 Februar,

ci

Fericirii Tale, şi mai ales trebuia s'o
fae îndată ce am aflat de buna-Ţi sosire la Constantinopol, 'dar, 'ca să nu
dau şi eu încercare. Fericirii Tale, de
oare ce aflu
că, îndată 'ce ai venit,
multe osteneli nu ţi-au lipsit şi plietiseli
ale unora cari voiau să, heretisească buna'Ți venire, şi alţii pentru alte pricini şi
lucruri ale lor, şi de aceia n'am mai adaus

A

şi eu 0 încercare prea-înţeleptei Tale Fecătre Fericirea Ta. Acum însă nu lipsese
să cer de la Fericirea Voastră părinteasca rugăciune
şi binecuvântare, rugându-mă să 'mă păzească întru părinteasca-Ți iubire, ca - și înainte, şi să-mi
poruncească, mie, ca robului Tău credincios,

să-i servese cu cea mai mare
câte mă

ştii

grabă, în

că pot.

Prea-gloriosul boier tatăl mieu cu imiliţă
şi evlavie sărută .preasfânta-Ţi dreaptă,
care, aflându-se de mult afară la Filipeşti, de
aceia, n'a scris nici până acum de-a dreptul;
pentru care roagă pe Fericirea Voastră
să nu-i ţie nicaz de această zăbavă, căci
noi toţi ai casei noastre, mici şi mari,
în fiece minut și ceas nui lipsim- să rugăm
pe Dumnezeu din ceruri pentru cea mai
înaltă sănătateşi îndelungă viaţă a Fe-

ricirii Voastre, câri și sărutăm cu evlavie
fericita-ți dreaptă, și sântem gata la îndreptările şi poruncile Tale; prea-sfintelei rugăciuni fie-mi ajutătoare în toată
viaţa.

1709, Decheravrie 18.
Al prea- -înţeleptei Voastre Fericiri preaevlavios şi prea-supus rob

Ștefan Cantacuzino,

Constantin Cantacuzino Stolnicul către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
despre causele zăbovirii scrisului şi reaua opinie ce are de Maiota; cu un . postscript despre alegerea unui egumen la Muntele Sinai. + Mazaptozase, &pbraze
sonora, 7iy “Yusrâpay
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«+ Prea-fericite, prea-sfinte
lepte stăpân al mieu, mă
Fericirii Tale şi sărut cu
preasfânta-Ți dreaptă.
Recunosc că de mult n'am”
Voastre Il prea-înţelepte
pte pentru
pe

şi prea-înţeînchin smerit
toată evlavia
seris: Fericirii
“salutare
după
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1 Soldat, dărăban.
2 Brâncoveanu.

tăcere

mea

a venit

dărăban ; căci, dacă nu mi se dă iertare,
condeiul de sigur că nu cutează a se mişca
mai departe, 'şi mă tem să nu mai dau

Exâvoâov

- „ăyaBăy

şi adânea

Ti-a scăpat din. vedere, devenind ţeran şi

61205

6009

căci

nu din negligență sau unitare, ferească
Dumnezeu, ci pentru că n'am fost pe
la. Curte, 'ci am fost zăborit, stând! Ja
vechea-mi moşie 'Filipeşti, precum nu

vă Înobv uepxrpwGuivos

Nă

părintești cea mai compătimitoare

0îho

de această [iertare]. Ce dorinţă am avut
să aflu buna întoarcere din Locurile Sfinte

a părinteştii Tale bunăroinţi şi prea-poftita mie şi de Dumnezeu păzită a Ta sănătate şi putere, şi ce mulțămire și bucurie
sufletească am primit din adâncul inimii
aflând de aceasta, numai ochiul lui Dumnezeu care vede toate o ştie, de care mă
şi rog, spre mai deplină mulțămire a sufletului mieu, st mă mai învrednicească să
văd şi 'cu ochii trupului capul Vostru foarte
iubit şi părintese, eum poftese şi sper.
Căci, de spre mine, ce alta ar fi fost mai
mângâietor şi mai de folos decât o astfel
de întâlnire şi societate? Dar şi aceasta
o las în sama Proniei - dumnezeieşti. Am
aflat şi copilăriile prea-învăţatului Maiota,
cu privire la care şi m'am mirat: şi nu
mam

mirat:

nu

mirat,

m'am

socotind

că nu este el nici cel dintâiu, nici cel
din urmă, şi astfel de netrebnice. vase
mau lipsit, nici nu tor lipsi în această
furtună a. rieţii; şi, iarăşi,

trecând din nou în minte
şi neîmpăcată

m'am mirat pe-

firea lui rustică

şi ce e stricat

şi nepotrivit

în disposiţia lui josnică, unele ca acestea
având şi începuturi şi' sfârşituri ruşinoase
şi blăstămate; şi dumnezeiasca, dreptate
să-i dea fiecăruia ce i se cuvine în înpre-

jurările lui; de şi şi cel rău nu e nimic.alta
decât

rău

şi

răutatea

rămâne

totdeauna

nesupusă sfatului. De aici, deocamdată, pa
urmat să se audă ceva nou, vrednic de
spus, căci aşa a vrut vremea; iar, de ar fi
şi fost ceva, Prea-Luminatul ţi-ar fi spus-o,
ei numai, dacă se va auzi de acum ceva

det
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zizo0odo:
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TWpAX

gătorii Tăi îndeplinesc închinarea până la
pământ, cari acum mai ales poftese de a
Voastră presenţă, „de care“, zic ei, „de
ne-am Învrednici“, ca să întăriţi și alţi noi
dregători și să se învrednicească şi ei de a
Voastră rugăciune şi binecuvântare. Şi foarte
dorese ea. în rugăciunile Voastre prea-sfinte
şi bine ascultate către Dumnezeu să 'Te rogi
lui: Dumnezeu și pentru mine şi pentru cei de
lângă mine, spre păstrarea sigură a. vieţii
trupeşti, căci şi rugăciunea dreptului și liturghisitorului sfintelor taine are 'o mare
putere. lar .eu rămân întru toate supus la
poruncile Voastre părintești, cu slăbiciunea

Wăhota

riy pscâparv - z6havot, ris 6-
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de folos, nu voin lipsi să ţi-o spun.
mieu Hagi-Mihali şi robii Tăi,
şi toată casa mea smerită se însupunere Fericirii Voastre preacu toată evlavia sărută mâna-Ţi

neputinţii mele.
-

1710, Fevruar 20.
Al Fericirii Voastre preasfinte
toate prea-evlavios şi smerit rob:

întru
|

Constantin Cantacuzino.
Cu cuvenita închinare către Fericirea
Voastră Îi dau în ştire că prin ieromonahul
chir Acachie au venit scrisori de la pă=
rinţii preasfintei mănăstiri a Sinaiului călcat de Dumnezeu, [despre] retragerea lui chir

Ioanichie pentru prea marea-i slăbiciune şi
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alegerea de către părinţi eu voia tuturora,

3” ob Exhâysrat
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celor ce l-au ales şi celui care s'a retras, și
celor din Constantinopol şi, la urmă, și
mic, lasă şi Ferieirea 'Ta, dacă am mijlocit
şi eu ceva, şi învoieşte-Te din inimă. ŞI,
de oare ce şi cel ales cade smerit cu rugăciune, şi cu mijlocese pentru dânsul, şi
aceasta o cere. şi pacea, astfel, fireşte, şi Fericirea "Ta admite-o şi bucură-mă cu deplin
consimţimântul Ei. Pe chir Acachie, care
aduce scrisorile, îl ţin aici până vor
veni serisorile “Tale, care să vie cât mai
iute, şi Fericirea “La, cum îmi va serie
mie părerea 'Ta, ca unui prieten al Ii,
așa voiu păzi-o întru toate, ca să nu
urmeze altceva, pentru dihonie, ceia ce
nici în minte nu-mi vine. De şi unii
au şi această bănuială, Fericirea Ta, după
a “Ta din fire mărinimie, învoindu-Te,
va da prilej de evlavie. Şi, cât despre
chir Cosma, mă pun chezăş că o va
poate face
duce foarte paşnic, şi cum
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Hrisant,

cu sa-

Patriarhul Ierusalimului,

“+ Prea-ferieite, prea sfinte şi prea-învăal sfintei cetăţi Ierusalițate Patriarh
mului şi a toată Palestina, întru Ilristos
părinte prea-venerat, salutăm pe Fericirea
Voastră cu evlavie şi sărutăm sfânta-Ti

dreaptă,

rugându-ne

de

atot

puternicul

Dumnezeu să te păzească pe preasfântul
“Tău Scaun patriarhicese în sănătate ne-

_contenită

şi bună

stare

1710,

10

netulburată

întru

mulţi ani. Sfânta-i scrisoare, ca răspuns
la a mea trimeasă mai înainte, am primit-0, şi, aflând din ea prea-dorita bună
sănătate a Ta, am mulțămit lui Dumnezeu
care Te păzeşte. Am primit și sfintele
Pale şi de Dumnezeu primitele rugăciuni,
şi mulțămim Fericirii Voastre pentru părinteasca tragere de inimă şi iubire faţă de
noi. Dar, de oare ce doriam să primim
necontenit sfintele “Tale rugăciuni, şi încă
9
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pentru că se apropie veneratele zile ale patimilor mântuitoare ale stăpânului Hristos
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aceasta să ne îndreptăm din

Nuz6haos

inimă

către

Tine, rugându-ne de Mântuitorul Hristos
să învrednicească pe Fericirea Voastră a
petrece sfintele şi veneratele Lui' patimi
cu mulțămire duhovnicească şi bucurie

rod
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şi ale slăvitei lui Învieri, n'am lipsit şi cu

şi

să

serbeze

Învierea

Lui

aducătoare

de lumină în voie cu veselie și voie
bună. Şi să avem totdeauna cinstea sfintelor Tale scrisori şi porunci ' părintești;
iar anii Feriecirii Tale fie de la Dumnezeu cât mai mulţi şi fericiţi! Şi fericitele-Ţi rugăciuni cu noi.
|
1710; Martie 10.
Al Fericirii- Tale fiu în Hristos Şi cu
totul la porunei.

lBozâ6âae,

lo Nicolae

Voevod.

XLII.
Mihail

1110,

Cantacuzino

Spătarul

către Hrisant, Patriarhul lerusalimului, despre

moartea soţiei şi un dar către Hrisant de la răposatul nepot, Şerban
Xprorbs ăvâsra!
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Cantacuzino.

Hristos a înviat!
“- Prea-fericite, preasfinţite şi prea-învăţate al mieu stăpân, pe Fericirea Ta cu
supunere o salut şi sărut cu toată evlavia
dreapta Ta izvoritoare de: haruri, ruvându-mă de Iristos Mântuitorul nostru
cel înviat din morţi Hristos ca să ţie pe
prea-învăţata, Voastră Fericire fără boli, cu
voie bună, întru mulţi ani şi mai presus
de orice protirnie, ca să serbeze prea-veneratele aceste zile ale Învierii Domnului
voios cu adâncă pace şi bună stare. Preavenerata scrisoare a bunăvoinţii Voastre
părintești, cu cuvenitul respect sărutând-o,
o am primit şi pentru de Dumnezeu păzita-Ți sănătate am ridicat cântări de
mulțămire Celui Bun. În acea scrisoareni spui că n'ai primit de la mine răspuns
la aceia ce mi-ai trimes-o din sfânta cetate Ierusalimul, şi întru aceasta cer de la
bunătatea

Ta

iertare,

căci

w'a

venit

din

neîngrijirea
s'a cășunat
mele soţii,
cu venirea

mea, ci din nenorocirea ce mi
prin boala şi moartea fericitei
cum 'Ţi-am scris mai nainte
pre-eucernicului 'Tău' sfânt ar-
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trimes

câteva vase

Şerban

câţiva
sfinte

Canta-

67

cuzino), şi Fericirea Voastră, cunoscând bine
nenorocirea mea, ea un părinte iubitor,
cuminte şi cu toată înţelepciunea mă mângâie ;, pentru care mângâiere am luat
multă înduleire a supărării, și Dumnezeu
Sfântul prin preasfintele-Ți rugăciuni sămi dea întreaga consolare și ridicare a
greutăţii sufletești, ca să pot petrece rămăşiţa zădărniciei vieţii vane cu răbdare şi curaj, după a Domnului voie.
Multe şi mari mulţămiri îţi datorese Fericirii “Tale vrednice de închinare pentru
toate cele multe: pentru părinteasca iubire ce de la început mi-ai arătat-o şi
mi-o arăţi în tot felul, pentru bunătatea
deosebită, pe care te rog totdeauna să
mi-o dăruieşti mie şi să mă învredniceşti
de rugăciunile-Ţi mântuitoare şi ascultate
de Dumnezeu. lar eu rămân prea-călduros
şi neschimbat servitor la prea-veneratele-Ți
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Fericirii “Tale fie-mi păzitoare în toată
viaţa!
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Am luat şi cutia cu săpunuri, dar de la
“Tine, şi-[i toarte mulţămesc.

AL Fericirii Voastre supus şi prea-căl-
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prea-- Prea-fericitului, prea-învăţatului şi
iarh
Patr
n,
stăpâ
sfântului nostru domn şi
toată
a
și
al sfintei cetăţi Ierusalimului
Palestina, închinarea supusă până la pământ,

cu toată

evlavia.

Învrednicindu-mă de cinstea necuvenită,
pentru închinatele mele scrisori, de la Feriricirea “Ta, recunose datoria mea nemu
cade
toare, şi-ţi dau mulţărmirea ce se
rugându-mă de prea-bunul
cu evlavie,
Dumnezeu să Te ţie întru mulţi ani sănăcretos şi fericit, pentru îndreptarea celor
ora
ioase
evlav
i
turme
ia
dincioşi şi bucur
todoeşilor.
Primejdioasa boală de rinichi ce a căzut asupră-ini a fost pricina tăcerii mele

Bucureşti
1710,
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de unde

gân-

dese că între acestea a sosit acolo ştirea
celor ce mă privesc, şi le-au seris alţii
cu de-amănuntul Fericirii Tale, şi mai
ales economul mănăstirii venerate a Marelui Martir, cu privire la starea “mea.
Pentru aceia, lăsând ca de prisos înşirarea

aduc
minţi
mea,
nevoie,
marea

acestora,

atâta

numai

deocamdată

înaintea cercetării Tale
prea-cucă, văzând neţinută, în samă starea
şi lucvurile mele fără aşezarea de
n'am suferit să mai plutese pe
zădarnicelor aşteptări; deci mi-am

doțos 76 paraiuy Ehzidoy 60sy ăzordatos,
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putea găsi un liman, ca să fug de ame:
ţeala nenorocirilor ce grozav m'au tulburat. Căutându-l deci, iată că l-am găsit
cum
doriam, din voia dumnezeieştii Pronii, supt iubitorul de oameni adăpost al
celui de aici preasfinţit Mitropolit, care
m'a primit pe mine cel la strâmtoare
şi, cu părinteasca grijă ce mi-a purtat,
mi-a dat prilej să fericese prigonirile
mele, care mi-au fost pricinuitoare ale
unei astfel de strălucite fericiri. Cu ajutorul Preasfinţiei Salecred în Dumnezeu
că voiu .petrece viaţă liniştită şi paşnică,
căci n'am alt gând decât acela al ocrotirii
Tale şi, de spre partea prea-înălţatului
nostru Domn, o singură nevoie: să. vestese cuvântul Evangheliei
în Biserica
Domnească atunei când e prilej, şi de
câte ori orânduieşte Înălţimea Lui. Dar,
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de străin,

părtat de la inine decit numai noaptea; îmi aduceau păsările, laptele, dar
până să deschid gura mi se îndeplinia
dorința; i-am cunoscut de fraţi, i-am

i a 7): mias, zi o

Thy VSVInSI

şi fără lipsă, şi alte semne
faţă

nu speram să le cunose de la uu părinte
cu trupul, nu de la un Domn, la care n'am
curtenire, nici serviciu.
şi
Cel de multe haruri al Galatei

439 cip

sin) Thy “pziy, Bob “/stp6r=pny
Tzba:

iubire

Te.

Kbpts“.

Ermusy 6 Lodae 13 pă

05

zoom

oua

întreagă

Fericirii “Tale,
biserică decât

cei

bine-

Te

ce

cuvântă, Doamne“. Aşa „pompă“ mi-a
făcut al Galatei cu acea scrisoare cum
mam sperat-o mai rea; am cetit-o în
biserică, şi acuma nu încetează de două
şi trei ori s'o aducă înainte, ca să rămâie pe lume o astfel de credinţii neindoielnică. Îşi mulţămesc, stăpâne al micu:
i-ai seris să-mi dea un cal să merg la
Galata; îndată mi l-a trimes, dar fără
urechi şi fir coadă, cu un răvaş lipit de frunte, că aşa cal e porunca să-ţi
de

trimet;

altfel

avem

această

pică;

la judecată: nu ştim ce
vom
merge
va ieşi, dar îţi mulţăinese, stăpâne al
mieu.

În ceasul când îţi seriu, a venit şi sfântul arhimandrit cu heretisiri şi binecuvântare din

dorinţa
acea

mi-a arătat

partea Feriecirii Pale;

Fericirii

singură

'Tale

să

carte. Stăpâne

vezi
al

spun în adevărul lui Ilristos
mai mare poftă să-Ți servese
decât ai Fericirea Ta, căci
şi în lipsă mă aveţieu totul
puterea binefacerilor Voastre;
racul

sânt în pat de mai bine

tălmăeită
micu,

Îţi

că am
cât de
şi de
robit
dar cu

cea
iute
faţă
prin
să-

de o lună;

ce să fac? Până la 15 Iulie au fost călduri în Moldova de au perit (?) vitele,
inr eu săracul din tălmăcirea cărţii n'am
ieşit, aşa că trecea sudoarea de pe mâna
mea pe hârtie şi se amesteca în cerneală, de nu puteam să scriu; deci silit
am cerut voie de la Domn şi am mers
de am stat la Hlincea, şi acolo m'am

zdy Abdiyrny azi . Ema ai ezamoa e ri
3
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îndreptat; puţine puteri să recapăt, şi
indată cu tot sufletul mă apue de acest
lucru, căci cu mai
puţină tragere de
inimă nu trebuie să fie servit Prea-ferieitul,
Aveam să-Ţi seriu foarte multe, dar nu
pot: m'am zăpăeit. Deci, sărutând urmele
picioarelor Voastre, rămân până la moarte.

,

Kovrostijs.

1710,

August

13.

Dacă nu-ţi pare potrivit să-mi serii, nuȚi pare drept să-mi trimeți măcar puţină
cafea?
Al Ferieirii Voastre
rob prea-binevoitor
Anastasie Condoidi preotul.
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„13 Septem-

Radu Dudescu către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre isprăvirea
bisericii Sf. Sava şi dorința lui de a se face un schimb
cu biserica Stelei.
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1 Hiincea, lânsă Iași,

stăpânul a toate, să Te oero-

tească și păzească netulburat şi neincereat
pe Scaunul “Tău prea-sfânt cu necontenită
sănătate, prin a cărui milă fără sfârşit şi
prin rugăciunile Tale de Dumnezeu ascultate sânt sănătos şi eu până acum.
Era cuvenit şi drept cu adevărat să-Ţi
scriu des Fericirii Tale şi să nu pierd
prilejul : pe de o parte ca să dau cuvenita închinare şi evlavioasa mea aplecare stăpâneştii “Tale bunăvoinţi, iar, pe
de alta, să-ți vestese cum
a mers cu

împodobirea, Sfântului Sava, dar

o astfel

de tăcere a mea n'a venit din altă pricină decât, întăiu, ca să nu îngreuiez divinele-Ţi urechi și, al doilea, pentru că
eram sigur că toate TŢi se vestese cu

de-amănuntul

Fericirii Tale de prea-înăl-

ţatul nostru Domn. Însă acum, când, cu
Dumnezeu, prin rugăciunile Tale sfinte
a luat sfârşit clădirea sfintei biseriei, şi
e fără lipsă în toate, pe cât la zugrăvit,

cât

şi la aşternerea

cu lespezi,

catape-

teasma şi alte lucruri de neroic, n'am
lipsit acum să-mi face datoria şi cu evlavioasa, mea închinăciune să vădesc şi să

dedus

mă rog sfântului Dumnezeu să Le ţie
mulți ani, ca să cerească în bunele Tale
zile toate cele sfinte supuse sfântului şi
de viaţă dătătorului Mormânt. Și să fie
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ştiinţa “la

veşte materia
aceia s'a gătit
Dumnezeu ea
ia sfârşit şi
numai să aibă
zeu.
Pe lângă

şi

ceia

ce

pri-

bibliotecii, căci şi din
destul şi nădăjduim în
în primăvara viitoare să
aceia după dorința “la,
sănătate de la Dumne-

acestea,

având

şi

noi

o

ru-

găciune ciitre Fericirea "Ta, Te rog să-mi
dai puţină ascultare; care e aceasta:
Aici, la Târgovişte, în faţi cu măclădit şi noi
năstirea Stelei, cum am
un spitălaş pe locul nostru, precum o ştie
şi Fericirea “Ia, şi aproape de fereştile
mele se află o foarte veche şi mucedă
pivniţă, de la care avem nu puţină împivniţei, jumătate,
piedeeare, iar locul
stânjeni,

patru

care e cât trei,

cel

mult,

a fost afierosit bisericii Stelei de una pe
care o chiamă Sima, iar ce a rămas
acuma,

aiurea;

este

de

oare

acel

ce şi

puțin loc al minăstirii se află odată,
. şi
cum am spus, în faţa fereştilor mele,
nu aproape de Stelea, ci dincolo de
drum,

atâta

şi ni căşunează

împiedecare,

şi mai ales că e pustin şi prin el nue
“la
bunăvoința
nicio trecătoare, rugăm
şi
mea
mijlocirea
primeşti
să
stăpânească
putem
să
ca
loc,
puţin
acel
dai
să ni

scăpa de povara

ce

ni

stă

înaintea

0-

chilor, şi în schimb vom da şi noi ce
va afla potrivit înalta-Ţi pricepere, şi
vei spune sau preţul lui, adecă, sau altceva,

ca

să

facem

sehimb,

și, așa

fiind,

nu numai că Stelea nu păgubeşte, dar
şi noi în orice vreme şi loc vom da
cuvenita mulțămire părinteştii Tale bunătăţi, rămânând

să ne arătăm supuși

datori

la toate stăpâneştile-Ţi porunci. Să am
însă, mă rog, o cinstită serisoare a Ta,
întâiu ca să mă bucur de prea-dorita-Ţi
siinătate, şi si aflu și hotărirea ce vei
face în această a mea mijlocire. Şi să
fie sfintele-Ţi rugăciuni cu mine în toată
viaţa!
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AL Fericirii Tale prea-venerate preaevlaviosul întru suflet fiu și prea-gata rob
Radul Dudescul.
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h.

către

Hrisant,

Patriarhul

Ierusalimului,

“r Prea-fericite şi prea-înţelepte

Patriarh

al sfintei cetăţi lerusalimului
şi a toată
Palestina, părinte în Hristos al nostru şi
comun binefăcător al creştinilor de pretutindeni, doamne, doamne Hrisante, mă

închin supus la divina, înălţime a Fericirii
Tale, şi sărut cu evlavie şi cu genunchii
plecaţi prea-sfânta, şi venerata-Ţi mână.
Se cuvine, prea-înţelepte părinte, ca
„acei cari vreau să scrie unor astfel de
dumnezeiești și învăţaţi oameni să se fo-.
losească şi de cuvinte potrivite şi de rostiri
înflorite şi mângâietoare, ca să încununeze
dumnezeieştile şi sfintele lor capete. Dar
cu, cel prea-mic: rob al Fericirii “Tale,
neavând

acestea

toate,

pare

a

fi

din

parte-mi mai bună tăcerea decât îndrăzneala în a serie, ca să măresc şi să slăvese prin tăcere pe Fericirea Voastră,
precum cei vechi pe Hermes, Dar, iarăşi,
ca să nu par eu totul necunoscător la darul
bogat care s'a trimes mie de la aplecarea “Ta hinefăcătoare, am luat leneşul
mieu condeiu și am cutezat să scriu etitre
Tine, mulțămind peste măsură părinteştii

voastre aplecări

ce o are

față

de prea-

micul “Tău fiu sufletese. Mă rog deci de
Fericirea “Ta împodobită cu har să-şi aducă
aminte “cândva de mine prin vre-o respectată şi sfântă scrisoare şi să mă înveţe
prin ea, ca stăpânul pe slugă, ea binefăcătorul pe cel îndatorit şi ea părintele
iubitor

pe fiul supus,

Căei, dacă vre-odată

voiu căpăta semne ale respeetatei 'Tale
mâni, voiu îndrăzni şi eu şi de acum
înainte să însemn în scrisoare neînvăţătura
noastră. Acestea deocamdată; iar sfintele şi
de Dumnezeu ascultatele rugăciuni ale Fericirii "Pale să-mi fie ajutătoare în toată viaţa.
Din Ungrovlahia, 1710, Septemrre 23.

Al Fericirii “Tale prea-mie
runcă
|

rob la po-

Constantin- V.

pe

ALI.
Antim, Mitropolitul Ţării-Româneşti, către Atanasie, Patriarhul ecumenic,
despre lupta sa contra lui Hrisant, Patriarhul de lerusalim, care pretinde a-şi insuşi
de fapt mănăstirile închinate Sfantului Mormânt, înlăturându-se pomenirea la liturghie a Mitropolitului

ţării.
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Preasfinţitului şi prea-învăţatului şi Patriarhului a toată lumea, domnului Atanasie, domnului și stăpânului nostru, cu
toată evlavia închinare.
Dim ştire Preasfinţiei Voastre că am
primit prin boierul Marele... răspunsul la
multele noastre întrebări, care ni dă voie
_ca după voinţă şi fără scrisoare sinodică
să cârmuim toată afacerea întrebărilor noastre în eparhia noastră, ţinând samă şi de
canoanele strămoşilor şi de 'legile dumnezeieşti, şi sântem mulţămiţi şi împăcaţi
cu patriarhiceştile porunci ; iar marele
hartofilax ni serie că Preasfinţia Voastră îmi dă voie, prin mijlocirea lui, să ni
“facă şi înscris răspunsul la aceste între-

bări fără amintirea [Patriarhului] lerusalimaului, pentru

că a spune el așa:

„din

mă-

năstirile patriarhiceşti ce se aflăîn eparhia
voastră încă şi după obiceiu“ e ridicul, şi
lueru contra legii şi a canoanelor a se
spune că în vre-un chip stăpâneşte al
Ierusalimului, amintindu-i-se de ce se spune:
„mai întâiu adu-ţi aminte şi în parohie
străină“, iar şi mai de râs că se află în
Ungrovlahia mănăstiri supuse [Patriarhului]
Ierusalimului sau altui Patriarh, afară de

mănăstirile stavropighiale ale Preasfinţiei

“Pale; căci n'au fost vre-odată, nici nu vor fi
în Ungrovlahia mănăstiri supuse vre unuia
dintre Patriarhii de aiurea, ci toate acestea
sânt supt a noastră cârmuire, în care, şi
când săvârşim jertfa fără sânge, stăm
numai noi pe sfântul Scaun, nu şi al Iedeci

rusalimului;

ci

cciul, acolo

unde

dăm

numai

de

voia

noastră milă Sfântului Mormânt de la mănăstirile noastre Patriarhului Lerusalimului, aiurea şi la al Ungrovlahiei, iar obisânt

canoanele

Părin-

ților şi legi serise, nare loc, căci obiceiul
neseris e numai lucru bisericesc sau așezimânt dat de oameni sfinţi ai noștri,
cum spune marele Vasile, și obiceiul nescris este o normă celor ce nu au o lege, iar
canoanele sfintelor sinoade au mai mare
putere şi decât legile, ca unele ce sânt
serise şi întărite de vechii Părinţi, cu pă-
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rereaşi sârguinţa și votul Împăraţilor de
atunei; iar tomul de unire pe lângă altele
şi acestea li spune lămurit celor ce desprețuiese sfintele și dumnezeieştile canoane
ale fericiţilor noştri Patriarhi: „anatema
!“.
Cum nu se teme, ca Patriarh sufletesc al
Ierusalimului, ştiind prea bine anatemele
unor Părinţi ca aceştia? Dar de unde face

el ale sale mănăstirile ce se află în eparhia,
noastră și [introduce], cu o uriașă săritură,
nelegala, lui pomenire, folosindu-se de a celui
al Alexandriei și al Antiohiei? Si cum i-au

mai

dat lui ctitorii mănăstirilor din Ungrovlahia

Awmo/sias “/puisvoc; "IL zâs ci râ 0byzpoChaia 4Tijtopss d50wray adr; 6 0b Ebyauat;
Ash05zow adrod Î) Mazaptârns my zepi rây

ce nu pot eu? Să cerceteze Fericirea Sa, legea lui lustinian cu privire la mănăstiri, care
pomeneşte că trebuie respectate tipicurile
ctitorilor la minăstiri, ea nu cum-a celor
protivnici canoanelor să li se întâmple a, opri pe episcopii locurilor de la drepturile lor
canonice în mănăstirile ce sânt la dânşii, şi
nici arhiereii cari ridică mănăstiri nu pot să
le cârmuiaseă cu pedeapsa celor de acolo
arhierei, nici să aibă locuinţa în ele; căci
se întoarce afurisenia greşită asupra capetelor lor, Tot aşa să cerceteze şi ca-
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nonul din Constantinopol:

„dacă

stau în

sinod“. Iar, dacă, din necunoștinţă și lipsa
de învăţătură a celor mai înainte de noi,
sau prin silă și violență în eparhia noastră
s'a făcut vre-un obiceiu şi contra canoanelor
“Sfinţilor Părinţi, de hoţi cari:au pătruns în
ea, sfintele canoane și legi, care sânt neschimbate şi nerăsturnate,
scot obiceiul
acesta nelegiuit din eparhia noastră, arând
ca păzitoare foarte cu grijă a lor Marea Biserică a, lui Hristos, şi, odată cu îndrăznelile
înlăturând sila (?), precum spune canonul
al doilea al sinoduluial cincilea: „cel din
acei dintr'un anume loc, care sau de obşte sau
în parte, întâmplându-se, ar îndrăzni să calce
şi să răstoarne sau să desființeze canoanele
de la Sfânţii Părinţi sau să înoiască, să
fie anatema și înstrăinat de şirul creştinese“,
Iar, dacă cineva din Domnii mai vechi,
fiind neincereaţi cu totul în ce priveşte aceste
canoane supuse anatemei şi care înlătură
din şirul creştinesc pe cei care lipsesc pe
“episcopii localnici de mănăstirile aflătoare
supt a lor cârmurire, îndemnați de evlavie,
au dat cuiva

astfel

de scrisori,

dar ei nu

desfac de datoria pomenirii în ele a episcopilor locului; căci a milui e obiceiul Domnilor, iar a desbrăca bisericile în a milui
e cu totul fără lege; dar cei de acum, ca unii

Si
vu

d %ăp Ehssiy brndss zois fjraudoat, ză &
posvhsiv 8 7 E
ot vâv, os

nsuanzirae

Thy

Tâv

e
Nei

Ozioy 4ay5-

-

voy
Dunifaay Vai cap” TUI ODT
4ai
zap' Xhhov cozây ră Dsta ăvâpv zi abrois du
waawy

mbroie

lâ6yzze

vai dvaȚyRBAvtas,

=

et60z0t

R
N

os

RSL

vorepuoâusvo!,

za.

rd

“9=

păddovy

=

“o
Z
Ss
=*

(ie

TEGO ALG1 zip TADAVOUOTĂTIV SADTAI GWviOsav ai si zotodzâv a mph zob sita
mos TOY BATEDY 416938 eozioa da
îdhoyTO; Tabs TV pazpăs ai:

ui, Dad &yadiuare eivar ai 7
micuta,
“owa

rd E$ drvoize Tevnutva, Broz
oi Oziot vânot ză 4azâhs AziO5yra

X847

ce au învăţat strictul cuprins al dumnezeieştilor canoane şi prin noi înşine și prin alți
învăţaţi văzând cele dumnezeieşti ale oamenilor şi, en ochii lor văzând şi cetind,
au îndepărtat acest obiceiu cu totul nelegiuit, şi, dacă au hotărit cera de acest
fel înainte de a şti canoanele Sfinţilor
Părinţi, au aruncat hotăririle luate din
neștiinţă,

gândindu-se

mai

mult

la

ca-

noanele vechi ale Părinților, ca nişte iubitori de Dumnezeu, şi ca să nu fie supt
anatemă şi poruncile lor cele făcute din
neștiinţă, căci spun legile dumnezeieşti că
lucrurile rău alcătuite nu le întăreşte nici

ara

vremea, nici obiceiul şi, iarăşi, cele dintru
început sigure, orice ar veni asupra. lor,
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nu-şi pierd puterea; iar legile acestea ni
asigură că măsurile protivnice dumnezeieştilor canoane ale Părinților de demult să
le avem în curs de aşezare; căci mănăstirile afierosite odată lui Dumnezeu după
părerea episeopului, și nu dumnezeieştii
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Iorga,

biserici
afierosite

altui

nu

pot

fi

a doua oară;

căci

nu

Mormiînt,

Sfântului

a

cuiva

e Dumnezeu Biserica Sfântului Mormânt, ci
Biserica lui Dumnezeu, şi” numai a lui
Dumnezeu, ea şi celelalte Biserici; de unde!
dar că Fericirea Sa are a se pomeni în
mănăstiri

care

nu-i

sânt

supuse?

nu

Dar

se teme Prea Sfinţia Ta că al Ierusali-.
mului va lua mănăstirile stavropighiale
supuse Scaunului ecumenic în Mitropolii

şi seva folosi de ele şi va stăpâni pe Mitro-

poliţi? Căci ma căzut numai una sau două
sau trei mănăstiri, ei la mai mult de douăzeci
În

eparhia

pe

lângă

li-a

noastră

aceasta

sate date lui

de

şi

de

Domni

răpit stăpânirea;

la bisericile

de

ca milostenie,

în

care sânt preoţi noştrii mireni, izgonind
cu totul pomenirea noastră, a pus pe a sa
numai, și, întrun cuvînt, numai noi am
rămas nepomenind numele lui la început:
„Adu-ţi aminte; Doamne“. Deci, dacă Preasfinţia 'a nu se învoieşte cu înlăturarea unei
astfel de cinste, să-i eedezi și pomenirea
Pa, ca să avem un singur Patriarh, pe el, şi

nu doi. Iar, dacă nu vrei să faci aceasta,
care e lueru nelegiuit şi protivnie canoanelor, căci nu e drept, nici nu putem
noi să dăm drepturile noastre, şi dacă un
inger dumnezeiesc din cer ni l-ar porunei,
[socotind] mai de temeiu sfintele canoane

burse

„Hurmuzaki“,

XX.
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ale fericiţilor Părinţi şi legile dumnezeiești
decit porunca, deci, oprindu-l, dacă nu
vrea Fericirea Sa să se împărtășească,
paşnic de obişnuita milă de până acum,
care se dă şi se va da şi pe urmă, şi de
pomenirea sa, cum am poruncit să se alipească la ale lui şi numele nostru canonic,
ar putea, să steie frumos în pace, iar, de
nu, şi amândoi am cădea. Iar Prea-Sfântul
Dumnezeu să-i dea învoirea cu dreapta

judecată, şi socoteală evlavioasă...; din partea noastră-i dăm eleimosină şi pomenire,
şi noi să petrecem paşnice și netulburaţi
prin rugăciunile Preasfinţiei Tale care

ni sânt

ai, Asysupiov 45,
“O râs Ss Ilovap6rnros zp60vp.os 0zpăzuv:

1711,

Constantin-Vodă

Duca

preasfântă

și de

Dum-

286.

Al Preasfinţiei Tale gata la slujbă:
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Ungrovlahiei

Antim.

(?) către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, cu salutări.
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Ga6a-

Prea
- fericite, prea-dumnezeiescule şi
prea-înţelepte Patriarh al Ierusalimului,
doamne, doamne Hrisant, al nostru su-

os

etubs
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sărutând sfânta-Ţi dreaptă şi rugându-ne de
sfântul Dumnezeu să Te păzească sănătos,
în voie bună şi întru mulţi ani; care ştii
că am voit sau să nu vii de loc în astfel
de împrejurări în 'Ţara-Românească, prevăzând prieteneşte ce-i foloseşte mai mult,
ceia ce a dovedit şi îndestul scrisoarea ce
- "Ți-am seris odată Fericirii Tale, sau, sosind aici, am dorit să stea câtva timp,
pentru ca prin întâlnirea şi convorbirea
cu Tine să ne folosim şi noi pe lângă
prea-înălţatul stăpân şi Domn; dar, de
oare ce şi lucrurile n'au urmat cum trebuia
şi auzim ce n'am nădăjduit, ni e năcaz pe
soartă că s'a arătat şi întru aceasta duşmană nouă. Pe Fericirea 'Ta o rugăm să
fie mulțămită ca în ce poate să ajute,
pentru a nu trece cu vederea sufletele
năcăjite, aşa ca Domnul să Te păstreze
mai presus de orice cursă şi de curentele
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Anastase Condoidi către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
ţile sale şi schimbarea Domnului.
+ To uazrpratătp; &fiotăzp 77 Goputătip
zarpl uây ai Tlazprăp/q, 2bpip, %ooiep
N pwoâv0dwp zi os tâărzovs 2000745708.

“H cstpă zâv 0hib=hy

mob j7oy

îns

parazsiusvoc,

Befmpousvos

ză

Eva Grhăy

mop376y, 605 ut ExarăoTnoz vă
zv5o Tby dăpa ris Mohăaias pă
1i8ovhy aa vă oîpyo răs nuspzs zis bois
ob pă Tutdazods Gbyauty Etyz ăIYnoz0s
za sis mă Bumata TO) tim ob, dt (6vov ste Eusiva m&y E/0pâv „bob, obzz dv

TSTApTAI0Y

aovrpoziay Epo apă Th. GăGayovy us '/pOvals ădpoarias zl. mă

p650y Evbs mapiora-

uăvov Oavăzov. FăptOnza eis riv Eztoraoiay
îybs tampod, 6x65 fitzvps vă O spazsboq 4402
o
zădos Eiw d
md Z2vu6v mov, Gătz
âpoptouby “Iazorpătovs îesopz, sapă ij

zori zapriroţiay: „xapnvoria sis
îwazov 2os vă edrm îi wo, za»*.

răy dp
Mown î

patimi pod Edozs apoi, Graz pân Î
Adsyzia uod tapotivnos ij? ăOvuiav, Tă vă
oztzm zwăs îv “pan pază zh Thy ÎjN0Y
î amd

fizos zâ0/nsîi WWb/os

Gozuibst.

A:

îhozijOqza dă zăy ADsvema das mayrap663)

eva

e

bz&ptuos,

z0s, &yafanios

pont,
4053,

Cai

va, dă
wo

Daspy6o$os 5, Datozhod-

sis uizy
ad

zobs
ch

DATA)

înatsiav"

dazdnozovs
Lia

eta

ah
ăzuot,

re z0'67N%2,
ămoozo ăsotu, ăuotnot, popi
î] 2867 5
Sate
opis 20367072, fois
305 "Atazoridow5. MS Za z05hzt? ue mă dos£ 1]
,
wati al oi ăvaozayapuoi od G3y Expo
! Semnătura imitată de copist e aceasta.
2 Vonedă.

suferin-

“+ Prea-fericitului, preasfinţitului şi preaînţeleptului Părinte al nostru şi Patriarh,

domnul, domn Hrisant, închinăciune până
la pământ.

Thy

Giu=pov 76807 uarpă 77 ăioărpvzos, 605
u6hs Muzopă vă Thy 80bumd, E vă Ti
zsptypătbeo* m5yzs piljvss AATĂ Gwy5/st29 Î.0by

despre

Şirul năcazurilor
aşa

de .lung

mele

şi vrednice de

era până

acum

lacrimi,

încât

abia pot si mi-l adue aminte, nu să-l şi
deseriu: cinei luni necontenit am fost în
pat, împovărat de îndoite friguri evarte,
care m'au adus să răsuflu aierul Moldovei cu plăcere între vieaţi şi moarte
şi să târăse zilele vieţii mele cu jumătate
de putere; am ajuns necunoscut şi în ochii
prietenilor, nu numai în aceia ai duşmanilor miei, şi n'aveam altă tovărăşie decât
încereavea unei boli 'cronice şi frica unci
morţi apropiate. M'am găsit în grija unui medie care ştia să îngrijească orice
altă suferinţă afară de a mea și nu ştia alt
aforism al lui Ipoerat, decât mângâierea
obişnuită: „mângâierea bolnavului “pâniă-i
iese sufletul“. Numai mazilia mi-a dat
răsuflare, pentru că numai Domnia îmi

căşunase descurajarea. Să stea cineva iarna
departe de soare sau să sufere de frig,
sau frigul învaţă. Nu mi-a părut rău
pentru Domn, căci întru toate a fost ales,
prea-glorios, prea-bogat, vrednice de o puternică Împărăţie; m'am bucurat, zău, din
causa neomenoşilor curteni, pentru că dincolo de laşi sânt neeinstiţi, fără chip,
fără glorie, fără parte, fără calitate, fără
cantitate, fără fiinţă, materialul prim al

lui Aristotele.
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Îţi trimet cu exarhul un caiet din carte
ca să-l vezi; mai ales voiam să-ţi trimet alte șase asemenea, dar nu sânt copiate, şi călugărul grăbeşte, şi frigul cel
straşnie se împotrivește mulţiumirii ce o
am de a-ţi trimete toate; ei nădăjduiese
în ajutorul de Sus ca până la strălu-

cita [serbătoare] să-Ţi trimet toată cartea: poate să vă gândiţi a-mi trimete şi

mie un Scrivelius; să am blăstămul Tău,
mă tem şi tremur, de şi am dat unui
negustor zece lei.pe un Seriverius şi n'a
vrut să mi-l dea;
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pentru aceasta seriu

unui lesuit care se afli la Galata, îi
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Al Ferieirii Voastre
prea-mic: rob supus
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Prea-fericitului, preasfântului şi preaînvățatului părinte al nostru și Patriarh,
domnul

mieu,

domn

FHrisant,

închinare

până la pământ.
Din scrisoarea venerată a Fericirii ale
către sfântul arhimandrit am aflat sco-

pul Tău, și eu însumi am cetit cele
însemnate.

Însă

înaintez

cu

acolo

tălmăcirea

cărţilor fără întrerupere, după porunca
Ta; numai rugăciunea Ta să-mi lumineze mintea şi inima, ca să cunoaştem
ideile şi cuvintele potrivite, de oare ce

îmi

refusă ajutorul lexicoanelor. Din

tot

snfletul mă grăbesc, nartur îmi e Domnul, ca să îndeplinese zilele sfântului Post,
în care am avut grija curântărilor, ca
nostru
să fac -plăcere prea-strălucitului
Domn, de către care
răsplătit, — Dumnezeu
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şi fost bogat
întărească pe

lași,

7,
18 April.
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aceasta n'a venit (cum cred că nu-ţi

scapă)

de

la

răutatea

sau

neîngrijirea

de a
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şi bunătăţii “Tale părintești. Prin altă
scrisoare a Ta am primit şi prieteneştile heretirisiri ale bunului şi iubitului
micu
prieten Ali-Efendi, şi am aflat
cum și el, învățatul, a pierdut canoanele astrologiei sale, văzând tulburată
mişcarea, stelelor; şi, cum tulburarea ered
că i-a venit gândindu-se; ca un om bătrân, și cuminte, şi priceput în politică, la
stelele de jos de pe pământ care nu
se mișcă după
rânduiala politică, şi del
aceia turbură şi shismele astrologiei 'lui;
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mele, să-mi răspunzi binefăcitor cu întru
iubire, ec-mi e prea
toate părinteasca

scumpă

şi

prea-râvnită.

Mai

la

nainte,

"Ezo, siz 7 ZiUrua
ăzde Toia 6 Svâoszazas ăi za
3 G3faGmtâzat) adi Taanaa, sis 2 iati 345393, 6 EI

plecarea. din “Târgovişte, prea-slăvitul dumnealui tatăl micu a primit cu evlavie
prea-respeetata-Ți scrisoare, la care a poruncit ca, dacă este vre unul din noile

vă che ăzoatsim 2a md ră vă

calendare,

o

.

AN

ae

u

=

e

aaa

ga ăi ui ab vă vip steps, Shi
vă
zacisir, vă 550 47 vă sh ivi Php NE
52220. —

Jorga,

„llurmuzaki“,

XĂ.

mai
găsi

să

Ti-l

avut, a vrut
şi dea Ți-l

n'a

trimeată; şi, cum

să icie grija de a
trimete; numai cât,
12

90

ză vă mod sizii6 bimădratos fuy Ad03yrqs

spuindu-i

z6s fjtoinaos vă Tic orei vol wahavâăptov za ăia zotabra zepispya, Ehoiats ză
- E846y Tov îzepttrây Borie sOptoufusvos vatră

prea-înălțatul

Domn

al nostru

wust mi) “Tusrtpa Mazaptâznrt ri sbixânrtzi 2p0040yn9%w, 23 bzăp-st ăsizora, usd” 05
va Îusie mâvrss, mpobouraro! uni Dzozt-

că s'a gătit să-ți trimeată şi un calendar şi alte daruri cuvioase, s'a gândit
că al său e de prisos; care, aflându-se
acum la Afumaţi, face prin mine închinarea plină de evlavie Fericirii Tale
şi este totdeauna, şi cu el noi. toţi,
prea-gata şi supus la părinteştile-Ți po-

vaic sie ră zarptaă

runci.

md zapdy sis 7 "Amobuăritoy, 8 Eu0d ăzo-

aoTrâs

Exirăguara. "Ey

Cât

timp

ne

aflăm acum

petre-

Gow vai Tayby sbptouâusda Garpifovrse sic
Bovzovpsortov, sic Exsivo 6xob Evvopilst zii
îuiv ăăpăvstay îzaviy, âvrtBod vă uă zpoozătm ai vă pă Gâtoi tv apturărwy abrie
ed/âvy wa sBhovtâv dy mai ai pool sim

când în Bucureşti, în cele ce vei crede
îndestulătoare slăbiciunea noastră, mă rog
să-mi poruncești și să mă învredniceșşti
de ale tale preasfinte rugăciuni şi binecuvântări; ale căreia şi rugăciunile fie

0xy sr”

cu mine în toată viaţa.

1.

nod 6tă Giov,
-

N

Pe

o, Maprio 4.
|
Tie “Yperpac copwrărne vai ayiorăras

1712, Martie 4. .
Al Fericirii Tale prea-înţelepte şi prea-

Mazapr6ratos razstvirazos val baiuoos dodhos
Srswavos Kayrazovlnv6s.

sfinte prea-smerit şi ascultător rob
Ștefan Cantacuzino.

LV.
13

1712,
Mart,

Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre ce
a făcut pentru egumenul de la Galata.
Maxaptbrars,
Ilarpiipya ris

„ai mdons

Gytbrars
val
GopUTats
ytas m6hsos 'Ispovoxhiu,

Iladatorivns,

îv

Xptorg

zărsp

osâaoutbrars, Thy “Ypsrtpay Mawaptâcnra
p.sT' sbigâsiae zpooxyopsbousy ai iv Îspăy
adrijs Osstăy ăozălonat, EsGusvot 705 zay- :
modvyăuob Qeod vă Tijy Gapvhârr sie răv
&ptaroy zarpiapytrby ai ăznotohmy abzis Opovoy 2 sipivn. xal dâaosiazp byslo
wi somuspia psră paupoâtârjros. Tă îspăv
zic “Twsrăpas Mazapibraros Ehifousy, ai
zip râs vadis wa Estic Dyalac May
&/&pntusw, £35/0nusy sr sbhafsiac ai răe
țias adriis sbyăe, ai ed/aptotodusvy adrij
“Evvousy zi mă Ersţis vevpauutva. “Huusig
.
Ti “Yusrspay Esâacutărmza mai 8 dpi,
10 Tipa, Vai măyrors, 40 Ti sbhaf0bps0a, pai Thy Tiuâusy za Ti Yspaipous 7
ExtOouobusy vă ăzohaboney 8tvs4âs Tis zatpirâs adris drăans za rây
e.
na
dpi
spa
mă
|
pa
2
aioy ms SD/ây za edhovlăvy, Wa prize
Es,

mai pijzs O5hst
+

pas Ehstte

.

2

pâyst
[4

moră

î zapiâsbis ră

mis viivijs sbgâsias,ră Gzotoy

a

24
a

utpovs

vaduv

ză Gtatpa-

vodaLy abză ră mpăţuaza, vai 02 dumb)
Acusy 0 ză Eyvoptos ai î) “Vuszipa Mazapi6rms. “O Îvobusvos rod Ladază, 4bp Ilatotos, Ezv/s ap" pi) Totabrs ăz050/îjs;

Prea-fericite, preasfinte . şi
prea-învăţate Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi a toată Palestina, întru Hristos părinte prea-respectat, spre Fericirea,
Voastră cu evlavie ne îndreptăm şi-ţi
sărut sfânta dreaptă, rugându-ne de atot
puternicul Dumnezeu să Te păzească pe
prea-sfântul

patriarhicese

şi

apostolese

Seaun în pace şi: nezguduită sănătate şi
bună stare întru mulţi ani. Scrisoarea

sfântă

a

Fericirii

Voastre am

primit-o,

şi de buna și dorita-Ţi sănătate foarte
ne-am bucurat; am primit cu evlavie şi
sfintele-Ţi rugăciuni, şi-Ţi mulțămim; am
aflat şi cele.pe urmă
scrise. Noi şi
de la început şi acum şi oricând şi
avem evlavie faţă de Venerabilitatea 'Ta,
şi o cinstim şi 0 respectăm, şi dorim

să avem

totdeauna

părinteasca-Ţi

iubire

şi ale Tale sfinte rugăciuni şi binecuvântări, şi nici n'a fost, nici va fi vreodată din partea noastră ilipsă sau călcare a celor curenite fieştii evlarii, ceia
ce o dovedese înseși lucrurile, şi nu ne
îndoim că o ştii şi Fericirea Ta. Eoumenul de Galata, chiar Paisie, s'a învrednicit de la noi de o astfel de primire cum se cuvine cui aduce respecta-
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scrisori

şi e din

nou

egumen la

mănăstirea Galata, şi are şi supravegherea celorlalte mănăstiri ale veneratului
Mormânt: aceasta sar fi întâmplat şi
mai nainte, dar se cădea să se arăte
însăşi îngăduința noastră şi adâncul erlaviei ce avem către Fericirea Voastră,
şi, în sfârşit, toate cele întâmplate le-am
dat uitării.

Ne rugăm să avem totdeauna sfintele-Ți
serisori cu solia bunei şi mult doritei Tale
sănătăţi; iar anii Fericirii Voastre fie de
la Dumnezeu foarte mulţi și cu totul fericiţi, şi sfintele-Ţi rugăciuni cu noi.
1712, Martie 13.
Al

Voastre

Fericirii

Ilristos

fiu întru

şi cu totul la porunci.
lo Nicolae

Voevod.

Voevod.
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Ierusalimului, Hrisant,

Patriarhul

către

Brâncoveanu

Ştefan

despre

năca-
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zurile ce a avut şi despre cântareţul Iorotei, pe care i-l recomandă.
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părinte

nostru

al

sant,

prea-respectat,

Fericirii 'Tale cu toată fiasca sfială
mă închin, sărutând smerit sfânta-Ți
dreaptă: Domnul Dumnezeu să Te păzească sănătos, întru mulţi ani şi preabucuros în toată viaţă.
Multă vreme este de când nu mi-am împlinit fiasea datorie către Fericirea Voastră prin ale noastre [scrisori] smerite,
şi aceasta pentru că ne găsim necontenit
în adâncul întristării şi al descurajării
pentru cele grozave întâmplate mie peste
aşteptare

şi cel
şi

de

şi

voie;

împodobit

acum

cântăreţ,

faţă
cu

însă, de oare

om

ce

respectabil

virtute, care e și aducă-

torul scrisorii de faţă, adecă un om sfânt,
chir lerotei, şi-a pus în gând să plece
de la noi într'acolo, iată mă grăbese
si împlinese datoria mea, cercetând întăiu despre buna stare a prea-fericitei
Tale sănătăţi pentru a mea peste măsură bucurie şi imulţămireși, al doilea,
cerând părinteasca-Ţi iertare pentru o aşa
de lungă a mea tăcere, de care [iertare] nu
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27 psyadnzipay Dio Em aa &uohoyi ci
zatpra) ns 4xhozăţaliz, Th spâpiy hop
Govrâs Ta Spy 8dm03 mai tEnipazoy. "Ac

om

cinstit,

vrednice

de

respect,

cuminte;

cultivat și vrednie de sprijin şi să-l ajuţi
la ceia ce rugător va aduce Fericirii
Voastre, căci ce ajutor și sprijin va găsi
la “Tine, tot aşa şi cu, mai mare,. 0 voiu

recunoaşte şi mărturisi părinteştii Tale bu-

pi ăzorb/m 95 5 findsie, 50uat, zis 3s0zottads ras Gonsias avi brspaoziasws, 3
dă Tis 27p35975 ov zanstrhe insoiae vai

nătăţi, socotind

mulțămita mea dreaptă şi

deosebită.

să

Deci

nu

fie

lipsit,

mă

rog,

acesta de stăpâneseul Tău ajutor şi sprijin, ei
prin această rugăminte supusă şi cerere să
capete orice ocrotire şi iubire de la Fericirea Voastră, căci, cum am spus mai
sus, mă voiu recunoaşte îndatorit cu veşnice
mulţămiri iubirii tale părintești, rămânând
pe toată viaţa îndatorit la orice poruncă,
precum şi rămân aşa cum mă isecălese; iar
sfintele-Ți rugăciuni fie cu mine în toată
viața...”
1712, Martie 19.
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Al Fericirii Voastre prea-smerit şi prea-

0bu.6rar5ş

supus fiu, dar şi prea-gata
Srepavos

îndrăznesc

cu totul să mă sprijin. Și, pentru cel mai sus
pomenit chir lerotei, pe care te rog să-l
primeşti binevoitor și prieteneşte ca pe un

Maparnoisăyns.

la slujbă

Ștefan Brâncoveanu.
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“ Ştefan

Cantacuzino

către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant,

despre corespon-

denţa lor, pacea ruso-turcă şi dorinţa de liberare a creştinilor.
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Prea-fericite,
al mieu

a înviat!

preasfinte

stăpân,

mă

și prea-înţelepte
închin

ea

un

rob

Fericirii Voastre şi cu toată evlavia
“ sărut dreapta Ta izvorâtoare de har.
Prea-respectata scrisoare a sufletului
vostru prea divin, sărutând-o cu căzuta
evlavie, o am primit şi am ridicat către Cel
Atotputernie cântări de mulţămire pentru
cea de Dumnezeu păzită sănătate şi bună
stare a La;

în

care

mai

întâiu se arată

pricina zăbăvii în a o trimete, că adecă vine
din îngrămădirea grijilor una peste alta că-

zute din toate părţile asupra preasfinţitului
Scaun,

ceia

ce

şi

mie

şi

tuturora

nie

cunoscut și recunoscut; de unde, și dacă
mai rar (cum. se spune) mă învrednicese de
cinstea sfintelor Tale scrisori, dar din su-
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aptvo rszuiijptay marprais

mhostopyizs dvs-

flet mă bucur şi o socot ca o dovadă a
părinteştii iubiri, care, din cele de nevoie şi
îngrămădite, face să rămâie destulă vreme şi
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89058620, 47 Înv zâvy razstyv adris 0d-

precum şi acum na lipsit bunătatea “Ta
înăseută să-mi facă binefacerea unor rugăciuni şi binecuvântări în seris, cu petrecerea împreună cu toată familia a sfintelor zile ale Învierii Domnului. Pentru
care şi mulțămese şi necontenit mă rog
de cel dintăiu creator al morţilor, începutul celor adormiţi și făptuitor al tuturor celor săvârşite, Mântuitorul Nostru
Ilristos, să. întărească, să păzească fiinţa
divină a Fericirii Tale, ce imită pe IIristos,
în bună, sănătate, bucuros și nevătămat în
multe cercuri de ani, pentru gloria ortodoşilor şi bucuria smeriţilor ăi robi şi
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Am cunoscut şi câte apoi
înseamnă
prea-curata-Ţi bunăvoință în ce priveşte
pacea încheiată, şi că -ea
[este] cu
gloria păgânilor, dar şi cu milă dum-
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nezeiască

Evwuoy 33 pai ră Boa Epatis Extomustoi 1)

6z05

Eptyâbyzvs* pal

zspi

Todtuy

box

pentru

lumea

ortodocșilor,

care

1 aptrzorăzn abrs Wo'/i zozaivyszat, GĂMOstac &-ovrat, 47 0dTws Est pată Th pow 605 vai fuste aâvwrss 806, r600v ot ăp-zowvrss, 695) 47 td bonu5y0y GDOTIUI T69

era în primejdie; şi în această privinţă
câte le vădeşte sufletul “Tău deprins a
judeca sânt adevărate, şi așa e pentru

she,

atât boierii, cât şi lumea supusă a fraţilor, nădăjduim în Dumnezeu să aflăm
ceva odihnă şi uşurarea acelor prele și
grozave cereri pentru oaste şi altele ca
acestea; iar, cât pentru caracterul neaşteptat al celor întâmplate, a fost sau
din lipsă de chibzuială, sau din vre-o
altă pricină, dar de sigur nu fără de
neînţeleasa Pronie, care cu toată înţelepciunea conduce toate, Deci acestea toate
poate că
trebuie amânate și răbdate;
n'a venit
încă
că
spunem
e bine să și
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47
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ceasul

de

acum;

liberării

care. şi

robilor

noi

toţi

aici,

căci

lui Israil,

greşelele lor sau înmulţit foarte; afară
dacă nemăsurata lui Dumnezeu bunătate
va

stăpâni,

2"

și

plânsul

de

secară

îl

va:

preface în bucurie de zori. Ar fi dorit
curiositatea mea să afle şi capetele tratatului, care și câte pot fi, şi pe câţi ani,
şi dacă afară de Azac şi alte cetăţi se
cuprind şi altele, şi, dacă e îngăduit şi
poruncește prietenia “Ta, să aflu din buniitatea ei şi cunoştinţa acestora. Îţi voiu
recunoaşte mulţămiri nemuritoare, rătmâă-

94
Ovudraroş
a

sic ră zpoczbyntă ariei = 0GTĂ--

paza at 85 sb/ai adris
?

tă

a

+

sinoxy

=

”,

ust' îuod
a

nând “totdeauna plecat şi prea-gata la
adoratele Tale porunci; şi rugăciunile Tale
fie cu mine în viaţă.
1712, April 26.
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LVIII.
1712,

rea lui

Ştefan Brâncoveanu către Patriarhul Ierusalimului,
Ierotei, trimes

invăţătorul fraţilor lui.

la dânsul, şi

apropiata.
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++ Hristos a înviat!
Prea-fericite, prea-învăţate şi preasfinte
Patriarhal sfintei cetăţi Ierusalimul ȘI

a toată

Palestina, doamne, doamne

Hri-

sant, al nostru părinte prea-respectat, închinându-mă fericitului 'Tău creştet, să-

rut fieşte sfânta-Ți
dreaptă. Domnul
Dumnezeu cel înviat din morţi, să te

păzească
în toată
întru

mulți

sănătos şi cu
viaţa şi să Te
ani

totul bucuros
învrednicească

să” serbezi

mântuitoarea

de lume a Lui Înviere cu necontenită
fericire şi toată, stare prea-fericită,

Scrisoarea Ta cinstită şi fericită de la
12 ale curentei am primit-o cu cea mai
mare fiască, evlavie, precum și părinteştileŢI rugăciuni, şi am slăvit foarte pe Domnul
a toate ţiitorul pentru prea-fericita sănătate
a Fericirii Voastre,
Am cunoscut şi înalta-Ţi bunăvoință şi
iubire faţă de mine, pentru care nu încetez a-ţi mărturisi mulţămiri nerero-

cabile, rugându-mă, de fericitu-Ţi suflet să

ai

aa dă âptv Tnsctpay vă zhy Em sis rhy
ățăâzy 7as 4 vă rdy Govâpium zâvzors,

Gmos
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Anastasie . din Ianina,

ajuţi în toate, ca să capete ce doreşte,
căci a şi fost al nostru, şi mai ales că e
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lui

Hrisant, despre
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ri dyadivy stiva So Edstfsy 1) Ypsrtpa
Mavaptocns 2 atâscuutize fjuszipe ubp

ms vă pijy 705 Asi

sosire a

mă mângâie şi mai departe cu dânsele,
căci, cât despre mine, sânt acelaşi, şi rămân
către Tine prea-plecat, adecă, al Tău fiu
şi prea-gătit la, orice poruncă a Ta.
Mulţămesc iarăşi peste măsură şi pentru
buna primire ce a arătat Fericirea Voastră
prea-veneratului nostru chir Ierotei,: pe
care din nou Ți-l înfăţişez Fericirii Tale,
rugând-o ca după făgăduiala Ta să nu-mi
lipsească sprijinirea 'Ta, ci pentru hatârul
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şi bun şi
virtuțile.

vrednic și

împodobit

cu

toate

Nu mă îndoiesc că astfel se va purta
cu dânsul Fericirea Voastră, şi, gândind la
smerita mea cerere,

va fi îndemnat la orice

sprijin şi ajutor, care şi mai cu prisos mă
va îndatori către Tine.

Iată din nou îndrăznesc să înfăţişez părinteştii Tale iubiri şi pe ciracul nostru
al amândurora, prea-învăţatul chir Anastasie, cel ce niciodată nu râde, care, ţinut
aici cu cinste şi isprăvind învăţătura fraţilor noştri după cât a fost porunea preastrălucitului Domn şi tată, iată cu voia

Strălucigii Sale merge întâiu

acolo să i

se închine, iar după puţină vreme se va
duce la. lanina, la părinţii săi. Dar de
aceasta, rog pe Fericirea Voastră ca, atâta
„cât se va găsi acolo, să-l aibă în a. Sa
stăpânească bunăvoință şi să-l primească,

prieteneşte,

căci

şi de la început a fost

cirac al Tău şi neschimbat rob la orice
poruncă de stăpân a Ta. Mi-a părut în
adevăr rău pentru plecarea lui, dar pu-

ţintel m'am

mângâiat

făgăduiala

pentru

ce mi-a lăsat că în scurt timp se va
întoarce. Nu mă îndoiesc că-şi va face
datoria în a râde după obiceiul său,
ceia ce nu mişcă puţină veselie cui îl
vede şi aude.
:
Mă mai rog să mă mângâi cu părinteasca-Ți bunăvoință şi să mă cinstești
necontenit cu cinstitele Tale [scrisori], po-

runciudu-mi la cele ce pot, căci cu sigu-

„ranţă

mă va găsi întru toate prea-smerit,

rea-supus

cărui sfinte
toată viaţa.

şi
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I prea-gata
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rugăciuni să fie cu

iu; ; ale

mine
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1712, Aprilie 28.
Al Fericirii Tale prea-smerit,
pus, dar şi prea-gata fiu

prea-su-

Ștefan Brâncoveanu.
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„despre corespondenţa lor și legăturile cu amicul comun Ali-Efendi, despre o viaţă
a lui Adam“ de la Gheorghe Kastriotul şi despre greutăţile vremii.
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“r Prea-fericite, preasfinte şi prea-înățate al mieu stăpân, Fericirii "Tale
smerit mă închin şi cu toată evlavi a sărut
prea-sfânta-Ţi dreaptă.
|
|
Prea-venerata, scrisoare a părinteştii Tale
bunăvoinţi sărutând-o după cuviință, am
primit en cea mai mare plăcere vestea despre
venirea într'acoace a dunisale Marelui
Logofăt, și, în cea dintâiu privinţă cea mai
de dorit mie din toate, aflând de sănătatea
şi puterea, "La de Dumnezeu păzite, am
trimes imnuri de: mulțămire lui Dumnezeu.
Am cunoscut şi cele pe rând serise şi
câte prin viu graiu dumnealui Logofătul
mi le-a spus. Îmi spune că şi creștetul
Vostru cel .preasfânt se supără şi sufere
pentru cele fără rost ale înfăăţişării protivnice ale neorânduielilor vremii, şi de
sigur sânt vrednice de întristare, decât numai
că nu sânt lueruri din cele de sama noastră,

şi mai ales că unele ca acestea pe lângă
cei cuminţi nu se socotesc neobişnuite, ci,
odată cu alcătuirea lumii întregi, şi-au
avut şi ele naştereași se numără şi ele cu
urmarea oamenilor, şi nu au nicio îndreptare: e nevoie de răbdare, cu voie sau
fără voie, de care au mai mare nevoie cei

ce se găsese sus în demnități. De altfel,
mergând cum vreau, ci noi trebuie să lăsăm
toate în sama Proniei, şi să rugăm pe
Dumnezeu să ni dea putere de a suferi cu
mulțămită unele ca acestea.
Îmi mai spui că astăzi: nu era ceva
vrednic de a fi ştiut pe care să mi-l serii,
şi, chiar dacă şi este ceva, zisul boier o va
spune din gură, şi aceasta o recunoaştem,
de oare ce în orice vreme nu se întâmplă
Iueruri

vrednice

de auzit,

decât

cele care

sau întâmplat şi s'au auzit şi se aud.
Ce a trimes prietenul nostru comun AliEfendi am primit, și mulţămese foarte Fericirii Tale pentru osteneala ce ai luat
la trimetere,—pe care-l salut cu iubire;
către care iată că scriu şi deosebi; care
scriindu-mi că, atunci când îi răspund,
prin mijlocul Fericirii “Tale să-i răspund,
deci după cererea lui am făcut, ŞI mă rog
de iertare că Te încere cu ce mi-a scris
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şi cu ce-i răspund. Dacă e vroia Ta, să-l
întrebi şi cred că-Ți va spune, şi, de aş
putea, ca pe un prieten vechiu şi ceredincios,

să-l recunose

orice, m'aș

şi mai

cu

prisos,

la

bucura.
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Păi robi fiii miei cu evlavie şi supumere se închină Fericirii Voastre, prede

dregătorii
robi,

52220. — Iorga,

v. N. orga,
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cu

părinteasca

adue
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cu

întreabă

ca să ca hiroale

binecuvântare;

cării preasfinte şi de Dumnezeu ascultate
rugăciuni si fie spre paza noastră cu noi
toţi în viaţă.
Iunie 6, 1712.
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Al Fericirii “Tale prea-înţelepte
'
evlavios şi prea-supus rob:
Constantin

Rapreanustitj1â3e

! Gheorghe.

cutez a-mi

când se va găsi prima, ocasie, căci de mult
nimeni n'a venit nici de acolo, nici de
aici acolo nu s'a dus; dar, cum am spus;
când se va întâmpla, mă voiu îngriji să
fae ce-mi e orânduit. Cele despre Sfânta
Cetate le-am aflat, şi am îndemnat adesea,
pentru aceasta pe prea-strălueitul Domn,
cele ce erau datoria mea. Şi alta pentru
sfârşit nu spun decât că sfântul și milostivul Dumnezeu să-i deie mulţi ani şi să
împuternicească pe Fericirea 'Ta, pentru
chivernisirea Locurilor Sfinte şi gloria ortodoeşilor şi a' noastră mângâiere, şi să
mă învrednicească în toată viaţa să capăt
şi de acnm înainte cercetarea “Ta trupească
şi dorita presență, şi cât mai fără zăDa
bava vremii.
şi smeriţii
Hagi-Mihai
Fratele mieu

rea

uy mohazzzi tă Gov.

ma-

fără

a o trimete, cu grabă o voiu face
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ai a pat
pază zăyz0y i

75 aarpizs shorias” îs
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rost şi

face datoria.
Cât despre Viaţa lui Adam ce-mi porunceşti să scriu Kastriotului ca el să se

şi

-/spozuizy

fără

fac supărare

terie, cunoscând mulţimea grijilor din jurul

cum

viztot Epuzat psză z60o»zi v ga

des ca să

graba mea, şi nu-ţi trimet mai
nu-i

şi

sprijine

şi aceasta

bunătate;

la înalta

Ta şi de

blândeţa

aceasta vine de la

aăîs

a

zi

că

bine

ştiu

dai supărare, nu le cei,

nu-mi

at.
XX.

lit. rom.

II, paasim,

și Byzance

aprea

prea-
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Hrisant,
egumeni

Toma Tzuki, „socrul lui Nicolae-Vodă“, către Patriarhul Ierusalimului,
despre botezul de către acesta al beizadelei şi despre schimbările de
în Moldova.
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Prea-fericite, prea-învăţate şi prea-respectate “al mieu părinte şi Patriarh al
sfintei cetăţi Ierusalimul şi a toată Palestina, doamne,

doamne

Hrisante. .

Fericirii “Tale cu. plecăciune și evlavie Îţi sărut sfânta, dreaptă, rugândumă de prea-bunul Dumnezeu să. 'Te ţie
fără boli :netulburat, sănătos, în voie
bună

şi

întru

mulți

ani.

Prea-venera-

ta-Ți scrisoare am . primit-o, şi m'am
bucurat foarte de buna-Ți sănătate, şi
cele pe rând scrise bine le-am aflat,
care mi-au cășunat mare bucurie, cunoscând că scopul Fericirii Voastre e să
vii într'acoace, şi rog pe Dumnezeu să
ne învrednicească fără zăbavă, căci acum
sa făcut şi înrudire între noi, de vreme
ce a poruncit Dumnezeu în inima preaînălţatului micu Domn, și Te-a rugat,
din înalta evlavie ce are către Tine, şi
ai botezat pe beizadea, pe care rugăciunile "Tale de Dumnezeu ascultate să-l
ţie întru mulți ani, și să 'Te învrednicească Dumnezeu să-l şi cununi cu sănătatea și fericirea părinţilor. Să mă
ierţi, stăpâne al mieu, căci nu e greşeala
mea
pentru zăbava răspunsului mieu,
de vreme ce prea-nobilul domn Marele
Postelnie, epitropul Tău, a zăbovit să-mi

arăte

tefterul ce-mi

până
sfânt

ce i l-am cerut. Prea-cucernicul
arhimandrit,
când l-au întrebat

porunceşti

să

văd

Zis Tâv Ypăpars zopaoionâe vă pstadzo

ce-mi

Tdy 4a0myobusvoy rod. “Aiov Sd6a: sie rd
povzorijptrd Kdatvoy. "Ey, Ssca6rn uov, z0-

puns că-i. serii cu hotărire să schimbe
pe catigumenul de la Sf. Sava la mănăstirea Caşinului. Eu, stăpâne al.mieu, Ţiam scris-o de mai multe ori şi iarăşi i-o
scriu cum că sânt -gata la orice-mi porunceşti să Te slujese cu sufletul mieu şi
cu viaţa, mea şi la orice-mi arată casnicii
Tăi. Pentru chir Manoli duhovnicul, sfântul
catigumen de la Barnovschi, despre care-mi
serii, m'am bucurat de exarhia cu care
l-ai miluit. Fiul mieu şi robul Tău Constantin cu toată evlavia şi închinarea Îţi
sărută sfânta dreaptă şi-Ţi mulțămeşte
pentru sfaturile ce-i scrii. Şi pentru aceasta
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mâs &ozălszat Ti tspăy rs Bsstăy ai Ti
Daspsopapioză Gă snis vovlzoiztis Gzo0d by
Tpâzsts. Kai zspi zobzov ziy sb/aptoz vai
6 vaupâs p.ov, 4bpizta Lswp-

porunceşti

Îţi mulţămese

să-mi

şi eu,

spuie, mi-a răs-

de asemenea

şi gine-

:05
ans,

Săs zposzbvă, val

omibsrat

rele mieu, Chiriţi Iordachi, i se închină
şi sărută sfânta-Ţi dreaptă. Acestea, Şi
rugăciunile Tale fie cu mine.

ri ă-

“vize: cs astă. Tara, ai 8: evyai cs sin02Y sT' Eu0d.

1712,

at, 'lovviav O.
| Tae “Yusripas Mazap:5entos să7vâţov vi5s
es 2y Xpror. 44 sic zobs 6ptomobs
|
Qunâs. Tfovzis,
: zsvydspoe 705 Nizohkov-f5âa.

Iunie 9.

Al Fericirii Tale recunoscător fiu satu
Hristos şi la poruncă,
Dai
Toma Tzukis,
.
„socrul

lui Nicolae-Vodă.

LX.
.

către Patriarhul Ierusalimului,
de la mănăstirile Sfântului Mormânt.

Hrisant,

prea- înțelepte

Şi prea-

Mitropolitul Moldovei, Ghedeon,
despre rosturile egumenilor

“e Mapuseate, GopbtaTs „ad pucca
ÎIacptâpya mie &iac zihsos 'Ispovazhiu
ri)y “Tusrtpay Mazapiârmra dâshptabs pa
anala zpos4bvyă zi îsopat dă zaybg TOD. 24VT00bY1u00- Osod Za dt poe
adrijy sis by. dpubzaroy vai zogrohubv abzile 0p5vov ă+1080Y, sb0op.9 dă, paapit0,
2, sipivm mal. ădvzosiotp Dysia vai smpspt A
p.sră papoâLdenzoș,
o
Tip tspăy 40 osâzouiay abTIs EziGtohiY
zposzownzăs

ăszxaoâusyos

Ehaâov,

bzaps/ă-

pro dă iv va0ăy za îpetorâ.ery abr7js
înot Oystav Epvoy pai ră Gaz: po. “Tpărpat Oră
7o5s ÎTTObuE 05, 5x05 Eorethey sis ră Mzowpvorm ui. sie zăy “Amtoy Saffay, tă zobs
Szotovs sbyaptază mi “Yusripa Mazapiârnst
mod torstis zotobrovs */pnoiuovs, ăsiovs zi
ăpearobs

sis Shows

vai dă

Ti up

sDhd-

„Estaw zi Ospuijy ăxyăzmv Bzav En sis Thy
“Amtoy Tăpoy vai sis Ti Mazaptsrnră Sov
Qzhovarwy - Fat -pai map” îuod: zi. Govari
fosta azi baspioztaty, Guolos val apă
05 0socsfiazov dy Ab0ivrov, îs mai z0hNi. sbatay

17. Eztonspt

Zstrvbst sis ză ispă

abTijs WozoTii pia ai Tipowutv0ds, pa
zobzov. dotzb) as pi?

Em

sp

Aauukay Evo

1 Sh Mazaptiens, îs ză ton aăuzola vai
maisomoyâ, za al: Osoast0stc abris sd/ai
us” Tu e arii, "Ioohio».
Tas

“Tusstpzs

|
Mazapt57nz0s

9

Xptszo

ădshzbs 4. sis 7005 Gptouohs
7

Ghedeon

Mitropolitul

Moldovei.

4. Prea-fericite,

sfinte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul,
foarte frăţeşte săruFericirii Voastre,
atot
tând-0, mă închin şi mă: rog'de
puternicul Dumnezeu să Te ție pe Sea-

unul

prea-sfânt

apostolie bucuros, să=

şi

şi . ne-.
întru mulţi ani, în pace
năto. s,
tulburată sănătate şi bună .stare cu viaţă
lungă.
Sfânta şi respectata-Ți serisoare, cu Închinare sărutând-o,o am luat, și m'am bucurat pentru buna și foarte dorita-Ţi sănătate;

am

câte-mi

aflat şi

serii

pentru

egumenii ce i-ai trimes la Barnovschi și la
Sf.. Sava, pentru cari
Voastre

că a

trimes

mulțămese
astfel de

Ferieirii
folositori,

vrednici şi potriviţi la toate; şi, pentru
înalta evlavie şi calda iubire ce am către
Sfântul Mormânt şi către Fericirea Ta,
şi de la mine cea după putinţă
vor avea
ajutorare şi sprijinire,” de asemenea şi
de. la
prea-respectatul
nostru ' Domn,
care şi arată multă bunăvoințăşi cers
cetare sfintelor Tale mănăstiri şi egumenilor, și, de spre aceasta,

maibi

ani

nicio grijă

să

fie

de

altfel,-să

Fericirea Ta; ai cării

prea-mulţi

și în

totul feri-

ciţi, şi rugăciunile “Tale de Dumnezeu
ascultate cu noi.
1712, Iulie.
.
Al Fericirii Voastre întru Iristos frate
şi la poruncă
7 Ghcdeon, Mitropolitul Moldovei:

1712,
Iulie.
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“LĂII.
tembre;

Antim, Mitropolitul muntean,
reluarea corespondenței.

către Patriarhul erusalimului,

+ Ta Wzzaptotăro, GopwTăzp pai dyuozătp
Ilacpripra zis &iiac z6hews “'lspovoahiju,
za zăons Ilhatorivns, +»piwp, mopie XpyGil, 1 ceâxoutorăzip Înâ» î8 Xprore
zazpi, Tiv sbhaânstuhy apoczb wav,
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659 mstdopEp. Il. uâe îhevys za” £dary 1) zpbs zijy zatptriy abil AYăzŢY săAaâvsti Îâv Epsote, ai obu wsvEyuAmrov
pâc Emapăots Tv zoh)iy stozijy. “00sy,
dă vă piy îzoboțusy Eni hsiov râs sdha-

Esiac pas râs Gunize

Emimhijtete, rprjoau.sy

sic Eva wspos 403 dorise zapaciiprioty mai
avsdaffijoxusv Ezorethat.
Eva hotzby 1 mapoboa: zpârov Ey 8
vă 2POOnbYijotus mată ză mp5zov tivddmăp-

Re

1712,
l-iu Sep-

ziuov aotijs Mazaptâcnza' îsbrspov 33 âtă vă

zis 8v0opiijoousy zâs, si za papă ăzâyree
za zodhij (sic) GtwzijoxvTss /p6vov, ăusTăTpszToy âpuos dxempobusy îv ăym0sy pai-E£
ăp/î styousv 2pbs ci zarptaiiy ms to
sropyiay sohdâstdy 7s 7ai Epsaty, tiy dzotay
Erotuus Ejousy azi
Eproy îmmtosteat, &y
pâs ăttbo zor râvy zpoazovnză 7nS Tp09ravpăzeov mal, Grund 00 îzavoi 2ouây vă

dovisbowusy zar aţiav
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usyiormy abzăe

Mozaprâeqza, Guws
5
stusodsy Gifato „Tâs 1)
Euporâe js _r20ooîm Osst âs40a TĂYTOTS

Hrisant, despre

“” Prea-fericitului, prea-învăţatului şi preasfântului Patriarh al sfintei cetăţi Terusalimul şi a toată Palestina, domnului domn
Hrisant, prea-respectatului nostru întru
Hristos părinte, închinare cu evlavie,
Prea-cinstitul dumnealui Vistierul Grigoraşcu, aducătorul celei de faţă, să ni fie
desfacerea îndelungatei tăceri. N'am scris
de mult celei de Dumnezeu cinstite Fericiri a Tale nu din uitare sau din nepurtare
- de griji, dar ca să nu părem a cădea greu,
convorbind prin scrisori fări folos cu cel
care neincetat are mari griji cu privire la
Biserică şi e ocupat cu nesfârşite popoare.
Dar ne-a mustrat în fiecare zi aplecarea
plină de evlavie a noastră către iubirea
Ta părintească, şi ni-a înfățişat multa tăcere ca un lucru de nesuferit. Deci, ea să nu

mai auzim mustrările drepte ale evlariei
mele, am lăsat de o parte orice fel de consideraţie și am luat îndrăzneala de a-i serie.
De altfel, aceasta e: întiiu pentru ca
să ne închinăm după cuviinţă prea-cinstitei
Tale Fericiri; al doilea însă cea să-Ţi
amintim că, de şi stând departe și tăcând

multă vreme, totuşi păzim neschimbată
cea de sus şi dintru început avută evla-

vie şi aplecare
bire, pe

şi

care

către
sântem

părinteasea-Ți
gata

să o

iu-

arătăm

prin fapte, dacă ne va învrednici vre-

odată

de respectatele-Ţi

porunci; şi, cu

toate: că nu putem destoinici a-Ţi
după vrednicie
prea-marii
Tale
ciri; dar

sântem

siguri

că

servi
Feri-

înăscuta-Ţi

iu-

edusvâs ră Goa pară Bbyxuty sic dobhsbo!y
îns EnttshSoousy Tara zporoymzâs îi

bire va, primi totdeauna cu bunăvoință
câte după putere spre slujba 'Ta le vom
săvârşi. Aceasta, cu plecăciune pentru mo-

Ozod vă nsptortzy zai vă dxenai zip Mavaptâcnză ms Edpoousyv ui eddauoyodoxy

dreaptă, ne rugăm de
Dumnezeul
în
Treime să ocroteaseă şi si păzească pe
Fericirea Ta săniitoasă şi fericită în toată

Tod 2xp6vyros, mai, aozabiusvot sdhafăs zi
pzzapiay abris Estiv, 2sâus0z 705 2 Tprăă

29 Cip zavri duiiy,

ant), -Cszzsutptov 7.
a
Tpscăpae osbacutosrăzns Mazapt6rq=
03 2pădopos sic zobs Optouobe
7 Al Ungrovlahiei, „Antim.

ment

şi,

sărutând

cu . evlavie

fericita-i

viaţu ; amin.

1712, 20 Septembre.

Al Ferieirii "Tale gata la porunci.
i Al Ungrovlahiei, Antim.
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LAIIL.
Ierusalimului, Hrisant,

Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul
despre nevoia Turcului Ibrahim-Celebi „ştirile ce primeşte
la Constantinopol şi prognosticurile din calendar,

-- Prea-fericite şi prea-înţelepte

+ Mozamorara vai Gopârars 080014, zip
“Yusztpay MazzptdTnza dobhrs 2po094bYă
ai

Ti
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ADTis Gs$tăy zavsvha bis
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Mobusyny aposrbwnaty. Topa ză
îzavaotpoziy z0b "uzprij-rtehszi, 337 ăp“aa sis ză vă âvazinpham 7 adr daxpal*mtov pios râs cbhzânstz îs, dă mod za
pâvz0s

201

Ev p 079

30004bviG3wș,

n.a,

ri abrâs Mazapbentt zi ză vară mby uns
"lzprfp-rbsszi,6 îi d paă vai vă Estă0n
256 Ohigovy 4ztp5v, Gus pară Thy sizovea: 23
zhw MEovra, Ezopsb0n epâwtuz, svoos
1 ads păzst, IN Sastâi
razstyă
cauta,
ăzousivn Bvrabla as sptoitavă
3, î05Anss
pov, poândsis icus plzos 70 pă5m Th, op
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zis împârpazay, 2pă0ouns îiuny vă Thy Gvympsiw

top

sic Th pază

dbvautv,

î

pad

ai

vă

îhioy, pu? Boy .zobro îj Era so ăp-

ozonia sic ză vanda '33y 7 E4dhsos vă
sie Erstya 5z0b îj)shs uă EX0st
zby 2ovhebswn
mb 5pt, Thy. prszby stat z0570 205 Thy
îpvbptoa
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Tazstdy
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î850Ţ0Y
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23
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1, 4â, zod

că WsTa-

Dozzicovy, Dihst zis ză murat Î "Erhauzp5ns z0b. Ilposszztzs Gus Topa 2003,GuEvu
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PIE 6205
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Domnul, tulburările de Xovrembre.
Dumnezeu.

Qz6q.

,
63 Za

1.6409

uă

7.
7) i

stăpâne,

" Fericirii Voastre cu supunere mă închin
şi prea-sfânta-Ți dreaptă cu toată evlavia
o sărut.
|
Zilele trecute, cu venirea într'acoace
a Marelui Postelnie, am seris Fericirii
Voastre, aducându-l - cuvenita închinăciune. Acuma iarăşi cu întoarcerea lui Ibrahim-Celebi n'am zăbovit să împlinesc
această neapărati datorie a evlavioasei
închinări,

prin

aceasta

a

mea,

în

care

Te înştiinţez pe Fericirea Ta şi despre
cele cu privire la cel de mai sus Ibrahim-Celebi, că, de şi a fost aici câtăva vreme, dar, cum se zice: după unghie leul, a călătorit cuminte, aşezat,
smeritşi cum se cade, dar, de oare ce
ga?
n'a vrut să mai TINaIe aici, temânduse poate ca să nu-şi piardă pânea ce o

are

la

de

s'a

Împirăţie,

de. la

cerut

Domn, şi astfel Strălucirea Sa n'a vrut
să-l împiedece. Deci şi eu, cu toate că,
după porunca Fericirii Voastre, cum Țiam seris şi mai înainte, eram gata să-l
ajut după: putere, de şi pot puţin, dar
totuşi puţina lui zăbavă aici nu l-a
chemat să-i servesc la cele ce mi-ar fi
fost la îndemână, dar e destul aceasta
că l-am cunoscut cuminte şi smerit şi
la

toate,

ca

să

spun

aşa,

cu

bună

rin-

duială,

Deci n'am nimie

nou

de preţ să arăt

Fericirii Voastre decât lucruri de curiositate. Falsele rapoarte ce le vin dă Domnul
şi se

traduc,

Strălueirea
denţă

1912,

şi, îndată

ce se vor traduce,

Sa Ti le va trimete. Cu pru-

însă acuma

aştept

vor lua cele ce se par

să

văd

ce

ieşire

celor mai mulţi

peste aşteptare schimbări şi tulburări ce
au avut loc în acele părţi; iar, dacă zisele
tulburări atârnă de acea Pronie Dumnezeiască întreagă şi nesigură, ce să spunem
sau ce să facem? Ea cum vrea așa să le
conducă şi să le așeze la acea prea-inaltă
aşteptare a celor de fapt buni!
Calendare de celelalte pe an mi-au prisosit până acum; pe anul acesta mi-a venit
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amuz, ră 6zotoy sia rspyzâtăvosi, G0sy,
5a05- 6 Go papsbs sțyst ?lsonvtrns, TizoTsg
33 mpoevst sie ri râs da0ijs 75puty, FIV
00 stvat ânb God md râde 7ij Tustipr,
Maczaprăcieta 20 maprazhd aDTIjI Vă. Th
3507, azi, âv 053% ădho 05hst vocriusvbij sie
adz, zây 05 1) ovvozttzh lotogia - 6zod

mepitjstat sis adr tv

mpămăay rijs 05y-

zapine vai da mivă mspispra
dovat xi repzi.

83 rijs

05-

însă numai unul, latinesc, care e de la
' “Târnava, deci, de oare ce autorul e un Iezuit,
nu spune nimic care să fie pentru mângâierea auzului, dar, aşa cum e, iată. că-l
- trimet Fericirii Voastre, şi o rog să-l

primească, şi, de nu va avea nicio altă
plăcere de la, dânsul, măcar istoria sinop-

tică, ce cuprinde în el a erailor Ungariei
'şi alte câteva lucruri de curiositate nu-Ți

vor părea fără mulţămire.

“Yusrspav)Mezmaptăeza. ai Tv csânauiay TIS

"Poţi ai smeritei mele case, fiii cu nevestele şi copiii, de asemenea şi dregătorii
Tăi, până la pământ salută pe Fericirea
Ta şi respectata-Ţi dreaptă cu toată evlavia

Bstrăv mavsvhabăs dozăboyrat,.

-o

» Oi zod zazstvod pot 0!H0b antănaves sc, 07
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Nosu6piov.
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|
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s
x
4
.
pă TOS, zi îdm0âs 0ăros Est, Thy TWP%
Dozspovy zor ai &hha rsooxpa î) vai ztyts
adopta tezhză, ră 6zoia câbânozy vă
pisrayhorrtodody ră. zpoyyartzd. Tovs, Gsp
pont ze, pod psrayhorrtodody, 05hsra
Eres val î. Tuerăpa Mazaptâens, za, ây
ii

wwe,

20

âv

Vă pi

siva

coysfovo!

ăzb ră 760% Gt,

rodroy mdy

/pâvoy

604

mpoh&rovat, roby Ti? raY7H5Gutoy :TxpXyi)Y
pd. GŢpoaiy ua pată, TOTO p.6Y0v oo a
vă" XETeopusy,

Bi

&AO,

76: Gpuaprwhol,720

pbrapey, ete., ete, "Ay mb Bsioy za Î ăzpa
abrod sbozațyvia 0îhst uâs îboy toi
-Oystay, Bihousy

ză stă,

vai

05hovot da6i, ete. Tă adr.

adră. ri

ză,

vvar6», ete., ete, ăăzovy vă rob doo,

că

mi Vă,

zi
m5p76

ây eivat
ri za

sărută,

Acestea deocamdată, iar rugăciunile-Ţi
preasfinte şi de Dumnezeu ascultate să ni
fie ocrotitoare în viaţă.
1712, Noiemvre.
Al Fericirii Voastre.

Tara pivy mă e vo Epoy, ai 65 zovăvtat
vai Osozstsic adrijs shui simoay dpi tă
Giov ooyTrnpnrtzai.

Am spus mai sus că mi-a venit un singur calendar, şi adevărat aşa, este, dar
acum în urmă au venit şi alte patru
ori şi cinci calendare italieneşti, din care
Sau dat să se traducă prognosticurile,
care

cred

cântă,

ete.

Eohafsaratzos vai 7a75ty65, Bă mayra -d0dhos,
TR.

că, îndată

ce

se

vor

traduce,

le
vei 'avea şi Fericirea Ta, şi,
toate că nu sânt din cele așa de bune,
dar, dacă se vor îndeplini în acest :ân
câte le prevestese, adecă . tulburarea întregii lumi şi încurcarea, şi relele, atâta
numai urmează să spunem: unde să fugim noi, păcătoşii, ete, ete.: Dacă Dumnezeu şi înalta-l bunătate ni va da viaţă
şi sănătate, vom vedea şi acestea
ce capăt
vor. lua, ete..Cele de acolo iarăşi, dacă,
se poate, aş.dori'să le aud, ce şi cum
ete.

„Prea- evlavios şi smerit! întru toate rob.
Constantin: Cantacuzino:

Kavzazovlinys.

LĂIV.
Constantin. Cantacuzino Stoinicul către Patriarhul Ierusalimului,
prietenii lor turci şi greci şi nemulțămiri politice secrete.
despre
Novem10
1712,
bre.

Qz6s.
Mazapttazs za oIpWTaTa 5 200sora, zi "Y2p09458
WsTEpay Mzaprden:a Gov)
vai mi aavaţiay aozăs dată T2V8V)Ifag dozălonat,
1 Zyrnaviense, din Tyrnau, Sâmbăta

Hrisant,

Dumnezeu.
Prea-fericite şi prea-învăţate stăpâne, Fericirii

Tale

sărut

cu

dreaptă.

Mare.
V, şi mai sus.

cu

toată

supunere

mă

închin și

evlavia

preasfânta-Ți
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Pricina, pentru care am zăbovit de mult
acum de a-Ţi trimete cuvenita, închinăciune
prin scrisoare Fericirii - Tale şi nici răspunsul la doui respectate scrisori, una la
Filipeşti, iar alta la Târgovişte (unde nu de
mult am venit), pe care le-am primit cu
prea-învăţatul Ibrahim-Celebi en cuvenita
închinăciune evlavioasă, numai Dumnezeu
o ştie această pricină că nu a' fost din
neîngrijirea mea, nici din uitare. Ci, :întâiu, ieşirea la ţară, că adecă am ajuns
țăran curat şi mojie prost (cum aflu că ai
şi auzit-o), ca să capăt ceva linişte şi ca
să fug de acelea despre care filosoful (Solon
al meu!) spune că e mai bune ca omul
nici să primească, nici să audă; şi celui
cuminte. îi ajunge.
plic- Al doilea însă ca să nu par căo
tisese pe Fericirea Voastră, dându-l -osteneală când e aşa de bolnar, cum am auzit,
şi cu ocupaţia grijilor de toate felurile. Şi,
al treilea, că nu aveam nicio înştiinţare
vrednică de o faţă venerată şi înţeleaptă.
Pentru care mă rog de Fericirea Voastră,
ca de un prieten,
atâta tăcere.

ca să mă

ierte pentru

Nici acuma, n'am ceva nou vrednic de
a se însemna, căci, şi de a fost, ori sa
auzit acolo şi prin rapoarte, ori din alte
părți ştiu că nu Ţi-a fost ascuns, fiind
de mult însemnate “Ţie de prea-strălucitul
Domn, aşa încât cele întâmplate în cercul

de faţă al anului bisect, întru toate pierzător, ce au făcut până acum am văzut;
însă aştept, acum când şi campaniile şi cam-

panele (elopotele) oştirilor s'au -isprăvit, să”
văd ce sfârşit mai adevărat au luat lucrurile
şi ce dovezi ale urmărilor vom avea, pentru
care de acolo mai mult aştept să aud ceva
mai sigur şi mai adevărat decât de aiurea,
şi aceasta mai ales şi mai întâiu de la
Fericirea Ta, de oare ce acum aflu că s'au

apropiat împrejurările ca să iea o încheiere
(şi de ar vrea Dumnezeu şi înalta-l iubire
de oameni să dea ca relele trecute să se
îndrepte în spre bine, pentru ajutorul şi
folosul poporului creştin!), pentru care rog
pe Fericirea “Ta (dacă se poate) să am
cât de puţină cunoştinţă a hotăririlor celor
de acolo. Cele de la noi, dacă doreşte
Fericirea Voastră să le cunoască, din mila

lui Dumnezeu şi prin fericitele-Ţi rugăciuni
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sănătoşi şi trăim,

ete., nu
-cele care

Te osteni
nu atârnă

să
de

iar cum,

ete,

întrebi; căci, la
noi, nu e alta

de spus decât: cum i-a plăcut Domnului [Dumnezeul, aşa sa şi întâmplat,
şi se va întâmpla. Cei ai casei mele
smerite toţi, şi fiii aniei, cu nevestele
şi copiii, se închină până la pământ
Fericirii Voastre, sărutând cu toată evlavia respectata şi preasfânta-Ți dreaptă,
cu cari şi eu mă rog din toată inima,
cum ştie Cunoscătorul celor ascunse, de
Pronia cea nevăzută şi necercetată şi
grijă a lui Dumnezeu ca să ne învrednicească pe noi toţi, câţi sântem în această carne, să vedem pe Fericirea Ta,
măcar încă odată cu ochii aceştia simţii (nu numai pentru acea aplecare, ci
şi pentru alte pricini), căci cu cei ai
minţii nu lipsim a ni-o închipui ca fiind
de față, de şi depărtaţi cu timpul, şi pentru ca şi dregătorii mai vechi ai Fericirii Voastre să primească părinteasca
binecuvântare a Ta şi să li se înoiască
dregătoriile lor și cei ce până acum n'au
primit slujbe să capete acelaşi har și
aceiaşi

"Edaâoy 88 vai riv sdhoţiac pânty 'pthozur 0stody po: Da abTâs poânid/apmy, 2sp
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sântem

binecuvântare.

Am
primit și
rodul-de-zahăr dăruit
mie, ca semn de binecuvântare, de către
Tine, pentru care-Ţi
mulţămese . foarte
mult

Fericirii

“Tale,

pe care

rod

de za-

hăr poruneise lui Hagi-Cuzi să mi-l trimeată; pe care nenorocit Hagi-Cuzi l-am
compătimit mult pentru paguba ce i s'a
întâmplat de foc, Dumnezeu o ştie; dar
ce e de făcut?, numai cât Dumnezeu sfân-

tul

chip

să-l

ştie.

mângâie

Câte

şi

le

pe

dânsul,

porunceşti

în

ce

şi mi

le

scrii Fericirea Ta prin Ibrahim-Celebi,
“bine le-am cunoscut, și, cu toate că puţină
întâlnire am avut cu dânsul până acum,
dar, cum serie Fericirea Voastră, se pare
că e un bun şi smerit, pentru care nu-mi
porunceşti nimic ca unuia cu totul supus
Ţie şi gata la poruncile Tale, ci cu ce fel
de ceremonii ină îndemni să-l oerotese,
de şi va avea aici puţin folos de la mine,
dar, cât pot, nu roiu ieși din porunea Fericirii Tale.
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Acest Ibrahim-Celebi mi-a adus unele
cuvinte de la al nostru al amândorora
vechiu prieten, bătrânul Ali-Efendi; deci şi
eu i-am trimes această serisoare; pentru

105

map ch adrijs Mazaptârara ui 0ăpâos (îv
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“g

care rog pe Fericirea Ta, cu încredere (dacă
nu o să ţi pară supărător) să i-o dia, şi
poate că mai şi spune cum îţi merg munecimlâcurile acum și ce-Ţi arată stelele.
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Acestea

deocamdată,

iar

de

Dumnezeu

ascultatele-Ți rugăciuni fie-mi mântuitoare
în toată

viaţa.

În anul Mântuirii 1712, Noiemvre 10.
Al Fericiriişi Înţelepeiunii Voastre cu

Tis “Ypsripac Mawapt6rmros 4 Lovbrnros
vă mawrbg sbhnftoraros ai TATSU/OTATOS
doddos
Kwovazayrivoc Kayrazovliqvâs.

totul evlavios şi prea-smerit rob
Constantin

Cantacuzino.

LAV.
către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre

Antim, Mitropolitul muntean,
vechiul

contlict cu el şi tipografia

ce se face la Constantinopol.

00,

sfântului Patriarh al sfintei cetăţii lerusalimul şi a toată Palestina, domnul, domn
Hrisant, prea-respectatului nostru întru
Hristos părinte, închinăciune evlavioasă,.
„ Prea-cinstita scrisoare a Fericirii Voas-
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Fericirea

Voastră lămurită, e de nevoie să-l aducei înainte şi .alte îndreptăţiri pentru

zhrpozoanutrn, sia
Iorga, „Hurmuzaki“,

în
toate

cu

“Ta

sfântul apostoliceseul 'Tău Scaun în sănătate de mulţi ani şi cea mai înaltă
fericire. Decât odată cu bucuria mi-a adus
şi tristeță nu puţină, văzând că unele
parapone şi vechi bănuieli, despre care
Fericirea Voastră spune că le-a aruncat
în abisul uitării, iarăşi se ridică din
abis şi înoiese amintirea cu sunet; şi
ne mirăm 'cum stă astfel lucrul, ştiind
sigur (cum nu-i scapă nici 'Ție) că pentru
acelea am dat şi în scris şi prin viu graiu
îndestulătoare îndreptăţiri către aceia cari
dintru început ni le-au adus. Dar, de oare

ce

52220, —
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“sărutând-o şi cu evlavie de la dumnealui
Vistierul Grigoraşeu, ni-a fost pricină de
“ multă, bucurie, pe de o parte pentru buna-Ți sănătate, pe de alta pentru părinteasea iubire şi prietenie ce o arăţi faţă
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arătarea

mai deplină şi întărirea : multei

noastre nevihovăţii, care slavă; Domnului
nu ni lipsesc, căci avem mărturisitor cu
noi. adevărul. -Dar, de 'oâre ce ni porunceşte părinteasca-Ţi iubire să nu mai seriem
nimic pentru această! afacere, să tăcem
toate deocamdată, pentru” ascultare şi erlavie; şi--atâta, numai : rugăm “pe -iubitoarea-Ți bunătate să nu “aibă împotriva
noastră nicio supărare pentru ce sa întâmplat mai nainte, căci noi n'am vrut,

nici n'am cășunat paguba . Sfântului Mormânt,
căci de loc nu ni-am pus înaintea
ochilor un astfel de lucru fără cale. Astfel
cu conştiinţa

curată

toare în viaţă.
..
1712, Noiemvre 15.
Al Fericirii Voastre prea-respeolate cu
totul la poruncă
PA
„Dngroolahizi Antim,
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"Antim, Mitropolitul muntean, catre Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre

“Târgovişte, * n
1713,

noua tipografie din Constantinopol a acestuia şi călătoria

în Olanda a tipografului său, Mihai Iştvanovici. e

Tg

pe Fericirea,

Voastră de Dumnezeu cinstită, ale cării
„» fericite
- rugăciuni să ni fie nouă, cari sărutăm cu evlayie-sfânta-i dreaptă, ajută-
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Prea-ferieitului, prea-învăţatului Patriarh
al sfintei cetăţi Ierusalimul şi-a toată
: Palestina, domnul domn Hrisant, prearespeetatului nostru părinte întru Hristos,
evlavioasa închinăciune..
-

“ Cum ne-a, rugat, părinteasca iubire a
Fericirii Tale. prea-respectate, aşa s'a: şi
întâmplat, şi prin rugăciunile Tale sfinte an
serbătorit cu fericire şi bucurie prea-veneratele: zile'ale „Naşterii Domnului şi înce-

putul noului an, care să

dea

prea-bunul

Dumnezeu să 'fie bun şi fericit -până la
capăt şi pentru noi:şi pentr toți drept-

credincioșii.
-" Am aflat supărările pe care de curând
le 'căşunează Fericirii Tale duşmănia ne-
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/s:pisq sis Gzot0y mob Go
md îvOăâs pafăotov stzoot
pas, vai, East

Er

zis

E4 pmEpobs Tis
ză ră Ghz
9vatvarat

s5oŢoy,

âs potpuadoây sis râs “mdenaias zis “Agiac
Tlshsos Bă: doytziy pas sornpizy. Ri 65 dă
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cărţile noastre, și, de vreme ce încă Ti
se pare potrivit, să se împartă la bisericile Sfintei Cetăți pentru sufleteasca

noastră
-xul,

mântuire.

cum îmi
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cu
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e

Iar,
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spui: că

Ta

am

tot tipaorânduit să

tipografie, deoeam-

putință

să

se

împlinească
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făgăduiala, pentru că e cu totul stricat
cel ce mi-a rămas, dar; dacă va da
Dumnezeu sănătate între acestea şi va
călători acolo ucenicul nostru Mihail, cele
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privinţă să nu aibi nicio îndoială.
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Tis “Tusrăpas osfaoutozirns MarapidTntos

prea-respeetate.

7 Al Ungrovlahici Antim.

- “O Obyapof)aias ”Aviu.os.
-

LĂVIL.
[ConstantiElena, fiică lui Duimitrașcu-Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant, cu
nopol),
multă rugăciune ca €l să intervie neputând scrie la „unchii“ ei şi la Vodă-Brân1713,

coveanu, ca ea, arfana, acum
Ierusalimului, să fie îngăduită.

văduva,

gonită din

metohul

constantinopolitan

al

abdiysa
Mazamzats 72 GOT 5 crin vai paza?oŢi pază sh 769 zip
.
Îp69 4 0Eos oza, 05 GDAm ainoiino5oz zod îspob cod mpasmtdod zona paTazi)0d5a 3005
aviovs ss 6525.
.
ss Coiis
"O)a:s -... fe cats ui doseopizis 5a0 pă 1Dhzy 2os sopa sd Th pp
pă a
Oouzopă,
057)
4.09
z3/â=ny
7501009
Ti
sis
uov ufos za î 5 "97 39 doilea Zuzpo5s?
3saz5n uo0o za 205 59 ăpouros mai Das ini Ba pâpzoat Epstva zodia 1
îfhia, du0do93a mapshziăa Th atapăzaz07 30570 payrâzn Gt vă s5yw ăzd md ora vis Mapaote Ea. Moş vă mxpaszio îj sahzizwpos zi, ăpoaiiarjs0 cab Gouzonăy; lloia
îinaza vă săpăhm îtă vă îosoziw Ti? parap ia eo ai Gyizy voyij; Isa Cârpoa vă bo
.

22

Tanuar,

108
a
-3>

=Re

Re

a

9.7

97

D sis oiztoy za Gzdăy/vos Ti Entstpearăen Gov 404 */p!6Touiu Tov Top; Avzioov us, dsozdrn ov, îtatpsros dă zpsic alrizte: a, dă ci &yăâzmy 70 0s0b 605 parasarat vă 0 ădshpobs rods 2Tw/0ds 7. yiozoos ă&vOpozoos, 6, Să Thy Wo-pijy Tod dstSipov 77 wanapizov Gov Osiov, %ai 7, mb zsp!605zspoy, Gtă ră Woyijy Gov, 6zob âtă ri 6e
av 63 mpozuâc Ghoy zv wiouoy, Ghos 5 4604.05, âsozărn pov paraptirare, 05 Est Ea
z0tyby astihtoy za zabmua, vai Esopioră Îpsic zăzota ăzonsrhstousya olita 05 Exousy
Za ozbhoy, zazipa, umttpa, 60705, zposrăray mai durtiljzzopa, Ea ăatEpa mastyby 6z0d uă
căs hăumste mov Bwmazsdălei 4i0s orâtos, 4ă0s Oy azi ăâvyaulay vos, 0% Eyousy Eva
duptva pai, vahmuizazoy Gpuov, sis Tby moov doo: siusodsy arazoyrobusvo! ăzb Tăs Tpr4vuiac mod fiov, zposrps/ovres s5pioznusv owrmpizy. Ată zodzo souat val apara justă z0)is zazstwbosws vai ovyrsrpiuutyns vapâias mihy pth5030y xi Osopâpoy oo Vo%ijy, Abz1jo0b
us ri 65wmy ebroyias, "d ethoţsyorars 4 mph zâvtae LĂOGTOPYOTATS, pijy Auavphons Tă
zaropbbuază. cov zi rods ăyâvas Gov 6zobd mod rp wm Eozstpac pă Ti Edtuljy pov
ăzoorpopijv: uihy ăzozâuovy
pxXoobyai 00b sis 2usya riy &peavi, ră yiipa, 5795, ads
mb wborste, stiva &âbvaroy, &v ebpo, &hhod vă ua0iow. "HEsbpstg, âsoz67m ob, ră aizta, ră
msptoraziză 6z0b E dd 206 6z05 ahnotăluo sic rijy Mazaptirază Gov zai ebpiozouat 4ovră

ste ode ooyysvsie nov, 6v uzopă vă zarotzijow ob"

&yiows. Gus (md 6zotoy 83 Ehzit)

ai ămonaciosts vă sbyo, rxybtepov-7ai, sbuohorspoy 05hw varntrijost sic mobs rozobs 705 ănb zapă sie ăh)o mepos, 43 păhtora 6zob 03 Ep plite zatpy vă ppăto măv sie robe
siovs uov, sic ră Bhzyiay, za sie zăy "Amăvrmy
dtă vă amyabvo ză &AwybTapoy vă 4ATotHIj6w
2zei. To zapăzovo Tis vapăias ob pă dyayzălst vă zohohoȚă.
tal Vă Evo parapias vai
copwrăras dnoie, tă rodrn, mpoozizroboz sic ză î/yn Tâ 036 Gov, pălu zdestyăis, BXEme
05 ps, GEonotă (:05 mi ăfinv hSove 8057 ov: dozljoov mb zatăi uob, Tiy Vox nb,
Bsitat ozhăȚ4va oivzipuob za ptavOpozize* zhijpoao uă ro Epyoy &xsiva 6z0d 0t5iouwyrat
măvora ab mb Eyty cob arâua: âobhos soi siozt, ai 705 -Xptatod rozov Emisie, vai
ozhzȚ:/icov ps riy rzdaizopoy rijy peyăhmy zoo 47 01
edozharvizy ptp.obusvos, pi
zaTaPpoviiogs 7 Paxnopibiany 13vos um, 6x05 ete do 03y wavyâusda zapă cls-rij Mazapiâcnră oas: îv cot Oadfobusy, v co zâca 1) EXzic Tu. bip varatezbns ză dotzhy dă. râs
zpooâozias Îây ESăyars 54, podis ă3ov ri wi mov, Gri, pâptopa Băvo mdy Qa0, 089
cu) zozepo, Bsoa5Tm pov. Ay pă dada 6 ăvOpwozos 6z05 pă ypăpst Thy vpapiy vă pă
zarmdsars iv roptyiv uov marăoraay: 850 Îtpuc EEgo mod 1â zăbz râs ăBouizg . ATI
„st00stoz aia, Opmvă azi d3dpouat ai ztwvâvysbo vă e5yo ză ză pod oo za, 0ă Edo
ete dp2p095Y1y vă padă. Ilapnyâpnaây pot hotzby 3 mă ăvoua zod Os05, Gri, dvicus vai
Tpăns vă cbyo, e50ds pappazit opt zi “păvouat Woptzâs za owuarivie. Oi 5% /pdvot- co
zoo, za ai BsozstBsic cov: sb/ai Eorwoây pot Gtă zayrb6 lopată PVÂZATI,p10V.
-qiy”, "Izvovapiob 15.
.
Tis “Vusrâpac Mazapiornros Gobhm
'
“Ey Kavazzooleny0d,

Ooyărmp 705 pazapirov Amunzpăozov- Biz.

LXVIII.
"Constantin

1313,

27

anuar.

despre

Cantacuzino

Stolnicul

către

Patriarhul Ierusalimului, 'Hrisant,

proorociile ce se fac prin calendare.

Bs6s,
|
Mazapiozaza 47 copizars B5oz07a, Tăy Yn sTEp1Y GOZTĂTNY Mazaptăensa înohizăs
-aposrovă 47 Ti aavăvtov adTăs Gsstăv

"Cu Dumnezeu.
Prea-fericite şi prea-învăţate stăpâne, prea|*
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cea de-a treia la 5 ale celei de faţă, una
cu alta fără zăbavă a vremii le-am primit
cu toată aplecarea

smerită şi evlavioasă şi,

cât despre dorita şi mie prea-poftita sănătate a Ta, m'am bucurat foarte, mulțămind prea-bunului Dumnezeu. Cât despre multele încerări şi supărări venite

una,

peste alta

ce

le

ai

zilnic,

auzind

Domnul, cunoscătorul inimilor,

aflând,

şi

cunoaşte

cât mă

supăr

şi mă

tulbur

şi

cu; dar ce să spunem, ci numai să rugăm nesfârşita iubire de oameni şi mărinimie a lui Dumnezeu să-Ţi dea harul
trebuitor ca să poţi birui vitejeşte şi
mărinimos cele rele şi să te lupţi cu
acestea. Pricina pentru care nam răspuns la ficeare şi răpede nu e nici neuitarea,

pici

îngrijirea,

parte, lipsa

ei, de pe o

o

ştie,

scriitor,

iar,

Dumnezeu

de

pe de alta, alte împrejurări ale vremii, şi, cea mai mare şi mai. de căpetenie, pentru că nu avem nicio materie vrednică ori lucrare să mă îndemne; pentru care şi cer de la Fepicivea a cea prea-prictenească iertare.

aflat

Am

mie prin

însemnate

cele

şi

respeetatele-“Ţi scrisori . şi, pentru ştirile
nidin părţile de Miazănoapte, nam

mie temeinic și sigur să însemn Fericirii Voastre. până acum, şi mai ales

de la cei ce se află în locurile mai 'depărtate, ce hotărâre au luat şi ce gândese a face pe urmă, cu ştirea care nu

mă îndoiesc că ai

primit-o

până: acum,

a distrugerii studiilor; de oare
rile acestea nu pot veni de la
nu le cere cineva de la oameni
şi vrednici, iar noi nu le mai
stăruință, ete. Dar nici nu ştim

de la rapoarte

lor decât
cu nu

care

ce

de

pot

obiceiu

să Ţi

cele ce

ce și ştici, daci
cuminţi .
cerem cu
adevărul

mincinoase,pe

le seriu,

urmează

de

oare

contra-

zie pe cele de mai nainte. Ci acum
rămân în aşteptare, zi de zi poate să
capăt vre-o ştire mai adevărată din acele părţi, şi ee voiu avea mai nou și
mai vrednice de crezare, îndată, nu numai pentru că-mi porunceşti, dar mai
ales

faţă
cirii
rile
mi
rea,

pentru

neapărata

datorie

ce o am

de Tine, le voiu face ştiut FeriCât despre prognosticuVoastre.
anului, spun că autorii acelora, cum
se pare, iau începuturile și prezicenu de la stele, ci de la părţile pă-
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mântului:

de aceia,
- cum 'văd mersul

cerurilor, astfel
iarăşi spun ce

lu-

scriu şi prezicerea ; dar
'Ţi-am mai scris ie: că,

dacă se împlinesc -cele

ee prevestese. ei,

nu rămâne să spunem alta decât: „unde
să fugim noi, păciătoşii?“. Socoţi Fericirea Ta că se pare acest veac a fi marele cere al lui Platon: e drept cuvântul

Tău,

căci şi anomaliile ce se află pre:

tutindeni-pe
şi fără rost

pământ. și cele neaşteptate
mișcări aduce mari: greutăţi

aproape pe

tot

tâta

spun:

numai

sama

lucrurilor

şi în

toate: să

cuprinsul: pămâzritului. Acă

să; le:

lăsăm

nelămurite: ale
se

facă

voia

în

Proniei
lui Dum-

nezeu,de la care:să nădăjduim cele bune.
Două calendare mi: le-au adus acum în
urmă: unul” leșese și altul unguresc, pe
care traducându-le - în latineşte, iată : că

Ţi le trimet
riositate:
cește, şi
la cele
trimes
tea am

Fericirii

Tale

pentru

cu-

cel unguresc sa tradus în gresă-Ţi fie cele dintr'însele adaus
pe care mai nainte i le-a
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şi nesăiţios, la 'el nu e aşa de mirare,
ca unul ce este şi sărac, căci şi vorba
obişnuită așa, spune::că e lucru de obşte

la. purtătorii. de cealmale, dar au rămas. şi
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el însuşi Domnului, dar şi eu îl. roiu întâlni, şi-l voiu îndemna, după putinţă la
aceasta, după datoria ce o am către un
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LXIX.
Un necunoscut către Patriarhul
sa un firmân împărătesc.

Hrisant, despre nevoia de a cere în favoarea
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Antim, Mitropolitul muntean, către

1713,

Patriarhul

Ierusalimului, Hrisant,

tipografia acestuia de la Constantinopol şi călătoria din Georgia
landa a tipografului Mihail Iştvanovici.
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Mi-a părut foarte bine pentru tipograful
de care-mi serii Fericirea Ta că-l ai în
Constantinopol, şi ne bucurăm auzind că e
şi în gând și în fapt; căci aşa o cere şi
meşteşugul şi locul; de-ar da Dumnezeu să vie aici, nu vom lipsi pentru iuDirea, Fericirii Tale să-i tălmăcim ce nu
a

câştigat,

încă,

pentru

uşurinţa

meşte-

şugului, și, cu toate că e după părerea
lui priceput, dar, văzând în fapt adevărul învățăturii, va mai lăsa din părerea sa, şi cel încet la limbă va deveni
vorbăreţ, iute la cuvânt, pentru mulţămită.
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Ucenicul nostru Mihail e acum un an
de când a ieşit de la Iberia, şi, cum am
aflat, a făcut drum foarte încet până la Stoliţă; dar, slavă Domnului şi prin rugăciunile Tale sfinte, a sosit cu sănătate şi de
acolo: din dorinţa de mai bună pregătire,

îsias, &a70s sis 'Ohavâizy,zhijy 62 1j8sd-

a plecat în Olanda, dar nu ştim cât va
rămânea în acele pârţi.
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Preasfinţitul de -Adrianopol şi ceilalţi
aflători aici sfinţi arhierei cu evlavie
se închină
Fericirii “Dale prea-respeetate; de asemenea dascălul Avramie “Ti
se închină pănă la pământ. Acestea docamdată, şi sărutăm cu evlavie fericita-Ți
dreaptă.
1713, April 6.
Al Ferieirii Voastre de Dumnezeu cinstite gata, la poruncă
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Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre
atitudinea ambasadorului Franciei în chestiile Sfântului Mormânt.
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Prea-fericite, preasfinte şi prea-iînţelepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi a toată Palestina, în IIristos părinte prea-respectute, .ne îndreptăm cu
evlavie către Fericirea Voastră şi sărutim sfânta-Ți dreaptă, rugându-ne de a“tot puternicul Dumnezeu să “le păzească
pe
preasfântul “Lău . patriarhieese şi apostolese Scaun în pace şi netulburată
sănătate şi mulţămire întru mulţi ani.
Preasfânta serisoare a Fericirii 'Tale am
primit-o şi ne-am bucurat foarte de buna
şi dorita sănătate a La; am primit cu
evlavie şi sfintele-Ți rugăciuni, şi-Ţi mulțămim. Am
cunoscut şi cele pe rând
serise, Spui în ce priveşte pe solul Franciei, că pare bine în vorbe, dar faptele
nu se potrivesc. Fericirea Ta are înaltă
pricepere şi fineţă de spirit, şi va alege
ce

e

mai

de

folos,

gata la poruncile Tale

iar

și

noi

cu

rămânem

totul

pre-

gătiţi să servim Sfântului Mormânt în
cele după putere. Mhi spui pe lângă
acestea că, aşa cum au mers şi merg
lucrurile de acolo, alţii le înseamnă şi
mai sigur și mai pe larg; mulțămim
insă şi Respectabilităţii “Tale că, fie şi
“mai acoperit, dar mai sigur, ne-a făcut să
înţelegem starea lucrurilor, că şi noi tot
aşa gândim ca și înalta-Ți pricepere, şi
numai prea-bunul Dumnezeu să dea să fie
statornice cele întâmplate şi să împace
tulburările, căci, să mă creadă Fericirea
Voastră, că mai mult ne-au obosit, și n'a
rămas nicio putere. Și, de altfel, rugăm
foarte călduros pe Respectabilitatea Ta să
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piedece acel nou atac pe care acuma s'au
învoit să-l facă, care nu numai că e pierzător pentru acel loe nenorocit, dar .şi fără
folos, poate şi păgubitor, şi chiar Împăi-

răţia, Rugăm să avem şi iarăşi dese ori
sfânta-Ți scrisoare pentru vădirea bunei şi
mult doritei Tale sănătăţi şi sfintele-Ți
rugăciuni; iar anii. Fericirii Tale, și celalte.
i

-1713, Iulie 5.
Al Fericirii Voastre, şi celelalte.
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"Edda, sis nic ăzpate Gadiâovrat Gtdp0p%,
Guwos, ză Gă6atov, 8 eivat G4dum (05p6Y,
„ai îtsbpuusy mâs 6 sbyevtozuroc Îuttspos
ăppov - zantrsyamtăs, Kopirtm Amunrpăzms
lovhtav6s, Est Thy atpiiv vă Epystat Gv/vă
sis apoozbynawy râs “Yustepac Mazapt6Tnros,

0,

Brat d&6hoţoy Os)

mb Des ză 7ot-

vozoriast Ti) “Lustepa Ssfacptdrnrt.
Seâzoptozats mărsp, 740 ai, 6 ăqazn„ad du zaThp Baoozpububdăac pepsrat poe
ms

pă zaTpezi)

Ospuiy

văz

aa

ptho-

stop pus. zaparahodusy za zh, Grav
7 pioq sis ij "Erhauzpoznră ov, Vă Tby va
Ospuăv vă păpszat âucio ci tpâzp vi sie

zo Etc mpăs Îpăs,
LE

vai vă uăs

aspir

- 1 De la Betleem.
2 Dragomanul Ioan Mavrocordat.

Io Nicolae

sărutăm

Şi iarăși

Voevoda.

cu evlavie sfânta-Ți
|

|

|

dreaptă.

Am luat şi altă scrisoare a Fericirii
Tale, şi, din ea aflând buna-Ți sănătate,

ne-am

şi ple-

aflat

bucurat. Am.

foarte

carea la Adrianopol a Respectabilităţii
Tale, şi că iarăși s'au pornit Apusenii,
pentru
a fost

şi pentru clădirea. „cupolei, cât
dreptului -prim şi.că
afacerea

la Poarta Împe
Împărăţia,

"chemată Fericirea Voastră
părătească, şi, cum era

plecare, a rămas să: se .judece afacerea, '
la Adrianopol. De aceia a plecat şi Fericirea Voastră acolo, şi poruncește să
să
u
. frate
prea-învăţatului nostr
scriem
ceia
Sale;
i
nu lipsească ajutorul Ilustrităţi
ce o vom face cu bucurie, Ştie şi. Ilustritatea Sa cum în de 'obşte avem în-

toată

cu

ciile ce se pot.
Aici, la locurile

de sus

ce e sigur,

multe, dar,

şi

Mormânt,

face

doim că va

şi

preasfântului

servim

_să
datorirea

viaţa făcătorului

ne

nu

de

în-

seri-

graba

se răspândesc

nu este încă vădit, și

ştiu că prea-nobilul nostru boier capuchchaie,
chirii Dimitrachi Iuliand, are cinstea să
vie des

şi

orice

fi spus,

închinarea

la

se

va

îl va

Fericirii

întâmpla

comunica

Voastre,

vrednice

de

a

Respectabilităţii

Voastre.
Prea-venerate părinte, de şi iubitul nostru tată Basarab-Vodă se poartă cu noi
cu patriarhicească iubire caldă și prietenie,
totuşi 'Te rugăm

şi din nou,

când vei serie

Strălucirii Sale, să-l încălzeşti a se purta
în acelaşi chip și de acum înainte către noi
şi să ne încunjure cu părinteasea-i dragoste,

uă zi Ratpirij Tov dyăany, Gri use zpds
ri "Erdmuzpirmră Tov mspsusda s vljntos
oids ut viii) dpăzy ai sdhifstay, Kai
*
e o
9
a.
3
3
e
a
ads at pat xdrîs sbai us” ruy.

căci noi faţă de Strălucirea Sa ne purtăm
ca un fiu adevărat cu fiască iubire și evlavie. Și iarăşi rugăciunile Tale Sfinte să fie
cu noi.

LĂXII.
Antim, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul
pierderi ale tipografiei sale şi nişte clopote.
Tg

pazaptotăzo, vopotăzp Xa dptotăzp
Ilazprăpăm rs &yias z6hsws “Ispovoxhiju,
1% 2ăoms Iahatarivns, zopip, uopip Xpw-

0ăvdw, 7 osânoutorătp îuv

2v Xprară

zazpi, Ti]? ps” sbhafsiac zpocrbnaty,

-- Osod păptrt

zi Bă câ

dpi

sbyâv

cs “Yuszpas Osoruuljrov Mouxpiârazos zi
zapshdodoxv 8620457 Ehafs răhos 1) Biâos,
4

Ierusalimului, despre

Prea-fericitului, prea-învăţatului şi prea"sfântului Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul și a toată Palestina, domnului
domn Ilrisant, părintele nostru prea-venerat întru Hristos, închinarea cu evlavie,
7 Cu harul lui Dumnezeu şi prin rugăciunile Fericirii Voastre de Dumnezeu cinstite a luat sfârşit, săptămâna trecută, car-

505 pmoay 256* vă zozwdş!: îcshatobn îpaî

tea, ce ai lăsat-o să se tipărească aici; s'a

dorspov dz îs0vy a ibosw pe 28 dushsias
TÂYy TDz0ŢpipV, N) rd Esipsos 706

tipărit mai cu zăbavă de cum speram, dar
nu din neîngrijirea tipografilor, ei din lipsa

vnzioy,

6x05

zhsio

TGV

zsvrijtovra,

usta:/56'noxy 5% îsrEpob, ună 7
oxy sis Ti orpărav E
0pozoy îns Tijy poza

GAtdwy

vă -Epâba-

îm pocasiue Tyr
zopăy, Grav ah th

Tspy5âvazov ră Epspavy sis sh Bovmovptortov
dou 93 tou & zozd(imo2%, ha ză Ezaprdoouusy
+

avi

BmOscu,

ai sic â)izpate Tfutpais

B5-

dousy mod wost cihoy 77 ăysuzi) 77 60
Thy zDz0y vă Thy pohărry, Exstâi) pai E/04.5y
aTă V0d vă psrubsowusy id
Thy TVz0Tpaziay sis md DBowzovptortoy, tă asp000T$pa sb40hiy.
"E)ăfousy zapă Tis "Appisposdrns ov zais
z3vcfinoyzz &4ă33s sd uărad)oy, 6x05 1) rai
zpozipsots zis Mazxptârazis 7qs sbvottis
was 3pâpios Oră rats vapziraie îs ăzvhnoias
as pal vd9 uăy îD adr ms pai Gtă Th 200,
5z05 E2 Epostâqpazis <ns Girov» Tţonoau.sv,
z0))ăs

2

sdpubitov

d prea „Meci

Boz! Buohoţodusy ză

a23 cadru Us paz dai d
doua sis sh înBhioy zis
Tactissus, îi 4 Vă Ep D207
iri fdovv09. At zij? pauza, Bod î] Macrage 6Tn3
Sas axpariihst, 0ăousy Et În Eau
V05, tă vă Ţări, pă mâcay Entorâstoon aa
îs îs siva, sis stân ai 9na 203 Dăhst dp
is vă 73 swf, ari md 470072
chizoy, 42. 5 ss pion (5905, 47 2 UE:
zpozbior, vă vâur soaigos Tie varia
1 Zatoria

multor

litere,

căci

mai

mult

de cinzeci de

ocă s'au turnat din nou, de vreme ce sau
stricat pe drum din neluarea aminte a
oamenilor ei întâiaşi dată, când au dus

[tipografia]

de

la

Târgovişte

la

Bucu-

rești; dar câte s'au tipărit, toate le-am
dat preasfinţitului de Betleem, şi în puține zile îi vom da întreg şi fără lipsă
tiparul tot, să-l "păzească, de vreme ce
şi avem de gând să mutăm iarăși tipografia la Bucureşti, pentru mai multă
ușurință.
Am luat de la Arhieria “Ta cele cinzeci
de ocă de metal pe care bunul gând al
Fericirii “Tale cu bunătate ni le-a dăruit pentru clopotele bisericii noastre; şi
acum pentru acela şi pentru altul, pe care
după porunca 'Ta de curând l-am cumpărat,
mulțămim foarte binevoitorului dăruitor.
După aceia se va scrie şi numele Tău venerat în cartea Protesei (?), ca să aibă

veşnică amintire. Pentru clopotul pe care
Fericirea “a il vesteşti, ne vom îngriji cu
stăruinţă, ca să fie făcut cu toată priceperea; dar să fie în ştiinţa Ta că va
zăbovi isprăvirea lui, pentru că vara e
scurtă şi meşterul e singur și nu va izbuti să facă la vreme pregătirea de nevoie, Şi acestea cu închinăciune acum,

Patriarhilor de Ieruealim, de Dosoftei.

1714,
24 Iulie.

116
&zotuaciav. Kai Ta u5y 2POGULWITS VITĂ
zb zapy, ai 53 uavăapiat wi. OsozstOsic adrijs

iar rugăciunile. Tale fericite şi de .Dum-

soyoi s!moay fuiv &poyai îtă fiov.

nezen
viaţă,

ascultate

să

ni

fie

ajutătoare

în

aptă”. ?lovhiov 75"
Tis Tpscepas GsGaGuuoTă rs
rog Gus sis mods Gptouobs

Al Fericirii Tale prea-venerate cu totul
la poruncă,
.

1714, lulie 24.
Marzaprăen-

-- “O Obyupofhapias ”AvOuos.

7

Al

Ungrovlahiei

Antim.

LĂXIII.
1714,
9 August.

Antim, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre
un dar de metal

şi despre

oprirea răspândirii cărţii tipărite .de Mitrofan Gregoras
pentru litere, cu ştiri despre preotul Avramie.
pazaptorăn, coporăre zi dporăre
Ilarpiăpyq zâs ayiae zdhaws “Ispovoziii
zi măsns Iahatozivns, zopio zbplo Xpv-

Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea-sfântului Patriarh al sfintei cetăţi erusalimului şi a toată Palestina, domnul

"oăâvdwy, ră os6xomorătep Tjpiby &y - Xptoră

domn Hrisant, prea-respectatului nostru

marpt, riv ue sbhnziae zpoorbynaty.
"Azbmb zpoozbwnty vpâupa zic “Yyssăpace Bsorwjtov Mazapiârnros, 605 &onaoiwe
“ns aa sbhaGâs etala
padoyras Oy Est
o4ozby zspi zây vewori rozutivruy GâMloy,

părinte, închinare cu evlavie.
Din venerata scrisoare a Fericirii Voastre

Tg

de Dumnezeu

vă ui edr vază ză aapby păvtva, m abră

iasă

20, Ehozfmusy 08 perpios tări, pi Eovmec mepi robzov zpodnâodonv etâmatw, Eâwzausy &5stay m daci 7bp Anrpopăvst,
6z05 pă rai zohaic Tov mapaziheose pic
forsvoypst, vă vpatiion 7ados Erpaps, 45
Gia Gă mby m6zov zov" dmb ră Goia, Evo

tristat nu

u3y Eorstde ce Bmdorăzo Tv “Hyeuâyw,
map 0b 4ai ri awo!ijv zhovatdânpoy Er0uicazo, mă 65 ăia Ehsye vă ră crai sis
măy zasptâz. mov. "00sy spa, zis vă dvata)Sowusy sd syswnusyoy 054 0!Gawey, val 6tă
zodzo, si vai mapă 7Vu:qy, EGereivausy 7ijy
““sipa, sie uentăy ăXhdzpioy: zoprrahodue
vă Eousv edwotzijy zi GvrŢYbuny zxpă The
zazpirîs ras ăvăans. Tă Eşoca oo Epsînv

sic să vsovlsyra

wnzia

mai sie sobe To

morpăzobs, obrs tă Eompstbozuzy, 0bes stiva!
“pata vă îs Gowusy âv ară m3pocorEpav
stâmotwy, XX sizs mo
sivat, siza 0hiya,
-ăpw edhaâstac Ga ză yapitousv zi “Yusc5pa Mazaptâcmrt 105 vai Gtă Goans puvîs Gzooys0nusy o0dzw ăn înzodusv ap

abrîs, si pi pwâvov sdijy zai sbhoyiay.
Eoap:ozodusy

mă

pri

dă

mâs

has

cinstite pe care sărntând-o

Şi cu evlavie am primit-o, aflând ce scop
ai cu cărțile de curând tipărite, ca să nu
deocamdată

puţin;

niciuna

afară,

pentru

că,

ne-am

în-

neavând în

această
dat voie
supărat
cum a

privinţă ştire mai de'nainte, am
dascălului chir Mitrofan, care ne-a
cu multele lui rugăciuni, să iea,
scris, douăzeci şi patru de cărţi

pentru

osteneala lui; din care,

pe una a

trimes-o. prea-înălţatului nostru Domn, 'de
la care a luat şi un răspuns îmbielșugat;
iar pe celelalte zicea, că le trimete în ţara
Deci nu ştim cum să revenim acuma
asupra a ceia ce s'a făcut, şi de aceia, cu
toate că împotriva gândului nostru, am
întins mâna către un lucru străin: ne rugăm :să avem: iertare binevoitoare de la

părinteasea-Ţi' iubire. Cheltuielile ce s'au
făcut la literele din nou turnate şi la tipografi, nici nu le-am însemaat, nici nu e
nevoie să-Ţi dim pentru dânsele mai multă
ştire, dar, fie multe, fie puţine, din evlavie
toate 'Ţi le dăruim. Fericirii Tale, cum
Ţi-am făgăduit şi prin viu graiu; aşa încât
nimie

nu

cerem

de la

Tine

decât

numai

rugăciune și binecuvântare.
Mulţămim iarăşi și pentru celelalte cicin-

mevtipovra dzădas %05 uezăhov, 6705 1] î

zeci

7201, =ms zponipso!c Eypaws vă păs Gocovw
pai, drpuadă 859 mb Ehădousy, tari ză

aplecare a scris că ni le dă, și, cu toate
că nu le-am” luat, pentru că trebuiau
plătite, dar totuşi “îţi mulțămim astfel,

2toââcn, fpusis Gus cms

Guohoţoduzy zii

de ocale de.metal pe care

buna-Ți

117
sv

pămt, 0ăw
ai

vă ră stau

63) ămoâhăzoney

zapada, ăzztâi

sis d

zi p5Ttu0y Ywbunv

0âp0y,

d)?

mod 8oonozutov.

sic

Kai

ezâca pă sis 700579, ai 53 pavâgta vai
zozsdsic abzis edpai stmaxv Tuiv ăpoyai
dă io.
a, Adyodstov 0.
Tis “Tuszsozs czfxoutw

ns Mozapi6entos

:
Gus sis 7obse oprea

de oare ce aveam să le
ce nu ne uităm la dar, ci
bitor al cui le va da.
pre atâta, iar fericitele și

ascultatele Tale

rugăciuni

luăm, ca unii
la gândul iuȘi aceasta desde Dumnezeu

să ni

fie aju-

tătoare în viaţă.
1714, August 9.

Al Fericirii 'Tale prea-venerate cu totul
la porunci

- “0 Ooyzpo5a:/ias ”AvOhuos.

7 Al Ungrovlahiei

Antim.

“O âzorzos zbp "Afpiutos zi Gobhoş
is Mozapiâenrâs ns pe” at5o5s val edho-

Dascălul chir Avramie şi rob al Fericirii Tale cu sfială şi evlavie sărută ple-

fsias =poorontâs

cat

ăozăleza

zi

pawapiay

atijs dsâwiw mod 6zolov 1 sdhdBata zpbs zi

fericita-Ți

dreaptă;

a cărui

evlavie

zazpapptrii abris Msyoheirnza val Tutoay
vai vhaza AYuozvsă (zadâs abzăs ae) za
o0b3tzors Dap va255 seat * Gh mă atodnră
onusia Zis “pstpăe 4 1) Ths hote
zirnais
ozb XMns aizizs 8:sxwh50noav,îi, 0305 âi-

către patriarhiceasca La Mărime şi zi
şi noapte 'veghiază (cum zice” însuși) şi
niciodată nu se prinde de somn; dar semnele simţite ale mânii și mişcarea limbii
din altă pricină sau oprit, pe care, cu
voia; lui Dumnezeu, cu alt prilej o vom

2o0yzos, îv zatp Erin 3bGouzy.

rădi,

LĂXIV.
Mitrofan

tipograful către

Hrisant,

Patriarhul

Ierusalimului,

despre tipărirea

de cărţi.
“- Te pazapiorăzep za oopwzăzip [lazptă/q

ză “Ispocodbuwv, op,
Îmsttp

ms

zopip Npvsivdw,

zpoozbynzâ

addEven.
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dsonei

43

psză
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AGzaGuy,
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vs 605 77i mauziuov ExtazoNijs 05315 be 4%
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fază sia, De Berti aiva Thy Bazată
s05 văz daoruiţovyez: d adb:s, ze 0sa
3052, zi) Ti zaeptri “i 669 Ex1070)3) Tis /4puroi îs papozoizst îmi * mhstoy uri
:48 cod mapooaiq.

Îlspi 55 zis zpbs

ai 2ooutrns „55/aptsszias, vacă md 125 co
îpâz09,

dd

6

vază

.

si 4 . 7 Evo

TI

Emat=
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2
670035, 1sfratsy. ID
SI
57 517435: 09: 2
Dicu ui pază GOV pr303s0w.trji
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1 Acciaşi de la nota precedentă,

-- Prea-fericitului şi prea-invăţatului Patriarh al Ierusalimului, domnul domn
Irisant, al nostru închinat şi preadorit domn şi stăpân, cu sărutarea sfintei şi de har izvorâtoarei drepte, în genunchi închinarea de rob.
Drept după voinţa Tu, cele protivnice tristeţei le-am încercat de la serisoarea Ta părintească şi prea-cinstită şi
am mulțămit, cetind-o, Sfântului Dumnezeu celui care cu... și cu frâu, după dumnezeiescul David, strânge făleile celor cu
durerile limbii; căci ni s'au adus la urechile noastre unele cuvinte că în nevoie

e iubirea-Ţi

părintească

însă

iarăși, slavă

lui

a bucurat

vestită

(?);

Dumnezeu, care ne-

cu părinteasca-|i

scrisoare,

că

ne va bucura şi mai mult cu părinteascaTi presență. Iar pentru mulţămirea ce
va fi spre noi, după plăcerea locului, nu
după gândul scrisorii,
am simţit. Numai
să ştii că numai 0 carte sa dat după

obiceiu

Domnului

prin

al Ungruvlahiei.

1714,
12 August.

1183
Eizoct

83 mai

EI

350

2500ş

zurpidos

Îjmăs varaGy0iv za iv,

îtifţstpsv

dai, si .t uăv Eori

40. Osimo!s ris zatptiiis 69v crean 0
orstha! rata, mois pază Ti) Tjusttpay aaTpi7
az5m4Gulats povaoenpicte pt, Bis zohă
avu 5ăhdovyra Trois îy miros s5p!G%ou8vo!s 127-

zpăcty,

dwadsat

vai

o-7s5dy Aypolzots

lar douăzeci şi două dorul patriei ne-a
îndemnat să le ținem la noi, și, dacă
e şi voia părinteştii Tale iubiri, a trimete acestea veneratelor mănăstiri din
ţara noastră în dar, ca unele ce sânt de
mare

pE/p!

Tis Tapovaize

părinţilor

ipăzns, 4xdroi tcusda ovvapiuto!” si 6 ră
îs Mazaptârnris Sov apă rod Osodociov
Mâfopsy vai, ză ârpethâusva, poz Ti poha%i
dz a pozijoops by &v6vra zohdzte Dzăp Tie

aarpiris cov ăpăzns, js oi urăprat

0s0-

i

mstste ms vai

ui

ascultate şi părintești
într'ajutor.

bai

sinoay

se

află în ele,

păstra celelalte cărţi până la venirea pă-

Tic 2arpitijc G0b

rinteştii Tale iubiri;
cirea 'Ta vom lua de
cuvenite, pentru pază,
d'inăuntru (sic) adesea

zuzprii

ce

cari sânt fără învățătură şi foarte sălbateci
din pricina tiraniei de mulţi ani, bine; iar,
de unde nu, vom fi şi noi între cei ce vor

o0bat

tă my zohv/pânoy ropawizy, mohâs" ei 08
pi, a)ă role ră doză zây f6hioy mohăaGods!

folos

poa.

iubire;

1714,

a5, ADYODGT 15,
“O râs “Yusrâpas zpoczbwntis MarptdTnTos
zp50ouos Ospăzoy, răv ispouovipwy sbraNi)s

ale cării

August

iar, dacă prin Ferila Teodosie şi cele
vom veghia pe cel
pentru părinteasca-

fericite, de Dumnezeu

rugăciuni să ni. fie

12.

Al Fericirii Tale închinate gata servitor.
smeritul între

ieromonah.

Mrpompăwns.

Metrofan.

LXXYV.
“Ştiri

(de “la

Hrisant

Notara?)

Nicolae-Vodă

către

despre

Mavrocordat,

situaţia din Europa în luptă.
Painyâzars AbOsyzz,
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solii

Prea-senine Doamne,
pacea din Europa, s'au adunat

la Utrecht

pace;

ca

din Anglia e

a. mazilit

pe

să

vorbească
ştire că

Marlborough

re-

șene-

ralul, şi unii spun că i-a luat şi ce avere
avea, şi el cu femeile s'a trimesîn surgun,
aşa că e semn vădit că regina vrea pacea,

căci și acel comandant

suprem

era pro-

tivnie, şi, dacă Englesii, ca iubitori de
tulburări, nu vor face vre-o răscoală îm-

potriva reginei, va urma pacea, şi, dacă se
va cerceta acolo pentru aceasta Seninătatea
Ta, va avea Seninătatea 'Ta ştire limpede.
Între acestea rog să nu mă lipseşti de
ştirea celor ce se întâmplă la Constantinopol.

BastAsvo55%.

Td zepts/6usvov tă zijy Bachsbo 0319 650wat vă 674) dorahos vai saptos.
“O pios Abdyovazivos dazivos mat dytos
“Aupiotos 83 Găy ebploverat ai my Exa-

pățasda vă sdy pâpovv dzd sd "Auorepâdu.,

Plicul închis aici pentru Constantinopol
să se trimeată sigur și iute.
Sfântul Augustin latinul şi Sfântul Ambrosiu nu se află aici şi am vestit să-l
aducă de la Amsterdam.
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Mitrofan

tipograful

către

Hrisant,

Patriarhul

teală de tipografie.
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Ci

să dea Domnul Dumnezeu,a cărui aşezare
creştini supt cer se păstrează fără păstor
întru credinţă în aceste vremi prea-nenoroeite numai de către prea sfinţii Patriarhi
ai sfintei cetăţi Ierusalimul, să-Ți împlinească închinatei Tale Fericiri toate cele

duacapiirat Drd vo
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sfânta-Pi dreaptă.
Am primit prea-einstita şi părinteasea
scrisoare a Fericirii Voastre, şi am cântat
lui Dumnezeu mulţămită mai vârtos decât
cei ce treceau pe jos Marea Roşie şi fugiau
de urmărirea lor, amintindu-ni de calea cea
aspră şi tulburată, care duce la Împărăţia
cerurilor.
Ci mulțămim şi cu totul Iubirii "Tale cu
adevărat după Ilristos şi părintești, care
întru toate ne mângâie şi ne miluieşte cu
mila, cea mai îmbielşugată şi ne sprijine cu

Pby6vzes,

DAT

rhy

ami

iubirii părintești,

cu evlavie şi în genunchi prea-cinstita şi
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Ierusalimului, despre

dorite şi să ajungă câte le voiește;
ea prea-micii căţeluși ai Bisericii,

Bracptmsty

şi noi,
să fim

hrăniţi cu scrisorile Tale cele de Dumnezeu
insufiate şi cu cuvintele Tale izvoritoare
de viaţă, cum o făcea și Domnul cu sfinţii
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Tar cele două coli retipărite întâiu nu
Ştiam unde se vor retipări, la Bucureşti
sau la Târgovişte; al doilea însă nu
ştim de loc care sânt acele coli de retipărit, Căci n'avem nicio ştiinţă despre

acestea ca să împlinim cu grabă porunca
părinteştii Tale iubiri. lar cărţile ce
le avem aici sânt douăzeci şi două; și
s'au trimes la Bucureşti şaptezeci și opt
pe lângă cele patru sute; iar, dacă fără
ştirea noastră tipograful “a tipărit mai
mult decât ştim noi, el e îndrăcit astfel,
legat cu lanţuri, iar noi n'avem de unde
şti adevărul, ci numai al Ugrovlahiei,
căci tipografia de aici începe cu picioarele.
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Iar pentru

cheltuiala de hârtie a tipa-

rului, iată că pentru

numărul

celor cinci

August.
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sute de cărţi dăm socoteala. La fiecare
din cele cinei sute de cărţi, în treizeci
şi: nouă
pe lângă jumătate
orânduite
(sic), fac la un loe numărul de coli tipărite 19750, care face douăzeci şi şase
de hârtii (sic) şi 250 de coli; iar topurile
de hârtie trimese, cum spune părinteasca
Ta iubire, eran douăzeci, şi alte şase to-"

puri de hârtie şi 250 de coli adăugându-le
al Ungrovlahiei, a plătit restul; dar e
nevoie ca printr'unul din casnicii Tăi să
se numere cărţile, iar pe urmă să se amintească şi de ce sa dat prea-înălțatului
Domn, fiind una din cele cinci sute, cum
ştim noi. Am seris robului Iubirii Voastre
părintești, Iordachi, vărul nostru, înainte
de a primi părinteasca-i scrisoare, să vie,
dacă se poate, spre închinarea Ta, şi rugă
să-l învredniceşti de părinteasea-Ţi vedere,
ale cării

fericite,

de Dumnezeu

ascultate

şi părinteşti rugăciuni să ni fie ajutătoare
în viaţă,

1715,

ovruar

26.

Al Fericirii Voastre închinate cel gata
de slujbă şi rob, smerit între ieronomahi

" Mitrofan.
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De 'când am tipărit foile după numărul celor cinci sute de cărţi, am primit cinstita scrisoare a Fericirii Tale,
socotind ca șase sute cărțile; eu, stăpâne al mieu, deşi în cei cincizeci şi nouă
de ani ai vieţii mele n'am fost aşa de sănătos la minte, dar acest al şaizecilea an
îl am plin de cunoştinţă, de multele: suferinţi
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nu se află,
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peste alta,

care cu în-

găduinţa, lui Dumnezeu au căzut asupră-mi;
cinci sute trei cărţi s'au tipărit, iar cele
trei, astăzi cercetând, le-am aflat, dintre
care una, pentru că s'a întâmplat lipsă,
în

alta

zilele

e în casa

acestea

a

tipografului,

murit,

și

voiu

să-l aflu, ca să schimb foile;

iar altul l-a luat un diacon Nichifor din
Smirna, care era pe lângă Vlădica şi, zilele
trecute, pentru vre-o pricină, l-a trimes
Vlădica, bine îndreptat, la locul lui, dar,

de a luat-o cu sine, nu ştiu. Ce să spun, deoare ce vremea aceasta e a celor ce cad spre
mai rău? de-ar binevoi Dumnezeu să ieau
în chivernisirea mea tipografia Iubirii Tale
părintește, dar acest lucru, care în scurt
timp mă va duce până la moarte, ma
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ştie părinteasea-Ţi

Iubire a-

ceasta că' poate în altele, şi fiind mai
tânăr, am spus altele, dar acum aşa cum
sânt lucrurile, şi iarăși [trimet] supusa

(închinare). -
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LĂXVII.
Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Jerusalimului; despre îndreptări
tipografice şi şederea sa la Sf. Spiridon din Bucureşti.
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“- Prea-fericitului, prea-învăţatului şi preasfântului Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimaul şi a toată Palestina, domnului,
domn Hrisant, celui întru IIristos preadorit mie părinte, supusa închinare şi
sărutarea cu respect şi plecarea genunchilor a dreptei izvoritoare de har.
Nam primit nicio scrisoare prea-cinstită

şi

părintească

a

părinteştii

Tale

iubiri, iar întrebarea cu privire la îndreptarea cărții am primit-o bucuros şi supus
prin pren-cucernicul catigumen al veneratei
mănăstiri a Sfântului Sava. De și nu se
cuvine a ni da nouă nicio primă întrebare,
nicio ştiinţă cu privire la ce voiește părinteasca-Ţi

iubire

să ni

poruncească,

dar

totuși prin porunca Ta să avem și ceia
despre care ni se poruncește. ar, în ce priveşte pe datornicul nostru, mulțămim foarte
părinteştii Tale iubiri că se gândeşte părinteşte la noi, cei săraci; ci nu puţin ne întris-

tăm pentru îndelungatul drum, pentru care
ne rugăm să ne împuternicească și să ne sprijine cu ale Tale rugăciuni ascultate de Dumnuzeu pe Noi, cei ce locuim lângă biserica încununată (?) a Sfântului Spiridon, în chilia
noastră, căci aşa o cere vremea, Iar fericitele

ns Apă

şi 95 Dumnezeu ascultatele rugăciuni ale
părinteştii Tale iubiri să ni fie ajutătoare.
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Al părinteştii Tale iubiri gata slujitor
și slugă sinerită
Mitrofan.
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LXXVIIL.
1716,
Mart,

Antim, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre
pârile la care e supus, dorința de a relua corespondenţa şi fiinţa la Bucureşti a lui
Avramie.
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şi trimeterea nesigură, am fost siliţi şi fără
voie să tăcem atâta vreme cu Fericirea Voastră de Dumnezeu cinstită, să nu dăm pricină de petrecere celor ce ne urmărese
cu răutatea ca ca să petreacă şi ca să-și
miște cu înșelăciune limba contra noastră;
dar, de oare ce, din harul lui Dumnezeu,
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7 Al Ungrovlahiei Antim.

salimul, domnului domn
respectatului

părinte

Hrisant, prea-

întru „Hristos,

chinarea cu evlarie.
Fiind

a trecut

în-

|

zilele rele, necontenite

iarna, şi a plecat

bănuielile,

ploaia,

ceuviincios

nue

nici recomandabil,

nici

să mai

rămâie cu zăbavă

tovărăşia prin scrisori.

Şi pentru aceia vă trimetem cu evlavie
cea de faţă ca să se facă prin ea ruperea
tăcerii; şi ne rugăm de Fericirea 'Ta preaînvățată să nu ne socoată lipsiţi de aleasa
parte a [scrisorilor] Tale: prietenești şi

prea-iubite, ci, ca un iubitor şi binevoitor,
să -ne
aplecare,

aibi

în acea

bunăvoință şi bună

în care înainte de tăcere ne aflam,

ca să fie bucuria noastră întru toate împlinită.
Aici aflăm că ne vom învredniei în scurt
de dulcea-Ți primire, şi rugăm pe Dumnezeu Sfântul să aducă pe Fericirea 'Ta cu
bună sănătate şi multă bucurie. Dar, dacă
în vremea ce mai rămâne până atunci, o să
ne învrednicească iubirea-Ţi părintească de
cinstitele-Ți porunci, cu mult ni va creşte
bucuria întâmpinării aşteptate. Şi acestea
cu toată evlavia deocamdată.
iar fericitele
şi de Dumnezeu ascultatele-Ți rugăciuni să
ni fie ajutătoare, nouă şi. robului Tău
Avramie,

care cu închinăciune sărută sfân-

ta-Ţi dreaptă.
1716, Mart 24.
Al Fericirii Tale prea-respectate gata
la ordine
7 Al Ungrovlahiei Antim.
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LXXIX.
Mitrofan

tipograful

către Hrisant,

Patriarhul

Ierusalimului,

despre

afaceri

de tipografie şi cumpărarea unei casă.
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1716,
23

ai

zavăpat 47. Ozozabeis edi simoiy mor îtă
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ae, PĂz pie zi.
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cel în Hristos prea-dorit mie "părinte,
supusa închinare şi sărutarea cu evlavie
şi plecare de genunchi a sfintei drepte,
celei ce și de departe mă sfințește cu
binecuvântarea.
Prea-cinstita serisoare a părinteștii 'Lale
iubiri, serisă la 29 Fevruar, am primit-o la
22 ale lui April, de către care și prin
cetire sfinţit. m'am închinat la părinteasea-Ți iubire.
Tar cu privire la afacerea cărţii din serisoare, şi aflând-o, nu mă supun lui Acvilic;
căci, şi fără a primi scrisoarea Ferieirii
Tale, Ti-am trimes pentru chiar afacerea
de care acum îmi serii, din serisoarea Ta
către proigumenul mănăstirii Sfântului Sava
luând ştirea odată cu răspunsul; în care m'am
şi plâns pentru întrebarea Ta, că nu' e în
locul ei un ordin. Iar partea d'intăiu a cărţii,
de oara ce a îndreptat-o Iubirea Ta părintească, aş fi luat bun început ca să
înaintez şi la îndreptarea părţilor ce mai
rămân, dacă nar fi peste puterea mea, cele
cuprinse în carte; dar şi aceasta o ştie
părinteasca-Ţi Iubire, la rugăciunile căreia
(căci afară de Fericirea Ta n'am alt rugător) îndemnându-se asupra mea, păcătosul, Dumnezeu, a binevoit şi am elădit cu ale mele cheltuieli o căsuţă lângă
încununata (?) biserică a Sfântului Spiridon,
unde-mi am şi locuinţa, fiind la îndemâna
Fericirii Tale, ale cării rugăciuni preasfi inte
şi de Dumnezeu ascultate să-mi fie întru
toate ajutătoare.

1716, April 23.
Al părinteştii Tale
viciu şi rob smerit,

Lubiri

gata la serMitrofan.

Nu am arătat părinteştii Tale bunăvoinți
recunoştinţa cuvenită pentru afacerea mea,

iar ce e la mijloc, cu „Ilristos a înviat“,
sărutând, rog să se adoarmă veşnic (sic).
Căci: cei învredniciţi a servi Fericirii Tale
capătă cea mai mare prefacere în orice
lucru omenesc.

April.

LĂXĂĂ.
1716,
Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Terusalimului, des= “open pre suirea sa în Scaun şi nevoia de sprijin.
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evlavie, împreună cu sărutarea în Hristos,

Şi, întâiu,

să

seriem

adesea ni- am

şi

să

Tale, pentru că

părintească

ne
am

pus

închinăm
cunoscut

și binevoitoarea

în

gând

Fericirii
iubirea

“a

aplecare

ce

o ai către Smerenia Mea, dar, de oare
es, fiindcă şi mutarea din-loc în loc a
Fericirii 'Tale ni era necunoscută, de
aceia ne găsim cu singură amintirea harurilor Fericirii Tale, şi numai cu mintea am putut să Vă văd. Însă acum, de

oare ce am aflat de la prea-înălţatul
Domn şi al nostru comun binefăcător
buna-Ți călătorie, sântem siliţi, nu numai
pentru cea d'intâiu binefacere către noi,

dar şi pentru că nevoia şi cea
eu voia

lui Dumnezeu,

de-acum,

schimbare

a

stării

noastre cere neapărat să scriem şi să te
salutăm cu evlavie, aducându-Ţi înainte şi

vădindu-Ți cele de la noi. Deci, de oare€]
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de aceia, acela fiind eaterisit de către Marea

Biserică. şi făcându-se alegere de citre cel ce
a primit presidarea de Dumnezeu păzitei

eparhii a Ungrovlahiei, şi votându-se

ca-

nonie, cu îndemnul şi voia prea-înălțatului şi prea-învățatului nostru Domn şi
stăpân

a toată

Ungrorlahia,

s'a

ridicat

Smerenia, Noastră la acest preasfânt Seaun,,
cu

toate

că

noi,

cunoscând

slăbiciunea

noastră şi nepregătirea, am refusat o astfel
de sarcină de nepurtat de către noi; dar,

de oare ce nu era cu putință ca până la
sfârşit. să ne împotrivim, ne-am supus
Domnului şi ni-am plecat grumazul, nădăjduind în a tot puternicul și iubitorul
de bine Dumnezeu şi în rugăciunile celor
cari, cu îndemnul lui Dumnezeu, ne-au
„ales, şi, mai presus de toate, în rugăciunile primite de Dumnezeu ale Fericirii
Voastre, pe care o rugăm ca, aşa cum
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părinteasea-Ți aplecare cu ajutorul 'iău
prin vorbe şi fapte. Stăpâne prea-fericite, prea-bine ştii scopul mieu că era să
merg

la metania mea

şi acolo să împlinese
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chipuit în mintea mea, mă rog să am
ajutorul prin rugăciunile 'Pale şi mângâierea
respettatelor Tale scrisori; căci şi Scaunul
acesta e plin de gânduri şi de griji, de
care fiind încunjurat, mă rog de multe
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de Iosif,

Mitropolitul de Târnova,
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împărăteşti, cum aţi văzut-o acum doi
ani, de oare ce tot ce avem noi şi viaţa
noastră sânt al Împăratului nostru; dar
el ne-a adus la o stare de nu putem

îndeplini
ni-a

vre-o

răpit

poruncă

grâul

domnească.

nostru,

mălaiul

El

nostru,

mii de chile, şi nu ni-a plătit "nicio
pară; ni-a luat sinete de zor că ni-a
plătit, şi noi, săracii, n'am văzut nici-

o pară;

nu

ni-a

mai rămas hal

să ră-

suflăm. S'a înţeles eu doi, trei din boie“rii noştri şi a prăpădit ţara şi săraca

raiaua

împărătească;

a răpit

zaherelele

noastre, fânul nostru şi toate produsele
noastre şi le-a făcut lucrul său, el şi
hainul de Postelaie al lui şi toţi oamenii lui, fără a ni plăti o pară; atâţia
bani ni-a luat el şi oamenii lui, că alţi bei
în zece ani nu au luat atâta, Nu ni-a
rămas chip de trăit în ţara noastră. A
ascuns câţi bani a luat şi nu plătește

nici carnea şi pânea ce

a mâncat

e dator în târg, pentru
şi târgul şi ţara: nu vrea

datoria.

A

cumpărat

care
să-şi

şi ce

sa golit
plătească

popuşoaiele

noas-

tre cu câte două parale şi le-a vândut
cu şase în târg precupeţul lui şi grămada
oamenilor ce avea. A adus o ceată deo
gineri, de copii ai lui și nepoți, chiurcii (blănari) şi-o grămadă de oameni
ai săi, şi li-a dat toate chivernisirile,

1 Pare mai curând, după scrisoare, Mihai Racoviţă în ultima Domnie
|
2 Pare a fi Nicolae Mavrocordat, Domnul muntean.

decât

Mihai

Suţu

(1793-5)

20 ina

mob, Yytovpzbijdoy pai mh3)0os dy-

Op6zov ov, za zobs Edoosy Ghec zis 16tpss, ai pile ăzodâvauey ăză Ti aiva,

şi noi muriam
departe.

de

lipsă

şi căutam

de

vă wâs zhnpo0o5y zăv ră &oapa râv (aept3ov

Rugăm
Mila
Ta
s'o faci ştiut la
Poartă, şi să ni se plătească banii zaherelelor noastre, ca să nu ne prăpă-

Was, AR

dim cu totul..

40 Emeătauev ză pezzpă. Ilopauehodusv ză
Ehedc ob vă ră ăvartpns eis rhy Ilopzay, vai
pă păjy Yadobusy pă zeimora
za.
IL zroygi, ai toti

Săracele şi credincioasele
raiale ale Bogdaniei.

fmpăsss îs Mzoyeavias.

LXAXIII.
Medicul Dimitrie Gheorgulis Notara către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului,
despre prinderea lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, venirea fratelui loan-Vodă, începutul evacuării de către Germani,. drumul lui la Braşov, prada averii lui şi găsirea
părţii ce lipsia dintr'o carte. tipărită, el însuşi lucrând la o „Filosofie Etică“.
Mazapubraze mărep,
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dozs &vopdon 9650y Oavăzov,
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mă 03 Xa ai Ev cp manbwrt Eovo! zijy
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cpr Eaziay Exavaziunews dvyiazoy Erau
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al

mâv
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mov, 4 stpljvenos săy âthmazoy yrizaoy.
"Erpwys dotzdy

zposzavi,,

zi ebay
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pavat Got ză ch Maostivăy za
dz sh
“Kouzododyut, zi 8hot oi “Pacorzyoi Amd zijy
imebonri 7 îos sis "Ohzoy ză R0zzu.57
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uzi aâpay m0d "Ohzov, Â es ză 15 î)

eis zăs 20 sc Mapziov, mat, ây 53 1jzo ozs70:/00pi 27614505, î,b= o, obs edpidg za
'275i02y spa. PE, T7odmwy Ea apari (noa i

zepoaizzpo. ăppuyzes val 1)00v sis zijy Gr5- a zod “Tomhozăzov, vai pă path 05havaty
IN0m vai oi dozei.
Tg îs vasadgouis sia ses) Ti;
pe câzpasty îs "Howis ihosoșizs, Gus
72 szepadtovy, vai, 29 î500n 7
apozâzozey, 05 cd mezahuozior)
ză, vai
di zb Grei %mai Zastyo. M& ros 6 *V-

Prea-fericite părinte,
Nenorocita răpire a fostului nostru PreaÎnălţat pe lângă alte rele a adus la toţi
şi fuga în alte părţi; cine va numi: frica
de moarte, lipsa averilor, despărţirea de
prieteni, va numi un lucru fără mângâiere;
de oare ce primul are mai bine speranţe în cele sperate, iar celelalte își
au slujba şi în vremea de faţă, iar desperarea de a'te întoarce înapoi la vatra
părintească a făcut rana necurabilă. Dar
Dumnezeu, care e domn al vremilor şi
al stăpânitorilor, a ridicat pe acel Scaun
din toate părţile vrăjmăşit pe Domnul

nostru

loan,

adecă

duleit pe

duşmanii

vrăjmaşul

ncîmpăcat.

„har“,

lui, şi

Apoi

runcă, şi au ieşit Germanii
gineni 'şi din Câmpulung,

cienii (Sârbii) din

ţara

a

în-

a împăcat

şi

pe

sa

dat po-

tcţi din Mărşi toţi Ras-

domnească

până

la râul Olt, şi încă sa dat făgăduială
că vor ieși și de dincolo de Olt, sau
la 15 sau la 20 ale lui Marte, şi, de
nar

fi

fost

strâmtoare

de

iarnă,

i-ar

fi scos şi de acolo 'acum. De acestea
"s'au mişcat cei mai mulţi boieri şi au
venit supt adăpostirea Prea-Înălţatului, şi
cu vremea vor veni şi ceilalţi.
Înainte de prigonire era să isprăvese tălmăcirea Filosofiei Etice, dar a căzut un
cvatern, și, dacă s'a păstrat prototipul, îl

voiu traduce din nou, şi-l voiu! triniete şi
“pe acela. Mi-a făcut milă Prea-Înălţatul

1 Domnul erii-Româneţti Nicolaa Mavrocordat.
2 loan era fratele lui Nicolae-Vodă.

Bucureşti,

17,
1-4u Mart,

28
qhâcazos

îs sis ziy Leswavohzoty phovpiz

dsuazsvrs,

cui Deus

retribuat pro. merito.

“0oz ăozpu pod shptdnoxy

ză

ăpnatay

oi

“Paoozvoi, udhoza oi Aazoi, vadis mai oh

povpră. Ebaptoră 1 să, Gz05 Eowoe zi
2500d%jy 00,E eddy ylwy ris “Tuscipue
Mazaptâratos, îs mai Gt cremos ăhhot uă
Săsmoay.

Tadra,

zai, jovvzerăs

pihodvres vai

ot 350 robs ispobe m6âas, bzoyparusda.

Bobzovpsortoy, Mapziov zporn LT717.
Eic robe osfaauiovs 6ptouods ris “Tusrs
pas Moazapi6rnros:
Edpqua zi Eusivo sd rerpiâioy 6aod elye

zapaztom, 60sy siva câov vai

ăvehhzis 7

hiov, mai că orâo u& sdy Meyay Bâpu20 Pparziaviv. Rai măhw zije “Tusrepas
Mazap6rnros

Amuiiaptoe L'[ewpyobhne] N[orapâs,) "1[azp5<]).

până la Stephanopolis (Braşov) eu cinsprezece galbeni, cui “Deus retribuat pro
merito. Câţi bani am avut, i-au furat Rascienii, mai ales Dacii (Românii), precum şi
multe rufe. Mulţănnese lui Dumnezeu, care
mi-a scăpat capul prin rugăciunile . sfinte
ale Fericirii Voastre, pentru a cărui ocrotire şi alţii.m'au miluit. Acestea, și, în
genunchi sărutând, cei doi, sfintele picioare,
ne iscălim.
Bucureşti, l-iu Martie 1717.

La

poruncile

venerate

ale

Fericirii

Voastre.
Am găsit şi acel cvatern care era să cadă,
aşa încât e întreagă şi fără lipsă cartea, şi
o trimet cu Marele Vornic Greceanu. Și
iarăşi al Fericirii Voastre
Dimitrie Gh[eorgulie] N/otaras], medic].

LĂXXIV.
11718,
28 Ianuar,

Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Terusalimului, despre
năcazurile

acestuia, planul de şcoală şi g&reaua boală a sa.
Qz6e.

Cu Dumnezeu.

Mavaporare, Gopbrare ai durate d<sp ani Ilarptăpya zis Glas z6hewe “I:povcai. zi aăcns Iladmtoriyne, zbpte, 4bpts
Npbozvbs, sv “Yusrtozy Mavaprirriza. dovht-

Prea-fericite, prea-invăţate și preasfinte
părinte și Patriarh al Sfintei cetăţi Ierusalimul şi a toată Palestina,
doamne,

46$ TpoGubvă

Și 2hyTtoy adTîis deşăv, ceipevos z05 Kvptov

punere mă închin şi sărut cu umilință
prea-cinstita-Ți dreaptă, rugându-mă de

i.v

Domnul

zi dazătoa

TazEtvoppâvos

?l7565 Xptozod ob arse zi “Te 75

doamne

Hrisant,

Fericirii

Voastre

nostru Isus Ilristos

cu. su-

să păzească

pay: Merzaprărjra Ey Ghoziipep za Apt
zrozwp byeiz, dvoTtpav ss zăoms zepizetelac,
WsTă Tis zoho/poviov. dap.ovijs zi GrepediGsws Tod Gporârav uri Azorohu0d adris

pe Fericirea Voastră, în deplină şi neîn- .
cetată sănătate, mai presus de toată schimbarea, cu dăinuirea întru mulţi ani şi în-

Opâyov sdăatp. 6

“Pău Seaun fericit şi întru mulţi ani.
Sfânta, scrisoare a Fericirii Voastre
serisă la 30 ale lunii trecute am primit-o
cu închinare și, aflând de cea mie dorită
sănătate a Ta, m'am bucurat foarte, pe
care Domnul să Te păzească şi de acum
înainte cu neschimbare.
Am aflat şi cele însemnate, şi mulțămese
Fericirii Tale pentru rugăciunile pe care
mi le rosteşti pentru trecutele şi viitoarele
sfinte serbători, care .mă rog și eu de a

ai RONLSTĂŞ,

Ti. iepăv imtozohiyy 7îs “Yuecs Spa Maz705 zapehliyros Vs pauutm 7pOOzbwŢE6s adefăumy, zi, znpo?opn0sic zi noi îperiy delay ans, bzepiic0%],
îv 6 Koptos Graenpolmn zăv sote Etijs ură
2TOTOY.
"Exvovy vai ză “omuenubăyeze, ari Sd/0pt57G

ptâcr moş mă

zi Mozapiorazi es Bă zăc edyăs 6z0d 27
move wo
Goutvas

îi s râs mapshdoboas pai Ehsvdyiag

Eoprăs,

âs

Gzolac apara

ză mov mayrăvazta 0s6y, ma0s răs Gtemspace căâro Ey vapcie zai Bpvots za 1)
Mazaprdens Tns 0570 zi ăzd /pâyod ai
sic ăhhovs zoobs Eyiaveobs, =ponŢowsns
zis vadis abziis Dyeiac zi m0hb/poviov
G7spswosws sis shy aytbtatoy Gp6yoy.

tărirea, . prea-sfântului

şi

apostolicescului

toate stăpânul Dumnezeu ca, precum le-ai
petrecut în acest an în psalmi și cântări
şi Fericirea Ta, astfel şi din an în an, şi
în alţi mulţi ani, fiind în frunte buna-Ți
sănătate şi îndelungata întărire pe preasfântul . Seaun.
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A

supărări,

am aflat pricina din scrisorile de la Ierusalim pe care le-ai trimes fratelui, sfinţitul
de

Betleem,

Dumnezeu

-

GonOzias -/pijtie: ză rowăra,

de folos,

zi ăumotee 1 păpis ov vă Gwmowus5ăay)
iv Many Gas uă rijy Evăsyonsyny wmoftp-

şi mă întristez mult,

să se îngrijească de
căci de

ajutorul

lui

şi marele

toate cele
Dumnezeu

au nevoie unele ca acestea, şi harul “Tău
de ar împrăștia întristarea Ta cu chivernisirea ce se poatel

YnG1y.
Mo), pai usră Glas, -7055, pară zijy 74
05 mpEyovros, Ehăbomev vai mb Gbyoâizby
păuua, vai e /apiozobuzv mi Maasen ras
tă mby pom0y 6mob Eytdettey. "Efhoxuey vai

Abia,

şi în silă, ieri,

la 27

ale

lunii

hora mby etousy zzharbrepoy sis zd Ypăuua
mb 0169, Ax ăvozobGatus, GEGZOTĂ pL0b =
pati, vă Dzovprljooney Gr mai, ms 6pile vai 1 abrâs 0soasfez, za uio0os eivat
za Ezcatuos* Gus Îusis vă Evaa/oNobueda

de față am primit şi gramata sinodală, şi mulțămim Ferieirii Tale pen:
tru osteneala ce ai arătat. Am dat şi noi
câte cheltuieli ni scrii fratelui, Sfinţitul
de Betleem, şi să fie în știința Fericirii
Voastre.
Tar, în afacerea şcolii, am aflat de Dumnezeu iubitorul 'Tău scop şi mai ales l-am
văzut mai pe larg în scrisoarea de obşte,
şi ni-a plăcut, stăpâne al micu preafericite, să lucrăm ceia ce, cum: hotărăşte Evlavia “Ta, şi răsplată e şi laudă;
dar să ne străduim acum la unele ca a-

sic ză rotmâta

cestea, nu putem,. căci de la 21
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= “O Ooyypefhayias Mnepozins.

32220. — orga,

„llurmuzaki“,

XX,
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20V707:V)5

sis 2055 Gpouubs
-

ale

lui

August până acum sântem cu totul slabi
şi la pat, şi, cu toate că între acestea
ne-am
ridicat şi (la
îndemnul
preaînălţatului nostru Domn) am ieșit întru

întâmpinare

până

la mănăstirea Comana

şi am săvârşit sfânta liturghie în ziua
celui între sfinţi părintele nostru Vasile,
cu toate acestea. nimie n'am câştigat, nici!
nu ni-a

folosit acel drum,

ci mai: curând

ni-a stricat de moarte şi de atunci. tot
spre mai rău mergem, şi sântem chinuiţi

de o slăbiciune peste

măsură,

nici. mân-

când, nici bând, decât gemând şi zăcând,
şi nici oameni nu vedem, nici presenţa
Domnului, nici a boierilor, ca să vorbim ceva despre asemenea lucruri, ci numai atâta nădăjduind, adecă dumnezeiasca
voie, şi de ne-ar imbuna bunătatea ci,

căei abia ne mișeăm! Ci rugăm ca şi de
acuma să avem sfintele-Ți serisori, iar
anii Fericirii Voastre fie cu totul fericiţi!
1718,

Ianuar

28.

Al Fericirii Voastre prea-învăţate evlavios şi smerit rob şi eu totul la poruncile
ale
Tale
- Al Ungrovlahiei Jitrofan.

n

130

"0 &pos Nibgons, 6u.05, meră rs hotie
awyodtac pov, edizfâs ămodetdusvoc râs âflac abrijs edyăc vai edhoţiac, dăozătovra!

Sfântul de Nissa!, împreună cu cealaltă
întovărășire a mea, primind cu evlavie
sfintele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări, să-

Bovhzâs

rută cu supunere preasfânta-li dreaptă.
Și noi ne rugăm pentru întovărășirea Fericirii Voastre, şi mai ales pentru grămăticul chir Alexandri.

7hy

fpueic ebâueda

zavoyiay

abris

zijy cvvosiay

Getây,

Kai

zijs “Vusripac

Mozzaptârijtos, tâlc GE zăy. Yponuorizăy 4dp
"A)etav8p3).

LĂXAV.
1718,

Ghedeon, Mitropolitul Moldovei, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului „despre
egumenul de la Sfântul Sava şi puterea în genere a egumenilor.

April,

Mavapiorare, copozare vai fusreps Ilacptăpa. ris dylas z6hews “lepovoahi, zoi
zăons Tadatorivns, zbpre, mbpte Xpboav0s,
zip “Yusrepay usyiornv Mazapibrrra sbhaîs &ozătoumt.

7
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-- Zefiomdvy ns Ypăuua Ehafoy stă

Prea-fericite, prea-învăţate şi al nostru
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi
a toată. Palestina, doamne, doamne IIrisante, cu evlavie sărut pe prea-marea
Voastră Fericire.
|

-- Venerata-Ţi

rod

p:40u05 rod 6owrărov zaqyovutvov zoă “Atov Eă5fn, 2bp Ilatatov, zai edhafâs 208/0-y

ăs mapueviozove vai

zavoylae

ms

scrisoare

am

luat-o cu

venirea prea-cucernicului categumen al Sfântului Sava, chir Paisie, şi cu evlavie am
primit prea-marile şi prea-sfintele-Ţi rugăciuni; în care-mi serii pentru depunerea, egumenului de acum și ca să aş-

sd/ăs*

sic ră 6zotoy pâs Țpătpe 6tă ziv zarar00ay mod văy “Îjpovptvov mai Or. vă zapactaQoduey vă EX0 6 zponvobuevos zbp Azi
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Ara vai mb ppm Gvvâpoiă vă E04, rd
“oyoporepoy sis rivy Mawaptâenră ns, ai
uâg bz6oyera mă ustă md Ildoyo vă pV9%) METovyTas zâs eivat ewivac, vai ad-

teptim
cu

să

un

ceas

vie proigumenul
mai

de vreme,

chir Daniil
şi

vei

afla,

prea-fericite al meiu stăpân, cum că şi
pe cel de acum îl iubese şi pe cel de
mai nainte îl ajut să vie cât mai iute
la Fericirea Ta, şi-mi făgăduieşte cum
că după Paşti se va porni, spuind că
este iarnă și el e bătrân şi neputincios şi nu e gata; dar, cum am mai spus

zbs eivot, mpohsos ai. &Bovaros pai Băy eta
Srotuos" zl, os 4x0ş Exposiz “i “Ypusrăpa
Mavapt6rnrt, &m6zasa, 05w zăy sizij /wpis
zwoc zpowăosns vă Amt vază rijy 2p05Tai 16.
"Eusic, uzzaporass po Ilarpăpya, spsoBey Ghws G6hov mvevuaziz ans TEzva vai

ca fără, vre-o îndreptăţire să plece după
porunca. Ta.
|
Noi, prea-fericite al mieu Patriarh,
sântem cu totul lui tot fiii Tăi sufe-

2p66vuo! sis zăs zpoozațăs ens, pardă vai
vă EXkfausy mph îzdob val Erspă 26 2pog-

teşti şi gata la poruncile Tale, de şi
am primit de mult şi altele ale Tale

mivnză, 4 0ăy sis ănsrpiOmuey, ete ză 620î0y ZApuradă vă Ejo Th 0v7YXb70G1y, Blrt

venerate, şi nu i-am răspuns, la. care
rog să am iertare, căci causa nu era
din neîngrijirea mea, ci din neorânduielile anului trecut și ale acestuia. Dar,
acum, primind : părinteştele-Ți rugăciuni
şi binecuvântări, n'am lipsit de loc să
ne închinim “lie cu scrisoarea noastră
smerită, cerând iertare de la Tine. Pe egu-
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1 Însuși

sinodicul

Mitrofan

fusese

Mitropolit

patriarhal pentru alegerea lui,

de

Nisa,

de aici, mici

bim, şi de asemenea
În

Bibl.

Ac,

Rom.

şi mari,

pe toţi îi iu-

ne bucurăm de înain-

se află, la data

de 15

Mart

1667,
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rij) apozozijy robe, 0 Gzoto dimhwyă

ăo

tarea lor, cari cu adevărat

ăpăzns, B6rt eivat Entriosto. vai op6vtpot
„di îmiueeis sis mă Gozfrtă ns, al 6 Qsde

6 ăptos vă mode Bloc

val sic md Ets.

dată,

Osozstste abzijs eb'/ai eimozy ue? fn.ăv, lv.

ascultatele
amin. Încă
mir pentru
taţi că te

păzuwv

vrednici

grijă de casele lor, şi Dumnezeu sfântul
să-i păzească şi de acuma, Acestea deocam-

Tadza păy vară rbd zapy, ai 0ă moavăsțiaat pal
Ilpoatz ri saparahobusy vă păs Eetjonre &dizov pâpoy dă mode 2yradda -/ptottavobs, ai
ăs Epouey Goy/bpnaty 6z05 ri îvoyhoăuey.
am, 'Azpihov a.
Tazetvyăs Mnrpozodirns vai zp60vuos 0s-

sânt

de iubire, fiind de ispravă şi cuminţi şi cu
iar

preasfintele

şi

de

Dumnezeu

Tale rugăciuni să fie cu noi,
Te rugăm să ni dăruiești puţin
creştinii de aici, şi să fim iersupărăm.

1718, April l-iu.
Smeritul Mitropolit şi gata la slujbă.

”

„

Ghedeon al Moldovluhiei.

Ledsây Mohâo6ha/las!.

LXXAVI.
Mitrofan,

Mitropolitul

muntean,

către

Hrisant,

despre focul de la Ierusalim şi despre lipsa Domnului,
Npioros ăvtsrn!

Mazapibrare, GOPOTATE vai. pirate

ză-

sp vai Ilorplăpya ris lac z5hsws 'Ispovsziiu. vai zăons Iladatoriyns, mDpts 1bpis Xpbsav0s, iv “Ypertpay cozorărny MawapiOTnTa GOVNAGS TPOGALVĂ vi razet-

vâs acmătoua
Dswevos

piob 69

mod

mi
E

“od

aavoyizy

Snă

1

eţtăv,

Gwmotăvzos

Xptozob

mod

îaempsiyiv &ylavy abrâs
s50vu.0y,

able

veupăv

vopbzijy

pazp6âtoy,

Kv-

orszsty
mois

ai

ăvocov,
ăvabdois
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zip Kopiw ov îi zi ăyadiv za Emo Eos-

zii byeiavy abzis, Gosts Gxempoin adry vai
eie mb Elis duszâztotoy.
"Evo va să omueuobsvaz, za zază 20Nă
e/a posi ai zacpiri ns 'pdoszopia rod
seral. pot învă săs mapehdohozs ayias Tuspas, măs Oaoins mapz/zĂ ză by Gpoy
Bz, „as căs 0:02 wszos Î Mezzapto ns

<n8 39 pote

vai Duos,

05

pai

să

“„pâvov, vai sis ă)ows zo0h)obs Eytabzods îy
bpsia pai coala. Eidoy maparazey vai ci

îvadăgeca Î) Osocsfza abis zepi Tis 72p00veyovoias mopratăs vai zidi tdarpSausy,
za Eraboausy, 6si, as Gpitet va 1) Ma1 Poate în româneşte

Patriarhul

de

Ierusalim,

Hristos a înviat!
Prea-fericite, prea-înțelepte și preasfinte
părinte şi Patriarh al sfintei cetăţi Ieru-

salimul

şi

a

toată

Palestina,

doamne,

doamne Hrisant, la Fericirea 'Ta prea-înţeleaptă cu supunere mă închin şi cu umilinţă sărut preasfânta-Ţi dreaptă, rugându-mă de cel din morţi înviat Domnul
Nostru Isus Hristos să ţie şi să păzească
sfântu-Ţi creştet fără boli, bucuros, sănătos şi “întru mulţi ani, cu asupră-Ți revărsarea
tuturor bunurilor, şi statornice
prosperă, cu îndelungata rămânere şi întărire în preasfinţitul și apostolescul Tău
Scaun şi ani foarte mulţi și cu totul
fericiţi,

Sfânta, scrisoare a Fericirii Voastre cu

închinăciune

laude

am primit-o,

şi

trimes

am

Dumnezeului mieu: pentru

buna

și

mie dorita sănătate a Ta, care să Te ţie
şi de acum înainte neschimbat.
Am aflat şi cele insemnate, şi foarte

mulţămese părinteştii Tale iubiri care mi se

roagă pentru trecutele serbători, pentru care
şi cu mă rog de Sfântul Dumnezeu ca,
precum le-a petrecut în acest an Fericirea
Ta cu psalmi şi rugăciuni, aşa şi din an în
an şi întru alţi mulţi ani cu sănătate și fe-

ricire. Am văzut pe lângă acestea
spune Evlavia 'Ta cu privire la
ce

a

fost,

şi ce
focul

lăcrămatşi

am

spune şi Fericirea

'Ta,

şi iarăşi

plâns că, precum

am

1718,
15

aşteptând pacea.

April.
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1, motoc wâs robe Tp.âs; Topa Eraoros Ti;
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Alfwyras Guus
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eivaL &
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Eoxt-

zacay, vai adră pă Bvorohiay ebplorover!.
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zâv &ploy adzie sdyây, vai vă pezarpâtm să
)vzmpă sis ediouiay, mai ZAzitouey ză vă
âzofody ză mpăvuaza sis zi zpibzr]y ad%6
ozăsty. Ilapazadă 55 vai zăhy vă ăttwdâ zâv
zayluoy pan ăzy pai 2BOGTAȚpĂTOY 13
ai Oi */p6y0! abis sinea zapă Osc5 zăuzoo. pai mayswzv/sic.
1718, 'Azgpthlo» 15.
“O âpos Nobsons edhalâs mai Govhzs
ăozățezat zi ylay abris Gstiăy- hale za
î Ilovoo!6*s zov ij Gvozbyliay mob zohaviwoysac Fi Tb407 760.

acel

loc;

e

acum

în urmă, când

cel-mai ucigător din rele, arzând de foc ca
într'o aruncătură de ochi şi a întristat
sufletele și ale străinilor şi ale celor de
acolo.
Poate însă ca acele ce nedreptăţese multe
sânt, iar cel nedreptăţit nimic. Deci trebuie
să ne supunem poruncilor dumnezeieşti
şi să suferim nobil cele de la Dumnezeu,
cum ne-au învăţat credincioșii (?), căci,
zice Domnul, un fir de păr nu va cădea
din capul vostru fără voia Tatălui vostru
care este în ceruri.
lar că e nevoie ca fiecare să-şi ridice
căsuţa lui, aceasta nu 'se poate altfel decât,
cu ce?,: Prea-mare nenorocire şi. nesuferită

"lows 65 mă uây &âobyra mod, mb 65
dvmobusvoy 0033 Ey. “Imeluety oby 6si: moie
Oelote mpocrăyuac! vai wâpety ebyevăs ră
zapă Tod 0305 zobe ebos5o0dyras E3t5ă/0nusv,
m Op!s, wnoiy 6 Koptos, ob meosirat E7 rijs
buy

loveşte

cu adunarea tuturor, a suferit pe neașteptate

mohozbhovs zarmâpouie, 1jâm Tehsvtoioy, £y
Ti) avyedsbaost mây zdyruy, ăvelziorus zizovds
ză Vavactuizazoy TÂ)V ZA, TDŢĂ PATAAAVOsic a:/s5by Ev fozii &pOxhuod mal Wopâs &Îbznos mai EEvoy xi Evroziwy.

mewvadâs

dumnezeiască

vrednice de mirare cum acel loe păzit de năvă-

ms

siliți

oamenii,

şi-au acoperit colibile cu papură,
cu greu se află.
|

acel

loc,

de care

fiind

şi aceia

Spui Fericirea 'La că ai seris prea-înăle

țatului nostru Domn să se îngrijească
de cele pentru ajutorul Sfântului Gheorghe,
împreună cu prea-cinstiţii boieri, pentru
care ni orânduiești și nouă să vă pornim.:
Şi cu adevărat avem această neapărată
datorie toţi de obşte, să lucrăm împreună
pentru sfântul şi de viaţă primitorul Mormânt; dar pe cine să-l pornim sau cine să
ne asculte pe noi? Acum fiecare-şi plânge
nenorocirea, şi mai ales că lipseşte şi
prea-înălţatul nostru Domn, şi acuma puţin
câte puţin stăpâneşte toată tulburarea.
Dându-ni însă Sfântul Dumnezeu buna

întoarcere a Înălţimii

Sale cu nădăjduita

pace, de sigur nu voiu lăsa nefăcut ceia, ce
pot face; căci datoria mea e ca în toate.
să împlinese poruncile Fericirii Tale după

puteri; și de ar da prea-bunul Dumnezeu
să ne miluiască prin sfintele-Ţi rugăciuni
şi să prefacă lucrurile triste în fericire, și

nădăjduim iarăși
la

cea

d'intâiu

iarăşi să mă

să se întoarcă
stare a

învrednicese

lor.

Ci

lucrurile
Te

rog

de prea-einsti-

tele-Ţi serisori şi porunci, și anii "ăi fie
de la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul.
fericiţi.
„1118, April 15.
Sfântul de Nissa, cu evlavie şi supunere „sărută mâna-Ți sfântă; plânge şi Prea-:
cuvioşia Sa nenorocirea care i-a tulburat
soarta,
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Tis “Yuszâpa s Mozapoznzos sazevbs â05-

sic el râs mpoBTaţăG ras
“0 Obyypofayias Mqzporvăwns.

)0s zavtozivbs

AL Fericirii
runcile 'Lale.

"Pale smerit

7 Al

cu totul la po-

Ungrovlahiei AMitrofan.

LĂXAVII.
Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre

retragerea demisiei sale pentru

motive pe

care

nu

le

poate

spunc, arătând

şi

întreaga sa carieră.

Qess!

Cu Dumnezeu!
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peabtovzes, ed/apiszws Esta, <î deozottri
adTîisGou foi, zi izemăctaz vă ueiyo sic
75 0pâvov oo îs 05 Gobhzza zh G5rua
205 0205. “Ouws, Biozoză 09, 70570, 620
Exagantvibia19 vă aduce apara, 059/ azhăs
zi os Ezoe mb tcroâcny, dă tă zi
aiziny 89y6fousvos, dz d 6tă vă Îsiow patSvya sis z05to zh p.tGovy (95 Gpy.03b72p0Y, 35
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“+ Prea-fericite,

prea-înţelepte

și prea-

sfinte părinte şi Patriarh al sfintei cetăţi
Ierusalimul şi a toată Palestina, doamne,

doamne IIrisant,

Fericirii

Tale

cu supu-

nere mă închin și smerit sărut prea-sfânta
şi de har izvorâtoarea-ți dreaptă, rugându-mă de prea-bunul Dumnezeu să păzească
şi să apere sfântu-Ţi creştet fără boli, bucuros, sănătos și cu viaţă lungă, cu a toate
cele bune revărsări şi necontenit fericită,
cu întru mulţi ani rămânerea şi întărirea
preasfântului şi apostolicescului Scaun, în
neîntreruptă dobândire a celor dorite, întru
ani foarte mulţi şi în totul fericiţi.
Venind iubitul frate Sfântul de Betleem
ni-a arătat un pitac al Fericirii Voastre,
care de-a rândul ni-a. făcut ştiută desăvârşita-Ţi sănătate, şi am mulţămit sfântului

Dumnezeu, care Te-a mântuit. Am primit
apoi şi sfatul “Tău folositor și stăpânese,
unde prin binecuvântate pricini ne călăuzeşti; şi deci, aplecând şi prea-înălţatul
nostru Domn la acea părere, pentru că nu
se află faţă potrivită, şi ca să mai lipsească
şi pânditorii, bucuros m'am supus stăpânescului ' Său sfat şi m'âm hotărit să rămân la Scaunul mieu până va fi voia lui,
Dumnezeu. Ci, stăpâne al mieu, aceasta,
că m'am pornit să fac paretisis, nu uşor şi cum sa întâmplat am făcut-o, ei
împins de unele pricini, de care ca să
scap am alergat la acest mijloc ca mai
potrivit, pe care dacă ar fi acum să le
înşir,

nu

e

vreme;

binevoi Sfântul
într'acoace, vei

ci,

când

totuşi

va

Dumnezeu şi vei veni
afla acestea toate din

gura mea.
Erau

adecă

în

pitac

s'a întâmplat

şi

aceste

de

m'am

curinte,

că

înstrăinat

pe iine şi pe nepotul mieu de la metania mea, şi a fost pierzător exemplu şi la cei de: pe urină; şi de sigur

1718,
August.
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dă vă

socotinţa celor mulţi poate că astfel judecă, dar eu .adue înainte ca judecător
fără părtenire buna părere și conştiinţă a
Fericirii Voastre, care ştie gândul mieu
şi pricinile, și să gândeşti dacă am vânat
eu să urmăresc şi să 'mă amestec în astfel
de învârteli şi să mă înstrăinez de la metania mea.
|
E vădit că prin votul de obşte al părinţilor am venit egumen la Cotroceni, şi,
de mi-ar fi fost pe voie, nu m'aș fi dus
de acolo decât ca să plec la metania mea;
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Său, GAY 0brws &vshziozus Eneyâyero: ars
îi îs, îi obpav60sy, 3 25 duzpriay pov
75/07, 05% o0ida. ss uivoy Exiorarat:
27 68 uapebpoua mb &voud ov md zxyăpoy Ga ch zo!0dzoy etdoziunuz Ei vapBiay

ob 00% Gv$âm ei 83 Qsăs Govhrbsic 25upijcaro, oi o0t55 pina,

ed/aptată

re

âv-

part abto5. AP Gov zodzo, si vai Gcbuast
siui wepxzpooutyos sijs uscavolas pov, dA
oby vospăs vi azi) Voi) vai vapla apă
zoyyăyo,

7ai

zhsioy

măytoy

Ezoziaca

vai

neapărata mea

nese; însă

iarăși

sa

nevoie

am paretisit

întâmplat

şi m'am

întors spre Constantinopol pentru nevoie,
unde câte şi ce fel de lucruri s'au meşteșugiit contra mea nu-Ți sânt necunoscute Feri„cirii Tale; căci puţin a lipsit să ni pierdem
şi viaţa. Între acestea s'au pornit mulţi să

mă fae episcop [de Hierissos) şi de Sfântul
Munte, ca să înceteze seandalele, dar nu
mi-a plăcut nici într'un chip. După aceia,
scriindu-mi cel fericit răposat Constantin
Voevod, am venit şi fără voie iarăşi în
Para-Românească; apoi după nu multă
vreme m'a cinstit răposatul cu dumnezeiasca, vrednicie a arhieriei; iar, Domnia
acelui fericit isprăvindu-se şi altul primind
Seaunul, a venit şi Fericirea Voastră din
Moldova într'acoace, şi Te rog să-Ti aduci
aminte că, oare de când Te-am salutat, n'am
cerut stăpânescu-Ţi sfat, şi m'am hotărît
să vin cu Tine şi să merg la mănăstirea,
mea? Jar Fericirea “Ta mi-a răspuns că
nu e de folos să mă retrag, şi nici nu
e nevoie; am rămas și atunci de la scopul mieu. Şi, ca să nu întind vorba fecărind de lucruri ştiute, la urmă mi s'a
întâmplat şi această povară a Scaunului
Ungrovlahiei, lucru de care nici n'am visat,
nici n'am gândit la el, nici daruri n'am dat,
nici mijloace n'am întrebuințat, nici prie-

teni n'am

folosit, ci așa peste

aşteptare

s'a întâmplat: de mi-a căzut asupră, ori din
pământ,

ori din cer, ori din greşelile mele,

nu ştiu, numai Dumnezeu singur o ştie; iar
eu mărturisesc numele lui cel preasfânt
că o astfel de ambiţie în inima mea nu
şa. ridicat; iar, dacă voia, lui Dumnezeu mi-a
a dăruit-o, nu ştiu din ce păcate, mulțămese
numelui Lui. Totuşi, cu toate că eu cu trupul
sânt depărtat de metania mea, dar cu mintea
si cu sufletul însuşi şi cu inima sânt de faţă,
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şi mai mult decât orice m'am ostenit şi mă
ostenese până la ultima. mea suflare cu vorba
şi cu fapta pentru mănăstirea mea, și marele
Dumnezeu, care ştie cele ascunse, să mă
ierte şi să-mi fie îndurător, căci nu pentru
încântare sau glorie trecătoare m'am dat
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Al Fericirii Voastre
totul la porunci

)os za

Gus

Cât despre ne-

potul mieu, n'am nicio vină, căci voiu
avea, de martur nemincinos în viaţa viitoare fericitul suflet al răposatului bătrân, preasfântul Patriarh chir Dosoftei,
cum că mult l-am îndemnat să plece
la metania lui, şi i-am dat şi cheltuieli,
dar, dacă n'a vrut, ce era să fac? În
această privinţă, el e de vrâstă și să răspundă; iar eu mă rog mult și simplu pe
Sfinţia Ta să mă aibă iarăși în cea de mai
nainte bunăvoință şi dragoste și să mă cunoască al ei prea-mie rob, căci sânt cu totul
lui tot închinat la poruncile Tale..
Am auzit că ai de gând să vii într'acoace după nu unult timp; şi m'am bucurat
mult; rog deci pe Sfântul Dumnezeu să Te
aducă sănătos şi neatins de vre-un lucru
protivnic, şi să mă învrednicească a-Ţi
săruta preasfânta dreaptă. Ci mă rog să
am şi sfintele-Ţi scrisori spre vădirea doritei mie sănătăţi a “Tale, ale cării preasfinte
şi de Dumnezeu ascultate rugăciuni să-mi
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Mitrofan,

Mitropolitul
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de

a se

muntean,

face

către

FHrisant,

Patriarhul

din Cernica o stavropighie

de

Ierusalim,

a Alexandriei,

cum

i se cere,
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sfinte stăpâne, părinte şi Patriarh al cetăţii
Ierusalimului și toată Palestina, doamne,

doamne

Hrisant,

Fericirii Voastre

supus

cu evlavie mă 'închin, și smerit sărut
dreapta-Ţi sfântă, rugându-mă de preasfântul Dumnezeu să te ie pe Sfinţia
Ta fără boli, bucuros, sănătos şi în lungă
viaţă, cu a tuturor: celor bune revărsare,
în necontenită fericire şi cu îndelungata
rămânere şi întărire în Scaunul “Tău preasfânt şi apostolicese, în prea-mulţi şi cu
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totul mulţămiţi ani, împreună cuu dobândirea celor dorite.
Două sfinte şi venerate scrisori ale Fericirii Tale cu plecăciune le-am primit şi,
aflând din ambele dorita mie şănătate a
Ta, foarte m'am bucurat şi am mulţămit

foarte lui Dumnezeu Sfântul care 'Te ţine,
pe care şi de acum înainte Îl rog a te
păzi neschimbat. Am cunoscut şi cele însemnate, din care unele ca răspuns la ce
am scris eu mai înainte, pentru care nu

trebuie ca din nou să flecărese și să supăr
auzul Tău sfânt. Într'una din scrisori însă

era cuprins un lucru, care după cererea,
prea-fericitului Papă [de Alexandria), în
răspunsul din Sinod al preasfântului nostru
domn și stăpân, Patriarhul Ecumenic, ni
sa părut bine rânduit; pentru care și
sfânta mănăstire de aici zisă a Cernicăi,
care s'a și făcut, cum s'a auzit, stavropighie patriarhicească a Scaunului ecumenic
al Bisericii sfinte a Alexandrinilor și a

Papei care stă în acel Scaun, domnul Samuil, a fost dăruită Seaunului Alexandriei
cu toate moşiile ce i se cuvin, aşa ca să
fie şi să se zică de acum înainte stavro-

pighie a Alexandriei, şi metohul bisevicii Zlătarilor; pentru care s'a dat și

mat măyzas roobrobs sivat oîos Zori al ad-

gramată pecetluită, întărită cu blăstăme,
în care și Fericirea Voastră a, iscălit
în numele Sfântului de Alexandria, şi
acuma îmi cei să iscălese şi eu şi să,
lucrez pentru ca să se facă hrisov domnesc. Şi, de sigur, stăpâne al mieu preafericit, cu binefacerea şi mila lui Dumnezeu imităm noi, oamenii, ce e dumnezeiesc, căci El e milostiv şi darnic şi
vrea ca toți să fie așa cum e şi el;
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mare nenorocire. Dar, stăpâne al mieu,
Fericirea Ta ştii foarte bine, şi peste
orice altul, obiceiurile acestei 'Ţări, şi
cunoşti părerile şi gândurile tuturora: 'Te
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Scaune? Care aceasta nu numai că ni
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meni, şi, mai ales că sântem străin, şi,
dacă ne-am apuca a face ceva, nu putem, căci n'avem nicio voie. ȘI, în puține cuvinte, ce vorbim şi ce scriem e
către cine ştie; stăpâne al mieu, aici e
Domn, aici sânt boieri, şi lorli sa dat
voia, şi, de ar vrea, nu numai Cernica să o
închine oricărui Seaun pot, dar şi toate ale
Mitropoliei; iar ca eu să fiu începutul şi pri-
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ca aceasta de neobișnuite,

ferească, Dumnezeu, Ilristoase împărate. Să
se însemne şi aceasta că, adecă, dacă sar
primi zisa mănăstire ca stavropighie patriarhicească, ceia ce până acum nu ni
e cunoscut, spun cei de aici.că poate
Scaunul patriarhicese să închine venitul
anual, dar nu şi toate veniturile; căci
altfel Hurezul fericitului Constantin Voevod, ea stavropighie şi el a Scaunului
Ecumenic, vre-odată poate fi aficrosit la
la vre-un

Scaun

cu

toate cele dintr'însul;

care lucru dacă ar avea cea mai mică socoteală, să o judece chibzuinţa Ta stăpânecescă. Ci, altfel, mă rog de stăpâneasca-i
vrednicie să mă ierte că nu mă amestec
la astfel de trebi încureate, căci n'am nicio voie. Iar,

când

_întracoaee,” ne

vei

vom

veni

întâlni,

Fericirea Ta

şi

Dumnezeu să vie atunei la capăt;

să

dea

iar de

la mine, ca unulce n'am putere, nu se
așteaptă vre-un ajutor. Ci mă rog să am
şi de acuma veneratele "Tale scrisori, vădindu-Ţi buna sănătate; ale cării preasfinte şi de Dumnezeu ascultate rugăciuni
să-mi fie ajutătoare în viaţă.
1718, Octomvre 7.
Al Fericirii Tale smerit rob şi cu totul
la poruncile "Tale

7 Al Ungrovlahici Ilitrofan.

LAXXIA.
Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre
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“- Tâ uazapiozăte vai cozozăzen Îlzip:ă5/m
275 &yias î6hsws “lsgovszhiu a 2ăsTs
Ioeszirns, oaie, zbzip Noosâv0o, <a
2 Noto spocabrre masi, TIS Îi 29cedeizs Si) CON 25040703 1 7)
39220. — Iorga,

„Hurmuzaki“,

XĂ.

<- Prea-fericitului şi prea-înţeleptului Pa-

triarh al sfintei cetăţi Ierusalimului și
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sărutarea cu evlavioasă poftă şi aplecare
în genunchi a sfintei drepte.
Nici auzind, nici aflând cera din cele bune
auziri de care eram deprinşi a ne bucura

despre închinata Ta Fericire,
sosirea într'acoace

de şi prin

a, curierului Domnului

s'au făcut mai des din ambele părţi călătoriile, adecă din 'Ţara-Românească și din
Andrianopol,. dar nu pierdusem nici puţină

nădejdea de a căpăta [serisorile]

de care,

cum se cuvine, trebuiasă ne bucurăm, socotind că prin aceasta ca o înlăturare a
tristeţei le trimeţi din a ta părintească
iubire. Ne-am gândit deci să gisim mângâiere din cartea ce o avem în mâni, pe
care în boala trupului ni-a dat-o bunătatea,
lui Dumnezeu, care îndeplineşte cererile cu
bune dorinţi. Și deci cu aprinsă râvnă şi

mână care tremură încă de boală seriindu-Ți,
cu această scrisoare a noastră supusă sărutăm cu nevrednice buze urmele Fericirii
Tale venerate, rugându-ne, nu după graba
noastră, căci Smerenia Noastră n'o îngădvie,
însă mar şti că noi cunoaştem ale tale,
să ni triineţi [scrisori], ca să ne uşurezi şi
de griji şi să ni umpli inimile de o bucurie de care nu sântem vrednici, şi să ne

faci a lucra, cu bună aplecare la îndreptarea
cărţii, pentru care avem nevoie şi de rugăciunile Tale părintești. Nimie nu e mai sănătos decât răspunsurile la deosebite scrisori,

aducând 'asămănare (?) cu prototipul,

nu

pe lângă altele, dacă nu și acum (ic),
căci în cartea, ce este la noi a sinoadelor
ecumenice și locale îndreptăm numeroase
greşeli ale canoanelor, dar în tipar ne

folosim de toate canoanele din carte, pentru
că în acea carte sigură să se ştie adevăratul
număr, care: al cincilea sau al treizecilea,
şi pe urmă celelalte, număr care în şirul și
rânduiala canoanelor ce avem nu e același.
Dar şi lipsa de sintaxă, şi în cele așezate
chiar toate fiind nare, adesea ni scapă şi
ne silește a o lua de la capăt, ba chiar și
unele rubrice ale capitolelor sânt greşite
şi chiar în tabla din această carte a toată
lumea şi minunată şi, ca să spun adevărul,
stilul evlaviei e de îndreptat, și toate
cărţile a toată lumea, şi astfel a se apuca
de corecturi. Cât rămâne la mine şi
râvna mea pentru carte, cu nădejdea lui

Dumnezeu
cărţii şi să

sper

[a da] o aşezare

se vadă

tabla

mult

bună a
muncită

a lui potrivită în toate privinţile pentru
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ochii iubirii Tale părintești; iar cele mai
de nevoie se vor face în tipar, care acum
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multe feluri virtutea cărţii, mai ales înțelepeiunea cu privire la cele dumnezeieşti şi omeneşti
a autorului. Pentru
aceia răbdăm cât putem greutăţile, care
sânt grozave şi laborioase, dar nu întree
plăcerea sufletească ce ni vine de la acea
carte, pentru care şi. nădăjduim a pune
capăt bun cărţii, sprijinindu-ne pe părinteştile rugăciuni ale Fericirii Tale de
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27.

Al Fericirii și Iubirii
serv gata și rob supus,
monahi smerit

'Tale părinteşti
cel între iero-

Mpopăvqs.

Mitrofan.

XC.
Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre
deschiderea şcolii cu Gheorghe

Qz6s!

Cu Dumnezeu!
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Prea-fericite,
prea-învăţate
şi preasfinţite părinte și Patriarh al sfintei cetăţi
Terusalimul şi a toată Palestina, doamne;

zii “Ypectpay Mawaptârnza

şi să păzească pe Fericirea. Voastră fără
boli, bucuroasă, sănătoasă și întru mulţi
ani, cu a tuturor celor bune revărsare, şi
necontenit fericită, şi cu îndelungă rămânere şi întărire în preasfântul și apostolicescul Tău Seaun în curs de mulţi ani:
Sfânta și prea-einstita scrisoare a Sfinţii Voastre am primit-o cu plecăciune și
multă bucurie, prin care şi aflând de buna
şi mie dorita sănătate a “Ta, m'am foarte
bucurat, trimețând laudă Sfântului Dumnezeu care Te mântuie și Te păzeşte, ca
să 'Te urmărească și de acum fără sehimbare. Am cetit și cele scrise înlăuntru, și
foarte mulțămese Bunăvoinţii Tale de stăpân pentru rugăciunile ce mi le dăruieşti
pentru noul an, care mă rog să-l petreci
Fericirea Ta, ca şi alţi mulţi pe urmă, eu
sănătate și în stare pașnică. Cum că ai și
Fericirea Ta multe împrejurări, cred, stăpâne al micu, şi nici noi nu sântem cru-
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de Trapezunt.

doamne Hrisant, pe Sfinţia Voastră smerit o salut şi sărut cu toată evlavia sfânta

şi prea-einstita Ta dreaptă, rugându-mă
de Domnul Nostru Isus Hristos să apere
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ci le

trivă, şi numai -Sfântul Dumnezeu prin
sfintele-Ţi rugăciuni să facă aceia ce le

Voastre,

pentru care rugăm pe sfântul Dumnezeu
să ne învrednicească a o primi după dorinţa noastră,şi să sărutăm dreapta-Ti de
stăpân. Dar mă rog să am şi pe urmă

05 zi

[serisoarea]-Ti - venerată

cefăcut6y rns sis âijhw-

ris zohozodirov us! 5ystac re, 1je ai

pentru
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şi de Dumnezeu

ascultate

găciuni să-mi fie în viaţă.
1719, lanuar 18.
Al Fericirii Voastre smerit
totul la poruncă
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serv și cu

Ungrovlahiei Jitrofan.

XCIL.
Mitrofan, Mitropolitul

1719,

pre numirea ca Domn

muntean,

către Hrisant, Patriarhul Icrusalimuiui, des-

şi gândurile lui Nicolae Mavrocordat.
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Cu Dumnezeu!
Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfinte
stăpâne, părinte şi Patriarh al sfintei cetăți Ierusalimul și a toată Palestina,
doamne,

doamne

Hrisant,

mă

închin

sme-

rit Fericirii Tale şi sărut cu evlavie
sfânta-Ţi dreaptă, rugând pe prea-bunul
Dumnezeu să ţie şi să apere pe Fericirea “Ta fără boală, bucuros, sănătos
şi întru mulţi ani, eu a tuturor celor
bune revărsare, cu rămânerea mulţi ani
și întărirea pe sfântul şi apostolicescul
Tău Scaun în ani prea mulţi şi cu totul fericiţi.
|
Două cinstite şi sfinte serisori ale Sfinţiei Tale cu închinare le-am primit, şi,
din ambele

aflând

de

dorita

mie

sănă-

tate a Ta, peste măsură m'am bucurat.
Am cunoscut și cele de pe urmă bune
solii despre înaintarea celui de Hristos
iubitor al nostru Domn, domnul Jo Nicolae Voerod, şi la Scaunul Ungrorlahiei;
care această solie foarte şi nespus m'a
bucurat, şi din adâncul inimii am preamărit

pe

Dumnezeu

care

ma

bucurat
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prin înaintarea Domnului: şi binefăcătorului micu; pentru care nu numai mulțiimese foarte Fericirii Tale pentru această neasămănată veste, ci mă rog de
a toate stăpânul Dumnezeu să: păzească
pe Înălţimea Sa mai presus de toate
cursele și să ne învrednicească în grabă şi să întâmpinăm pe Strălucirea Sa
cu toţii, împreună cu Fericirea Ta, şi
să serbătorim purtătoarea de viaţă Înviere.
Cum că vine Înălţimea Sa cu iertarea
totală a celor petrecute şi cu prea-creştinească bunăvoință, aceasta şi înainte
de scrisoarea Fericirii Tale şi aÎnălțimii Sale am spus-o, și am vestit-o, şi
i-am asigurat nici să se gândească la
cele ce nu se cuvin de la Înălţimea Sa,
ci mai
curând să aştepte bunăvoință,
îngrijire, cârmuire de la iubitorul de
Ilristos Nicolae Voevod; ne-am gândit
mult la unele ca acestea şi la altele ascmenea şi ne-am sfătuit, dar ştie bine
înţelepeiunea “la cum e ohlocraţia: aici
şi, fiind toţi nestăpâniţi şi neîncereaţi
în cele vechi, lipsind cei încercaţi, fiecare şi-a întărit gândul său propriu, pu“țini gândindu-se

de

oare

ce

la

folosul

nesfârşita

comun.

Însă,

înţelepciune

a lui

Dumnezeu a ales din nou pe Înălţimea

Sa,

fie de o mie şi de zece mii de ori slăvită.

Căci nădăjduim ca toate să vie în bună
stare prin" prea-înţeleapta cârmuire a bunului Domn; și, dacă vre-o câţiva mici
la suflet se tem pentru o datorie veche,
mărinimia Înălţimii Sale fi va înştiinţa
pe toţi, aşa sânt sigur, şi sufletul mieu,
și inima mea, şi conştiinţa mea mi-o
mărturiseşte; căci Domnii cei împodobiţi
cu evlavie atunci mai ales se grăbese a
face bine supușilor, când, suferim de la
dânşii ceva nevrednic după împrejurările
vremii, iarăși de la Dumnezeu se întărese la stăpânirea, lor, ştiind bine că
nevrednicia acelora nu pătează nici propria stăpânire, cât li aduce lor, pentru cele ce le-au făcut, căinţă. Având
aceste siguranţe, spun la toţi şi îi rog

să

aibă

pe

Înălţimea

Sa

bun

primit,

iar Sfântul Dumnezeu, care toate le face
şi le întoarce spre folos, să dea înţelegere, minte, bunătate şi mărinimie minţii mari a lui ca să cârmuiască această
ţară mult păţită cu buna voinţă a su-
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nile 'Tale sfinte cu noi.
1719, Mart 12.
Al Ferieirii Tale evlavios
totul la porunci.
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“+ Stăpâne al mieu prea-fericite, văzând
aici miserabila, stare a “Țării și lipsa supuşilor şi multele și feluritele nenorociri

ale acestui loc

de

multă

suferință,

îmi

vast a yrsb0sy oi ăppotse - Ghdo zi
oi Evcâmoto. DEXovy pet &vsv ăp-povrias re

pare că e mai de folos să vie PreaÎnălţatul nostru Domn cu oamenii lui
necesari, şi nu cu orice fel de oameni,
şi cu mulţi; cari venind aici, de sigur
toţi vor cere dregătorii, şi de aici boierii români și localnicii vor rămânea, fără
slujbe şi. departe de Curtea domnească.
Pentru care, dacă hotărăşti Sfinţia Ta,

z6pbo ris Tjreuonzis abhâs. Ai

ca unul

care cunoşti

cesteia,

şi

Tep0y za ncpzehtatepo

vă EX0m

5 “Twms-

zazos “îjuiby Adbzyrns pă robe Gvayaaiovs yOpuzovc rov, pai dut pă zd0s stâovs dv0pzovs, ai. pă moobe: oi Goto. îp/dusvot
66, sfata oi mâyres 05)ovy yopsbo uptsn-
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1 Yusripa
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6zotoy

“Arne,

e

'Ţi

se

obiceiurile ţării

pare

bine,

s'o

a-

aduci

7wbotms tâv E0âv rile rtăpas zabens, vai ris

înaintea,

avi, ebhoyoy, vă ză ăvartpm sic “Ybmhscn=

şi

165 Tov 4ă

va părea de folos să se spuie aşa un
cuvânt, tăcere şi nimic alta. Noi o spu-

rpâzovy

sbuoproy

3

si 68 sa ua Căv Tis
&
î 3

Mart.
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„Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre condiţiile în care ar fi bine să vie Nicolae- Vodă,

“Du
“De

1719,
pe la

ovi

s Ados, sosi)

“zac o eroul

77

dpudtov'

avp.pă p07
vai DY

dă sd Eyaăptoy
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&O.
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Înălţimii

potrivit;

iar,

Sale
dacă

cu
iarăşi

chip
nu

frumos
i

se

nem pentru iubirea ce o avem față de
Înălțimea, Sa, şi din buna voință faţă de
supuşi, şi lăsăm toată judecata vorbei de

faţă

la

chibzuiala Ta, dacă

e de

folos

a o aduce. lar, de nu, să urmeze cea
mai respectuoasă tăcere, Şi iarăşi sfânta-Ţi
rugă cu noi.

ca

XCIII.
Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre chivernisirea ce ar merita-o psaltul Panaiotachi.
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010570, 2apXHXNGDUSV 449 vă Thy GVSTIIGNZE
sis rdy Vrpmhisază (DL Adds âz05 vă
s5pm zi abzăs 'utupăv zofEprnst od Gznziov ov. 0ăzo Bs6usdz, ai 55 xy
ad-

- Stăpâne

mă închin
dreapta.

Toţi

al mieu

şi sărut

prea-fericite, şi

cu

evlavie

la
Mart,

iar

sfânta-fi

cei ce au venit aici în 'Ţara-Ro-

mânească niciunul n'a rămas nechivernisit,
numai fiul Tău sufletese chir Panaiotachi
grămăticul nu a putut să se pricopseâscă
şi să capete şi el ca alţii. De sigur, dacă
l-am fi eunoseut rău cheltuitor, l-am învinui ca vrednic de învinuire şi de toată
mustrarea; dar săracul, cum l-am cunoscut,
e creştin bun, evlavios la cele dumnezeieşti,
bisericos; l-am pus psalt la biserică; ne-a
bucurat să aibă rugăciunea “Ta, și pentru cântările sale şi pentru cetirea sa;
și a avut chivernisire mică a casei sale.
Acum, dacă prea-bunul Dumnezeu va binevoi: să te întâmpinăm, odată cu PreaÎntilţatul nostru Domn sau şi înainte de
Înălţimea Lui, căci aceasta e de folos,
să vii mai înainte, pentru multe chivernisiri, nu e vorbă că toate vor veni
la bun capăt; dar, dacă greșelile mele şi
greșelile lui vor aduce vre-o piedecă a, venirii Tale, ceia ce ne rugăm de sfântul
"Dumnezeu să nu lase ca să se întâmple
aceasta, ne rugăm să-l sprijineşti la Prea-

is sai sinszy us 69.

Înălţatul nostru Domn,

care să afle şi el

o chivernisire oarecare a casei lui. Așa ne
rugăm, iar preasfintele-Ți rugăciuni fie
cu noi.

XCIV.
Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Patriarhul Ierusalimului Hrisant, despre
scrisori primite, bolile lui și greşeli în cartea ce tipăreşte, adăugând o cerere de
cerneală neagră de tipar.
Ti
“Tuzzăgay Go zuzâz
2posz5râzi
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Os i Gita abzis stăy,

Mă

închin

cu

supunere

Fericirii

Tale

închinate; prea-învăţate, şi părinteştii iubiri, sărutând cu dor și evlavie sfânta-Ti

dreaptă.

“* Am primit două

scrisori venerate şi

prea-cinstite ale părinteștii Tale iubiri,
scrise: una din Adrianopol, 20 Iunie, cealaltă de la Constantinopol, 22 Iulie, pe

cea

d'intâiu

la 26 Iulie și pe a doua la

1120,
2 August,
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35 zi

vapor
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abzote ysypauntya vai 1josie bzip zây
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200)

odpănoy

2

August,

z0tnuz,

2uwljsbqv zob 'Azosz6hov )5yovyzos: „Eysvuiny
zoie ?lov5ato!s os ?lobâaios, mai role 0vduots

cunoscând

întoarcerea

din

nezeu care Te-a ţinut sănătos laudă cu
lacrămi aducătoare de har, ştiind câte greutăţi urmează călătoriei.
|
Dar,

Ey

Eni

şi,

călătoriea părinteştii Tale iubiri la Constantinopol, am ridicat către sfântul Dum-

în

urmând

ele şi

cu cetirea toate cele serise

bucurându-mă

pentru tot ce e

făptură pământească (și cât despre mine)
cerească, mi-am adus aminte de Apostol
care spune:

„am

ajuns la ludei

ude,

şi

ăvomos, Evvonos 85 Ey Nptocâ“, ao ză Et,
Kai „pda bus Emoroa, âv â 47 Îtăral fo

la, cei fără de lege fără de lege și eu, dar
cu lege în IIristos“, şi celelalte. Şi „lapte

uty ră vuenziptat, dida

vouă am dat,

Ţ&n, Th În

“î) zarptiij 000 &-

prin care se şi înving nouă

biruinţile“, ni-o dă părinteasca Ta iubire,

DoTEpnpz 5 Tic cidizas 7

împlinind lipsa noastră ca un părinte iubitor
de copii. Dar să 'dea Domnul Dumnezeu
să mai văd cu însişi ochii miei părinteasea 'Ta iubire, care ne-a iubit şi ne iubeşte până la capăt ca Domnul pe ucenicii
săi; căci adevărata iubire a iubirii 'Tale
părintești, ajungând oarecum legătură a
sufletului în trupul mieu, a trecut peste
suferinţile mele ucigătoare, care-mi adue
înainte moartea; şi de-ar fi ultimul din
acestea patima brâncei (ceia ce sar tălmăei erisipel), de care cea d'intâin serisoare a iubirii Tale părintești ne-a găsit
cuprinși, iar. a doua ne-a zăborit a Ţi-o şi

pots &moorzhecây GtsvepȚây ebloptâ zis za

trimete pentru laudele mari în amândouă din partea părinteştii Tale iubiri.
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2 legi xafmxâvtwy

a lui Nicolae Mavrocordat,

„Câteva greșeli sau făcut în tipărirea
cărţii, dintre care, câte strică sintaxa şi

înţelesul, caietele trimese până acum le au
îndreptate în afară de foi. Dar pentru în-

dreptarea mea

n'a lucrat

preotul,

ci cel

pus pentru corectură. A suferit pentru
aceasta la noi: şi cele care au venit de la
preasfinţitul de Betleem, şi destul a fost
cinstit de către prea-învăţatul și preaînălțatul nostru Domn, dar ni-a dat nouă
osteneală; de oare ce toate colile tipărite,
şaptezeci şi: două la număr, bănuindu-le,
le-am străbătut cu cetirea, și, făcând adunarea greșelilor, am hotărit să se dea în

tipar la capătul cărţii: căci pe seurt toate
ale tipografiei tebuie să le ştie prin noi la

un loc părinteasca-Ţi iubire; ale cării fericite, de Dumnezeu ascultate şi părintești rugăciuni fie-mi aducătoare de sănătate. Amin.
1120, August 2.
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Fericirii
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Mrporpăvns.
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Mitrofan.
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Cele hotărite le vom lua.
Pe prea-veneratul chir Dorotei şi toată
tovărăşia părinteştii Tale iubiri frăţeşte
îi salut.

Niei aceasta, nici cele prin care se face
nu se află la Bucureşti și, dacă se poate,
să avem 0 ocă de cerneală neagră.

„XCV.
Catalogul cărţilor

bibliotecii din mănăstirea

Karădotos ră &fhloy ris osfacuiac vai
abdayztzîs uoviis îs Ioavayize 'Tpiăâos rod
Bazapsoriov.

"Ecs 1723, umyi "Lovvtov.
1. Tewpyiob 205 Lpavprvod Sbvote Îozoprâv
ămd wrigzws 460u0v up mis Buansiae
"Iozazicb 705 'Avyshov, Ypatzohazty.
2. Tod Mauagiov Ozoâopizov, îmtoudzab Îopiov, zavzu, sis mEVTe TÂL0bs, YPALAONAT.
3. "Io&yvyob 705 Zovapă Xpovzăy, Tpataohat.
4. Tod &ţiov 'loSwpov 705 Il 0V0:670b
iztorohây Ghz mâyrs, sis iv Epunysiay
ris zic Lprpîs, Ypaizohzzwr6y.
5. Pihwvos 'Iovâziav nara, 1patnohazti.
G. Qzopvhăzrov, Eztorânov Bovhyapizs, ESiimsis Tâv 'Eatozohâv rod yiov Ilzd)ov,
"pazONATty7.6%.

1. Poziov Mvgt6â:5)oş.

'

8. Setpă câ Ilusprapr769 sis zăv "05, ph.
9. Ilhizovos zavza pa” ozouwnuizwy Ilp6„_mdob sis mă Tiuatoy.
“10. *lovhray6d

abzoupăzonos

ză

Gubenzva

vai, zo5 2v aviotg Kbpiddov, ăpytzziozdza "A)etavâpstac, mpbs mă mob Ey A0toc
"lovhavod A6os, patos.
11. Oowzn3isov zzzi 765 Ilshozoynatzz05 IloMămov, Bihiz 4, Ypatzohaz.
12. Tod "Aprosopăyavs Rumwâizt, uzză G/0No,

patzohaz.

:

13. "Avodoyias Giapipo îztppaunăzoy, sis
Ezză fnhia Eroruiyns.
14. Avzczpovos 205 Nahrîios, Tpaenoha tu,
15. '"lznf)ioo Xahri3ios, cîs Booms Xoins, lei

ubsniiny,

Yoazohaz.

16. cpuzioo, [lzeprag:/05 RoysTavzyooz6hios,
"Eztarodai, 7par0has,
52320. — Iorga,

„Hurmuzaki“,

XX.

Văcăreşti.

1723,
Iunie.

Catalogul cărţilor veneratei şi domneştii
mănăstiri a Preasfintei Treimi din Văcărești. .
.
Anul 1723, luna lui Iunie.
1. Gheorghe Greurin (?), Prescurtare de
istorii de la Facerea Lumii până la
Împărăţia lui Isac Anghel, grecolat.
2. "Toate operele lui 'Teodoret, episcop de
Kyros, în cinei volume, grecolat.
3. loan Zonara, Cronica, grecolat.
4. Sf. Isidor din Pelusiu, Cinci cărţi de
epistole la tălmăcirea Sfintei Seripturi,
grecolat.
5. Filon ludeul, Opere complecte, grecolat.

6. 'Leofilact, [arhliepiscopul Bulgariei, Cercetarea epistoliilor Sfântului. Pavel, grecolat.
7. Myriobiblul lui Fotie.
S. Șirul Patriarhilor, sânt
9. Operele lui Platon, cu
Proclu la Timeu.
10. Împăratul Iulian, cele
celui între sfinţi Chiril,

la lor, grecolat.
Comentariile lui
păstrate, şi 'ale
arhiepiscopul de

Alexandria, către operele celui intre atei

Iulian Cuvântare, grecolat.
11. Tucidide, Despre războiul

pelopone-.

siac, opt cărţi, grecolat.
12. Comediile

lui

Aristofan,

NE
cu

sholiile,

grecolat.
13. Antologie de deosebite scrieri, în șapte
cărţi.
14. Lykophron din Chalkis, grecolat.
15. Ale lui lamblie din Chalkis, în Celesiria, Despre mistere, grecolat.
16. Scrisorile lui Fotie, Patriarhul Constantinopolei, grecolat.
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17. Zaiuaza

"Adetăvâpob "Arppotatus, Po-

. Întrebările lui Alexandru Aphrodisios,
Fisicele, Despre suflet, Eticele.

„176, Ilspi vo/âe, ?HOrua.
18. "Adst dvăpov Mavporopâărav, 705 Mayăob Aoyo05zov zils ob Nptozod Mayahns

18.

"Ezzhnoiae zai 8 ăzofritoy ris upazatăe
Bacheiae zây "Obapavây, Tă ai
19. “Oprisvovs râv sis zâc sine Ipawă
Entry
26u. 2 Tparzohar.
20. Bzorhuâvy ră sie Szză TOu.0bs 6rgpqWE 6 zpâtos, Yparzodar.
21. Tod ayiov Aovwvoiov 705 "Apsozarizov &-

22.

Ila:/vnEpov papappăosuy,
Tă rod Proorpărov

cu sholiile Sfântului Maxim şi parafra-

23. Marele Etimologie.
24. Toate ale lui Vasile cel Mare.

25. Anecdotele lui Procopiu din Cesareia

ăvty-

Illustrios.
26. Varinus 1.

21. Toate ale Noului Testament,

28. Acâwpov 705 Eyshorov Deâ)uobins (GapăLovTa,

28.- Diodor de Sieilia, cinsprezece cărți de
Bibliotecă, istorică, din cele patruzeci,
grecolat.
29, Ioan gramaticul din Alexandria, Philoponos, contra, lui Patroelu, Despre eternitatea lumii,
30. Poeţii vechi elini, tragiei, lirici, comiei,
„ ePigramatiei, grecolat,
„Albina.&

în mâvy tso-

Yparzohar.

|

29. "loâvvov Ypanumziz0d "Adstovâpsiae rob
Doozdvov vară Ilazpâuhov zepi "Atâdr,

TOc 400u,0v,

30. “Emvee zorrai

zohatoi, cpaţtroi, w-

pro, vontzoi, Eziypauuarozotoi, Tph
a. Mehooz.
32. "Aptarorăhobs, "110qnây Nirouă:yav, IloMztuw
Oizovoutzăy,
peyădoy "H6nz6»
ai HOrzây Edânutod.
38. Ilhovrăpyov Xaipwvytos, Te "HOmza, z6os 2-05, ypatrodar,
84. Îstrov "Eumetpizod Azavra, ypatrohar.
35. Esvopâvyros

Gaara,

TDIULONAT,

36. Oi râs îputzije zotlosws zahaoi ormrai
TăYTse,

Ypatro)ar,

37. Kimzvâiov Ilrodsuziov Leoyparzia,
&AT0, painohar,

&6hia

38. Astrzby Edmvopooawrz6y.
39. 'Epziu, rod Lbpov ză daaysa.
40. Khijuevzos "Adstavăpias ză sdptonGusva;
Tâuov 850, yparrohar.
41.

EbzAsidov

ră Gobâuzva, rpazodar.

42. Soummovia zic Iloaie Aa0ijzns, z6uot
850.
43. "Aptozozshovs, zapitp0y dm 205 ef
Cow icropizs ut/pte d3pzoy,
44.

Evozâiov zo5 Ilxuuzidov, <Dayyshiuîis zpo-

? Dietionar.

Mavrocordat,

sele lui Pahimer, 2 vol., grecolat.
22. 'Toate ale lui Filostrat, grecolat,

sbpt046u5v7, zavta,

otuprzije Gâhiu mâyre pai sua

Alexandra

țite în şapte cărţi, grecolat.
21. Operele sfântului Dionisie Areopagitul,

Tu. 2, %p).

Tpăia0dar,
23. "Erouohoyizăy mă uta.
24. Baothsiov 05 pețăhov dzovza,
25. Ilpozozio» Katoapsws "lovorpiov
dora,
26. Bapivog.
27. Sbuzayra sie Neac AaOijrne.

lui

20. Volumul întâiu din Vasilieale, îm păr-

ara, usră G/ohiwy 7od “Aiov Matiuov pai
7

ludaicele

Marele Logofăt al Marii Biserici a lui
Hristos şi a secretis al puternicii Împărăţii a Otomanilor.
19. Origen, Exegesele la Sfânta Scriptură,
tomul II, grecolat.

32:

Aristotele,

liticele,
_

Eticele către Nicomah,

Economicele,

Marile

Po-

Etice

şi

Eticele lui Eudem.

33. Plutarh de Cheroneia, Eticele, tomul II,
grecolat.
34. „Sextus Empiricus, Operele, grecolat. .
„35. Operele lui Xenofonte, grecolat.
36. Vechii poeţi ai poesiei eroice toţi, grecolat.
37. Claudiu Ptolomeu, Geografia, opt cărţi,
grecolat.
38. Lexikon elino-romanie.
39. Operele lui Efrem Sirul.
40. Cele aflate ale lui Clement de Alexandrie, 2 vol., grecolat.

41. Cele păstrate ale lui Euclid, grecolat.

42. Concordanţa Vechiului Testament, 2
volume.
43. Aristotele, partea din Zoologie până
la acvatice,

44. Eusebiu

Pamfilul,

Pregătirea

evan-
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zapaorâvie Gia
viis ămo?siszws

18, 2 d za Ebapyah-

rob adzod,

Grfhia

Gipm,

45. “Owuijpoo "DA tăs ui “0âboosta psză oo,

46. To5 &yiov "'lovarivo» prooăpob zi uăp„Topos Tă Gw(dusva.

41. Eis zov cod Ilărovoc Tiuztoy bizourqpâzoy Îlarpozhov G:6hia 5 azi sis zi td
abd705 zori

paezarâtoy (sic) ăzzărzwy

EŞfrqsts.

48. Srpăbovos Lewypapray, Ypatr0haT.
49. "loăvov 7od Xposoorâuov sic riy NEzy
A:
TPLzONE. T6u.. 3 uzi A.
-» "Tod abrod sie drpâpovs meptrzas câs
Nec Aadijzi]si TPXtHOhaT., T6u. 5 zi 8.
„Tod

adrod

es

robe

W hus

val

sie

ghelică, 13 cărţi, în care de acelaş
zece cărţi de Vădire evanghelică.
45. lomer, Iliada şi Odiseia cu sholii.
46. Cele păstrate ale Sfântului Iustin filosoful şi martirul.
. Cele cinci cărți de comentarii ale lui
Patroclu

a

3
R

»

6.

Tos

adrod

sic Năzy,

fparzohar.,

»

pat-

»

sie riy Nsay Andi,

49.

TĂ Yeoypaziză vai opapiză. .
"lobhiov Ilokvâzbzovs, &vouaorr46y,

vpă.

50. Ozopdvovs rod Kepzrutus, Xppreztorăzov
Tawpousviav ris Lirshize, Suthize cis BdzyVS Aoamază
ÎTI.

5]. Emspăvov
io,

Tod

Ghob

Bobovriov

eră

Gustos,

52. "E£ “Azov Opurtvovs

2ytzbzoă, ypaizo-

[lspi

m6hsov

ai

Yparzohaz,

ră Gwlâueva, z6-

pot 2, putza).

53. “loăwov
"pwsya

705

âmavza,

Axuxormvod
Tâuot

ră

sbpiozd-

2, paizoar.

54. Sovtâx, Astr46y.
55. Edoraliov! Ilxpszfo)ai, âzd

z0d

| ris

„“Optipov "Iă5os us/p: 05 O zâuob.
56. Ilabhov

57. "Ex

Atpwvijzov, tzzpod,

zâ

A'wvos

Erdoyai

6fhin

"'ludyyov

rob

58. Ilozivov "Eyysâ3os doo, yparzohar.
59. Oi îzpci zi Datot vzv6yss am” Entzout, Tpatzo)az,
60. Xvvoârzdvîj [lavetuzns, 76 o! 500, YpatOh.
62. Ilavszvico

Ale aceluiaşi, despre Noul 'Lestament,
grecolat., tom. V şi VI.
Ale aceluiaşi,

despre

Noul Testament,

grecolat,, tom. I şi Il.

[492]. Ilrisant,

prea-fericitul

Patriarh al

Ierusalimului, Introducere la geografie
şi studiul sferei.
49. Iuliu Polydeukes, Onomastieul, grecolat.
50. Teofan Rerameus, arhiepiscopul 'Tau-:
romeniului

în Sicilia,

Omilii

la

Evan-

gheliile de Duminecă peste tot anul,
grecolat.
dl. Ştefan din Bizanţ, Despre orașe şi popoare, cu note, grecolat.
52. Din Ilexaplele lui Origine, în limba
vulgară, 2 tom., grecolat.
53. Toate operele lui Ioan Damaschin,
2 tom., grecolat.
54. Lexikonul lui Suidas.
55. Eustatiu, Comentarii, de la cântul 10 al

Iliadei lui Ilomer până la tomul din urmă.
Enră.

Zuztlyov, Tp2tH0haT,

61. Aszta6v,

şi la Po-

grecolat., tom. III şi IV,

zou. 5

AO0dNTy Zu. | ami 2.
[492]. Xposăvov, 705 uazaprorăzoo [larp:ăpyov râv "spocohbuwy, Eioayori sis

lui Platon

litica aceluiaşi cercetarea tuturor greutăților.
48. Geograficele lui Strabon, grecolat.
49. Ale lui Ioan Ilrisostomul la Noul 'Testament, grecolat., tom. III şi V.
„ Al aceluiași la deosebite pericope ale
Noului Testament, grecolat., tom. V şi VI.
„Ale aceluiaşi, despre Psalmi și profeţi,

zobs zppopiicze, Tpouutohare.a mâu. 3 za 4,
05 abrod

la Timeul

“ppatzohaz.

“E))aZos Ilsptirnsts, “ph

56. Pavel din Egina, medicul, şapte cărţi.
51. Din ale lui Dion Extrase ale lui Ioan
Nifilin, grecolat,
58. Ineadele lui Plotin, grecolat.
59. Sfintele şi dumnezeieştile canoane pe
scurt, grecolat.
60. Sinodicul sau Pandectele, două tomuri,
grecolat.
61. Lexikon, grecolat.
62. Pausanias, Itinerariul Greciei, grecolat.

63. To5 “Aşio» Masinov ăzavza, euat 350,

63. Operele complecte ale Sf. Maxim, două

par. 0Âa Ze
64. Aovvsiov PÂ)ezzpvacius, să sptopu.sya
iszogtză 35 vai (oază GWYIpiuaza.

64.

1 De

la Constantinopol.

tom., grecolat.
Dionisie

de

Ilalicarnas,

scrieri, istorice şi retorice,

cele

aflate
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65.

Lpqyopiov

rod

Ozohdţav

65. Operele complecte ale lui Grigore 'Teo-

Fzayr4.

66. To y. Edxpyeov, Ghoprză pai Shâmyrză.

logul.
66. Sf. Evanghelie, româneşte şi grecește.

67. Tod £v Gyicic marpăs pâv "A0nyaotov,
p:/teztozozob "Afshavâpsizs, Tâuos d, pat
10),

67. Volumul întâiu din Operele întru sfinţi
„părintelui nostru Atanasie, arhiepiscopul

68. Tod &y ayicis zarpoc în.

68. Ale celui întru sfinţi părintelui nostruEE

"Eziraviov,

îmoz6zov Ibapov, 760! 2, vpattodar.
69. Tod &y &yiote zarpăe Înv Eipmvtoo, Ext
- su6zov Aovy5obvyov ai uăpropos, EhETpov
za avarpozis Tis Wsoăwvbuob Țyhozws |
Edi s, Ypatzodar.
70. Neap&y "lovoziyravod
Buothtus, Tâv Ey

mă

va

ebptovontvoy, zi

s

ebploroy-

cat, Gr5hloy, îv cp mai oi Tâvy Gțiuv Uzoorădoo pav6vac, Yprtzohar.
71. Tă mpotriră ză div Goy6âav sie T6povs 12, yparzohar,
12,

Sewpă

rây

marepuy

eie

mode

Wahuobs,

râpovs 3, Ypatnodar.
13. Tod &yiov 'Iowyov 705 ovyypoptus ris
WĂIWĂAOS, YPAONAT„, TOuos sic.
74. 'A)zopăvoc ăpafrrodariyrr6e, Er5oate Mazxpiov.

75, Suazhrziov “Tzouviuara sis ră rEcoupa
zspi odpavod "Aprorottdovş Grf)ia, peră Tod

bzozstpsvov” Ey pp vai cic ră mepi We
7 &6Nia mod ab705, Dzcuviuata "Arpodtos, Dzouvipara sis ră zepi aictijozos
xi, atodnzod, Mryaifjhov z65 "Erpsolov 0:76Îa

sie mă zepi

prime

ai

Gvaţuvicsws,

ele 1 zepi &vozviov za Eypny6pozos, sis
mb mept Ewvolwy, tg ză A ris 120” 52V0Y „pavttviie, sis r
i Boy ivi
osws,

sie

zb zepi uoupa fiiGene

„oi 6pa-

de Alexandria, grecolat,
pifaniu, episcopul Ciprului, 2 tom. grecol.

69. Ale celui întru sfinţi părintelui nostru
Irineu, episcopul de Lyon şi martirul,
resumatul şi răspingerea falsei credinţi,
5 tom. grecolat.
70. Nuvelele Împăratului Iustinian, cele ce
s'au aflat în biserică, şi cum se află, carte
în care sânt şi canoanele Sfinţilor Apostoli, grecol.

71. Faptele sfintelor sinoade în douăsprezece volume, grecolat.
72. Şirul Părinților asupra Psalmilor, trei
tomuri, grecolat.
18. Ale Sfântului loan seriitorul Scării grecolat., un tom.

74. Aleoranul

arabo-latin,

ediţia lui Ma-

carie.
15. Simplicius, Comentariile la cele patra
cărţi ale lui Aristotele, despre cer, cu
textul; în care sânt şi comentariile lui

Aphrodisios

la cele trei

cărți

despre

suflet, comentariile despre simţire şi
simţit, sholiile lui Mihail din Efes la
scrierile despre amintire şi memorie,
la cele despre somn şi trezire, la cele
despre concepte, la cele despre tâlcuirea

viselor, la cele despre animale, .la.cele

„voâbraros, eis ră mepi vsdznroc ai Ţipac

despre viaţa lungă şi cea scurtă, la cele
despre tinereţă și bătrâneţă şi viaţă şi

mai Goe ai

moarte, la cele despre

zvoîjs

7ai

Oavărov, eis ră! zepi Gva-

ele ră

zepi

biowy

pre mersul

nopaiae.

76. Tod îy Gyios marpăs uv Lenyopiav,
Ezozânov Nocons, râu. 1, yparzodar.
771. "EH Osiz Astrovpyia, EXAnvopaârij.
78. To5 tv ăyiois zarpbs Tu "Adavaciov
705 Aero
ăaavyra, ÎIULONATIVay TO:
wo 2.

79. Tod Niznp6pov

Kadhiazoo

705

Eavdo-

z0dhov "Erznazoziri) lozopia, zu. 2, Yph.
80. Pizfiov 'lusizov "lovâzizie ăpyatodovine, ShOnvzii
81. Tod tv âyioe zatpos “uby Kopthăov
Teposohbumy ză Golueva, YprizohaT,
82. Tâv

Bacezây

îfhiz

Tpatzo)az.
83. Ozutozio» 25, pă.

£,

sic

c6uobs

4,

răsuflare şi des-

vieţuitoarelor.

,

16. Ale celui între sfinţi părintelui nostru
Grigore, episcopul Nyssei, tom. I, grecolat.
11. Dumnezeiasca Liturghie, eleno-arabică.

18. Operele complecte ale celui întru sfinţi
“părintelui nostru Atanasie cel Mare, grecolat., 2 tomuri:
79. Istoria Bisericească a lui Nichifor Calist, 2 tom., grecolat.
80. Archeologia iudaică a lui Flaviu Tosit,
greceşte.

SI. Cele păstrate ale celui întru sfinţi pătrintelui nostru Chiril de Ierusalim, grecolat.
32. Şaizeci de cărţi ale Vasilicalelor, în

patru tomuri, grecolat.
33. Cele 34 de discursuri ale lui
tios, grecolat.

'Themis-
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84. [ly5ăpo» ză owtânayz, usză oyohioy
TpIHONAT.
85. Arfavio» ră &zavra, tâuot 2, ph.

84. Ale lui Pindar cele păstrate, cu sholii,
g&recolat.

86. Tod 2y dyioie zatpds

Tpnyopiov,

86. Operele complecte ale celui între sfinţi

Tâuot 3, pat-

părintelui nostru Grigore, episcopul Nyssei, 8 vol., grecolat.
87. Cercatarea deosebiţilor părinţi, adunate
de Oikumenios, la Faptele sfinţilor apostoli și la cele șapte serisori pentru toată
lumea, ale sfântului apostol Pavel, între

îmtoz6zov Nboons,
VONATIY.

fu

daavra,

87. "EStivmots âapbpuv zartpoy Dzb Oizovwsyiov ovhds//dziozr, sis răe zăv diwy ămootâw Ilpăs=s mat sie ză fază 7x00Mwăe

Extotohăs mod cupiov ăzosrâhov Ila5-

dov, 8
vai mă rod "Aptdob sic ziy "loyvob 'Azozthbtty,
88. 'lozoprzby 705 Eyovpozobhov aspi râs
2 Phopsvria Gvy650v, yph.
89. “Il Tlaazeă Antim, pază obs 70-72, 84
do0stoz tă abzvrizc Evorovtov (sic), &rpov,
appteptos, Ev Ilaptotwy, 1628: zânos 6, 7phe
90. Tây Aiwvoş zob Kaoiov “Puouzizây î57opirâv, Ga 5 vai 20, ph. 1591.
91. Ador Grzp6pov fnrâpoy Sim, 1513.
92.

Aradpuy
Bi5zozăimv
Epumysta zepi
cpmudroy zi 106, Îizee dpi, val r5dos, SRI.
93. Ildobrăpov Xatpwysos apă),
ÎI
94. Sepă roy aaripuy ete mb vară Marbxioy
săxpyeov, Vp,

Tâuot

95. Sspă rây mattpuy

6.

cic ră.vară

Mânnoy

96. Aiwvos rod Xpbsosrâuov do:
OT.
97. “II Kawi Arii sis ooptazi,
Bmyziv, Nazi, tozavriy,
prize, Dată) %ai BONOIZII

z, Ypat-

20x"775ht0y,

Tph.

e

Sâpxiziy,
pad,
ALăhsAz07
.

s.f

85. Toate ale lui Liibaniu,

2 vol., grecolat.

care şi ale lui Aretas

la Apocalipsul

lui

Ioan. |
88. Istoria lui Sguropulo cu privire la Sinodul din Florenţa, grecolat.
89. Vechiul “Testament, după Septanţi, ediţia în domnia lui..., marele arhiereu,
Paris, 1628, tomul II, grecolat.
90. Istoria romană a lui Dio Cassius, 25
de cărţi, grecolat., 1551.
91. Cuvântări ale deosebiţilor retori, greceşte, 1513.
92. Ale deosebiţilor dascăli tălmăciri despre scheme şi idei (lipseşte începutul şi
sfârşitul), grec.
93. Paralelele lui Plutarh de Cheroneia,
grec.
94. Şirul părinţilor la Evanghelia după
Matei, grecolat.,2 vol.
Şirul părinţilor la Evanghelia după
Marcu, grecolat.
96.

Dion

Ilrisostomul,

80

de

cuvântări,

grecolat.
97. Noul Testament în limbile siriană,
ebraică, greacă, latină, spaniolă, francesă, englesă, danesă şi polonă, 2 tom.

râuot 6.
98. OzozvMizzob Bovhyapizs “Epunusia
z3o52px

sic ză

Ebayytha.

99. 'Iwăwov vpxumarizod sis zd [legi gayvEciws vai eDopăs, îv p zarit "ADetivâpob
"Ampoâioiîws sic ză WsTa2000hoi44, 705 ad100. "Ayuzhoyiov "lzovicv, Mshosiov Ilazpâvy
ui PAvâpto» Kpijzms ră sbptoz6nsva,
TBALH0A3.
101. Ktpas Anzstae "lwoâyo5
705
Ezofaiov,
2moizi ăzorOszuazoy 42 Bz007r, pat
107%.

102. “II Tlodară a NEz Arabii

:20)5'7).w3-

705, încă vai Nazozuhiov Deer Era Ţhoz2wy, ecuct 7, 05 Bahzoyco (3).
103. tWahziptoy
fhuoTz0y,

05

zpozizov 255, z0)5-

98. Teofilact de Bulgaria, 'Tălmăcire la.
cele patru Evanghelii.
99. Ioan gramaticul la cartea Despre naştere şi moarte, în care și ale lui Alexandru
Afrodisiu la, meteorologice, a lui despre
amestec.
100. Ale lui Amfilohie

de Iconiu,

Metodie

de Patras și Andrei de Creta cele păstrate, grecolat.
101. Cornul Amalteii al lui Joan Stobeul,
alegeri de apoftegme şi de sfaturi, grecolat.
102. Vechiul şi Noul “Testament poliglot,
de asemenea şi Lexikonul în șapte limbi
al lui Kastaliu (2), 7 tomuri ale lui
Baltonos (?).

103. Psaltirea profetului David, polizlotă.

104. "Aprzvyo5 Nrnouq3iws,

"Avzfăozos 'Ads-

Săvâpov âhia 3, îv dp ui
”
pataDhaz.

mă

104. Ale lui Arian 'de Nicomedia, Anabasa lui Alexandru, 3 cărţi, în care şi
Indicele, grecolat.

văr,

105. "Apwuiitove rod Svprzovaiav ză u&/pr
văy awboueya ăzavyaa, îv dp sie md da
zunady abvâsdzutvoy uni Roăroziov ?Aczahovizov Dzouviuara sis ziv Tâv PÂpyt|
uî5ovş.
106. Bifhos z2zv6ywy Te zbori) "Raza.
gis,

105. Ale lui Arhimede din. Siracusa toate
cele

62ar. ză.

111. "OpO6âotos âmodoyiz” re zior=wş rije
vadohiije za. ăxoarouiis tar)moine tije
ăvarohuije, 1699 35c:. 6. zor.
112. "Ioiwov Erofziov votiv vpapâw En
oval,

pat, 8v

"Avyrfep pain, 1575"

6to'e

ăonpa peufprvse.
113. "AOmyzicv âaavoooptorăv
Gia
rs",
2 Baothein, 1535 tote dompo, Ba

pta6y.
114. “lozoprzby

drsfoâtrăv

vie

Mohăafiae

zo5 Mvpovn Aoyobzzov, uîjzos 'a'-0y, 705
seri, uaopitioy.
115. “Il Ap'/atodoyiz 05 7&vovs mie Bhyize
4 MohBafiae âzd ră zpuorâzozoy 705 Mvporns Kov]zivov Aoyob5zov, 83at. 407. uâ)-

108 6-oyl,

care,

cu sholii, Basel, 1532; legătură francesă,
aurită,
.
109.

„

Cele nouă

Povestiri

ale lui Herodot,

care se zie şi Muse, Basel
tură românească,

110. Ale

lui

Sinesiu,

1541,

episcopul

legă-

de

Ci-

rena, toate câte se află, cu sholiile lui
Nichifor şi însemnările lui Dionisie de
Padova, Paris, 1612; legătură francesă.
111. Mărturisirea ortodoxă a eredinţii catolice şi apostolice a Răsăritului, 1619;
legătură românească roşie.
112. Ale lui loan Stobeul, alegere de scrieri
fisice, grecolat, Anvers, 1575; legătură
albă, pergament.
113. Ateneu, cărţile despre Prânzul Sofiştilor 15, Basel, 1535; legături albă,
românească.
114.

Istorie cu de-amănuntul

a

Moldovei,

a lui Miron Logofătul, mărimea, întâiu,
piele negricioasă.
115. Areheologia neamului 'Ţerii-Româneşti

şi a Moldorei după originalul lui Miron
Costin

Logofătul,

legătură

roşie,

mă-

rimea a doua.

116. “loroprzby ris Mohăzfize md Gtarz6po? GoȚypaptoy, ăp/stat ăză Îyenovias
Aazita- Boz Sos ze Îjpenoviae 70 bwozărav AbOyrov "loservob Nezo)ăow- Bâc, =:
50. 40%, Wljros 6-0y,
117. “Iozoprzby zis Mohiofiayize ăzd rob
zpoza» Tjrendvos Apăţoa-Boda Sus ris
Bsvripac
Tjrsuovine "Azpivy-B65a, apă
05 Bopwzov» Oăptrs, uăizos a'-0y, Bicruoy
Dap 40
118. “Iozogizdy sâv 2v Mohozfia za O0oy4no5hai Tod bnhozăto» Ad03vzow "lodyvo Nrzohăov-Bâda pai zây wsrasd 1iysuo-

1 Cartea lui Miron

între

108. Operele compleete ale lui Demostene,

R

1612:

acum,

lice, grecolat.
107. Lexikon al lui Hesyehios, Genova,
1521; legătură albă, pergament.

107. “Ilavîov Astu5v, 2 "'Azvâm, 1521 îscr.
ăozpov, pisu.fpav.
108. Amoc65vovs weră 70) î0y Ea, dv
Bzathsiz, 1532, 5804. 773. /pva.

zezia,

până

106. Carte de canoane ale Bisericii cato-

Tpă.

109. “lpodârov Adyo! îvvsa, o?zepua Moboz:
aztamdodyzai, îv Booheia 1541, 8$ow.0y
Ghada.
110. Swvsoiov, 2z:c6zov Kopiyne, aayra ză
ebptovâneva,
ustă 6-/0)iwy Nezmpâpov mai
Smustonăzwy Aovooiov Ilszafiov, îv Aov-

păstrate

legate împreună, latineşte şi Comentariile
lui Eutochiu din Ascalon la ale lui Archimede,

despre

Descălecat.

116. Istoria Moldovei de deosebiți seriitori, începe de la Domnia lui DabijaVodă şi merge până la Domnia preaînălţatului Domn Io Nicolae-Vodă; legătura roşie, mărimea a doua.

117.

Istoria

Moldovlahiei

Domn Dragoş-Vodă până
Domnie a lui Aron-Vodă,
Ureche,

mărimea.

de

la primul
la a doua
de Vornicul

întâiu; legătură

româ-

nească roşie.
118. Istoria celor în Moldova și Ungrovlahia ale prea-învăţatului Domn lo
Nicolae-Vodă şi ale celor ce au domnit

vevoiyzwy, pijros 6'-0y, Gtotuoy Bhatzhy
46441909.
119. “loropredvy rijs Obyupofha:pias dz "ADstâvâpov

ma57ns

Tis

E Odpzpofha
pia, dsvripue AbOzvriag
Symdorăzav AdBsyrov Nizo)iov-Bsâa,

“Iluaouav

Bs0x

Zws

uij-

705

108 6-0, 0so'c Ghz. uxâpo.
zov jyeudyos “Păovhob Neypov-Bââz, p105 a-0y, âsots 6). uabpo.
|
121. Lbvote ris toropize Tv Astuviotoy
zpoţ6vyoy rod bimhorăztov Ad0syrov» 'loyvob Nrzohdob-B6âz ză "Astivâpov-R657,

705 PAa0că, AdOzyzov Mohâafias]!.

mparatăs

Gaat-

dsiac zây "O0bouayây, 754. 7, rbzots 0dzw
Exdidereat* Efouov Bhayizdv 4644190y,

tului

Domn

120. Istoria

i
9

Eau

Kehooy, îv

zi (Pio-

zadin 05 adr0d, PALO) TIyra 6.
rod

Kpnr6s,

Asiizby

237p'745930Y.

6. To5 zdzod

“Apuovia Gproztzi). Tây- dvzwy,

TpaHONAT,
-7. Ozutozio» Ebenaâods, pă.
S. 'Iowăwyoo Ezofaiov Ezhoţai dz0%70spăzw'.
9. Edpizisov rprvodiâv ză Golbusyz, Th
usTă G'/0hiwy.
10. aatăs pai Nas AaOizns dzmyza.

11. SH Tech

121.

Aziz.

ph.

15. “Egu.05 705 zpiouayit0b.
16. To cozuozăzo» zzi hoyiwzăzed Mavyodii-

)0b 205 Moz/0z05)0v msg G/sâtiy.
17. PAzoumuovszbuaza
PErrhmoizs

Băzoaz,

Ungrovlahiei

Prescurtarea

de la cel d'in-

de istorie a

vrednicilor

de veşnică pomenire străbuni ai preaînălţatului Domn Io Nieolae-Vodă de la

122. [Prescurtare] de istorie romană a răposatului dumnealui Alexandru Mavrocordat a secretis al puternicii Împărăţii a Otomanilor, 3 tomuri, încă netipărită; legătură românească roşie.

1. „Organul“ lui Aristotele.
2. Simpliciu, cercetarea Manualui lui Epictet; grecolat.

3. Dionisie

ză
Tiha

Longin, Despre sublim şi al-

4. Origene contra lui Celsus, în care se
cuprinde şi „Filocalia aceluiaşi, grecolat.
5. Gherasim Vlachos Cretanul, Lexikon
în patru limbi.
G. A aceluiaşi Armonia definitivă a fiinţilor, grecolat.
7. 'Temistiu Euphrades; grecolat.

8. loan Stobeul, alegere de apoftegime.
9. Cele păstrate tragedii ale lui Euripide,
grecolat., cu sholii.
|
10. Toate ale Vechiului şi Noului 'Lestament.
11. Vechiul

12. "Fzeazohăptoy 7 păra.
13. "loâyoo Nezodăo» 'Ahstiv3pov Dos565z,
AdBzvzod pai fipeusvos zăons Odyrpofha“ias, Ils z69 42074690, Yp2t70).
14. Astra,

a

tele ce se mai află; grecolat.

ŢDAAONXTLILA6Y.

Bio»

mărimea

A 2-a MĂRIME.

„ Aptozorilobs 607490%.
„ Smuhatov 3imnois sis mb rod "Eaarijtob
"Roppsipidiov, TPAHOhATy
tu ÂV.
Atovosioo Aoyyivov legi boovs vai ză)

5. Teozoiuov

Nicolae-Vodă,

tâiv Domn, Radul Negru-YVodă, mărimea
întâiu; legătură românească neagră,

B'. MHROS

4. “Opmysvovs aază

legătură ro-

Alexandru-Vodă [cel Bun, Domnul Moldovei].

122. [5506] pouzizic toropiac 705 ua
pirov abâtvzov 'A)etăvâpov Mxvpoopâă-

SDDLOAĂLEVI,

mărimea a doua;

mânească roşie.
119. Istoria TŢerii-hRomâneşti de la Alesandru Iliaş-Vodă până la aceasta a oua
Domnie în Ungrovlahia a prea-înălţadoua; legătură românească neagră.

120. “Loroptrdv ris Obyupofhayias ăzd 2pio-

ov rod 8 Azo?fitoy îs

la mijloc,

Tis yazohtris
TOM

de

'Lestament.

12. Marele Epistolariu.
13. „Despre datorii“ a lui lo Nicolae
Alexandru Voevod, stăpân şi Domn a
toată Ungrovlahia, grecolat.
14. Lexikon grecolat.
15. Ilermes 'Lrismegistos.
16. Prea-înţeleptul şi prea-invăţatul Manuil Mosehopulos, „ Perischedion“ ?.
17. Unele memorii diferite ale Bisericii
răsăritene, grecolat., 3 vol.

1 Interesantă operă pierdută.
2 Despre
ortografie,
p
5
gra matică, etc., ediție a lui [Henrt

Estienne.

,
18. To5 cozorătov Tsyya3tov ob E:/o0dupiov,
Ilarprăpiov Kov]z6hzws -“ zpăs ză 8 uoa
pote vswwaiov "loci Ss îv Osooxhovizn,
- 25 D2910pt6u.60.
19. Lozpăzovs pai Ertrwy Gzpaztrâ : Eat
S

Gzozi,

18. Lucrarea

prea-înţeleptului: Ghenadie

Scholarios, Patriarhul Constantinopolei,
către . vrednicul între călugări Iosif de
Tesalonic, despre. „mărgenire“.
19. Serisori ale lui Socrate şi ale altor

Ypă.

soeratiei.

20. Bzothsiov, Entorozov Sshsvrsize 'losv„ping, sis ră mpătate zic aiac ămoaz6)ab
za mpotouăpropos P5zns.
21. “HI zi derzovpyia, Bhaptozi.
22. Sbvome sie Ghapizy Oiheuroy.
23. "Avovbuov, Ilapărpaois râvy "Aporozt-

20. A lui Vasile, episcopul de
Isauriei, despre faptele sfintei

Seleucia
apostole

şi protomartire 'Teela.

ăondtov,
.
25. Poriov, Tlzcptăgpo5 „Kov]ză Aews, Nouoo.

21. Sfânta Liturghie, româneşte.
22. Prescurtare în româneşte.
23. Anonim, Parafrasa Eticei către
mah a lui Axistotele, grecolat.,
Andronic de Rodos. :
24. Eusebiu de Pamfilia la „Cântarea,
„tărilor€.
25. Nomoeanonul lui Fotie, Patriarhul
tantinopolei.

26. Tod

26.

Movs

"Hz,

Nezouzpcov, Tphs

'Avâpovi-

"mov 705 “Po3iov.

24. Ebozfiov mod TlotuwciAov sic 7

2

aţiote Lonyoniov,

wmtompsiae
SV,

vai

?

Yv

Acu râvy
”

-

2zi6u6z0v Nso-

Ooouarobpyo0d,

ză

cuwb6-

YD.

27. Buathstov Mazs36vos, Abzorpătopos “Pouditoy, pezăhata

zapaiwsriză

66, mpbe

viby abroă, Atovra rby Sop6y.
28. Tod& Gyios “Irvaztoo 7od
extoro)ai, ph.

29. "Aptorpzrtovos (3) Astezdy

350, îv q 70 Lewpyiov 705 Xohapiov zb
GDYTLTUT.
31. papuci “pă.
32. “Opohsrov Ehnvozprâru d
33. Lapi rod binâshriaşi zepi ză pai3vy pai z0dbfov,
34. Ileboms Katozpiav, ă5shzod 7od ățiov
705

5. 'Oyzoivâpob
30

[lpozoziov

Bzoh6yov,

pă.

Erparritrâs, Th,
Taţziov

coptczod

1800.

sie răc fi-

poe 769 îmottwy zapmdstzousiov 8;/6> "ph 1620.
ii Mavsdovos zozs son ztrz6
înhla E,
ph 1698.
ag. ']oyod Msovpciov Anscăpto,, portuo-

apzâr6.

Atovyzos

205

"Adzziob,

Yphu Ev d zi

“Opiyâvovs sis zăy Basihstoy, ză & Dao Tie

îyracipiuboo

între

sfinți

28. Scrisorile

celui

între

de Dumnezeu,

sfinţi, . Ignatie
grecolat.

29. Ariokration (?), Lexiconul celor zece
retori, grecolat.
|
.30. Ale celui întru sfinţi părintelui nostru
Grigore, arhiepiscopul Tesalonicului, două

cuvântări de dovedire, în care și Orânduirea lui Gheorghe Seholarios.
31. Gramâtică, grecolat.
32. Orologiu greco-arab.
33.

Gavril al Filadelfiei

despre... şi colive.

34... „Peudis& a lui Chesarie, fratele Sfântului Grigore Teologul, grecolat.
35. Onasandru, Strategicul; grecolat, 1600.
36. Procopiu de Gaza, sofistul, sholii la

rămăşiţele cărţilor

Împăraţilor,

greco-

lat., 1620.
37. Apotelesmaticele ? lui Manethon, şase
cărți, grecolat., 1698.
38. loan Meursius, Glosariu, greco-arab.

e

39. Ebsraliov, aopisztozizov "Ayztosiae vai
păpzopos, sis zijy “ESzinzpoy, ustă Gusti
o3wy

ale celui

Cons-

ratul Romanilor, 66 capitole de sfătuire
către fiul său, Leon-cel-Înţelept.
purtătorul

zâv 10 îmr6-

Doy, 'Tpă.
,
30. Tod £&y oyiote zarpbs Lpnropiov, ăpyteziozbzav Ozco%ovizns, htor Gzobsroi

ap. Aiopo

păstrate

Cân-

Grigore, episcop de Neocesareia şi făcător de minuni, grecolat.
27. Ale lui Vasile Macedoneanul, Împă-

rd

Ozop6nov

Cele

Nicoa lui

pai

mază “Opryăvobs,

05

39. Eustatie, arhiepiscopul de Antiohia
şi mucenicul, despre Hexameron, cu însemnările lui Leon Allatius, grecolat.,
în care şi ale lui Origene către Vasile,

cele despre ventriloe şi contra lui Ori-

1 Severos, şeful Bisericii venețiene.
2 Gronorius, editorul din

1698,

traduce prin: De tiribus ct effectia astrorum

153
ara

&viov Eborabiov Aayvooriube
vrastpiub0ov 0swonuz.
10. "Apiororâdovs daayra, zâuot 5.
5

sis mb

gene, Diagnosticul aceluiaşi Sfânt Eustatie
la teorema ventrilocului.

a

s

40. Operele

41. "loăyyovb 705 broz6yov as pi Hoouozatixs
)âțot 3, YpA.
42. Sonozhăobs rpriwăiz: 3, wsră o'yohiwy,

43. Asovrog Bachus 7apeză, “ph.
44, "Ex, zâvy "Brznozoztuăv iozontăy Pro0769Yy05 Ezizouij, ză povis (Poriov [lu7păpy9v, 70).
45. Ilapotulat î4 rod Zinvofiov Atoyeyavod
um Sova, avhhs/stoz: Er aul Grpuoud-

mate“, proverbe în versuri, cu însemnările

700, SUMETPUY 2IPOL6I, WETĂ TIPXONIsGay, Ap. Tod Su6rav,

lui Scotus, grecolat.

46. "Aprsutâboob 'Oysporpizt46y, petă zapa-

Sustssowy, î p za "Aozpoubyob za Nizn'p6p05 Kuy]zhzws, "Apuusdrod Espiw âvepozpitiră, BA, îv Aovreriu, 16083: 5£G0y “fahr6Y,
47. Mâpzov 'Avyroviov abroupăzopos râv Eis
Saorây

Bâhia,

12, “[patzod,

46.

Gâcirea

cărți

7p)-

3. PAgitay05 "Exiznros, 1
4. Amunzntoo Prhrntos, [lspi Epunusias, pat-

cu

Londra,

1707; legătură, francesă.
48. Atanasie retorul: Aristotele

către el

însuşi, limurire despre
tului, grecolat., . Paris

nemurirea suflelezătură
1041;
»>

albă.
49. Tragediile lui Eshil şi cu sholiile, la
Ilenri Estienne, 1757; legătură veche
albă.
50. Cei şapte seriitori ai vechii musice,
Amsterdam 1652; legătură francesă.
51. Mephaistion de Alexandria, manual
despre metrul poesiei, în care şi sholiile
către dânsul, Maestrieht, 1726; legătură
albă, pergament.

—

„ Stephanites şi Iehnelates, grecolat.

2. Mihail Psellos, Dialogul despre puterea
demonilor, grecolat.
3. Epictetul lui Arian, grecolat.
4. Dimitrie

pOa3,

5.
6.

5. ?Aptozaio» “Iszopia asi
ger
G. “Ilaoârzvyod “lazop:ây fdhia S,
.

pasă 670, Tph
1. Ozozpizo» ză sbptr, D452,
s
..
t[hos6]zoo
Ilsgi 0zâv

vai

7.
8.

de

Faler,

Despre

tălmăcire,

grecolat.
Aristeu, Istoria despre Septanţi.
Istoria lui Ilerodian, 8 cărţi, greco
latin.
Cele aflate ale lui Teoerit, grecolat.
Salustiu filosoful, despre zei şi lume,

grecolat.

1631409, Tha

9. Orurozoz)0os iziszohai, 9
10. “Ilo:520v ?Agzpzicv ză s5ut:046.597, Tpat03.

11. Aisozo» 500,
Iorga

Artemidor,

A 3-a MĂRIME

1. Ezezaviens vai PLpymătas, TB
2. M aboo mod W's)ho5 Ilzpi &vsoysias Gat-

52220.

a lui

către sine însuşi, grecolat,,

7. MIIKOX

8. Em)nbazio»

viselor

comentarii, în care sânt şi ale lui Astromychos şi Nichifor al Constantinopolului, ale lui Ahmed Serif, grecolat.,
Paris, 1603; legătură francesă.
47. Marcu-Antoniu Împăratul,
Cele
12

2v Aovyllww,

1707: Ctomovy y7ă.
48. 'Azvzotov rod fiizopos 'Aprotori)s aie
îxvtây, ment Tis ădavzoiac rs Wo/ls 8a0x29, Vph 2» Ilzptoiots, 1641: 5som.ov
ăozpoy.
A
49. Alo6hoo rpradia ui ps ză opodto,
map" "Epotzo Ezewăyw, 1757. B5014,0y zaMady XG700Y.
50. Oi râs zzhatăs uobarrs Gov
pa pzis Extă,
“ph. PAnsshodânp 1652" 25otp.. ppavrGsGta,
51. “Iloatoziwvos "Ahsszâpsoș 2p/apiâto
zi pscpoo zotijuaTos” Ev d za cp
sie mb ard, 2 Tpatizrw, 1720" 6so'uoy
Ea
&azg0,
usufpzva,

W6y07 î14)070s,

complecte ale lui Aristotele,

cinci volume.
41. Ioan Philoponos, despre Facerea lumii
trei studii, grecolat.
42. Trei tragedii ale lui Sofoele, cu sholii.
43. “Tactica, Împăratului Leon, grecolat.
44. Prescurtare din Istoria Bisericii a lui
Filostorg. prin glasul lui Fotie Patriarhul, grecolat.
45. Proverbe din ale lui Zenobie Diogenianos şi Suidas, adunate şi cu „stro-

ph

„Hurmuzaki“,

XX.

9. Serisorile lui Temistocle, grecolat.
10. Ale lui Ilesiod de sera câte
wăsit, grecolat.
11. Miturile lui Esop, grecolat.

s'au

154
12. To5 “Aiev
Npvsca7ân.0y.

Baosiov

pai "loa

705

„13. Tlohozivov czprenrmuătoy, TpĂ14. "Aptazozshovs "IHOzy Nezouz:/siwy.

14.

15. Tâv “Aiov Ilazipovy Guy zi ExtozoGV m6u. o,
16. "Aprororihovs vai Eevorăvzos "Irză,
[lc)uzză pai Oizovontră.
|
17. Soo zodaây sie îby Ebprzidny.
18. Ilzrpozhov Epaipa, îv d 27 Khsouî5ove
Ilepi z6ouov, Est za 'Apătrov Patiwânsya ai
„ Atoyoiov rijs otzovuswije Ilsotiprnots, Vp.
19. Acvzzvo5 Sapoowrâws navra, 7parno).,
TH.
20. Atuazvod

mois

tozopine

Erfhia

14,

Datzohar.
21.

Mafiwov

Topiov

Ayo,

Yp.

29. Meoliov tatozizov ui udpropos Evuz6016y rây d54u sape
vai Ilspi A
Tyotae,

Tpă.

23. Ilarpozhov,
ză Gwbdusya,

ăpyrentozizov

27. Koovorawsivov Bachâwe

Te pai

31. Ilzâzviov AoozopiGov
Vs tazpirie, '7p).

mo

dat

ph.

32. Ozozpozov Îlspi zvzây tazopia zai [sri
705 aro.

33. "Eryzordozatâsia oohoytui, 4 zânat.
34. Ap:or z5dobs ăzayza ză Gobuevz, 7p)-,

“but 6,
35. Sbueâyvoş 7 d Mamiozpob 'Avsto/âws Ils
Tp6Tiv

Goyhuswny,

zază

Grot/sicy,

pai

4075,
36. Moip:5os zzztorod Attate "Array pai
“Bhhivmy pază Gzot/
37. Omu z65 Mayiozpav "Oyonăzoy rata
2phovai vază dheăânzay;
38. "Aprzvo5 "Avafăosos "ADssivyîn0d is7aptây îhiz 3, 9 p ai ză "lvăeză, pat
10hX3.
|
39. “Izzozpizovs Kooo

764. 2.

ză

17. Sholiile. celor vechi la Euripide.
18. Sfera lui Patroelu, în care şi Cleomede
Despre Lume şi Fenomenele lui Arat şi
. Dionisie, Străbaterea Lumii, grecolat.

19. Operele compleete

ale lui Lucian de

Samosata, grecolot, 2 rol.
20. Elian, Deosebite Istorii, 14 cărţi, grecolat.
ZI Maxim din Tir, Disertaţii.
22. Ale lui Metodiu episcopul şi martirul
Ospăţul celor zece fecioare și Despre
recunoştinţă, grecolat.

culiuzya,

Yph

arhiepiscopul

27. Qonstantin: Împăratul

Constantino-

Porfirogenetul

către fiul său Roman, grecolat.
98. Atenagora Atenianul, filosoful creştin,
despre învierea morţilor; greceşte.

29. Aftoniu sofistul, Pregătirea [la retorică], în care şi Retorica lui Hermogene.
30. Apoloniu din Rod, Argonauticele, - cu

Ozshiuoy

"Avabapfiws, Ilzpi
|

pvzây atmiy zai cva a

Eticele, Poli-

vai

„ Griavob Tlepiăvaorăczws 7ây vszpăv, E).
29. "Aw0oviov coptazod Ilnoyouyăonaza, îv o
ai “Epuuoăvone înzopife
30. 'Azodhoviov 705 “Poicv "Apyovzurtzi,
7ahaiiy

tom. 1.
16. Aristotele și Xenofont,
ticele şi Economicele.

polei, cele păstrate, grecolat.
24. Mitologicul, grecolat.
25. Caligrafia limbii greceşti şi latine, grecolat.
26. Opian, Pescuitul, grecolat.

28. „Admavăpoo "A0myziov z[hooâ]zob -/pt-

STĂ TV
0;70diwy,

Etica lui Nicomah.

15. Omiliile și epistolele Sfinţilor Părinţi,

23. Patroelu,

Ilopmonoyavvijrov

zpâs rby vidv 78705 Ponavây,

Aristotele,

lui . loan

Kuv]z6hsws,

pă,

24. Mododoyrusy, “ph.
KaMeyparia zis Donnie
ze Gwhsazov, Yph.
26. 'Ozzizvo5 Ghisoztză, Yph.

12. Ale Sfântului Vasile şi ale
Hrisostomul.
13. Stratagemele lui. Polien,

vechile şi foarte folositoarele sholii.
31.

Pedaniu

Diosecoride

din

Anazarba,

Despre materia medicală, grecolat.
32. 'Teofrast, Istoria despre plante şi despre
causele plantelor şi câteva altele tot ale lui.
33. Enciclopedia filosofică, 4 tomuri.
34. 'Foate cele păstrate ale lui Aristotele,
grecolat., 2 tomuri.
35. Simion Magistros din Antiochia, despre
alimentele posibile, în ordine alfabetică,
grecolat.
36. Ale lui Meursius Aticistul teterminii Aticilor şi Grecilor, în ordine alfabetică.
31. Toma Magistros, Numele atice, după

alfabet.
38. Arian, Trei cărţi ale Anabasei lui
Alexandru, în care sânt şi Indicele, grecolat.
39. Cele păstrate ale lui Hipocrat din Kos,
grecolat., tom. 2.

155
40. Ilodofiav zo5 Msyahozohirov “lozopiy să
Gutâusva,

TO.

2, Ypă.

41. PAzzravod "Adstavâptos lozopiz, four
mânat 2, pă.
42. 'Azohoâopob Tod 'Adnyziov Bihon,
2 p ai K6vovos Arnosts vai Ilroheuatov
z05 “Iloatoziovos Ilzpi ris sis zohvuz0sizy
uotwvîs îszopize d6yot 7, vai IlapBsviov N
uasws Ilspi Eporizăy zax0mudzoy, ai "Avzovyiov Afepăts
Metanoprohozwy Gwyu-

TOTI

>

43. “Iluo5pov Atbontrăy Gbhia x tra, pat
A0hAT,
44, 'loăyob 705 'Avrio/sos rod Mazda
Xpowxi, îszopia, %pă.
5. Neueciag wthoodpov 4ai Eztorâzov Ilspi
'pbosws

dimp z0b, pă.

46. Kav3iov
filia 13,
47. Aoyyio»
Aso za

Athravod Ilzpi Gow t:67nzos
ph.
GopaTod, Totu y Tv pată
Nin, Ge5. 4, "7pA.

48. Qz odâpob mod La6ă Tpauuwrzhs
Tosa 65. 4, pă.

stox-

. PANzie7p0v0€ pitepos Eatozodai, Vp. y.

7
a,

49. ?lc&yyov Ilooz))iov Tlspi ovyrăS=ws.
30, 05px ză Doasâw “pă.
„capră s5wy,
, DooGin.ob v6unros 4 Azostoz035/NŢăpob
ioropias vene B+5. G, 7ph-a 2 '02ovin 1679,
Gso.0y “zh.
53. Ilavozviov uezărepaots, sis zi 705 Ebzpoalo bouaizny tozoptay, &v Lsvobr (3), 1698.
4. "Iocupăzooa
' aayra,
Zt

1558.
55. Tod

ph

£

Baohsiz

marpbs

Maraplov

chia,

Malalas.

45. Nemesia filosoful şi episcopul, Despre
firea omului; grecolat.
40. Claudiu Elian, Despre firea animalelor,
13 cărţi, grecolat.
41. Longos sofistul, pastorala despre Daphnis şi Chloe, 4 cărţi, grecolat.
48. 'Teodor Gaz], Introducere în gramatică,
patru cărţi, grecolat.
49. Ioan Poselliu, Despre sintaxă.
50. Uşa limbilor, grecolat.

51. Alkifron retorul, Epistole, grecolat., cu
asămănări,
52. Zosim comitele şi defensor fiscului,
G cărţi de istorie nouă, la Oxford, 1079,
legătură francesă.
53. Traducerea lui Pausania, la Istoria
romană a lui Eutropiu, Genova (?), 1098.

54. Operele compleete ale lui Isoerat, Basel,

VPhas 37 Asia

55. Operele complecte ale Sfântului

Ma-

1714

6E-

carie Egipteanul, grecolat., Lipsea,

1714,

Bicuuoy Ghaztaây,
. “lepoztovs

miosimov

baduvnu,
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pasTustosstoy, 29 Ravzabpia, Li 09: Ciotu.ovy
St
CE

istoria lui Polibiu

At-

Sepăwvos vewrpapirâ îv Bzadsin, 1533:

7

din

705

56. "Agtaycb Tlspizhovs Edtzivov Ilvzov, 205
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păstrate

din Megalopolis, 2 tomuri, grecolat.
41. Apian din Alexandria, Istoria romană,
2 tomuri, grecolat.
42. Biblioteca lui Apolodor Atenianul şi
Povestirile lui Conon și ale lui Ptolomeu al lui Hephaistion, Despre istoria
comună spre multă învățătură șapte discursuri, şi ale lui Partenie de Niceia
Despre patimile iubirii, şi a ui Antoniu
Tiiberalis Adunare de metamorfose.
43. Heliodor, cele zece cărţi ale Etiopicelor, grecolat.
44. Istoria cronică a lui loan din Antio-

1558.
diov

“pozTiod Îza970,
GULG9 "ŢahLz6Y.

-—

40. Cele

YD

„PA-piDos

*

Taziov zâv vază

pai, Neo,

23 Acorzobwo

Kitcopovsa

7Dhe STĂ TABIGT345350')

zăv Bazăfooy,

1040 GEouoy

Tds izos îi.
59. Atoytos z0d 'Adazico Shuutazz Gai
paz, DD
pai DI Vară, TAI

legătură franceză.
56. Periplul Pontului Euxin de Arian, de
acelaşi Periplul Mării Roşii; Aion, Periplul Libiei; Plutarh, Despre râuri şi
munţi, și prescurtarea
geografiei lui
Strabon,
nească.

Basel,

1533;

legătură

româ-

57. Ale lui Ilieroeleu filosoful, Comentarii
la cuvintele pitagorice, a aceluiași des“pre Pronie şi Fatalitate, ale aceluiaşi
cele vesele,

cu explicaţii,

în Cambridge,

1109, legătură francesă, grecolat.
58. Ale lui Achille Tatios, lubirile lui
Klitophon şi ale Leukippei, grecolat.,

cu

însemnări,

Leyda,

francesă, mărimea

1640;

legătură

a doua.

59. Miscelaneele lui Leon Allatius, greceşti, și unele latinești, ale celor vechi

156

za um vawzăptov, “ph, 68. 550, Ev Kohovia

şi nai noi, grecolat., două cărţi, Colonia,

1653; legătură albă, pergament.

„râs "Ape aaias, 1653 820. &ozpoy, peufp.
-60. "Aptozaidov pijzopos Ăzavra, (ph apă
Ilx5hov Smswmăvov" â56w.0vy ăG7p0%, sui
paivov* 1604.
61. Atoyâvovs Agspriov Ilspi Gov, doruătw>
ai ăzopdsruătey ză Ey pthosâriay sbâompinoâv eo Goia 10 ph, map” 'Eppizov

60. Operele complecte ale lui Aristide retorul, grecolat., ediţia lui Paul (?) Estienne; legătură albă, pergament; 1604.
61. -Diogene Laerţiu, Despre vieţi, păreri

și

Sremăvoo, 159% 230. madatby &ozpovy.

celor

mai

Estienne,

62. 'Teodor filosoful Prodromul, despre Ro-

62. Oz0âwpov wthocipob rob: Ilpoâpâuav zăv
„ară “PodavyOnvyuzi Aootzătz, Yph., 1625,
-2y Ilaptoiote: tc. dompov axhatdv.
63. Azov comtorod Extorodal, îv Aria,
1709, peră zapromuetisswv Stow.ov -705695,

apoftegme ale filosofilor

vestiți, 10 cărţi, edit. Henri
1594; legătură veche, albă.

danta şi Dosieleu, grecolat., 1625, Paris;

legătură albă, veche.
63. Epistolele lui Libaniu Sofistul, Lipsca,
1709, cu însemnări; legătură aurită,
grecolat.
|
64. Eustatie, despre Ismenia şi Ismene,
dramă, 11 cărţi, cu însemnări, grecolat.,
Paris, 1618; legătură albă.

TpItrodatty.

64. EdoraBioo 420" “Yousnybzy zi “Youiijynv
îpâa, Ehia 1], peră z2xp10NWs+055w%;
“ph.2 Aobraria zây Ilzptoiwy, 1618 c:otp.0y ăopoy.
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Prea-fericite, prea-învățate şi preasfinte
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul și
a toată Palestina, doamne, doamne Hri-

sante, întru Hristos mie
iubit

şi

stăpân

părinte

prea-venerat,

prea-

Fericirii

040

7ai Thy osânouiay air Getrăv Ta-

Tale de Dumnezeu ocrotite cu supumere "mă închin şi sărut respecta-Ţi

7368

doza!

dreaptă.
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cod

Hrisant, Patriarhul. Ierusalimului,

Xporod

vă

zep'epobnij

za

vă

?In-

Giazu-

Respectata şi venerata serisoare a Fericirii

Voastre primind-o cu cât mai multă evlavie
şi inchinare şi aflând sănătatea Ta mie
peste orice alta prea-dorită, din adâncurile
inimii m'am bucurat, înălțând slavă lui
Dumnezeu Sfântul care 'Te mântuie şi Te
păzeşte.
" Am' aflat şi cele însemnate înlăuntru,
prin care îmi

serii

mie,

robului

Tău,

căl-

duros și tot odată şi părinteşte, şi pentru
acest an nou şi alte urări: ale anului,
pentru care nefiind în stare, în niciun

chip, să dau

prin scris Fericirii

Voastre

mulțimita ce se cuvine pentru prisosinţa
iubirii Tale părinteşti către mine și pentru

stăpâneasea

'Ta

bunăvoință şi potrivit cu

înalta mea evlavie fiască şi supunere către
Fericirea Voastră, mă rog numai din inimă
către Domnul nostru Isus Hristos să stăpânească şi să păzească pe prea-marea Ta Feri-

DI SINOTECA
INI R

=

CE
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RARĂ

dâzeg

zi “Yusztpay

weylocny

Mozazpienza
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40 Vă Zky Gto vă îvazepion zi adr m
vâoy Ezos vai XM mhsiora Ey ap sbs$i7,
ăzapăo 73 70, 2000 /poio 5ap ovi) £ări my
ăpzazov 47 &zosroNby abzis 0p6vov,
îă 53 rây zavaioy mai Ozozsi0ây abzis
sd vă ătwop 77 îus, Thy Bodhovy adTîs,

vă TpOGIbYIGw 47 abTOzH0GUzWs, EV Tă:/et,
mb Ev0z0v dos ris “Ypsrspas MozaptienTos,
zamă Toy Ob pati dysipaatoy 7600 p.ob,
deizors

sie să maTprră ai. â30= -

sdpiouGusyos

Oztaă GDTIG TPOSTĂŢUATA usTă TĂGNS

outag ai Econpuâenzoș” îc ai

Rp0-

TAVI

pri

Osozettsie abzis eb/azi stnoăy pot ăpuvai. Ev
fi zori,
an, lavovaptov 6.
Tis “Yysrepac Osozpofhijrov Mazapr6rnros
sbhafsoraros dodhos. mai eis zobs 6ptouobs
Ghwg Erom6ratos
Kovyozavyzivos Xlavp.

a

BUCUREȘTI
mai presus de tot ceia ce nu-i este

pre

voie şi să “Te învrednicească să petreci şi
acest nou an şi alţii mulţi:în iualtă bună
stare şi păstrare netulburată şi întru mulţi
ani pe preasfântul şi. apostoliceseul 'Tău
Scaun, iar prin rugăciunile “Tale preasfinte și
de Dumnezeu ascultate să mă învrednicească
şi pe miine, robul 'lău, a mă închina şi
de faţi, cât mai răpede, dumnezeieştii
înălţimi a Ferieirii Voastre, după multa
și neasimănata dorinţă, a mea, aflându-mă
totdeauna la poruncile “Tale de părinte şi
stăpân cu toată bunăvoința şi graba; ale
cării rugăciuni preasfinte şi de Dumnezeu
ascultate

să

fie

ajutătoare

nouă

în

toată

viaţa.

1728, anuar2.
Al 'Ferieirii Voastre de Dumnezeu «oerotite prea-evlavios rob şi prea-gata la toate
poruncile.
Constantin "Mavrocordat.

XCVII.
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Maria, soția lui Toma

2,

Cantacuzino Spătarul, către Hrisant, Patriarhul leru-

salimului, despre nişte daruri, aducerea oaselor „răposatei Spătărese“ Şi petrecerea
ei de Paşti la Nijni- Novgorod, unde guvernatorul e soţul surorii ei.
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„ai zi îxylspoy aDrîs Get 7 Bots
ăczăl,oua!.
To atzoy z0d 2xp6yz05 mob 072055 pă
pazos stat zpâzoy dă vă sis âaw Ti &zeoutmy Edamialay 7pOG4DVNG, ns
vă
îs papboo îs Ehafa „md peyaozpenis
uzi Gzfăou!y ppăuua zis Yuezipas Mazapiâzqzos pă ză pâcoy 700 4dp "ozyytz7] ăn,

zi, Evvopitovas zi vai ns Dysiay vai
zii) ăgăznv mob Eostâz zpbs 705 505 Was,
&păgmuausy pază z0h)â 47. 90 p909 Ză put
Dă Ehăfouzy vai ză Goa pâs Eorsthsce Ey
păzi, Că ză Gzoiz Dnzpeb/p:o%0p2y zh
Mzzagzns 4 05, 6no0b Easy ora &voma dă 5705 pas "Aus 10355 6 Ez0wpăos B=0s vă zi; czipzom, sis mohobs 77
aaeoaiuovas pps! Ilpbs zabzos us E-

Nijni-Novgorod,
1729,

14 April.

„Prea-fericite, prea-invăţate “şi prea-înţelepte al nostru domn şi stăpân, Patriarh
al Sfintei cetăţi Ierusalimul, al Siriei, Ara-:
biei, al Cisiordaniei, al Canei Galileii şi
al Sfântului Sion şi a toată Palâstina,
doamne, doamne Hrisante şi întru Hristos prea-iubite părinte, Fericirea Voastră cucernică o salut cu supunere şi să-

rut

şi preasfânta-Ţi

dreaptă

din

tot

sufletul.
Pricina celei de faţă serisori simple a
mele e întâiu să-Ţi dau cuvenita închinare
până la pământ, apoi să-Ți vădesc câ .::
am primit scrisoarea mărinimoasă şi res-pectată a Fericirii Voastre prin “mijlocul
lui lenachi psaltul, şi, cunoscând buna-Ți
sănătate

şi

iubirea ce

ai

arătat-o

către

mine, ne-am bucurat mult, şi nu numai
scrisoarea am primit-o, ci şi câte mi-ai
trimes în scris, pentru care mulțămim
foarte Fericirii Tale că şi-a luat atâta
trudă pentru mine. De ar da Dumnezeu din cer să Te întărească întru mulţi
şi cu totul fericiţi ani! Pe lângă acestea ne-ai înstiințat şi pentru zapise, că

158
pavipovs ai dă ră buzicia ms vă uijy Tă
tâsttey ărâuin, 47 maparadodusy, raw Y0sdev mă Gott. UE vă E pw siomaty 0 mă zzăyra
„ră râhoz zovş, Eus
05 vai Ep tă vă tsbpo

dă adoră. Tă 63 &ă iv îvaopabiţ! 75 pat7apiztocas S nabapaicac uvo ic “/ptos vă
vân Ti ebyagiornsiv ris Mazaprirnzâs oxs
vă ziy rond meyăiny zeipatty 6z0d EAa6sv, ddr mai z0h)ă Epâpnye 6255 s5p50N
îv ebyây 7ms, s uâc Eypars. "Ouuws zapa=
zdob vă Epwusy ooy/bpnotw. Kai Ezaoăoauev sie Nitvay, sis ri ăâsheijy mac 6z0d

nu le-ai arătat
atunci când le
întru toate de

încă, şi ne rugăm ca,
vei arăta, să am ştire
capătul lor, pentru ca

fiind încă vie. să atlu despre ele. Dar
pentru aducerea . răposatei Spătărese rămân
Tale
ce ai
curat
cum
tare.
sora

datoare să-Ţi mulțămese Ferieirii
pentru o astfel de mare încercare
luat, pentru că şi mult ne-am bucă sa găsit prin rugăciunile Tale,
ni-ai scris. Ci rugăm să avem ierŞi am făcut Paştile la Nijna, la
noastră, care-stăpâneşte cu soţul ei

Îryswovebs+ weră Tod Guobbyov Tqs Tây Toy,

locul

zic Nivas, val, vă 76, pai eră rrbTa (0p0y-

aceia ne gândim la acea datorie, şi pentru numele ce le-ai pomenit, care ne
rugăm să fie întru pomenirea părinţilor la Sfântul Mormânt; şi voiu 'arăta
mulţămire.
|
Ci iar mă rog să mă aminteşti cu serisorile-Ţi respectate adese ori când vei
cunoaşte prilej potrivit; iar sfintele şi
preasfintele rugăciuni ale Fericirii Voastre
să fie cu noi toată viaţa.
1729, April 14. De la Nijna.
Fraţii mieişi surorile mele. prin rugăciunile Fericirii Voastre sânt sănătoşi şi

zitousv îă zb -/ptos 056, vai tă mă &yâparae

6z05 Euwmuoveboare, mă 6zoia zopaahobuev
vă sivat ete 2y0bunov 7ây zatâpuy sic roy "Âov Tăpoy- zi B5ho zduet iv edyapiorna!y.
“Opwc ză dsonat 7 zaporzhă vă pă
2vOonâore uă că csfăcută Gac. 1păupara
av:/văz!c, Gray Eyyopitere vatpăy pudâtov ai

55 Gat mai zaviepat ebat mie “peripae
Mawap6rnzos stm (sie) we? p.ây 5v Gl mov.
1729, "Anpiov 14. 'Azb Nilvov.
Tă ăcshpă uov mai ai ăâsheai mov 8” eb-

pă Tie

Merge cajeăe

cas

ps. Eovowy,

vai Bovhzâs zpoozbyodsty Ti Mazapiorază
cas, &ozatâusvoL vai rijy zavlepăv ns Cettăy.
Tis

“Tperâpac

Mazap6rnros

spodopos eis

7055 Sprapobs ns, &ozatoutyn Thy â. Gestăy.
Mapia

cu

Nijnei, şi,

pentru

aceia,

supunere se închină Fericirii Voastre,

sărutând şi preasfânta-Ţi dreaptă.
A Fericirii Voastre gata la porunci,
sărutându-Ţi sfânta dreaptă.

Maria O.

K.
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Mavrocordat

către

Hrisant,

Patriarhul

Ierusalimului,

cu

felicitări

de

Anul Nou,

Morpăcs,
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Prea-fericite, prea-învăţate şi preasfinte
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi
a toată Palestina, doamne, doamne Hrisante, întru Hristos mie părinte preavenerat, Fericirii Voastre prea-înrăţate
cu supunere mă închin şi sărut smerit
respectata-Ţi dreaptă.
Închinata şi venerata scrisoare a preaînvăţatei Voastre Fericiri cu mâni ridicate
spre cer am primit-o, și, aflând mult

zcOmzoy vai ătspaaz6y po Oyelay aici ai

dorita şi vrednica de iubire sănătate şi bună

2: Xpioz wo
perna

zăzsp czfacutbzars, zijy “Y-

cozurăzny

Mazapiiznza Boo)

2p06%bv) 4, zijy csfacuiay abis Gsstăy
razstvâs hozițouaL.

15 d
pis, baspăziwos Epăpny zi. zh Btamw=
)ăzzovza abTijy “Amoy 0zdy tâ6inoa.
"Evo zi mă Ev adr Ypavtusva, Mă mă
moi ovy-/aipeta ai Sazbyerai not aazpt155 1) Ypezspa corozăzn Marapiens Că răe
mapshodoas mavyosatovs Eoprăs 705 Kvpiov
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Ti arati

4zi sis hac

OMS

stare a Ta, peste măsură m'am bucurat şi am
lăudat pe Stântul Dumnezeu care 'Te păzeşte.
Am cunoscut şi cele scrise înlăuntru,

prin care mă felicită şi-mi doreşte Fericirea Voastră prea-învăţată pentru trecutele prea-renerate serbători ale Domnului
şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus
Hristos, şi foarte mulțămese prea-învă-

țatei

4b4ht-

us mzpiidovs vă Eopraliu, măoac râs Gzfncuias abrod Eoprăc mavebrhedis ai vă Tăg
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Voastre

Fericiri

pentru iubirea-Ți

de părinte şi stăpâneasca, bunăroinţă: faţă
de mine, robul Tău, pentru care mă rog
şi eu şi iarăși de Domnul Nostru Isus
Hristos să păzească şi să apere pe Fericirea Voastră mai presus de orice lucru
răuşi să Te învrednicească şi pe alte
multe cercuri de vreme a serba toate veneratele serbători cu toată gloria și să le
petreci
strălucit în sănătate nestricată
şi cu de mulţi ani păstrare şi întărire pe
Scaunul “Tău apostolicese, ca să capăt şi
pe urmă rugăciunile, foarte dese şi îmbelşugate,

preasfinte şi de Dumnezeu ascultate

zis eds, edplozbuzvos îtă mayrhs ei ră
îsozozză abis Ezrăuara bz/pews 80505

ale Tale, stând întru toate la poruncile Tale
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stăpâneşti ca un îndatorit rob şi prea-gata;
cării

preasfinte

rugăciuni

să-mi

fie

ajutătoare în toată viaţa; iar anii Fericirii
Tale prea-învăţate să fie de la Dumnezeu
prea-mulţi şi cu totul fericiţi.
1730, lanuar 5.
Al Fericirii Voastre prea-învăţate fiu
întru

Hristos

şi rob.
loan

Alavrocordat.

XCIX.
Constantin- Vodă Mavrocordat către Cosma, Patriarhul
o lămurire de egumen, călătoria la Alexandria aa prelatului şi

Alexandriei, despre
nişte lămuriri de la

Marele Eclesiarh Kritias.
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Prea-fericite şi preasfinte Papă şi Patriarh al marii cetăţi Alexandria şi” judecător al Lumii, doamne, doamne Cosma,

al nostru întru Hristos părinte preavenerat, Fericirii Voastre cu erlavie închinându-ne, sărutăm dreapta-Ți sfântă,
rugându-ne de prea-bunul Dumnezeu să
apere şi să păzească pe Fericirea Voastră în cea mai înaltă sănătate şi fericire necontenită întru mulţi ani.
Sfânta şi venerata scrisoare a Fericirii
Voastre am primit-o cu cea mai mare
evlavie

şi ne-am

bucurat

foarte

de dorita

nouă sănătate a Ta, pe care s'o păzească
Domnul [statornică] şi netulburată.

1737,
20 Matu
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Am aflat şi cele înăuntru însemnate, şi
pentru câte erau ca răspuns la scrisorile
noastre de mai înainte nu mai necăjim în
zădar respectatul Tău auz, ci numai mulţămim mult Fericirii Voastre. pentru iubirea, părintească, faţă de noi, pentru care
să ne ştii

întru

toate

prea-gata

la părin-

teştile-Ţi porunci.
Pentru cel ce aici e egumen la sfânta
mănăstire a preasfântului “Tău Scaun, chir
Ioachim, cum că prin scrisoarea-Ţi patriarhicească şi-a, întărit egumenia, bine a
făcut Fericirea, Voastră, care, prin înalta,
evlavie fiască pentru 'Tine şi iubire a noastră, va avea

din „partea

noastră

rotirea şi mângâierea după

toată oe-

a 'Ta părin-

tească vrednieie.
De oare ce însă arată Fericirea Voastră că după puţine zile e să plece de
acolo, ca să meargă la preasfântul Ei
Scaun, nu mai rămâne să spunem alta,
ci numai rugăm pe Dumnezeu Sfântul,
care cu gând sfânt a potrivit aşa, să Te
păzească şi de acum, pe uscat şi pe mare,
nai presus de toată împrejurarea protivnică şi să ajungi, cum dorești părinteşte,

la turma sufletească a lui Hristos Ție în|
credinţată,

să

Iar noi rugăm pe Fericirea Voastră ca
nu lipsească şi de acum înainte să

ne sprijine necontenit prin sfintele-I rugăciuni şi părinteşti binecuvântări, şi vom
recunoaşte mulţămiri
Fericirii Voastre,
aflându-ne la toată nevoia ce ar veni
şi la orice lucru al Tău ajutători preagata, cum vei afla aceasta şi prin seri-

soarea

noastră

către prea-învăţatul Mare

Eclesiarh Chiriţă Kritios.
Deci ne rugăm să avem şi de acum
înainte sfintele-Ţi scrisori, ca să ne bucurăm de dorita-Ți sănătate şi de părinteş-

tile-Ți rugăciuni, care să-mi fie ajutătoare

in toată viaţa:
de la Dumnezeu
1737, Maiu
Al Fericirii
şi cu totul la

iar anii Fericirii Voastre fie
prea-mulţi și cu totul fericiţi.
20.
Voastre fiu întru Hristos
porunci.
lo

Constantin

Voevoda.

161

Constantin- Vodă

Mavrocordat

către Cosma,

Patriarhul Alexandriei,

despre

mănăstirea Hangu, Mitropolitul Libiei şi hrisovul domnesc pentru şcoala inaltă din
Alexandria.
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Prea-fericite şi preasfinte
Papă şi Patriarh al marii cetăți Alexandria şi
judecător al Lumii, doamne, doamne
Cosma, al nostru întru Hristos părinte
prea-venerat, Fericirii Voastre cu evlavie
închinându-ne, sărutăm sfânta-Ţi dreaptă, ruvându-ne de sfântul Dumnezeu să
Te apere şi să Te păzească, pe preasfântul apostolicese Scaun al 'Lău în
cea mai înaltă sănătate şi necontenită
fericire în viaţă langă.
Sfânta-Ţi serisoare de la 30 August
după trecerea atâtor luni am primit-o cu
căzuta fiască evlavie: pentru buna şi do-

rita-Ţi
am

sănătate

foarte

aflat şi cele pe urmă

[ne-am
scrise,

bucurat];
şi mul-

țămim foarte Fericirii [Voastre] pentru
calda părinteasea iubire către noi [şi] pentru
prea-îmbielşugatele “Tale rugăciuni și binecuvântări, înştiinţându-Te că ne purtăm
şi noi cu aprinsă iubire de fiu şi înaltă
evlavie către Fericirea Ta, ca faţă de un
prea-venerat al nostru părinte, şi numai
ne rugăm să Te rogi şi de acuma cât de
tare la Sfântul Dumnezeu pentru noi, şi
rămânem prea-gata la părinteştile-Ţi porunci. Cât despre sfânta-Ti mănăstire
Hangu, să fie sigură Fericirea Voastră
că arătăm cât se poate mai multă supraveghere și ajutor, precum mai pe larg vei
afla-o din scrisoarea către Tine a preasfântului de Libia, cel întru Hristos respectat

părinteal nostru. Pe lângă aceasta să-Ți
fie spre -ştiinţă [că] am hotărit prin hri-

îzoiov si Ilanzpiznza Ectnozy vai ză îva-

sovul nostru domnese să se dea pe an
două sute de lei la preasfântul Scaun al
Alexandriei pentru ridicarea şcolii şi studiul
ştiinților, cum vei afla şi despre aceasta
mai sigur din copia domnescului nostru
hrisov, pe care 'Ţi-o trimete sfinţitul al
Libiei, către a cărui Preasfinţie s'au dat şi
cei două sute de lei ai anului de faţă, ca
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XX.

trimeată.

Deci ne
necontenit
tând buna
runcile-Ţi

rugăm şi din nou săi ne bucure
eu respectatele-Ţi scrisori arăşi dorita-Ți sănătate, şi cu popărintești; iar anii Tăi fie de
21

11

1743,
Iunie.
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la Dumnezeu mulţi și fericiţi, şi sfintele“Fi rugăciuni cu noi.
1743, Iunie LI.
Al Fericirii Voastre fiu întru Hristos
şi cu totul la porunci.
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Constantin
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CI.
După 1743.
Matei, Patriarhul Alexandriei, către
„despre suirea sa în Scaun.
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Ioan

Mavrocordat,

Domnul

Moldovei,

Prea-înălţate, prea-evlavioase

mărite Domn şi stăpân

a

şi

toată

prea-

Moldo-

vlahia, doamne, doamne o Ioan . Nicolae
Voevod, fiu în Duhul Sfânt iubit şi preadorit al Smereniei Noastre, rugându-ne
părintește pentru Înălţimea Voastră de
Dumnezeu păzită și binecuvântând-o, cu
plăcere o salutăm şi ne: rugăm de Dum-

nezeu

Sfântul să păzească

Voastră de Dumnezeu
de orice întâmplare

pe

Înălţimea

păzită mai presus
tristă şi de toată

cursa protivnică şi să-Ți întărească sănătatea întru mulţi ani şi rămânerea netulburată, precum şi toate cele dorite şi după
voie. De oare ce cu mila lui Dumnezeu.
prin cercetare sinodică şi canonică am fost
înaintați după încetarea din viaţă a fericitului Patriarh şi al nostru bătrân chir
Cosma pe preasfântul Scaun patriarhicese

al Alexandriei,

n'am

lipsit

prin cea de

faţă a noastră să scriem Înălţimii Tale”
prea-strălucite, şi, ca fiu al nostru în Duhul Sfânt iubit şi dorit să ne rugăm pentru
Tine din suflet și să 'Te binecuvântăm
călduros, aşa încât să ne aibi ca rugător
aprinsal Tău către iubirea Ta domnească,
şi mănăstirea noastră de acolo să o ţii în
mila şi îngrijirea Ta, şi vom ruga totdeauna pe Sfântul Dumnezeu pentru preafericita-Ți sănătate şi prea-ferieita întărire,
„Şi ne rugăm să ne învredniceşti și de
prea-strălucitele-Ţi scrisori vădind buna-Ți
sănătate şi nouă dorită; ai cărui ani fie
de la Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul
fericiţi.
Al Înălţimii Voastre de Dumnezeu cinstatoare rugător la Dumnezeu.
7 Al

Alexandriei

Matei.

103

CI.
Un Căminar necunoscut către un Mitropolit (supus Scaunului

Alexandriei).

cu felicitări.

30

Nas pizazs, Nombzaze mai Osozpeâhnrs Mmpnzohira, 2 Xptoze pot mâzap ceâxouttiTATE,
Ti “Yusrsoay Ilawspornra zazetvâs zpoc40yâ,

77

zavavhafs

vai

zovzcOiizws

&a-

mâtouat măs Gsâaculzc abris “/sipas, zapă
is ăyn0sv Ilpovois etscobusvoc 7 “Yussep Ilanepăcret ză) pad uara0butov. Ti
osfaculay abris SztozoNi)y stă zdsiorrs
3
sdofsiac mai. papăs Ehabav, 28 is Ti Ess
pot Dytziay cms 2np popopnbsis, bzspsyâpn

Preasfinţite, prea. învăţate şi de Dumnezeu
ocrotite Mitropolit, în Ilristos mie părinte prea-venerat.
Preasfinţiei Voastre cu smerenie mă
închin, şi cu toată evlavia şi multă poftă
sărut mânile-Ţi respectate, cerând de la
Pronia de sus Prea-Ferieirii Tale tot binele dorit. Respectata-Ți scrisoare cu cea
mai maâre evlavie şi bucurie am primit-o,
din care aflând cea
a 'Ta, peste măsură

dorită mie sănătate
m'am bucurat, şi am

Iawspâzns, vai âv TOshs cwzisn 7shsiws
1% 63 T0she u$ pă, mă Ţiwnita 27 sh
ovuzatptun, Garzi Evvopila pas 47 Shin
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slăvit din inimă pe cel ce Te păzeşte
Sfântul Dumnezeu, din a cărui milă prin
sfintele-Ți rugăciuni şi noi sântem sănătoşi.
Am cunoscut și cele ce au urmat, prin
care părinteşte Te bucuri cu mine şi te
rogi călduros pentru dregătoria Căminăriei,
şi mulţămese și foarte mulțămese, preavenerate al micu părinte şi stăpân, pentru
atât de prisoselnica bunăvoință de stăpân
şi părintească iubire faţă de mine cel
smerit; Dumnezeu sfântul, cel ce ascultă
de rugăciunea, celor ce se tem de dânsul
şi-l iubesc, să răsplătească acest lucru de
care sânt nevrednic, dăruit mie 'prin rugăciunile Fericirii Voastre venerate, și să
întărească şi pe prea-înălțatul şi preabinefăcătorul mieu
Domn, dându-i din
bielşug toate cererile spre mântuire. Cât s'a
bucurat pentru această dregătorie Preasfinţia Ta, şi dacă ar fi trecut cu totul şi
nu mi-ar fi scris, o ştiu şi o gâcese, pentru că
am cunoscut bine şi am aflat ştiuta de mine
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rob,

către

părintească iubire

mine, aprinsul

Tău

şi statornicie a Ta,

cu atât mai mult că m'ai învrednicit de
sfânta-Ți scrisoare, de şi treci supt tăcere
și nu vădeşti bielşugul bucuriei şi mulţămirii ce ni s'a căşunat. De oare ce cunose
însă, şi nu mă îndoiesc, că și Preasfinţia

Ta nu pune la îndoială aplecarea

deose-

bită

fiasca

către Pine

şi prea-călduroasa

iubire şi evlavie şi nestrămutarea ei, cât
voiu avea să trăiese prin voia celui ce
ne leagă şi uneşte cu legătura iubirii
către dânsul Dumnezeu, nu mă mai întind, ci numai rog să mă pomenești în ale
Tale sfinte slujbe, ba şi în rugăciunile din
chilie, rugând stăruitor pe Dumnezeu

*

1745,
Novem-=
bre.
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vai

pentru mine cel nevrednic şi smerit, care
nu sânt alta decât: pământ şi cenuşă şi
întru toate păcat, ca să fie milostiv şi
să mă învrednicească de cele sufleteşti
dorite.
“
Pe preasfinţitul de Târnova prin Tine îl
salut cu toată evlavia şi-I sărut venerata
dreaptă; să nu mă lipsească, mă rog, de
respectatele-I scrisori, ea să mă bucur de dorita-] sănătate şi de rugăciunile de Dumne-

sbreoe, rob uinâăy ăhho dyros si pi 7 zi
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zeu ascultate,

care să-mi

fie ajutătoare în

toată, viaţa; iar anii Tăi de la Dumnezeu
foarte mulţi şi mântuitori.
1745, Noiemvre .30.
Al Preasfinţiei Voastre fiu întru Hristos.

aus, Noswfptov X.
Tijs “Ypezspas Ilowepârmros vic 2 Xprară.

CIN.
1746,
Septembre.

Alexandru Suţu, Marele Chartophylax, către Matei, Patriarhul Alexandriei,
despre suirea acestuia pe Scaunul patriarhal.
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Hristos
nerat.

mie

părinte

şi stăpân

prea-ve-

Fericirea Ta de Dumnezeu păzită cu
toată evlavia o salut, şi sărut venerata-Ți
dreaptă, -pe care s'o păzească Domnul
fără boli, bucuroasă, sănătoasă, cu viață
lungă şi mai presus de orice lucru protivnie. Venerata-Ţi scrisoare am primit-o

cu evlavia, cuvenită, am lăudat pe

Sfân-

tul Dumnezeu pentru buna-Ți sănătate,
am aflat şi cele părinteşte înlăuntru însemnate, prin eare vesteşti înaintarea 'cu
mila lui Dumnezeu şi votul sinodului a
Fericirii Voastre la
preasfântul Scaun
apostolicese şi patriarhicese al Alexandriei, şi m'am bucurat peste măsură; pe

care

[Scaun]

să

te

păstreze

Dumnezeu

care astfel a, potrivit lucrurile pentru Tine,

mai presus de toată uneltirea și pornirea
protivnică şi împrejurarea, întru rămânerea
de ani mulţi şi senina stare, pentru aşezarea şi îndreptarea turmei creştine ce-Ţi
este încredinţată. Ci, cunoscând Fericirea

edhâdsay
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Prea-fericite şi preasfinte Papă şi Patriarh
al marii cetăţi Alexandria şi judecător
al Lumii, doamne, doamne Matei, întru

ps sic. dz uă

Tupilet

o rog în schimb să-mi fie cu părintească
iubire în-Hristos, şi să se roage pentru
mine, şi de departe, poruncindu-mi la ce
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fie de la Dumnezeu

mea,

Casandra, cu

foarte

mulţi cu fericire,

iar sfintele şi de Dumnezeu ascultatele Tale
rugăciuni

fie cu noi

în viața

toată,

1746, Septemvre.
Al Fericirii Voastre de Dumnezeu păzite
fiu în Hristos şi gata rob
Marele Chartophylax
Alexandru Suţu.

Xapropbhat

PANtnvâpos

La

se închină smerit Fericirii Tale, ai cării ani

-

5 Mâyas
,

Roaba

evlavia cuvenită şi cu sărutarea dreptei Tale,

Sobrtog.

CIV.
Constantin- Vodă Mavrocordat către
suirea acestuia în Scaun
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Matei, Patriarhul

Alexandriei,

despre

într'acolo a Mitropolitul Tripolei.

în

Vivzoş aansuwsăz0o Mrepozohizoo ayt0d Tot

Prea-fericite și preasfinte Papă şi Patriarh
al marii cetăţi Alexandria şi a tot
Egiptul, doamne, doamne Matei, al
nostru întru Iristos părinte prea-venerat, închinându-ne Fericirii Voastre cu
toată evlavia, sărutăm sfânta-ți dreaptă;
Dumnezeul a toate să Te tot ţie sănătos
şi fericit întru mulți ani.
Două respectate scrisori ale “Tale: una
de la

10,

iar

alta

de la 18 ale lunii

de

faţă le-am primit cu curenita evlavie fiască,
din care aflând de dorita nouă sinătate
a Ta, n-am bucurat foarte; am aflat şi
cele înăuntru însemnate, și în cea d'intăiu
arată înaintarea Ta cu mila lui Dumnezeu la preasfântul patriarhicese Seaun
al Alexandriei, iar în a doua poruncește

să dăm

voie preasfântului

Mitropolit

al

Tripolei să vie într'acolo, de oare ce şi se
gândeşte a. pleca în grabă, şi au nevoie
de dinsul. Şi deci, pentru înaintarea Ta
cu voia şi buna voinţă a lui Dumnezeu la
preasfântul Scaun apostolicese şi patriarhicese al Alexandriei, peste măsură ne-am
bucurat şi am lăudat din adâncul sufletului
şi inimii pe atot puternicul Dumnezeu
sfântul care a rânduit toate foarte înţelept şi cu iubire de bine, de care ne şi rugăm fierbinte să Te păzească pe preasfântul, apostolicescul şi patriarhicescul Seaun
sănătos, cu totul fericit, întru mulţi ani,
în pace, mai presus de toată pornirea
protivnică şi cu câţi doreşte prieteni și
bine

văzuţi.

Iar pentru trimeterea de aici a zisului
preasfântul Mitropolit al Tripolei, după pa-

1716,
Octombre.
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za

triarhiceasca Ta socotință întru aceasta.
sa dat şi voie Preasfinţiei Sale, şi iată
că s'a pornit într'acolo. Ci, cunoscând Fecirea Voastră că avem către Dânsa deosebită evlarie şi aplecare fiască, răspundem
ca spre un părinte al nostru prea-iubit
şi către Dumnezeu aprins rugător să roage
necontenit pe Dumnezeu Sfântul - pentru
şi

pentru

ţara

aceasta,

şi

să ni cei

din inimă anume şi prin respeetatele părinteşti scrisori ale Tale, vestind şi sănătatea “Ta nouă dorită; ai cării ani fie. de

Te4

zzavav-

la Dumnezeu

ebyai ue” fuây

foarte “mulţi

şi pe

deplin

fericiţi, iar rugăciunile ascultate de Dumnezeu cu noi în toată viaţa,
1746, Octomvre.
Al Fericirii Voastre fiu în Hristos şi
cu totul la porunei

2 Cip zavri,
adus”, 'OyroGptov.
Tie “pecepas Mazaptârnros vis y Xptoră
„mi Gâws sis mode Gptouobe

Jo Constantin Voevoda.

Jo Constantin Voevoda.

CV.
Panaiot Referendariul către Matei, Patriarhul Alexandriei, cu felicitări pentru

1746,
23

Novembre.

ridicarea în Scaun.
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Domnul să 'Te urmărească şi păzească din
preasfântul Tău patriarhicese Scaun în

sănătate deplină [şi] viaţă lungă împodobită cu toată fericirea şi bucuria.
E vreme de când ai fost ridicat de
Dumnezeiesca Pronie la patriarhiceasea,
înălţime a preasfântului Seaun al Alexandriei, când doriam să aduce Feriecirii Tale

prin supusă scrisoare cuvenita cu bucurie
închinare, dar am fost oprit de micimea
stării mele atunci, iar acum, încurajat de
scrisoarea către Fericirea Ta a preasfântului şi de Dumnezeu respeetuosului stă pân
al mieu, Sfântul al Cizieului, salut prin
cea de față umilit pe Fericirea Ta, ru-

gându-mă tot odată de Domnul să Te
ţie până la adânci bătrâneţe pe preasfântul
Scaun al Tău, mai presus de toată uneltirea,

în acelaşi timp cerând în schimb și Fericirii Tale să nu mă scoată din sfânta
amintire şi stăpâneasca a
ale cării respectate și de
'cultate rugăciuni să fie cu
în toata viaţa.
1746, Noiemvre 23.
Al Fericirii
Voastre

Ei bunăroire,
Dumnezeu asmine de sprijin

prea-respectate

rob
“Pepspsyâăpos Tavayozâzns.

!
Referendariul Panaiotachi.
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Constantin Căminarul către Matei, Patriarhul Alexandriei, cerând o interve-

nire pentru un drept al său

pe lângă Mitropolitul
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Fericirea. Voastră prea-venerată cu supunere o salut şi sărut sfânta-Ţi dreaptă
cu înaltă erlarie.
De şi şi acum câteva, zile am salutat pe
Fericirea Voastră prin smeritele mele serisori şi aştept sfintele-Ţi răspunsuri, dar
şi acum, apropiindu-se veneratele serbă-

ouloy Eoprăvy ră gsvs0hlwy

tori

Ti

“Ypecspay

osfaunorărny..

Managere

od

pâ> ?lqood Xprozo5, 839 Esta
705 Ap5YT0ş

p.0b

razsty0

Kuplov fai abc dă

Vă

2p007bv(j50

adi, apar was sd E ris yias dat
zapdivov dozpus Tey0syra Xpiozdy by Qzdy
Înv vă atom Ti “Yysrtpay Mazapâeqza

„vă toprăon mi me ăvzeprazoy zi mdz05
Tâwmatw, md Nov "Eros mai ră ăia 0zordvata wa Eptros ui sic /pâyovs aumbXĂOvs
pd! Gystas Xzoxe, Gunysuods me ebămmnovias
20. padmwalas wuenorăseos sis mă Gura
zutoy zarpanytrby &zostohtzdy 0p5vovy pp!
“inws Gaborăzov.
Ilpodz55yz5s Xvpwba aaprrahsaztus mi Ypertpa Mozapiienri Că ză dpotwwây Glzaloy
6zod eivat sis răv zawepozaroy io
O05yposhzytas, 05 ziv Tlamepirnea ebhafâs 2p0G40y6, dai zid z0ă uă vitzăy Oăbios zh
mapa [vă peaizsbo] vai vă. zana

ale. Naşterii

Ilristos,

Nostru

Isus

n'am lipsit ca din nou prin

cea

de faţă smerită

închin
nostru,
pururea
ricirea

Domnului

a

mea

scrisoare

să

mă

'Ţie, rugând pe Hristos Dumnezeul
cel născut tări sămânță din sfânta
Fecioară să învrednicească
pe FeVoastră a serba inefabila dum-

nezeiasci

a

Lui

Naştere,

Anul

Nou,

şi

sfintele 'Teofanii şi în acest an şi în
ani cât de mulţi cu înaltă sănătate, statornică fericire şi stare senină pe preasfântul Scaun patriarhicese şi apostolicese
până la bătrâneţele cele mai adânci.
Înainte am seris cu rugăciune Fericirii
Voastre pentru dreptul orfanal care este
la preasfântul al Ungrovlahiei, a cărui
Preasfinţie cu evlavie o salut, şi iarăşi Te

uzi

rog mult cu îndrăzneală fiască [să mijloceşti] şi să îndemni pe Preasfinţia Sa să
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Tău
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îndreptarea,
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la Alexandria. lar anii ăi fie de la
Dumnezeu cu totul foarte mulţi şi fericiţi,
şi preasfintele-Ţi rugăciuni cu mine.
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Alexandriei, despre

Salut pe Fericirea
cu cea mai mare
cu toată evlavia
rugându-mă
de
“nezeu Sfântul să
Fericirea Voastră

Voastră: prea-venerată
'evlavie fiască, şi sărut
respectata-Ţi dreaptă,
atot puternicul Dumţie şi: să: păzească. pe
sănătos, bucuros, fe-

ricit, întra mulţi

ani şi mai - presus

toată uneltirea.
. Respeetata-Ți serisoare cu
via am

primit-o [şi] m'am
de sănătatea Ta

măsură

dobân-

toată

de

evla=

bucurat peste
mie dorită Şi

foarte dorită; am aflat și cele în ea

în-

semnate mie și foarte 1nulțămese Fericirii Tale pentru rugăciunile şi 'binecuvântările părintești

şi pentru
nești

trecute

Domnului

revărsate asupra mea,

felicitările de serbătorile domale

Naşterii

Nostru. Isus

după

trup

care, de și mai înainte mi-am făcut da
toria şi te-am heretisit, totuşi 'şi din nou

mam lipsit și acum să “Te heretisesc,
cum pentru acestea îmi doreşti şi Fericirea
Ta, rugându-mă de Domnul Nostru să Te
învrednicească, precum:în 'acest an, astfel
şi în alţi mulți ani, să serbezi, cu căpătarea celor ce doreşti. În ce priveşte ghiol-cbri, adecă firmanul,

prin respectatele “Tale rugăciuni a ajuns
la capăt, care s'a făcut după plăcerea Ta,
şi (cum socot) şi mult chiar peste plăcerea

Ta, şi iată că Ți-l trimet; dar a fost cu
multă
osteneală, căci era fără arz al
Preasfinţitului, ca, unul care nu voia nici
într'un chip să dea arz: Preasfinţia Sa,
fiind cu inimă rea faţă de Fericirea Ta,
şi de aceia s'au făcutşi cheltuielile peste
“măsură, cum ps urmă Îţi voiu serie, şi
vei cerceta-o bine Fericirea Ta, şi, când

cu Dumnezeu vei avea de gând să treci,
vei face să se adauge numele locurilor,
căci şi pe dânsele le-am - lăsat deschise.
Rog pe Fericirea Ta, care 'mă ştie cu

tot

fiu

Ei

învrednicească

totul

lui

şi

iarăşi : de - respectatele

prea-supus, să mă
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mă va găsi foarte gata; ai cării ani fie
de la Dumnezeu foarte mulţi şi fericiţi,
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zile ale înfricoşatelor patimi şi ale Paştilor
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Seaun, cu împlinirea lui şi cu următoarele

Tous Thy

ale-

opt

şi Pa-

dorite până la bătrâneţe adânci şi senine.
De oare ce s'au şi apropiat prea-respeetatele şi veneratele zile ale Postului Mare,
n'am lipsit să seriem și către Fericirea Ta,
serisoarea de faţă, pe de o parte ca să-i
dăm evlavios cuvenita închinare fiască, iar,
pe de alta, ca să întrebiim despre nouă dorita (?) Ta sănătate; şi deci rugăm pe
Domnul Nostru să învrednicească pe-Fericirea Voastră a străbate tot acest stadiu
sfânt cu plăcere şi iubire de Dumnezeu în
cea mai înaltă sănătate şi pașnică stare pe
preasfântul apostolicese, patriarhicese al Ei

0z5âouia! Îuspat Tis T505% px40v0muEno» 05-

poat, izod pat vă zăs Ezoutyas
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şi preasfinte

triarh al marii cetăți Alexandria şi a
toată ţara Egiptului, doamne, doamne
Matei, al nostru în Hristos părinte
prea-venerat, închinându-ne cu toată ev-
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Matei, Patriarhul Alexandriei, cufeli-

Voastră osebita fiască aplecare şi evlavie
a noastră către Dânsa, să nu lipsească a
se ruga de Cel Sfânt pentru noi, şi să se
roage din inimă pentru noi, şi să ne învrednicească necontenit de respectatele-Ţi
scrisori părintești, vădindu-Ţi dorita sănătate: ai cării ani fie de la Dumnezeu foarte
mulți și cu totul fericiţi, iar fericitele şi de
Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni, ajutoare

nouă

în toată viaţa.

1747, Fevruar
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Al [Fericirii] Voastre, ş. c. |.
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către

Matei,

vai

piră
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MacOzis, fmtrene

Alexandriei, cu urări

Oivooutyns,

abpre,

Prea-fericite şi preasfinţite Papă și Patriarh al marii cetăţi Alexandria şi
judecător al Lumii, doamne domn Matei,
al nostru în Hristos părinte prea-respectat, pe Fericirea 'Ta cu toată evlavia,
salutând-o, ' sărutăm. sfânta-Ţi dreaptă,
pe care să Te ţie Domnul în cea mai
deplină sănătate şi necontenită fericire
întru mulți ani.
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Respectata scrisoare a. Fericirii Voastre
cu fiasca evlavie cuvenită am primit-o,
pentru buna-Ţi sănătate foarte ne-am bucurat, am aflat cele dinăuntru, şi însemnate
în pitacul Tău respectat, că adecă, ai că-

lătorit cu sănătate la Împărăţie, și ne-am
bucurat nu puţin, fiind îngrijoraţi de asprimea iernii, pentru osteneala greutăţilor din cale şi slăbiciunea Fericirii Tale,
dar slavă Sfântului Dumnezeu, care Te-a
păzit

nevătămat şi mai presus de
împrejurarea şi greutatea. Am aflat

toată
şi că

te-a „primit Preasfântul cu întimpinarea cuvenită

şi ospitalitate,

şi rămânem

pentru

aceasta îndatoraţi Sfinţiei Sale şi preagata la părinteştile-Ţi porunci. Mulţă-

mim

şi

de

câte

apoi

ni

urează

pă-

rinteşte Fericirea Voastră pentru apropiatele sfinte zile ale Postului” Mare, pe!
care Făptuitorul acestora să Te învrednicească şi pe Tine să le petreci bine şi
cu iubire de Dumnezeu [şi] să 'Te închini

şi

la

înfricoşatele

Lui din
stare în
reşti,

patimi

cu

Învierea

morţi în sănătate și pașnică
curs de ani
mulţi, cum do-

Cunoscând apoi Fericirea Voastră reciproca înaltă evlavie către Tine a noastră
şi fiasca iubire în Hristos, ca faţă de un
prea-venerat părinte sufletesc, rugăm să
nu lipsească a se ruga şi de departe pentru
noi în sfintele-Ţi rugăciuni şi slujbe către
Domnul, și vom cunoaște harul, rămânând

la părinteştele-Ţi
să avem

ca să ne

porunci

prea-gata.

Ci

şi iarăşi scrisoarea 'Fa respectată,

bucurăm

de: dorita-Ţi sănătate;

[ai cării] ani fie

de la Dumnezeu

prea-

mulți şi fericiţi;

iar sfintele şi de

Dum-
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întru ajutor în toată viaţa.
1747, Martie 8.

Al Fericirii Voastre fiu în Ilristos şi la
porunci.
Constantin

Voevod.
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Constantin

1747,

despre

Prea-fericite şi preasfinţite Papi şi Patriarh al marii cetăţi Alexandria şi judecător al Lumii, doamne domn Matei,
al nostru întru Hristos părinte. prea-

Liz]

GG

mire 4

Xptor .
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'fmszeos
de

ți

Alexandriei,

April.

Mazapioraze vai dxunzaze [lăza za. llaâosias
y
cpâpya rs pevâhns zohswos "Ahssav
.
bpts
4hpt3,
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Patriarhul

Voevod.

Fericirii

Voastre cu toată evla-

via închinându-ne, sărutăm respectata-Ți
dreaptă; pe care să te păzească Domnul
în cea mai deplină sănătate şi în necontenită mulţimire întru mulţi ani.
Cum se apropie aducătoarea de strălucire serbătoare şi prăznuire a Învierii din
morţi, n'am lipsit prin cea de faţă întrebând de dorita-Ți sănătate, ca să ne
bucurăm cu Tine ca un fiu, rugând pe
FeDomnul însuşi să învrednicească pe
ricirea Voastră a serba Sfânta-I Înviere
cu
voios şi cucernie,
şi a o petrece
fecutotul
stare
ată,
netulbur
sănătate

rămânere

în

apos-

tolicescul “Tău Scaun

preasfânt,

şi

în

cest an, şi pe urmă,

în multe

picită şi îndelungată,

cercuri

aale

soarelui. Iar, cunoscând Fericirea Voastră
osebita noastră evlavie şi iubire de fiu către

ține ne rugăm să nu lipsească a se ruga de

Sfântul Dumnezeu în slujbele Tale şi rugăciunile înfocate către Domnul pentru noi,

şi-Ți vom arăta recunoştinţă, rămânând
prea-gata la părinteştile-Ți porunci. Să
avem deci şi o respectată scrisoare a Ta
ca să ne bucurăm de dorita sănătate și de
părinteştile-Ţi rugăciuni; care să ni fie
ajutătoare; ai cării ani fie de la Dumnezeu
mulți şi buni.
|
1747, April.
Al Fericirii Voastre fiu în Hristos și cu
totul la porunci
Constantin

Voevod.
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CXI.
1754,
Decem=
bre.

Hatişerif către Constantin- Vodă Racoviţă, pentru suirea pe tron a Sultanului Osman

al III-lea.
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Hat al Sultanului
ţarea sa în Scaun.

Osinan

pentru

înăl-

Fruntaş al Domnilor din neamul lui
Mesia, Voevod al Vlahiei, Constantin Voevod, fiul lui Mihai, fie-Ţi sfârşitul bun!
Venind cea de față înaltă poruncă împărăteaseă, să-Ți fie cunoscut -că mai
marele frate odinioară Împărat, Sultanul

Mahmud (pe care să-l odihnească
- Domnul
în

_corturile

Raiului),

de oare

Prea-Înaltului” Dumnezeu

ce cu voia

a plecat în gră-

dina 'Trandafirului, cel Preaînalt, care îndeplineşte' dorinţile oamenilor, cel cu nume
mare şi fără păreche Dumnezeu, cel care
înaintea, vremilor a fost aplecat 'cu bunăvoința divină nesfârşită a lui şi voie şi
aplecare spre mine, după vrednicia -strălucirii împărăteşti ce e în mine înăscută, fiind
rânduiala urmării la Împărăţie a mea ca
să primese în fericire şi mulţămire cununa
celui mai înalt împărătese Scaun al divinei
îngrijiri, deci, cu părerea şi alegerea; obştească, și-cu voia înalţilor Viziri şi a tutulor cinstiţilor ulamale şi supunerea tuturor celor miei și mari, am fost proclamat
eu Dumnezeu după vrednicie şi binecuvântare: şi am

fost aşezat

în ceasuri 'bune pe

Seaunul împărătese la 28 ale lunii de faţă,
Sefer, din

anul curgător

o mie

o sută şai-

zeci şi opt, şi ziua sfântă de Vineri; şi
s'a bătut moneda mea în gloriosul nume
al mieu.. Deci, ca: să se vădească şi să
se împărtășească în toată stăpânirea Împărăţiei Mele, în deosebi în acel loc, această
ştire a marelui dar şi a divinului har şi
bunăvoinţi, pentru aceia s'a: dat glorioasa
mea poruncă aceasta, şi Ţi :s'a -trimes
pentru aceasta, cu acest prea-cinstit împărătesc salahor, Behri-zadt Mustafă-beiu. Deci,
ajungând cu Dumnezeu scrisoarea de faţă, să
vădeşti și să faci ştiut la toţi locuitorii ţerii
aceleia ceia ce s'a întâmplat în felul ce s'a
spus, giuluș-humaiim, la înaltul Scaun al
Împărăției mele stăpână a lumii, şi să se
descarce tunurile în cetăţi şi turnuri, şi
se faci deosebite șenlâcuri (festivități) şi
semne de bucurie. Pentru care s'a dat
această glorioasă poruncă împărătească a
mea, care ajunsând, să îndeplinești în felul

1173:
cps pază Thy siuapu&voy (sic) rpâzoy pă 4pay
Dzozațiy 4, Dz0/ho ip zspidniity 705 37
foyzos Gxottz05 wov plouă, 47 vă 2pocss ăzb ză Svowta. "Est vă sedan, zi
|
eis mb Ev6ot6v mob onusiov vă mtorebr;s.
"Eypăpn sis ză «sim (28) mod Setp, Ev
Koyszavetvovzsst, Ece. 1168.

citat

cu desăvârşită

supunere şi aplecare

cuprinsul poruncii mele împărăteşti ce am
dat, şi să te opreşti de la împotrivire,
Aşa să ştii, şi să te încrezi în semnul micu
glorios.
S'a scris spre sfârşitul (la 28) lui Sefer,
în Constantinopol, anul 1168.

CAII.
Matei, Patriarhul Alexandriti, către Constantin- Vodă (Mavrocordat), despre
scrisorile primite, o greşeală a fostului episcop de Buzău și socotelile mănăstirilor

închinate.
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1157,

8 Septembre.

Prea-înălţate,
prea--evlavioase
şi preamăreţe Domn şi Stăpân al Ungrovlahiei, doamne, doamne Io Constantin Voevod, tiu în Duhul Sfânt iubit şi preadorit al Smereniei Noastre, rugându-ne
părinteşte

pentru

Înălţimea

Voastră

de

Dumnezeu păzită şi binecuvântând-o, ne
îndreptim cu plăcere și bucurie, şi ne
rugăm de Sfântul Dumnezeu să Te ţie nai
presus de toată puterea protivnică și peste

orice lueru supărător şi de întristare în
cea mai deplină sănătate şi rămânere
întru mulţi ani pe prea-strălucitul Tău
Scaun,

dobândire

cu buna

a celor dum-

nezeieşti dorite.
a Înălţării
scrisoare
Prea-strălucita
Voastre am primit-o cu plăcere şi, de
buna prea-dorita de noi sănătate a 'Ta
aflând, peste m ăsură ne-am bucurat. Am
primit și copiile fostului episcop de Bu-

zău,

prin care

am aflat

rătăcirea

aces-

tuia. Iar pentru sfintele mănăstiri despre
care serii Înălţimea Ta ca să orânduim
a se face socoteală, noi pe alt cineva n'avem decât pe Înălţimea Ta, şi deci ca
însuşi gospodar orânduieşte să-şi facă ei
, şi prea-evsocoteala. Pe prea-strălucita
lavioasa Doamnă, cu străluciţii şi preaiubiții copii ai voştri, în Sfântul Duh,
cu părintească rugăciune îi binecurântăm.
Ci să ne învredniceşti, ne rugăm, şi de
prea-strălucitele-Ți scrisori, vădind buna şi
nouă prea-dorita-Ţi sănătate; ai cării ani
fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul
prea-fericiţi.
1757, Septemvre S$.

Al

Înălţimii

Voastre

prea-evlavioase

călduros rugător către Domnul
7 Al

Alexandriei

Matei.
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CAII.
C.

1757,

Novem=
bre.

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Postelnic Alexandri şi fiul lui,
Constantin, despre logodna acestuia şi legătura lui, ca Patriarh, cu mănăstirea
Hangului.
Marele
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Noastre.

Dăunăzi am scris Slăvirii Tale, bucurându-ne cu dânsa și pentru noua Domnie
a prea-înălţatului şi prea-evlaviosului Domn
(pecare Domnul să-l ţie întru mulţi ani)
şi pentru vrednicia Postelniciei Slăvirii
'Tale. Jar acum, aflând printr'o cinstită seri-
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Prea-slăvite și prea-nobile domn Mare Pos-

Ilvspazt yazară râs fpâv [Mecprezazos].

Roptos

Postelnie Chiriţă Alexandru
fiului său Constantin.
-

soare a prea-slăvitului domn părintele Tău
fericita, Ta logodnă, și, iarăşi, bucurându-ne
împreună, scriem Slăvirii Tale, rugând
pe Sfântul Dumnezeu ca rugăciunile să
fie fericite şi în ceasuri bune şi binecuvântate cu soartă strălucită şi mulțămire, şi
să 'Te învredniceșşti şi de cinstitele cununii,

cum pofteşti! şi doreşti. Să

ai rugăciunea

mea ca, un fiu sufletese al nostru şi easnie
şi ca epitrop al nostru la sfânta noastră
mănăstire

Hangu,

ea să

ocroteşti

pe egu-

“menul nostru Ierotei la toată nevoia şi lucrul de folos al lui, pentru ca în fericitele
zile ale Nobleţei Tale să poată şi acea săracă mănăstire să se întemeieze puţin, şi ne
vom. ruga întru toate de Sfântul Dumnezeu
pentru cu totul fericita “sănătate și preanorocita întărire a prea-înălţatului Domn
şi pentru sănătatea şi viaţa bună şi starea
cu totul fericită a Slăvirii Tale; şi mila și
rugăciunea
şi binecuvântarea Smereniei
Noastre să fie cu roi.

Al Slăvirii
nezeu
|

Voastre rugător către Dumf Al Alexandriei

Matei.

CĂIV.
C. 1757,
Novem-

Matei, Patriarhul Alexandriei, către egumenul Ierotei al Hangului,
ocrotirea din partea

Marelui Postelnic

despre

Alexandru.

vre,

20 Tirobutvp.
- “Ociozare ine,205 TpWzoBdy7sh)s

pa
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Yobusys mod îsi2p0b pozaoenpiov Năyaav, 459
“lepra, £uvoy Ev Rupip Gyaanzăy ris
Tu Ms TpL6TNz0s.

Egumenului Ierotei.
“- Prea-cuvioase al nostru protosinghel şi
egumen al sfintei mănăstiri Iangu, chir
Iorotei, fiu în Domnul iubit al Smereniei Noastre.

Si

Două scrisori ale Tale dăunăzi le-am
primit, una prin al nostru: arhimandrit
chir losif, iar cealaltă după aceia, din
care ne-am bucurat de sănătatea şi de buna
stare a sfintei noastre mănăstiri, pe care
le are necontenit depline prin cârmuirea şi
grija “Ta.
Astfel deci să 'Te îngrijeşti şi de acum
înainte la aceasta, ca să ai rugăciunea lui
Hristos şi rugăciunea mea, pentru ca prin
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grija şi buna, Ta cârmuire să poată şi acea

adr cb

săracă mănăstire să se întemeieze puţin, şi
vei avea, râsplătirile vrednice ale osteneli-

zobs
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lor Tale de la Dumnezeu, şi de la noi pă-
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rinteştile rugăciuni şi binecuvântări bogate.
Am primit de la arhimandritul nos-
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de lei ce mi-ai trimes,

precum şi un veşmânt preoţesc, pentru
care şi din suflet îţi mulțămim, ea unuia care, cunoscând lipsurile şi nevoile

noastre

cele nu puţine, nai

lipsit să ne

. seris prea-slăvitului
„ajuţi după putereAm

şi

Marelui

Postelnie

dumnealui -Chiriţă

Alexandru, ca să se afle întru oerotirea Ta; de altfel, la orice lipsă şi ne-

voie ce ţi sar

cășuna,

să alergi la ayu-

torul lui, şi să nu lipseşti nici să mergi
necontenit să-l întăreşti şi orice afacere ai să i-o aduci înainte Slavirii Sale,
„prin care şi nădăjduiese că vei căpăta
ajutorul şi ocrotirea ce se poate în . fericitele zile ale prea-slăvitului Mare Postelnie dumnealui Chiriţă Alexandru. În
Joe să aşezăm epitrop pe egumenul de
Galata, ni s'a părut bine și am aşe-

pri, âv 05 vai Ehnibopev dzt Deda dzizbdiete
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_zat

la acea sfântă

mănăstire

pe

prea-

slăvitul Mare Posteluie Chiriţă Alexandru. Iar harul lui Dumnezeu și ne-sfârşita
milă, eu rugăciunea şi binecuvântarea de
la noi fie cu Cuvioşia Ta.
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2 Al Alexandriei Ilatei.
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întru Duhul Sfânt iubit şi prea-d
din
e
Smereniei Noastre, Slăvirii Voastr

C.1

a

către Marele Postelnic Constantin, . despre
despre un dascăl
numirea lui Scarlat-Vodă Ghica şi a Marelui Postelnic Alexandru,
Ştefan, despre noul Patriarh Ecumenic şi alţi clerici cu daruri.
Matei, Patriarhul
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primit-o eu bucurie și

cutei: luni Iunie am

„ne-am bucurat peste măsură pentru preanouă sănătate a Ta.

"cinstita: şi prea- -dorita

Am aflat şi cele însemnate nouă în ea,
pentru care şi foarte mulţămim Nobleţei
Tale, care nu lipseşti niciodată, să nu arăţi

"prea-dorita

Dumnezeu
“ întru ani
Pentru
înălţatului

pe care

sănătate a Ta,

nouă

Sfântul s'o hărăzească necurmat
mulţi şi buni.
înaintarea în Moldova a preaDomn Io Scarlat Ghica Voerod,

"pe care Domnul să-l ţie întru mulţi ani,
şi a prea-nobilului şi a prea-iubitului fiu,
dumnealui Marele Postelnie celebi 'Alexandru, pentru care ne rugăm din suflet şi îl
binceuvântăm, ni-ai vădit ştirile : plăcute
prin serisoarea Ta, pentru care, bucurândune şi noi, Ţi-am trimes răspunsurile în
loc. Ni-ai vestit şi numai logodna preaiubitului 'Tău fiu, pentru eare bucurându-ne
şi noi, ne rugăm de Sfântul Dumnezeu
pentru ca începuturile să fie fericite şi în
' ceasuri bune şi binecuvântate, cu soartă strălucită, şi bucurie şi să te învrednicească a
săruta şi cinstitele lor cununii, de asemenea
şi ale celorlalţi prea-iubiţi fii ai Tăi.
Ce întrebi de dascălul Ştefan, află că

lângă

a riimas în acele părţi,

toru elss
tir]

inimă părinteşte rugându-ne, Te binecuvântăm, rugându-ne de atot puternicul Dumnezeu să Te ţie fără boală, bucuros, sănătos, întru viaţă lungă şi mai
presus de orice atae:dușmănese, cu toate

domn,

un

creştini

cu bune

nidejdi, având de scop să refacă

și bise-

aflându-se cu' el şi

unii

rica; iar, dacă iarăşi va urma vre-o Împiedecare, vine aici la noi în „anol viitor,
"cum ni scrii.

Arhimandritul “nostru
cu Dumnezeu
în luna aceasta

aici la
am

Iosif a călătorit
sfârşitul

lui lunie;

scris către dumnealui,

precum şi către al Tripolei, ca să vie la
Scaun, ci Sfinţia Sa ni-a scris în August
trecut

că

aşteaptă

scrisori

să

vie,

după

cum se pare. De altfel, dacă n'ai primit
încă scrisorile noastre, totuși nădăjduim
că până acum le-ai primit; pentru aceia
şi să-l îndemni, dacă se află încă acolo,
să vie la noi. Constantin al lui Domikos
a venit, şi, pentru banii orfanilor ce aveam
să luăm de la fratele lui, am luat jumă-

tate după curamaua ce au făcut şi ceilalţi datornici.
Am aflat că Sfântul de Filipopol, 'chir
Serafim, cu voia tuturora şi voturi canonice, s'a inălţat pe Scaunul Icumenie; pentru
care ne-am bucurat. Sfântul Dumnezeu să-l
întărească pe preasfântul lui Seaun până
la adânci bătrâneţe. Să aibă deci rugăciunea
lui Ilristos şi rugăciunea, noastră, care se
află gata şi se osteneşte la toate lucrurile
necurmat şi cu grijă. Ci mulţămim pentru
toate și pentru primirea, ce i-ai făcut lui sinior [Hristodulachi, pentru care ne și rugăm.
Pe prea-nobila Ta jupăneasă şi prea-iubiţii
Tăi copii întru Duhul Sfânt părinteşte pomenindu-i în rugăciuni, din inimă şi îi binecuvântăm, iar harul lui Dumnezeu şi mila
Lui nesfârşită şi rugăciunea [eu voi]. De
oare ce ne aflăm acum la Damieta, Îţi tri-
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cu acest semn
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burus, pe care le vei
P. K. de la Vasile din Rodos, negustorul,
care se află la Ilanul Lazilor, şi să le
primeşti sănătos ș. e. |.
Al Slăvirii Tale călduros rugător către
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Domnul
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Alexandriei

Matei.
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+ Prea-cinstită şi prea-nobilă jupăneasă,
' dumneata Ilrisosculină, fiică întru Domnul iubită şi prea-dorită a Smereniei
Noastre, har Nobleţei Tale, pace şi milă
de la Dumnezeu.
Am primit două serisori ale Tale şi
ne-am bucurat de sănătatea Ta, în care ni
şi serii să nu te uităm, şi în scrisori, şi în
rugăciunile noastre către Dumnezen, de
care nu lipsim niciodată după părinteasea
noastră

datorie

şi

să-Ți

trimetem

prin

scrisori bogatele rugăciuni şi binecuvântări ale noastre părinteşti, cum nici acum
iarăși n'am lipsit, şi să rugăm pe Sfântul
Dumnezeu să le ţie sănătos şi cu voie
bună, mulţi ani, şi la urmă să Te şi învredniceaseă de partea “din cer a Sa. lar
pe prea-nobila “Ta mamă împreun: ă cu
prea-iubiţii fii ai voştri şi ai noştri întru
23
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cu rugăciunea şi binecuvântarea de la noi,
fie cu tine.
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şinat. Pentru prea-nobila 'Ta jupănească, eu
fiii Tăi prea-iubiţi nouă în Duhul Sfânt,
părinteşte rugându-ne, îi binecurântăm.

Al

Nobleţei

darul

aprins

rugător
|

7 Al

Marbaios.

Alexandriei

Matei.

CXVIIL

despre numirea acestuia, recomandându-i
tinua

Voastre

către Dumnezeu

. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Scarlat-Vodă
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Domnul să-i deie mulţi ani; cu privire la
cea prea-docare serie-ni des, vădindu-ni
rită nouă sănătate a 'Ta, și. despre preafericita, stare, precum şi a Nobleţei Tale,
cu toate celelalte ştiri, ca să aflăm în
acest pământ îndepărtat unde ne aflăm,
spre a ne bucura. Ci mulțămim Nobleţei
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Ghica, Domnul Moldovei,

mănăstirea Hangului

şi cerând a se con-

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi prea-măreţe Domn şi stăpân a toată Moldo-
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iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre,
rugându-ne pentru Înălţimea 'Ta de Dumnezeu păzită şi binecuvântând-o, bucuros
şi părinteşte ne îndreptăm spre 'Tine și
ne rugăm de Sfântul Dumnezeu să păzcască pe Înălţimea Ta de Domnul păzită
mai presus de orice întâmplare neplăcută
şi de toată uneltirea protivnică, dăruindu-Ți sănătate întru mulţi ani, netulburată rămânere și toate cele dorite.
Înaintarea 'Ta la strălucitul Tău Scaun
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Chiriţă Constantin, şi foarte ne-am bucu-
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scrisoarea noastră de la 19 ale trecutei
luni Maiu 'Ţi-am trimes heretisirile şi cele

în Hristos ale noastre călduroase rugăciuni
şi binecuvântări şi, până acum așteptând

strălucitele Tale serisori, și necăpătându-le,
mam lipsit ca iarăşi prin cea de faţă
a noastră să scriem Preastrălucirii 'Lale,
şi ca unui fiu al nostru iubit în Duhul
Sfânt şi dorit să ne rugim pentru Tine
din suflet şi să “le binecurântăm, ba
chiar. să

“Te

rugăm

călduros,
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giitor aprins al “Tău către Dumnezeu, “să
ne ai întru a Ta iubire domnească şi mănăstirea noastră de acolo a Ilangului s'o
ţii în mila şi îngrijirea Ta, şi ne rugăm
şi de aceia ca mila domnească din fiecare
an a celor două sute de lei s'o trimeţi
săracului Scaun al nostru, prin Postelnicul
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După părinteştile noastre rugăciuni și
binecuvântări, arătăm, Slăvirii Tale. că,
aflând de înaintarea din mila lui Dumnenezeu a noii Domnii în Bogdania a preaînălţatului Domn Io Scarlat Grigore Ghica

Voevod

(căruia Domnul

să-i deie

mulţi

ani) şi învrednicirea, cu Hătmănia a Slăvirii Voastre şi învrednicirea cu Cămărășia

a prea-nobilului şi prea-iubitului

Tău fiu

dumnealui Marele Cămăraş celebi Costachi,
pentru care ne rugim din suflet şi-l. binecuvântăm, ne-am foarte bucurat. Iar, la 19

ale trecutei luni Maiu. scriind prea-înălţatului Domn

şi Slăvirii Tale, împreună

cu

prea-iubitul Tău fiu dumnealui Cămărașul

prea-strălueita, jupănească
şi soţia lui,
Domnița (pentru care ne rugăm şi binecuvântăm), ne-am" bucurat şi:noi întru
acestea şi am dorit toate cele potrivite Şi
fericite pentru roi, şi, aşteptând până acum
(scrisorile) de cădire a bunei Voastre
sănătăţişi întăriri,nu mi-au venit..
Pentru care şi din nou n'am lipsit prin cea
de faţă a noastră scrisoare să 'Te heretisim pentru căsătoria logodnieilor, rugând
pentru ei de la Dumnezeu. toate cele bune
şi dorite: ci să “fie fericiţi şi în ceasuri
bune şi binecuvântate să trăiască, să îm-

bătrânească în

pace şi bună înţelegere,

şi să-i învrednicească Sfântul Dumnezeu
să vadă pe copiii copiilor cu soartă strălucită şi bună stare, iar pe Slăvirea 'Ta să
Te învrednicească să Te bucuri şi să săruţi
şi nunțile celorlalţi; pe noii căsătoriţi,
împreună cu. ceilalţi prea-iubiţi copii ai
Tăi, părinteşte rugându-ne, îi binecuvântim. Încă rugăm pe Slăvirea Voastră
pentru mănăstirea noastră de acolo, a
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Alexandru,

Postelnic

Marele

despre

şi mila anuală.

Prea-slăvite şi prea-nobile boier Mare
Postelnie Chiriţă Alexandru, fiu în Duhul
Sfânt iubit al Smereniei Noastre, rugân-

du-ne părinteşte din inimă Slăvirii Tale,
Te binecuvântăm, cerând de la atotputernicul şi sfântul Dumnezeu să 'Te
ţie în înaltă sănătate şi necontenită
bună stare întru mulţi ani, cu toate
cele bune dorite,
Aflând de înaintarea ca nou Domn cu
mila lui Dumnezeu în Bogdania a preaînălţatului şi a prea-evlaviosului Domn Io
Scarlat Grigore Ghica Voevod şi de vrednicia Postelnieiei a Şlăvirii Tale, Îţi serisesem

la 16 ale [lunii] trecute Maiu Slăvirii Tale,
bucurându-ne cu “Tine şi urându-Ți toate
cele potrivite şi fericite. Jar după aceia,
aflând printr'o scrisoare a prea-slăvitului
boier părintele Tău şi fericita logodnă a
Slăvirii Tale, iarăşi bucurându-ne împreună
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fiu în Duhul Sfânt şi prea-dorit al Smereniei Noastre. Pentru Slăvirea Voastră
rugându-ne
rugându-ne
Dumnezeu
necontenită

părinteşte, Te binecuvântăn,
de atot puternicul şi Sfântul
să Te ţie în deplină sănătate şi
fericire întru mulţi ani şi cu
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pia 4 F2I2059/, 1] zarăozaay ris "Evooţizzis ans 05 î) păpis zi mb Eheos za 1) edi
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.
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0259 eb/tzns
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«- “O PADstnvâpsias MasOaios.

egumenul

precum şi

nostru.

aibi rugăciunea lui
noastră să rogi pe

mila

Sa şi pentru

domnească

din fiecare an a celor două sute de lei,
să o trimeată săracului nostru Scaun prin
dumnealui Postelnicul Chiriţi Constantin,
pentru

în

ca

care scriem

fericitele

şi Înălţimii Lui, pentru

ale

zile

strălucitei

lui

Domnii să putem şi noi a ne întrema puţin de
sareini
noastre
Sfântul
tate şi

multele şi prea-grelele datorii şi
ce s'au făcut la clădirile sfintelor
biserici, şi vom ruga totdeauna pe
Dumnezeu pentru prea-fericita, sănăcu totul norocita întărire a Înălţimii

Sale şi pentru

sănătatea

şi fericirea, şi cu

totul mulţămita stare a Slăvirii Tale; şi
harul şi mila şi rugăciunea, şi binecuvântarea, Smereniei Noastre să fie cu Slăvirea Ta.
1757, Noiemvre.
Al Nobleţei Tale călduros rugător către
Dumnezeu
- Al

Alexandriei

Matei,

CXAII.
Matei, Patriarhul Alexandriei, către Iorotei, egumen de Hangu, despre patronagiul Postelnicului Alexandru

şi despre

“Oaniozaze Tscapa zpwozosrgrzhhe uzi 705453
05 pa fus 12005 povaoTnpiod Xe
2p “lzphzz, stzvov E Kogio paz nt
za mpi Oro 7 în Mezatieric0s “pă
13 sim crt, Ehsos wi sipirn zagă 0205, 71
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lucrări la mănăstire.

Prea-curioase protosinghele şi egumen al
sfintei noastre mănăstiri Ilangul, chir
Terotei, fiu în Domnul iubit şi preadorit al Smereniei Noastre, har Ție, milă
şi pace de la Dumnezeu, și de la noi
rugăciune, binecurântare şi iertare

1757,
Norem=
bre,

Ilpohafiyzws, vară vi 7 mod zapshdivos
Sezreuplov, că îrpăapaw măe ăzoupioste râv
papei) Gov, pay2pâvoyrse Gri EhiGousv vai
ză aratura co! âvă “/etpbs 00 “uerăpov ăp-wavâgisov dp 'loctiz, 6 Gzotos păc Eravpwos vai mi madlv Gov Grotzmatw “ai 0t40vouizv &pe zi ed pas! Topa măi God
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imozarnariioausy ui. Exirpozoy 705 îspod p.0vasznptov) vă Iatorszzovrat az" îuolus vai

Diunăzi, la 20 ale

lui

Septemvre tre-

cut, Ti-am scris răspunsurile la serisorile 'Tale, arătând că am primit şi cele
trimese ie prin mâna alui nostru arhimandrit chir Iosif, care ni-a arătaţ şi

buna-Ţi

cârmuire

şi economie: primeşte

rugăciunea noastră. Acuma iarăşi Îţi arătăm că am scris. către Prea-Înălţatul
şi către dumnealui Hatmanul Chiriţă Dimitraşeu, precum şi către dumnealui Postelnieul Chiriţă Alexandru (pe care l-am
pus şi epitrop al sfintei mănăstiri), să
o supravegheze; de asemenea şi pentru

vă md aa Eros adbayrimby Eeos, vă zd dq

mila domnească

din fiecare

5 fndzie ăpywv Iloorăhyzos vă ps 7b orei:
Aozby vă ppovaione mai. î 6otirns Goo zzpi

iea

Postelnie,

zo5zov,
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2405 20 zof5pvna 7 Gtotzqaty z0d u0vasrnptov, os “pszepovy atorhy r&zyov, al Etete
wuptozhmoinvs zăs dvezoâioste apă 0 ătoo 005,05 1) “/ăpts vai tă ăzsipov Ehsos.

za Î eh

ai edhoyia ris îi

mos st pieră 005.
tut” Nosu.fiptov.
Tis “Oare ov

Merptârio

meată.

boier:

Apoi să te gândeşti

an,
să

ca -s'o
ni-o

tri-

şi Cucernicia,

Ta la aceasta, și la. orice nevoie şi afa=
cere grea a Ta să mergi la Nobleţa Lui
să i-o vesteşti, şi ca epitrop al nostru o
va îndrepta. Şi pentru pivniţa ce Ti-a
vestit arhimandritul nostru, s'0 meremetisești din veniturile mănăstirii şi cheltuielile să le treci la catastih, să ai
rugăciunea, lui Hristos şi rugăciunea, noastră, să te îndeletniceşti la acestea ce i
le scriem

şi

orice

la

altă

şi gospodărire

a mănăstirii,

tru credincios

fiu,

şi

vei

chiverniseală

ca
avea.

al nosmii

de

răsplătiri de la Sfântul Dumnezeu, al cărui har şi nesfârşită milă
şi binecuvântarea Smereniei

şi rugăciune
Noastre fie

cu tine. .

:

1757, Noiemvre.
Al Cucerniciei Tale rugător la Dumneze.

ebytrns apbs 0sdy

“- “O ?A)esavâpstae

zisul

„2

Marbatoc.

Al Alexandriei

Ilatei.

„CĂAIII.
1757,
Norembre.

fiului
Matei, Patriarhul Alexandriei, către domniţa Smaranda, despre boala
easa
Căminăr
ei, beizadeă Alexandru, şi pentru „nora cocoanei Smărăndiţei“, pentru
Ruxanda.

"Ezdayzposăzn ua ebosâsozien Guy 4opia
„Sumpigăa, Bovăznp &v “Avie Ilysbuze ris
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my "Erdauzpier[ea asprzs €pâp5100 ai
ebhoyodvzes, Îdios pai T5pr/ADâs Tp0GIopzbousy ai zob ayio» Qz05 5ducta

Ozwos Brazohice, zepăzn dej SI pp
ză bete vai Grmosust edmuspia usz' îzt“mabtews mă 0 Etera day vuzaloplay.

Prea-strălucită şi prea-erlavioasă Doamnă
doarmană Smaranda, fiică în Duhul Sfânt a
Smereniei Noastre, rugându-ne părinteşte
pentru Strălucirea Voastră prea-evlavioasă şi binecuvântând-o, ne îndreptăm
„spre Tine cu plăcere şi mulţămire şi ne

rugăm de sfântul Dumnezeu ca să Te pă-

'zească şi să Te îngrijească în cea mai deplină sănătate şi neîntreruptă bună stare,
cu dobândirea bunurilor de care doreşti.
Prea-strălucita

scrisoare

a

Strălucirii

Maumpiznzos ăousvyot Ehifousy ai, zijy dyaDijy aa ămschy fi abziis Oyistay ua0ovsse,
dzsps/âpmusy. "Ehozimusy Gus îă rhy
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5 poa Ozds vă 3iâm Dzonoriy vi zapnropiay
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covzyâs în mphs 2rozw zis dradis Ss
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En

emo

0z602y mhstoza vai aysâziu0yz, GdY Ti
map Tv ep uz. sDhoȚi.
ati, Nosufgiov.
Tic “Yussinas sbozzazăens Eyayiac Ey
Ozpuos zpăs lKbptoy =b/5ens
a 10 PAdetavâpstas MasOzioc.

Voastre cu bucurie am luat-o şi, aflând de
sănătatea Ta bună şi nouă dorită, ne-am bu-

curat peste măsură. Dar ne-am întristat
pentru boala cea urmat a prea-strălucitului
beizadea şi prea: iubit fiu al "Tău, dumnealui Alexandru (pentru care ne rugăm din
suflet şi-l binecuvântăm), Sfântul Dumnezeu de care ne rugăm să-i dea sănătate neschimbatăşi să-l libereze din boala ce-l

încunjură, iar Strălucirii Tale să-Ţi

Dumnezeu, de la care şi vei căpăta Tăsplata. răbdării, după cuvântul stăpânului

IIristos, care spune: cel ce rabdă, la căpăt se va mântui. Cici mare e puterea
răbdării, fiind sol al mântuirii. De altfel,
să aibi rugăciunea, lui Ilristos şi a mea,
ca să nu Te întristezi şi să nu-Ţi pierzi
răbdarea, căci câte lucruri triste urmează
din păcatele noastre, avem datorie de a le

_primi cu multă, bucurie, căci sânt de folos
sufletului

despre scoaterea episcopului

de Buzău,

|

nostru.

Pentru prea-nobila jupăneasă nora cocoanei Smirtndiței, cu prea-iubiţii ei fii,

rugându-ne

părinteşte,

îi binecuvântăm:

Sfântul Dumnezeu să dea răbdare şi mângâiere Nobleţei Sale; şi să nădăjduiască
ca cu o credință statornică în puterea-l
dumnezeiească, şi nu o va lăsa la capăt
Binecuvântăm părinteşte, ruîntristată.
sându-ne din inimă, pe prea-nobila juni
păncasă, Căminăreasa Ruxanda. Ci să
săTale
bunei
a
vădire
serii neîncetat spre
nătăţi şi nouă dorite; ai cării ani să fie
de la Dumnezeu mulţi şi prea-fericiţi, cu
cea de la noi rugăciuneşi binecuvântare.
1757, Noiemvre.

Al Nobleţei Voastre prea-evlavioase ru-

gător călduros la Domnul.
”

Patriarhul Alexandriei, către

Matei,

dea,

răbdare şi mângâiere la această întâmplare
ce 'Ţi s'a căşunat, Nu ne îndoim că o vei
suferi cu mulțămită, slăvind pe Sfântul

2 41

capuchehaiaua

Alexandriei

munteană

Matei.

Manolachi,

care a fost adus prin sfaturile lui a se

re-

trage la Sinai!.
Punozaza vai eyeviozaze 9/0 za Vâgn
pi vazută Tis OIrrpoha/izs, 19
ian Mavohăzin, vii &y Ropi ăpzzst a
zipnifinzz Tis Tai MespieTz0s 108
PI
1 E vorba de Antim
52220.

Iorga,

„Hurmuzaki,

Prea-cinstite şi prea-nobile Căminar şi
capuchehaie al Ungrovlahiei, Chiriţă
Manolachi, fiule în Domnul iubit şi preadorit al Smereniei Noastre, har și milă

(1753—7).
XX.
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fie Nobleţei Tale şi pace de la Domnul
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Dumnezeu A toate ţiitorul şi de la noi
rugăciune, binecuvântare şi iertare.
Am
primit
scrisdarea Ta cu preaînălțatil Domn şi ne-am
bucurat de
sănătatea Ta, pe care să 'Ţi-o hărăzească
Sfântul Dumnezeu întru prea-mulţi și fericiţi ani, cu bună şi netulburată rămânere şi întărire a prea-înălțatului Domn,
căruia să-i dea Domnul mulți ani; am
cunoscut şi cele însemnateno uă pe rând,
adecă acelea despre fostul episcop de Buzău,

Îxzos Abdsyzns oxptorepovy Evarahăiiauey

precum şi din copiile

Tb pâna mov EhăGousy pară 705 bimhozăzov Adbâyzov vai Ep
Ti dyetav
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GTepebozws
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Gr

ris Yyq-

Mnqrâs ov, 'Eypăapev 0dy za mă "Yet rob
Go mamă mb mapby ebplorâus0a ei Aupadbtov
mat, oby Os zqratwvâuevo sie mb Miop, 0Ehopev mă Beitev pai mod dylov Ewalob mai
zây doizây zazâpooy, Bă vă ij vobilavy Gr

&AmB&s îjdrai0, Exet0N pai zombra mporăostg Eeye vai ete by "Adi-zaoă Neziu-

ce mi

le-a

trimes

prea-înălţatul Domn mai lămurit am înţeles că fără dreptate spune că i s'a făcut
nedreptate de Înălţimea Sa. Am scris deci
şi Înălţimii Sale că acum ne aflăm la Damieta şi, ajungând cu Dumnezeu în Misir

(Egipt), le vom arăta și Preasfântului de
Sinai şi celorlalţi părinţi, ca să nu creadă ei
că în adevăr a fost nedreptăţit, căci astfel
de pretexte le-a spus și lui Ali-Paşa Ilechimoglu, că l-a nedreptăţit, luându-i cu

Epdo5, Ga mhy ădizmoz ztpvovzas Emotie
ri Exappioy Tov, God 4% T3004pĂHUITA
zoyysta ăozpa, mados vai sie mâe ză 8-

sila eparhia, şi cu aceasta şi patruzeci de

pot E0v0y100. "Avazhă mai 5v ExtoreOmuey
sic ră hopa mov, 0Ehoyres Gps vă Gsfatwbdăi-

pungi de bani, precum și către
menea a povestit. De şi n'am

wey owptoraza,- Evpăauey ră "Yet ov, rpă209 îivă peatrebovris, fete păhiora Thy Eavu6ovhsbozuey, măy îvovlsziicapsy ăprstâs
„ni my mapamvijoxuey, 7600y Îsi, 000Y vai
oi Siwatzat, tă vă um bnorayiy sis zby
Exoihuzby Gpioudv mai vă ză
sie tb uovaoziipi6v mov, îxzt5i) sis payrzolate vă îuaeevâsv0i, EvradOz pai vă pi bzâya. “00zy
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Nocuiplov 7.

E5ysons zpbs 0zdy
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lui, dar, vrând

noi asecrezut în

să ne asigurăm

mai desluşit, am scris Înălțimii Sale, nu
oarecum mijlocind, ci mai ales l-am sfă-

tuit [pe episcop], l-am

sfătuit destul spre

cuminţenie şi l-am sfătuit, atât noi, cât
şi Sinaiţii, să dea supunere la porunca împărătească și să meargă la mănăstirea

Sa, căci avea fantasii să stăpânească acolo
şi să nu meargă. Deci cu îndemnul nostru
şi cu grija părinţilor a mers la mănăstirea,
Sinai şi acuma stă acolo liniştit. Să avem
şi pe urmă vestea bunei Tale sănătăţi cu
toate celelale ştiri; iar harul lui Dumnezeu şi
nemăsurata milă fie, împreună cu rugăciunea
"şi binecuvântarea Smereniei Noastre, cu
Nobleţa 'Ta.
117517, Noiemvre 20.
Rugător către Dumnezeu
7 Al

Alexandriei

Matei.

18

CXAV.
Un prelat din Alexandria către un Domn moldovean, despre sărăcirea Scauşi
'şi nevoia de-a se trimite darul anual, de a se scuti mănăstirile
nului patriarhal
de a se ocroti mănăstirea Hangul.

Kai, abc zi "Ypertpay edosfsorărny “Yon-
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Ai

Duhul Sfânt, 'Te binecuvântăm
lutăm “cât mai plăcut.

Scaunului

Eros
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fiecare

an a

mes-o totdeauna, ca dovadă de evlavie şi
pentru nevoia Scaunului, de oare ce şi are
nevoie de ajutor pentru împuţinarea turmei, şi cel de acum Patriarh al acestui
prea-nenorocit Scaun aşteaptă după Dum-

nezeu de la Tine mila şi puţinul ajutor al

mănăstirii, Pe lângă acestea Te rugăm
pentru mănăstirea de acolo Ilangu, a
Scaunului nostru,

s'o faci cu hrisov domnese

cu totul scutită de dare, căti folosul acelei
mănăstiri este mic; şi, scoțând cheltuielile
anului şi îmbrăcămintea egumenului, cu
mica lui leafă, abia mai rămâne pe an
“un venit de trei sute de lei. Gândeşte Te
însă Înălţimea 'Ta la aceia că, cu trei sute

de lei, atunci când la darul domnese nu
nai rămâne aproape nimie, nici Scaunul
îa nimic.

nu

Şi: să aibă

Hristos şi rugăciunea noastră
odată

vestit,

iar acum

rugăciunea

lui

pentru acela

nenorocit Scaun

al

Alexandriei: să-l faci scutit [Ilangul), pentru
sănătatea, fericirea şi întărirea întru mulţi
ani în strălucitul Scaun şi pentru amintirea părinților Lăi, şi vei primi de la

Dumnezeu

înmiit răsplătirile şi simbriile

în acest vene de acum și în cel viitor,
şi să fie supt ocrotirea şi apărarea 'Ta
egumenul mănăstirii.

O

«d

din

cele două sute de lei,

cari cei înainte de Tine Domni ni-au tri-

îuozovy, Exe!3i) ră Gupuptpov Tod abzod p.oyzarnebyăloas ză au

[nostru],

să o trimeţi către prea-strălucita-Ți maică,
ca, să-i primim de la Strălucirea Ta, pe
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plov styat Buptozâv

şi Te sa-

Ne rugăm de Înălţimea “Pa pentru orân-

&zd

pată Oz

inimă

nou rugându-ne părinteşte din

Din

C, 1757.

CXAVI.

v..

Domn român, despre
Un cleric de supt Patriarhatul Alexandriei către un
veniturile lui, şi de la Hangu.
Şi, iarăşi, rugându-ne părinteşte din inimă
“YKa ads, ziy “Yyzcipay 0zoosfsazăz
>
pentru Înălţimea Voastră prea-evlavioasă,
mierea mazpizăs E W9/ls s5/6uzvob
o binecuvântăm în Sfântul Duh.
29 “Agi Iusbuzat s5)0765uzy.
“Primind prea-strălucitele-Ţi scrisori şi
Tă axmhauzga abis
2 oC

€

2 =55 wa pa6yszs pps

....

aflând sigur despre

prea-strălucita-Ţi să-

C.1

57.
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nătate, foarte ne-am bucurat și am lăudat
pe Dumnezeu, care Te păzeşte. Foarte
mulțămim Înălţimii “Tale şi pentru săvârşirea, şi întărirea hrisoavelor mănăstirii
Hangul, pentru făpăduiala, dării domneşti
orânduite şi pentru ocrotirea şi îngrijirea
ce o ai faţă de săraca noastră mănăs-

65
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statornicire pe stră-

lucitul “Tău Seaun netulburat şi nezguduit
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vena

aplecarea

păstrezi către noi. Sfântul Dumnezeu pentru părinteştele-Ţi rugăciuni să Te întă-

fericire
nină,

by E

nerăsturnată şi lungă dăinuire secu

căpătarea

celor ce

doreşte

ev-

lavioasa şi iubitoarea de Hristos lume
supusă 'Ţie din binecuvântata, de Dum-

miscat mb ebosfis pal th-/p1OTov adie Dziuosv ris sbhornutrnc so ?pobpijcoo- adrijs
mtăpus. “Anavras zaTpias eb'/owsvor îy “A-

S

>

nezeu păzita-Ţi 'Ţară. Pe toţi, rugândune părinteşte în Sfântul Dub, îi binecuvântăm.

ip Ilvebuari, ebXoYobuey.

CXĂVII.
C.

Matei,

1758.

Patriarhul

Alexandriei,

către

domniţa

Sultana,

despre

suirea pe

Scaun a'lui Scarlat Ghica, dregătoriile şi nunțile din familia ei.:
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Prea-strălucită şi prea-evlavioasă domniţă,
doamnă, Sultana, fiică în Duhul Sfânt iubită a Smereniei Noastre, rugându-ne părinteşte pentru Strălucirea Voastră preaevlavioasă şi binecuvântând-o, bucuros şi
cu mulţimire ne îndreptim către Tine şi
ne rugăm de Sfântul Dumnezeu să Te păzească şi îngrijească în cea mai deplină sănătate şi statornică bună stare cu dobân-

direa celor bune dorite pe care le așteaptă.
După părinteșştile noastre rugăciuni şi
binecuvântări vădim Strălticirii Tale că,
aflând de veştile cele aducătoare de bucurie,
pentru înaintarea în noua Domnie din Moldova a prea-înălţatului şi prea-evlaviosului
Domn 10 Scarlat Grigore Ghica Voevod (pe
care Domnul să-l ţie întru mulţi ani) şi ran-

gul Hătmăniei a prea-slăritului Tău domn şi
vrednicia cămărăşiei a prea-nobilului şi
prea-iubitului Tău fiu, dumnealui Marele Cămăraş celebi-Costachi, nu puţin ne-am bucurat; pentru cari ne rugăm din inimă şi-i binecuvântăm.

lar la

19 ale lui Maiu trecut,

scriind prea-înălţatului Domn şi boierului
nostru, împreună cu prea-iubitului Tău fiu şi

cu Strălucirea Ta, ne-am bucurat împreună
pentru

acastea: şi

li-am

dorit

câte sânt
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Tis “Yysrâpac 0200253056 > ErzdauzpOT'N0s
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Martatos.

2 *0 ?A)stavâpslae

prielnice şi fericite. lar până atunci, aşteptând [scrisorile] cu vestea despre buna
“Pa sănătate, şi necăpătându-le, n'am lipsit
ca, iarăşi prin a noastră scrisoare să ne
bucurăm cu Tine pentru căsătoriile mirilor,
rugând pentru dânşii de la Dumnezeu
toate cele bune şi dorite: fie deci fericiţi
şi în ceasuri bune şi binecuvântate, să
trăiască, să îmbătrânească în pace şi bună
învoire şi să-i învrednicească- prea-bunul
Dumnezeu să vadă pe fiii fiilor cu soartă
strălucită şi bună stare; iar pe Strălucirea, Ta să 'Te învrednicească să te bucuri
şi de căsătoriile celorlalţi; rugându-ne părinteşte pentru miri, cu ceilalţi ai Tăi

t

atota. M5/pt

Omuzv adzois Boz 3stră cs ai

copii,

îi binecuvântăm.

Şi acestea

întru

acestea; ci să avem şi serisoarea Ta pentru
vădirea bunei “Tale sinătăţi şi nouă dorite.
Al Strălucirii Voastre evlavioase către
Dumnezeu rugător călduros.
+ Al Alexandriei Matei.

—CXXVIII.
machi,

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Doamna
despre suirea în Scaun a soțului ei.
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„TYwos zi my TpăepOPuzas07 is Mo)c5hz-

Raliţa a
:

lui Toan- Vodă

CalliAlexandria,
1758,

Prea-strălueită şi prea-evlavioasă Doamnă,
doamnă Raliţo, fiică în Duhul Sfânt
iubită a Smereniei Noastre, rugându-ne
părinteşte pentru Strălucirea “Ta preaevlavioasă

şi

ne

binecuvântând-o,

în-

dreptăm plăcut şi cu bucurie către Tine

şi ne rugiim din adâncuri de Cel din Cepuri să “Te păzească şi .oerotească în
sănătate

netulburată,

necurmată

veselie

şi bucurie întru mulți ani, şi mai presus
de toată întâmplarea supărătoare.
Câtă bucurie, veselie şi mulțămire ni-a
adus prea-bucuroasa şi de har aducătoarea
solie a înaintării pe strălucitul şi domneseul
Scaun al Moldovlahiei a prea-înălţatului şi
de Dumnezeu respeetuosului Domn e de pri-

sos a serie şi a vorbi. În elipa aceia când

ni Sau vestit ştirile aducătoare de bucurie,
ne-am umplut de o nemăsurată

mulțămire,

şi din inimă am slăvit cu cântări de mulţă“mire pe Sfântul Domnezeu care a binevoit
așa. Pentru care, bucurându-ne cu “Tine, ne
rugium din tot sufletul şi ne cerem necontepit să dea Înălţimii Tale sănătate neschim- bată şi bucurie veşnică,

întărind nezguduit

pe evlavioasa Ta Înălţime pe prea-domnes-

31 Octomvro.

190
cul Scaun al Moldovlabhiei în senină stare şi
îndelungată rămânere, cu nezguduită și ne-

ins Opivoy aha Erarnorăcs val zt0dopovip Grauovi, pă &rdnzoy ai ăâtăcztzov reptosty uâ/p Tips Gadorăzao ai Îzapod. Kai cadra păy zorpiaâs zpbs adrij,
ic vai ză Ezhauzpo Ern stnoay 0260=y meioza

za mavevSaluoya, Gb

Ti

zap'

îuy

tulburată întărire până la bătrâneță preaadâncă și senină. Şi acestea pătinteşte către

Fine, ai cării străluciți ani fie.de la Dumnezeu cât mai mulţi şi cu totul fericiţi, cu
cea, de la noi rugăciune şi binecurântare.
1758, Octomvre 31, Alexandria.
Al .Nobleţei Voastre călduros la Dumnezeu rugător
7 Al Alexandriei Matei;

Edy

vai cobora.
an, 'Orzofplov ha, "AdeGdvâpstay,
.
Tis “Ypertpac Edyeysiac E0=puos zpbs

0zby edyErns
-- “O "Ahegavâpstas MacOzios

CXXIĂ.
Alexandria,
1759,

Matei, fost Patriarh al Alexandriei, către Ierotei, egumenul de Hangu, despre pagubele aduse de înaintaşul lui, Atanasie.

6 Matu.

“Ooubrare fuszipe

apurocbyazh)e

za

Prea-cuvioase

1jrod-

pes rod Niyyov, mbp “Isp5dss, măzvoy 8
Kvpip 77.
„Ada 7 GĂĂOTS Vă 2rpărpauav zi “Oadami Sov
zepi îs Gohâzmros, âzărns [ai]

ep

6m05, Sâ

mpbs

păs

d

ăpmss al

sis /psos

md

îspăy

despre

eis si

Bovzovpsortoy, wa îv -7pivoy marpiappsbgas, 5 apoi jrobuzvos 705 Xărov 'A0zvătos, obroc, îs 6hos pai azazaty, Ez!dvpvras iv Bopăv ai bmpuizy mo t5p0d p.ovaotnplov, îxpââm)ds doNuws Gr Dshe mai &vază mi bora wa abenaw zmobzov, 73
ăvlows îj0=hs z0vh70) sis obs 7zd:n8t0:/p0bs
wepuazis pozat ai ăvoshsie uzoytăvyats
vai dci zobroy Vă îropăog mpofara mai vă
pd pbhovs, 1j0shsy Eee 70)D 05447500
zd îspby povaarip!0y, abză rabza Wswâozpopaobtâuevos pai urato)oyăy, 055 Ghos 7
Qsdy pofobuzvos, 47 sie, Eyovyrăs roy dă
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eDopta zi dzazativa, Tod tâbozuzy ari
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î3y EvOracav obzz wbhods, pijze mpifara ăvâpacz, ha mpooszt mai să loa auzea
mod îspod wovacrnpiov, să rox ăysh6ânâa
6z05 sis vai mioara navă, za ară ă
îz05h92y Ga, 4ai, stă 7 %0GGdT0Y tpaviau6y,

.

al

nostru

protosinghel

şi

egumen al Hangului, chir .Ierotei, copil
în Hristos ş. e. |.
De şi şi altă dată am seris Cuvioşiei Tale

şiretenia,

înşelarea

[şi] falşitatea

pe care [a arătat-o] venind către noi, la
Bucureşti, pe vremea, când eram Patriarh,
fostul egumen de Hangu,
Atanasie acesta, ca un 'om şiret şi înselător, dorind peirea şi paguba sfintei mănăstiri,
a adus înainte cu viclenie că vrea şi-i
place așezarea şi creşterea acesteia, şi

poate

că voia să

vândă la vecini

nişte

poieni fără preţ şi fără folos şi în
locul lor să cumpere oi şi să facă mori,
ceia, ce ar aduce mare folos sfintei mănăstiri, minţind şi flecărind acestea, fără
vre-o frică de Dumnezeu, iar noi, s0cotindu-l ca un casnie şi judecându-l
om drept, şi nu stricător şi înşelător,
i-am dat voia aceasta cu a
noastră

patriarhicească mărturie,
“cele poieni și Strâmbul,

să

vândă

a-

ca fiind fără
valoare şi fără folos, şi să facă acele
economisiri, iar el, ca un om fără frica

lui

Dumnezeu

tor,

a făcut

dată

ce

a

atâta

pagubă

şi
cu

stricăcios
totul

vândut .cele spuse,
sfintei

şi păgubi-

împotrivă
şi, în-

aducând

mănăstiri, n'a

fă-

cut nici mori, nici oi n'a cumpărat,
ci încă şi înseși posesiunile sfintei măx

Wova-

ozijptoy, bzip să Etlazlioa poata, md 6zoîcy

năstiri, atâtea cirezi ce avea și albine
destule, şi pe acelea le-a vândut, pe

toate,

şi, după

o

astfel

de pierdere, a

lăsat şi la datorie sfânta mănăstire, când
“a. luat-o, cu peste şase sute de lei,
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care

mănăstire

ricită

cu

a luat-o înzestrată şi fe-

toate, cum

e [obiceiul]

la cei

de acolo boieri şi egumeni, şi, iarăşi,
când a lăsat-o, a lăsat-o într'o astfel de
distrugere şi datorie
prea-grea, de şi
noi altcera n'am luat de la cel, în tim=

pul Patriarhiei noastre, de la [1747 până
la [|], câta
fost egumen, decât numai 200 de lei. Și, la urmă, nesuferind o astfel de viclenie şi înşelare, iată
scriem şi din nou Curioşiei Tale să Te
gândești cu grijă să iei înapoi Strâm-

bul de la cumpărător, căruia îi vei plăti
cât a dat la cumpărare, după catastihul
lui Atanasie. Iată scriem pentru această
afacere şi marelui boier Spătarului celui
Mare Chiriţă Iordachi și boierului Păharnic,
fiul aceluiaşi Chiriţă Iordachi, cărora li
scriem destul: unul ca să ajute cu bun
ajutor şi îndemnare pentru iubirea dreptăţii,
iar celalt să se înduplece şi să se încredinţeze în sfaturile mele părintești, să le
dea îndărăt, pentru amintirea tatălui său,
ŞI a sa însăşi, şi să nu ţie un lucru ca
acesta închinat lui Dumnezeu. Şi aceasta
deocamdată, şi să avem scrisoarea Ta de
mărturie în grabă, pentru ca şi harul lui
Dumnezeu şi nemăsurata milă, cu cea de
la noi rugăciune şi binecuvântare, să fie
cu “Tine.
1759, 6 Maiu, Alexandria,
Al Cuvioşiei Tale rugător de Dumnezeu

Marbaios.

$ Al

Alexandriei

Matei,

CXXĂ.
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Duhul Sfânt iubit și prea-dorit al Smere-
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niei Noastre, la Slăvirea Voastră părinteşte din suflet ne rusăm, și Te binecuvântăm în Duhul Sfânt, şi ne rugăm
cu mânile întinse de sfântul Dumnezeu să Te ţie în înaltă sănătate şi fericire cu viaţă bună şi îndelungată ră-

De câtă bucurie şi mulţămire ne-am
umplut, aflând de starea Ta bună şi să-

Alexandria,

1759,
13

Maiu
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la.

mân-

gâiere la năcazurile. noastre, pentru care
Te rugăm părintește ca, atunci când va
veni sorocul hotărît, să se iea prin Tine

sănătate

X/pAGTa

cu bă-

nevoile ce ar 'veni asupră-i, cât şi la
mila domnească pe an prin hrisov,. care
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5 Sepiumovhos
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Ta. aplecare, cea

sfânta mănăstirea Hangului, şi cea către
egumenul nostru. bună aplecare şi esce-

nostru chir Ata-

primind-o noi de

la

el,

vom

ruga pe sfântul Dumnezeu de prea-înaltaîn

ambele

pentru un

loc

privinţi.

pe

Încă

care-l

a-

vea zisa mănăstire, anume Strâmbul, şi
Ta vândut. fostul egumen Atanasie :Deleanului contra părerii şi voinţii noastre; de și i-am dat voie prin a noas-

tră

patriarhicească

arătare,

dar

cu

în-

şelare a luat această voie; căci a spus
că sânt niscaiva, poiene şi acel Strâmbul e cu totul fără folos şi n'are niciun
venit din ele sfânta mănăstire, şi de aceia, (zicea) să se vândă, şi în locul lui
să se facă mori şi să se cumpere oi,
ca să aibă venit destul de ele. Întru acestea
deci, pretextând și vorbind zădarnic, a căpătat o voie ca aceasta cu vicleşug, dar,

totuși, nici mori n'a căpătat,
cumpărat

nici

oi n'a

iar şi câte lucruri mişcătoare a

avut sfânta mănăstire, pe toate le-a vân'dut, şi a lăsat-o în ruină şi foarte-grea
datorie. Pentru care, ca un fiu al nostru

în Duhul Sfânt iubit

şi prea-dorit, bine-

voitor al Scaunului nostru, apărător a
ceiace e drept şi adevărat, Te vei îngriji
să se iea acest Strâmbul de la cel ce l-a.
cumpărat, primindu-şi câte le-a dat pen-
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tru cumpărarea lui după eatastihul lui
Atanasie, şi astfel să se închine iarăşi
la mănăstire, unde era închinat, spre
pomenirea ctitorilor şi un cât de nic ajutor al mănăstirii. Iar Slăvirea-Ta prin

astfel
va

de

conlucrare,

avea

nelipsită

şita răsplătire de

ajutor

și

pomenire

și

la

stăpânul

îndemn
nesfâr-

cel iubi-

tor de oameni. Și acestea părintește către
Slăvirea

Ta,

ai

cării

ani

să

fie

de

la

Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul fericiţi, cu de la noi rugăciune şi binecuvântare.
1159, Maiu 13, Alexandria.
Al Slăvirii Voastre rugător aprins întru
Domnul
$ Al

Alexandriei

Matei.

»

CXAXI.
Constantin- Vodă Racoviţă

către Matei, Patriarhul Alexandriei,

despre

ve-

nirea sa în Scaun la Bucureşti.
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Fericirii Voastre venerate, al nostru întru
Hristos părinte prea-venerate, dându-Ţi
fiasea închinăciune, cu toată evlavia sărutăm; pe care să Te păzească Sfântul
Dumnezeu în înaltă sănătate şi bună
stare statornică întru mulţi ani, cu toate
cele dorite Tie.
De oare ce prin mila lui Dumnezeu şi
prin rugăciunile Fericirii “Tale am călătorit sănătoşi la Bucureşti şi am ocupat domneseul nostru Seaun, nam lipsit prin această de faţă a noastră, după
cea

fiască

către

a

noastră

Fericirea

evlavie

“Ta, să-Ţi

şi

iubire

scriem şi să-

vrwpi-

Ți vădim aceasta, fiind sigur că după
a Ta părintească iubire către noi Te vei
ruga pentru noi în ce priveşte aşezarea şi
cârmuirea acestei Teri prea-creştine și, cu-

(ovaz 63 zi ăapay sbhafnzaiy Bădzowv zai

noscând înalta aplecare evlarioasă şi fiasca

viziy zhiow pi mi 6zoizy 'mepbusda 7005
adTij, sijy zapxrodusy vă pi Esta,
peuvnufvn Tu Ev sxic tepuis aotis zpbs
Bz Ersdizat, vă păs apozoti 05/65 uă

aplecare ce avem către Tine, Te rugăm să
nu lipseşti cu pomenirea noastră în sfintele“Fi rugăciuni către Dumnezeu, să ne bucuri necontenit cu buna veste a celei dorite nouă sănătăţi a “Tale, ai cării ani să
fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul
fericiţi, iar rugăciunile de Dumnezeu ascultate a le Tale cu noi.
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"loâvyrg Ruvszaysivos Bozi6îac.
52220. Iorga, „Hurmuzatki“, XX.

1763, Maiu 23.
Al Fericirii Voastre fiu sufletese şi cu
“totul gata la porunci
lo Constantin Vocrod.
ta
ui

cod”

1763,
23 Maiu.
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1163,

* Iulie,

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Constantin-Vodă
rea pe tronul moldovenesc a acestuia.
“Tumhozare, Osoosftorars ai peyaozpzmsorare Abbsyra vai “leu
zăoms 0ăy+pobz/ias, wbpie, wbpte 'lodyyn Kovyoravziys

Meer

“Pavofirta

Bosf6âa, vit 2 mysbuari

ăgazmră vai mepindonre ris înv Msrpri7qzos, Tv
“Ywsrepay Ozozpobpritoy “TwnÎ5TATO, marpiribs ebyeuevot pai sbhoŢodyTse
dios uzi zepr/apâș TD0G4f005dwu4sy, Tod
ăvio» 0305 eduevo Gzwe darnph mai Grapohăre adry &yosoy, e5Ovuoy, bytă, =
Apââtoy ai ăvoripay măons Eampsiae. To

âză

4

rob mapshd6vros

Mato

vară

ri

&' zo5 0 zptovros Ezhauapov adOsyztzby
GTS pănuz
&ousvot tAofiopus dă rijy
peri

Dysiay

ens,

mai m

sie

1dy abtiis Opâvov wazavsâtovy

mă

ad0syu-

Prea-înălţate,

măreţe

Domn

Racoviţa,

despre sul-

prea-evlavioase şi

şi

stăpân

a

prea-

toată

Un

grovlahia, doamne, doamne lo Constantin
Mihail Racoviţă Voevod, fiu sufletese iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre,

pentru Înălțimea Voastră de Dumnezen păzită

părinteşte

rugându-ne

şi

binecuvrân-

tând, ne îndreptăm către Dânsa cu plăcere
şi bucurie, rugându-ne de sfântul Dumne-

zeu să Te ţie şi să Te păzească fără boli,
bucuros, sănătos, întru mulţi ani și mai
presus de toate cursa. Strălucita scrisoare a
Ta domnească de la 23 ale lunii Maiu trecut
am primit-o bucuros la 5 ale lunii de faţă şi
ne-am bucurat nu puţin de dorita-Ţi sănătate
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aflat şi cele pe rând însemnate. Ne rugăm
prin cea de faţă a noastră de sfântul Dumnezeu care a pus la cale astfel de cu sfinţenie
cele ce Te privesc, ca să dea Înălţimii
Tale întărire întru mulți ani, nezguduită
rămânere cu sănătate netulburată şi senină
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cârmuirea binecuvântatei eri domnești.
Iar anii Tăi cei cu totul străluciți fie de
la Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul preafericiţi cu cea de la noi rugă şi binecuvântare.
1163, Iulie 7.
Al Înălţiraii Voastre
prea-evlavioase
către Dumnezeu cald rugător
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Ruxandră, doamnă Ecaterină, fiică în Duhul
Sfânt iubită a Smereniei Noastre. Pentru a
Voastră prea-evlavioasă Strălucire părinteşte rugându-ne şi binecurântând-o, cu plăcere şi bucurie ne îndreptăm (către dânsa),
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rugându-ne de Sfântul Dumnezeu si Te în- .
grijească şi păzească în cea mai înaltă sănătate şi necontenită mulţămire, întru mulți
ani şi în bună întărire pe mulţi ani şi netulburată rămânere a prea-înălţatului Domn
(pe care Domnul să-L înzilească pe strălueitul şi domnescul său Scaun în ani mulţi la,
număr). De oare ce s'au apropiat acum preaveneratele şi de lume mântuitoarele serbători
ale Naşterii trupeşti a Domnului şi mântui-.

torului nostru Iumnezeul-Om Isus din pururea, Fecioară şi cele ce urmează, n'am lipsit,
după datoria ce o avem faţă de Tine şi iubirea
sufletească, a cerceta cele cu privire la dorita
nouă sănătate a 'Ta şi să ne bucurăm cu Tine
împreună şi la acestea, şi deci rugăm călduros pe cel născut fără rupere în Peşteră Dum-.
nezeu al nostru să 'Te învrednicească a serba
vesel şi a celebra, strălucit şi cu toată gloria,
împreună cu străluciţii Tăi copii (pe cari, rugându-ne părinteşte pentru dânşii, îi binecuvântăm), aceste vesele serbători ale lui în acest an şi după acest an şi în cât de mulţi ani
ce vor veni, cu cea mai înaltă sănătate şi
stare prea-fericită, cum doreşti, şi să-Ti fie
şi noul an foarte fericit şi mântuitor de suflet,
aducându-Ți toate cele plăcute şi dorite. Acestea cu rugăciune; şi să ne învredniceşti de
scrisorile “Tale strălucite necontenit, pentru
vădirea sănătăţii “Tale dorite; ai cării ani
fie de la Dumnezeu foarte mulţi și cu
totul fericiţi, cu cea de la noi rugăciune
și binecuvântare.
:

+ “O "Adetavăpsias MatOzios,

Al

Alexandriei

Mutei.

CĂĂXIV.
Matei, Patriarhul

Alexandriei, câtre Postelnicul

“Toma,

despre apropiatele

serbători.
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Prea-slăvite și de prea-bun neam, dumneata Postelnice Chiriţă “Toma, fiu în
Duhul Sfânt iubit şi prea-dorit al Smeveniei Noastre, rugându-ne părinteşte
pentru Slăvirea Ta şi binecusântânduTe, ne îndreptăm cu plăcere şi bucuros
către “Tine, rugându-ne de Sfântul Dumnezeu să “le ţie în fericire şi sănătate
înaltă cu câte lucruri
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le doreşti.

De oare ce cu mila lui Dumnezeu s'au
apropiat prea-veneratele serbători ale răsăririi inefabile după carne a Părintelui nostru
Dumnezeu-omului din copilă feciorească,
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n'am lipsit prin cea de faţă a noastră, cui
cercetarea bunei şi doritei nouă sănătăţi a

" “Tale, încă de acum [n'am lipsit] să ne bucurăm cu Tine şi apoi, după nevoia noastră
părintească, să ne rugiim pentru tine ca un
tată, şi deci rugăm călduros pe cel peste

cuvânt din pururea, Fecioară născut Dumnezeu. Cuvântul ca să "Le învrednicească cu
iubirea de Dumnezeu a petrece şi a serba
strălucit și bucuros aceste sfinte serbători,
ce stau să vie, ale veneratei sfinte naşteri
a Lui și ale dumnezeieştei 'Teofanii şi apoi
în multe cercuri ale soarelui cu cea mai
înaltă sănătate şi cu totul fericită stare
paşnică, împreună cu a, tot fericita şi netulburata întărire a Prea-Înălţatului Domn (că-

ruia Domnul [din Cer] să-I dea ani mulţi), şi
să fie şi Anul nou viitor fericit şi întru toate

cu noroe Slăririi Tale cu potrivita venire şi
căpătare a a tot ce e dorit şi iubit ie; şi, de
oare ce şi cunoşti Slăvirea Ta calda iubire
părintească neasămănată pe care o păstram
întru toate către Tine, să nu ne lipseşti de
necontenitele Tale scrisori, vădindu-ni cea
dorită nouă bună sănătate a Ta, ai cării ani

fie de la Dumnezeu foarte mulţi şi fericiţi
cu rugăciune şi binecuvântare de la noi.

Al “E minenţei

Voastre

aprins

rugător

către Dumnezeu

-P “O "Adetavâpsiae MarOaios.

f Al Alezandriei

CXXXV.

atei.

.

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Căminarul Panaiodor, despre boala lui,
mucarerul Domnului şi felicitări.
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Tis minvaty

Prea-nobile şi prea-învăţate dumneata
Chiriţă, Căminarule Panaiodor, fiu în Duhul
Sfânt iubit şi prea-dorit al Smereniei
Noastre, pentru Nobleţa 'Ta părinteşte şi
din tot sufletul rugându-ne de Sfântul Dum- nezeu ca să 'Le ţie în sănătate înaltă, necontenită mulțămire, fericire netulburată întru
mulţi ani, după ale noastre părintești rugăciuni şi binecuvântări şi cercetarea bunei
Tale sănătăţi, Îţi arătăm că şi dăunăzi am
primit serisoarea 'Ta de la 20 ale trecutului
Dechemvre, în care-mi urai pentru trecutele
serbători ale Naşterii lui Hristos şi dumnezeiasea Teofanie: nu puţin ne-am bucurat, şi,

dorind să te întâmpinăm, am fost împiedecat
de catarul ce ni-a căzut asupră, care a fost
mai tare decât

cel care ne-a cercetat

dău- .

(1764,
Ianuar,]
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Noi,

înălțatului Domn (căruia Domnul [din cer]
să-i dea mulţi ani), n'am lipsit să scriem și
să ne bucurăm părinteşte cu Tine, pentru
care câtă bucurie, mulţămire și satisfacţie
am primit, e de prisos a mai spune şi scrie.
Deci, bucurându-ne împreună cu Tine, ne
rugăm din toată inima, rugându-ne cu
stăruinţă către Sfântul Dumnezeu să-l dea
Înălţimii Sale netulburată fericire şi nezgu-

0sdy vă yapita ri “Ywn-

MoTmTi mov dy dâtaztitip edâztuoyia mai
ăzdovitp orspswozt Ext răy Exdauzpoy vai
Îvewowzby abriis Op6vov pă bisiav ăporăcry 43 z0db/p6yt0y Gixuoviv, Ti 5 Rbyaysorărny

năzi; ci, cu mila lui Dumnezeu înzdrăvenindu-ne acum şi săvârşindu-se mucarerul prea-

ed-

47.

“+ “O "Ahsţavăpstac Maraios.

duită, întărire pe

strălucitul şi domnescul

Său Seaun cu sănătate prea-înaltă și ră-mânere întru mulţi ani, iar Nobleţei Tale
câte dorite şi poftite. Pentru prea-nobila soţie jupânesa, cu prea-iubitul Tău fiu, părinteşte rugându-ne, îi binecurântăm. Să avem
serisoare vădindu-Ţi sănătatea şi cu un
răspuns la scrisorile noastre; ai cării ani
fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi foarte fericiţi, cu cea de la noi binecuvântare ş. e. |.
7 Al Alexandriei atei.

CXXXVIL
Matei, Patriarhul
Moldovei, despre

Alexandriei,

trimeterea în Moldova

-- “Tomhâsara, sdoefsozars val peyahozpsmEozars AdBăyza vai euây zăons MoX5oGata, bors, z5pte "low Dono "Adstăvâpov Data Bos66âa, ri “Ypeztpay 0s0-

către

Grigore

Alexandru

a călugărului

Ghica,

Domnul

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi preamăreţe Domn şi stăpân a toată Moldovlahia, doamne, doamne Io Grigore Alexandru

Ghica Voevod, rugându-ne părinteşte de Înăl-

ppobanzoy “Tomhbenra zapis ebpâuevot vai

ţimea Ta de Dumnezeu păzită și binecuvân-
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bucuria, rugându-ne necontenit de Sfântul
Dumnezeu să Te apere şi păzească fără
boli, sănătos, întru mulţi ani şi mai presus
de tot protivnicul, cu îndelungată și ne-

tulburată întărire pe prea-strălucitul Scaun

cepos 6aubzazos “Îpobusvos zis osfacutas pal

domnesc. Cum vine într'acolo spre închinarea, Înălţimei Tale, aducând scrisoarea
de faţă, al nostru prea-cuvios egumen al
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n'am lipsit şi prin aceasta a noastră săi trimetem cea din suflet călduroasă
rugăciune şi binecuvântare și să întrebăm
despre prea-dorita nouă sănătate a Ta şi,
pe urmă, de oare ce cunoaștem aplecarea
Ta bună şi creştinească spre noi şi evlaria
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1765,
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rugăm cu acea părintească încredere pentru

egumen, pentru ca, de hatârul nostru,

să-l

primeşti ca pe un om evlavios la cele dumnezeieşti şi împodobite cu virtute, şi să
arăţi şi către dânsul bunătatea 'Ta obișnuită
şi înăscută şi mila Ta domnească, şi-Ți
vom fi şi în această privinţă recunoscători, iar că sântem
foarte
călduroși

rugători ai Înălţimii Tale e de prisos să o
scriem, de oare ce nu ne îndoim că e ştiut

Înălțimii

“Tale. Deci Te rugăm să ne tot

bucuri cu vădirea sănătăţii Tale; ai cărui
ani fie de la Dumnezeu foarte mulţi şi cu
totul fericiţi.
1765, 4 August.
Al Înălţimii Voastre călduros rugător
către Dumnezeu.

-- “O >Adetavâpetac Marbatos.

f Al Alexandriei

atei.

CXXXVIL.
1765,
5 Septembre.

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Retor constantinopolitan Spandoni, despre trimeterea arhimandritului Meletie în Moldova şi în Ţara-Românească,
unde Scaunul său are Zlătari şi Şegarcea.
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Prea-cinstite

şi, prea-învăţate

al

nostru

boier Marele Retor, Hagi chir Spandoni, copil în Domnul iubit şi preadorit al Smereniei Noastre, rugându-ne
părinteşte pentru Învățătura Ta, plăcut

şi cu bucurie Te sărutăm. Domnul Dumnezeu. ţie-Te cu cea mai înaltă sănătate,
şi mulţămire întru mulţi ani,
Și dăunăzi am scris către Învățătura
Ta, dar şi acum n'am lipsit a-Ţi scrie şi
a întreba despre buna şi nouă dorita sănătate a Ta şi pe lângă acestea ca să-i
vădim că, prea-erlaviosul nostru arhimandrit chir Meletie venind cu Dumnezeu Sfântul în Bogdania, îi scriem să
treacă şi în 'Ţara-Românească, pentru a
vedea

şi

mănăstirea

noastră

de acolo,

a

Zlătarilor, care, de şi sântem înştiinţaţi
că prin buna îngrijire a preasfinţitului
Sfânt al Ungrovlahiei şi a Ta, se află
în bună stare şi totul merge spre mai
bine, totuşi îi scriem să vie şi mai ales
să se întâmpine cu fratele nostru Sfântul al Ungrorlahiei şi cu Învățătura Ta;

care

iată

că

vine.

Căruia,

după

rugă-

ciunea mea, şi să-i arăţi îngrijire întru
toate şi cu bine, ca spre un casnic al
nostru cu totul. Însă seriem Gătre cel nu-
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lui, căci

îmi

țăturii Tale. Aplecarea şi iubirea noastră către Voi ne mişcă necontenit ca să
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că ştim

că
pă mă vă mopitouay ri obâszozs Az0TLYjăousy mâv zpăs buăs armuri pas. Ad
„ai S3v tadsizousv ămă mod vă căs Easby6=

călătoriei

scrie că are lipsă de ele; pentru 'care
dăm în această privință știre şi Învă-

niciodată

nu

vom

fi

lipsiţi

de ce-

rerile noastre către voi. Pentru care nu
lipsim să 'ne rugăm părinteşte
de voi şi
să mulțămim pentru mănăstirea Segarii, Am vorbit cu prea-înălţatul Domn
şi, trăiască Înălţimea Sa întru mulţi
ani, ne-a înștiințat că ne va ajuta în-

tru

toate.

Şi

acestea în

această

pri-

vință, şi să avem şi scrisoarea Ta vădind buna și dorita-Ţi sănătate; iar apii Tăi fie de la Dumnezeu mulţi și
fericiţi, cu cea de la noi rugă şi binecurântare.
1765, 5 Septemvre.
Al Înălţimii Tale rugător.
|
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CXXXVIII.
Matei, Patriarhul Alexandriei, către Mitropolitul muntean
trecerea în Ţara-Românească a arhimandritului Meletie.
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Preasfinţite și de Dumnezeu ocrotitule Mitropolit al preasfintei Mitropolii a Ungrovlahici, prea-ecinstit şi exarh al Plaiurilor, chir Grigorie, în Duhul Sfânt iubit
frate coliturghisitor al Smereniei Noastre,
pentru Preasfinţia Ta frăţeşte rugându-ne,
cu cea mai mare plăcere Te îmbrăţişăm şi
Te salutăm; pe care să Te păzească Sfântul Dumnezeu în cea mai înaltă sănătate,

netulburată
doreşte,

Tu aTos,.

Grigorie,

mulțămire şi căpătare a ce

precum

şi mântuirea

cererii.

„Pricina scrisorii frăţeşti acesteia e să
întrebăm despre sănătatea Ta bună şi
nouă dorită, apoi să-Ți vădim că, de
oare ce a fost nevoie să treacă din Bog-

dania

în 'Țara-Românească

prea-cucerni-

cul şi al nostru arhimandrit chir Meletie, iată-l că vine la Bucureşti. Deci

1165,
5 Septembree
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Te rugăm frăţește pe Prea-sfinţia Ta, ca
unul care cu totul lui tot ești al nostru și membru adevărat al Scaunului nostru, să-l primeşti cu părintească prietenie
şi dragoste, pentru care scriem şi către
prea-învăţatul Hagi chir Spandoni, şi nu
ne îndoim că şi Învățătura Sa, ca om de
casă al mieu, se va îngriji de dânsul.
Ci aceluia după nu multe zile îi: scriem
să pornească spre Constantinopol, şi rugăm

pe frăţeasca, Ta iubire cu frăţească, înoredere să se îngrijească! de cheltuielile călătoriei

lui,

cum

ştii,

de oare,

cum îmi serie, e lipsit de

ce

după

dânsele,

şi-Ti

vom fi recunoscători. Necontenit Te năcăjim, o ştim, dar încrederea părintească,
faţă de Tine ne îndeamnă, şi cunoscând
că ai faţă de noi aplecare frăţească şi că
niciodată nu cădem din cererile Tale frățeşti. Acestea deci acuma, ci să avem şi
scrisoarea Ta vădind buna şi nouă dorita sănătate a Ta, ca să ne bucurăm. de

dânsa. ar anii

'Tăi fie de

foarte mulţi și

mântuitori,-cu

la Dumnezeu
a

noastră

rugăciune.

11765, Septemvre. 5.
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CXXII.
Recomandare

C. 1774.
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CĂL.
Un boier grec, „frate“
pre întărirea lui în Domnie.

al Domnului,

de Dumnezeu păzite, sărutând strălucita-Ți
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Cu supunere mă închin Înălţimii Voastre

Ti “Yusrspay Osoppobpnzov “Yuwnhorarza
annewyâs zp0040yă, kozatăusvos Thy Ezhau.-

zs5% Ehafoy ri papozotsorărn)

către

să ţie şi să păzească pe Înălţimea Ta de
Dumnezeu închinată mulţi ani sănătos şi cu
strălucire fericită, nu lipsesc şi din nou să
dau smeritele mele închinări şi să cercetez, cea, prea-dorită strălucită bună sănătate a Ta. Tot odată, de oare ce am
primit îmbucurătoarea veste că Înalta
Împărăţie a dăruit Înălţimii Tale de
Dumnezeu piizite Domnia strălucită, a Ungrovlahiei, să mă bucur şi eu din inimă
ca Înălţimea Ta, rugând pe Cel ce toate
le îngrijește să Te facă foarte fericit în
toată veselia şi mergând până la vrâsta cea

mai adâncă, pentru slava

şi

pretutindeni a neamului nostru.
oare ce, prea-Înălţate al
Pronie m'a
dumnezeiasca

bucuria

de

Dar,

de

nostru Domn,
învredaicit şi

după fire şi după alegere să atârn toate
speranţele mele de înalta iubire de oameni şi bunătatea Ta, rog din caldă
inimă, pentru cea faţă de mine veche osedomnească şi iubire a
bită buniroință
desăvârşitei mele
adâncul
a, cunoscând
zilele aurite al
în
neputinţe, să ridici
Domniei Tale căzuta mea sărăcie. Ci nu
voiu lipsi ca, după frăţeasca mea datorie,
zi şi noapte să rog pe Sfântul Dumnezeu
pentru nezguduita întărire în scaunul Tău
domnese şi a Ta fericire : netulburată.
Acestea cu supunere, iar anii Tăi preastrăluciți să fie prea-mulţi şi prea-plini
de fericire,
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Un boier muntean către Alexandru- Vodă Ipsilanti, despre
călătoria acestuia.
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trecute ai călătorit bine sănătos; pentru
ceia ce şi, după supusa mea datorie, am
trimes către Dumnezeu nesfârşite mulţămiri, cerând ca şi de acuma păstrându-Te
şi păzindu-Te în viaţă îndelungată, să vă
dăruiască în cea mai mare măsură cu
dobândirea tuturor celor mai desăvârşite

strălucitoare bucurii, pentru slava de obşte

a tot neamul şi pentru osebita bucurie şi
mulţămire a noastră, robilor Tăi. Acestea, cu

supunere. Și fie anii Tăi cu totul străluciți,

foarte mulţi şi foarte plini de fericire.
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Raport către Alexandru-Vodă Ipsilanti, despre o critică
a dăjdilor,: cu
zvon de mazilie, ai cării autori nu se pot afla, adăugând însemn
area milelor făcute

de Domn

către locuitori.
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Am
cetit, prea-înălțate Domn al
mieu, cu obișnuita mea plecare 'de: rob

şi prea-veneratul mie pitac domnesc, în
care hotărăşti că vorbele nedorite ce au
fost răspândite n'au venit, cum socot,
din darea, dajdei de faţă şi nici nu sânt

cu totul închipuiri

ale

de

aceasta e obişnuită

după

oare ce darea

al

poporului de jos,
şi

treilea şi al cincilea şi al şap-

telea an al Domniei, ci sânt iscodiri ale
oamenilor urâtori de bine şi bucuroşi
de rău, cari, pizmuind buna şi paşșnica

stare a erii domneşti în strălueitele
zile ale Înălţimii 'Tale păzite de Dumnezeu, încearcă prin astfel de născociri
ale lor să tulbure pe locuitori şi să
scadă graba şi credința celor ce slujese Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu,
sau, voind să facă rău prea-nobililor
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1 Ceteste: zatdibat,

boieri,

vinte,

răspândesc astfel de himerice cu-

zită de Dumnezeu

de la

că acestea sânt iscodite

boieri,

prea-nobilii

împotriva

să Te

dumnealor,

sau,

0 are

mulțimea

frica pe care

pă-

Înălțimea Ta

sau, bănuind

superi

înlăturând

obişnuită

de Înălţimea Ta păzită de Dumnezeu,
fiind raialele împovăraţi de mulţi dintre boieri la deosebitele plângeri ce au
dat către Înălţimea Ta, să-şi poată răs“buna fără frică de pedeapsă domnească.
De aceia şi sânt orânduit, hotărit să
încerc în tot felul cu îndemănare şi răbdare (?) a arăta şi a înfiera pe unii
ca dceia ca să se pedepsească, cu dreptate,
spre învăţătură. Vei afla apoi Înălţimea “Ta păzită de Dumnezeu cum că,
nu numai că, îndată ce am aflat una
ca aceasta, după cea de rob datorie
neapărată, în tot felul am căutat să des-

copăr pricinuitorul dintâiu, folosind, cum

ni se orânduieşte, şi mijlocul de cercetare
cu care temeinic să-l aflu şi să-l arăt,
dar, şi, de când am arătat-o boierului
Căminar, n'am încercat să mişe totul ca,
să se vădească unul ca acesta şi să fie
pedepsit drept de Înălţimea Ta păzită de
Dumnezeu;

dar n'am

putut,

martur

mi-e

Dumnezeu, în niciun chip, să aflu adevărul, de oare ce, cum am mai scris, în

astfel de vreme unii afli prilej

să arăte

pe acela pe care patima lor îi mişcă, alţii
iarăşi, poate nevroind să fie pricină de
pedeapsă a cuiva, îi ascund pe unii ca
aceia, . Şi deci, neputând până acum să
descopăr adevirul, nici datoria mea de
rob cu credinţă, nici conştiinţa mea de
om nu mau lăsat să îndrăzuese ca numai cu vorbe uşoare şi nelimurite ale
unora, îmbrăcate, cum am spus, sau cu
prejudecată, sau cu patimă, ssau cu bănuială, să arăt pe cineva ca vinovaţi
şi să-i

vădese

către

Înălţimea

Ta, care

ai milă și ierţi adesea din mărinimie
şi bunătate de inimă greșelile unor neorânduiţi, dar şi după cea mai mare dreptate pedepseşti fireşte pe aceia pe cari

nefrica de Dumnezeu

şi lipsa

de

conş-

tiinţă îi face să pârască şi să vrea să arăte
Înălţimii Tale pe cei nevinoraţi ca fiind

în vină, pentru patimi ale lor, ce hrănesc
în ei. -
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1 Îndreptat: mai târziu: pupă.

darea,

cum

orân-

e obişnuită

adesea

însă ca

astfel de vorbe să

despre

ca unul

care

starea lor, şi ştiu

ajutorul lui

Dumnezeu

şi

bine

primita rugăciune a Înălţimii Tale, întovărăşită cu necontenite mângâieri și mi-

lostenii

domneşti,. sânt

toţi

în

pașnică,

stare, mulțămind și slăvind pe cel de
obşte ocrotitor, care i-a învrednicit de
un Domn care, de la început, din ce
zi a venit, a, deschis “către ei poarta
dreptăţii şi a
milostivirii, şi fiecare
neoprit vine şi iese, mulțămit că şi-a
căpătat
dreptatea, sau a cunoscut ne-

vai
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oare

şi în al şaptelea an, din lipsa mea de
hotărire am fost bănuit din această causă;
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md adră. Ilpbs robror, &v zoig zodhote Tv

de

Înălţimea Ta,

voia

sa.

Pe urmă,

pe

când

altă

dată

erau îngreuiaţi și împovăraţi cu deo=
sebite angarii de havalele, acuma, cu

domneasca . îngrijire

a

Înălţimii

'Tale,

sânt liniştiţi şi liberi de ele. Pe lângă
acestea, în multele ştiute și neapărate
cheltuieli ale întâiul an al Domniei.
nu numai că li-ai iertat un leu din
darea obişnuită şi, ca să dea şi ceilalţi
[lei] cu răgaz şi uşurinţă, ai vrut mai

bine

paguba

Vistieriei

şi ai hotărit să

plătești şi dobânda acelor bani, ca să
nu pretexteze ispravnicii și, căutând plata întreagă a acelei dăjdi, să facă silă

şi

supărare

tea, Ţi-ai
scăderea
tea

cu

locuitorilor.

Afară de aces-

făcut milă de dânşii
vinăriciului. Care toate
adevărat

sânt

mile,

şi cu
aces-

care,

eu

drept cuvânt, nu numai în primul an
de Domnie nimeni din înaintaşii Înălțimii Tale nu le-au făcut, dar şi după
trecere de ani nu s'au mişcat spre o
astfel de milă şi compătimire . către

locuitori. Care

acestea

ştiindu-le

şi

ro-

bul Tău, n'am putut vre-odată să bănuiese o lipsă de recunoștință între locuitori şi deci să gândesc că pentru trădare cântă în ei un astfel de cuvânt nenorocit al maziliei, ci, precum am seris
mai sus, am bănuit că a fost lăsată, ca
un astfel de semn, din partea unor oameni nebuni și fără minte, cari, neștiind şi
neputând judeca lucrurile, se mişcă de la

ceva de

nimic şi

trag

încheierea

şi ho-

din potrivă faţă de lucrul cel drept, şi
iar, după nu puţin, îşi schimbă astfel de
păreri ale lor, după ceia ce puţina lor
minte li strecoară, şi de aceia, nefiind

auzita sis my dp0b> X5yov, uzi ză, per 0b
z0d, uzzafăhhovat răs rotabras lâsus zuv,
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ca aceştia, n'am

cuvintele

unora

robul

Tău să

îndrăznit

arăt aceasta în scrisoarea mea supusă către

mea, către

Înălţimea Ta, ci în scrisoarea

dumnealui

dumisale

Căminarul, scriind

că,

dacă socoate că e bine, s'o arăte Înălţimii Tale.
Cu toate acestea, de oare ce şi sânt
orânduit de Înălţimea Ta ca să încere
şi de acum a afla şi a vădi un lueru ca acesta după datoria mea supusă,
din toate puterile mă voiu gândi şi, aflând
adevărul, îl voiu arăta drept către Înălţimea
Ta, De oare ce sânt destule zile de când
nu mai vorbese despre acestea, şi, ca nişte
oameni uşori şi lesne de schimbat, se pare
că în puţine zile şi-au schimbat cu totul
şi ei părerile. Între acestea însă, de oare
ce şi robul 'Tâu n'am încetat să spun fiecăruia câte pedepse drepte şi osânde vor
încerca unii ca aceştia, cred că pe urmă
nu va mai încerca nimeni, nici să vorpească în de obşte, dar nici în colţuri să
rostească

unele

De nu însă,

ca acestea.

voiu fi, după cea închinată prea-strălucită poruncă a Ta către mine, foarte băgător de samă ca, dacă mai apoi aş
cunoaşte pe unul ca acesta, să-l arăt pentru
dreapta judecată a lnălţimii Tale.
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1 Bacăţile notate astfel sânt din

Bţasi zahair se zic: mierea, untul şi
altele ca acestea,
— Hupupaturi se zic grâul şi orzul.
—

Iuc, la tefter-hand,

se zie

100.000,

adecă o sută de mii, de aspri.
—

Iuc, la zaherele se zie'100.000,

adecă

o sută de mii, de chile de Constantinopol.
— O chilă de Brăila face 10 standoale
şi o merţă, şi vine 240 deocăo chilă de
Brăila.
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îpbs Gbwztpov rob AbO5yzov.

se zie sebep-tahriruri.

— Tekazds e ca și havală, ca să scoată
bani din 'Țara-Românească pentru a se da
la Hotin, Bender şi aiurea.

— Plaianegiu se zice un om al ogeacului
care se trimete ca să iea mevagipul, adecă

havaleaua Hotinului, Benderului.

md wsfarizt.

uavbijia oi paz0d-zirpayti5es zpovoodaL vai
arshove: pă us zzhaptony ăzd Ey î) do.
— Tă apos robe Abeyras 88 ârâusva

vă md

bani ai miriului

Bhapiav tă vă
zi da.
mod &ctiaziov ăyvă zepân ză
mod Xosiviov, 705

— Tă păwid-zepudva uăvoy mapă Tod
Ezirpăzov Exdidoyrat zai, En 5:51) ră motzăra
/pstătovzat zohhdas ei robe Adbsvrae, &ă
vă orshhuc, robs wahapiarăss î ădhovs uă
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Firmanele care se trimet de la tefterdar către Domn pentru havaleaua, acelor

— Salianes se zice mevagipi.
— Menzil-firmanele se dau. numai de
Vizir; şi, de oare ce unele ca, acestea sânt
adesea de nevoie Domnilor, ca să trimeată călăraşii sau pe alţii cu menziluri
[de poştă], capucheheielele se îngrijese şi
trimet cu fiecare călăraş unul sau două.
— Menzilurile date către Domni sânt
însă cu totul uzretlice, ca unele care vin
şi ele gratis (?).
— Ghiol-emrid se fac şi de Domn și de
Vizir. Ale Domnului sânt cu pecetea lui

Vodă.
—

„ca să-l

.

Perzirchian-bași foloseşte

scape

dă: când

pende
lângă

poate

de la unele

Domnului

rele; de

ea: mevagipul

să-l

pilsus-

până la douăzeci de zile, pe
acestea. dacă e să se isce vre-o

ceartă la serhaturile iamacilor sau ienicerilor, şi vine la Constantinopol o plângere contra Domnului, el poate economisi
Juerul la Ienicer-Aga pentru folosul Domnului.

CĂLIV.
1 14-82,

Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domnul Țerii-Româneşti, către capuchehaiau
a sa,

despreo plângere a Turcilor din Siştov pentru o insulă, despre
boala lui și despre
legături cu patronii turci,
“r Tijy Eby&vaăv cas, futzepor ăppovsss, dj
Găwş doaxţdusia vai “pater 0ăpsv Gia
gohâzzot buâs 6 Rootos ă Dpisia ai
1 Rândutala de drum.
? Seful negustorilor,

“+ Pe nobleţa voastră, boieri ai noştri, cu
plăcere vă îmbrățişăm şi vă salutăm;
să vă păzească Domnul
în sănătate
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zi 10 sis mb Es moâtvobaritoys 705 tra=
âiov, nos pai zpă5 Thy MT/Xită) za
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pas,
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2093094625,

SĂ

m0bs 2p0Gr593t.
"Ehăfouzy zi mb 70970574, Hal Aaa d
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oo Ev &pcusy (î aiczycusta), 6tv pup
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prea-slăvitul Reis-

efendi al nostru, la câte v'a poruncit Strălucirea, Sa să ni scrieţi pentru afacerea
ştirilor, și nu e îndoială că şi de acum
înainte ne vom purta cu aceiaşi îngrijire
în această afacere, cum e foarte de nevoie.
Am văzut şi cele pentru trimeasa plângere a, celor din Siştov, pentru treaba insulei ce se zice Cherchineţul, şi ce aţi
răspuns; de oare ce însă cu călăraşul
de 'naintea acestuia vau scris pe larg
pentru această treabă, nu ne îndoim că
aţi arătat iarăși drepturile noastre.

văzut

Am

Țandu, dar

la o

vreme

ştiţi ce

când

pO5YpAȚONsI

îuzo6v, Ezauzy devaussasd mw 39 îcov
wâs 7d Ezspo, 7 6zcioy, yes ate:3zs,
st-7ousy pa2ipby vă 20 0swpijzous -ooa
îmzonăa mo, 039 wâs 2ehm ăpsazt

za

vai
65
65,
603

avem,

calabalâc

nu

şi,

aşezăm

putem să

pe cei vechi, ce să facem şi cu cl? De şi
nu e o afacere pe care s'o trecem cu vederea,

totuşi n'am

nu-mi

răspundeţi

ştiut ce face,

pentru

„pentru

desăvârşit

losul de brutar despre care vam

“Am văzut că v'aţi gândit,

că
tică-

scris mai

încredinţând

prea-strălucitului nostru efendi cele ce privese ciflicul (moşia), ca să aduceţi înainte
şi vre-un dar potrivit; şi ce să spunem
când e vorba de ce nu se poate înlătura?
Mai ales faţă de un astfel de domn spre
lauda noastră.
Tată seriem şi către Velighiuniam-efendi
al nostru,

cu un

raport

rugător,

pentru

continuaţia şi de acum înainte a favoarei,
şi de asemenea către chehaiaua și tezhigiul, efendiii, la care raporturi ale
noastre, puind dovezile, le veţi înfățișa.

Am primit şi tutunul, şi, cu toate că
acum, din causa bolii, gustul tutunului
nu-l avem (ori nu-l simţini), nu ne îndoim
totuși că e foarte bun.
Pentru plângerea ce vam scris acum
câteva zile, au făcut între acestea o copie
şi ni-au adus-o, pe care, fiind bolnav,
n'am

avut

văzând-o,

vreme să o cercetăm;

iar, acum,

nu ni sa părut potrivită; deci

proprietar pe malul
1 Pe care voia sK-l cumpere cs s% nu se amestece Tarcul

2 Pare a fi an p-eudonim.

călăraşul

despre

cele

şi

înainte.

zâpn 6x05 câs zsptipărpousy.

75
3
vă zp007501

stare necontenită, "cum doriţi,

întru mulţi ani.
Am primit şi pitacele voastre de la 8
ale lunii trecute, şi ne-am bucurat pentru
dorita nouă sănătate a voastră; am văzut
şi cele cuprinse în ele şi că aţi înfățișat

românesc,

208
Zuse Gră vă Tăw exoste, îi

arzi

ăhoy zadapăomy 0Ehst ora003.
"Evouey măi mă Goa păpare
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md

Qshezs Îssbps: Ga, ah măv watpăy 6205
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'05ăy măc Găaa răiac mothă ăhsăpi, Ep
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Am aflat şi câte scrieţi

v-

Gui ris "lzpsthas, a=pi ris 6noias WE by
Esîs zxhapioyy 05houzy căc ăzor0i.

piov maapăon,

a rămas â se face încunoştiinţare, şi apoi
cu alt călăraş se va trimete.

ămatodozy

ai

pentru

rostul

Brăilei, pentru care cu călăraşul următor
vă voiu răspunde.
|
Veţi afla că din vremea când am fost

orânduit să dăm la Odaie [=a

Vizirului]

cele zece mii de chile de făină, de atunci
le-am gătit.
De şi n'a fost vreme de călăraș ordinar, şi nici n'o cereau zilele, de oare ce

îju&pat, Ezstăh Gus peheroDusy vă uerayet-

însă avem de gând să întrebuințăm unele

proBodusy wsptiă mponinuztuă

035 zoo! za. ebroyeic.
Tis Ebysvsias oxs sbvoboraros Bhos

doftorii profilactice şi, în vremea acelor
zile, nu putem porni călăraș; de aceia
pornim pe cel de faţă. lar anii voştri
fie mulţi şi buni.
Al Nobleţei Voastre cu totul preabine roitor.

"A)stavâpoc “Iimhăyzns

Alezandru Ipsilanti

larpiat, ai

sic ară mb âdotmua Tây fuspăy adrây, 83
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70570 Gsatvobuzv

răy apăra.

Oi

65 ypâvot

Bosâ6âas.

Voevod.

CĂLV.
Alexandru-Vodă Ipsilanti către capuchehaielele sale, despre daruri faţă de
noii demnitari turci, despre ciumă și poliţele ce plăteşte.
Eidousy zi robs mpobifacuobe

ad65yzuy pac 6 ies
D300, ai Vă Tabs Au
vă mobs ăwyzâsitm

Osds vă

rây

vâny

zobs ats-

povfemăzdsel, val

ele Ghovs was atotovs. ?I60b

ră GoYXapNTLAă psarobziă pas, ut Axis,
m
pă zoboovhâdse, sis robs 6molovs 83

păponev voumori mă săpt, 10)
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vsia Gas, oro,/alduzvos 1ahâs, 05hsTz
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&usivo God oroyac0ijra Boo,

ăupiâz)ovrss Gr, mânscls mspi ră zor

uă)y
uă

peTprâryra ai pp6vnaty, 6x05 uiljre vară zb
îdzizoy, pes

vază rd bzenfăhdoy

vă

piâjy

Am

văzut şi

stăpâni;

de

cheltui peste

"0 uăv Exhapzpâzazos

vixypaţii

Gas, Errăy-

1 De-asupra: &ţasrpâvovs
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Ba.

.
,
2 De-asupra: rd. GzehAwutvoy
Reoxâtte
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noilor

noştri

să-i

întă-

Sfântul

rească şi să-i facă plăcuţi lui, şi să-i
arăte
priineioşi către noi toţi.
lată
scrisorile noastre de felicitare, cu rapoarte, cu îmbunări,
în care nu seriem
anume darul, şi, Nobleţa Voastră gândindu-vă bine, veţi aduce aceia ce veţi
găsi potrivit, nefiind la îndoialăcă ră
veţi purta cu măsură și înţelepciune,
aşa că să nu greşiţi nici cu lipsă, nici
cu prisos, nici faţă de ei şi nici faţă

voc sis zathozas:v 705 vă 2toâsdousy bzip md
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28 741095 pabust mai [de-asupra: 6 tori:
8 patat yievos zis zap abrây Gondsias* tă
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îns pas, Es: zi tâ3ay vai otpatăv Gov ză
ma” us" mby 63 Evcosâzazoy “Pe s-am
pas, pă mă vă Ehewpa paptză 424069, 039 pu
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1774-82,

noi,

neaflându-ne

în

ce trebuie

de nevoie; mai

ales

stare

de

şi peste

darurile

de

a

ce
la

e
în-

ceput se cade a fi după obiceiu, şi pe
urmă după nevoie şi după împrejurare şi
după serviciul lor (toată viaţa sânt la

poruncile lor).
Prea-strălucitul

nostru, are

vostru chehaiă,

ror celor ce ne privese;
vitul

efendi al

cunoştinţa şi ştiinţa (7) tutu-

Reis-efendi

iar pe prea-slă-

al nostru, de oare ce a
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arsi, ză Gota zi dndsia pres patpăy Eousy Eos mâna vă ră oro/modâusy, ară
rijy Osvrânav 85 tom), 6snwvobusv 4 sie
văz

dou îuzoptoxusy, %a0s Găs zposYpi-

wousy, 47 rirs
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piov Gstodrzds

Dihousy Găș pavsphozt Vai
Etavouijs This 85 zosTnto0s,
mă map 705 pyoatod papbaGmustobusva Aată 7poGTAyi;

rod &vBotozăzov îpâvân mb 6zotoy i5od ars)
Mousy pă axiudy pas, vadis
zobrov pywatod mirzmuiov was
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Eiysvsta cov, Îusrsps ăpywov Iloazshyrzs, 4
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pâpoz 839 ste wovyzazzărt.

»EMfousy pază ij tv T05 2p8/0W505
zi DOZĂ ua aapoTărny stăm îs îmofubasws 705 zsprpaysazăzav 63/4235? ov)
ză Meg 1 Gzola a600y măş EhDanos
pază zapăa za Oz=05o0dtad, sh 70105709 eiyat

&vEH/zpaSt0Y 47 7=p5âmhor 5 pios Qsbs vă
zodbszi)
vă <b>
mai uă
4. ch
“mayzds

Th Kpăzos zoo sis uzrprimyas 47,
“papozoti) vai pă zh? Dot ză dom,
qăvrna &huwv cs/aziiio azi sis
za!05z0y Vă siva! ozpațis vai sshos
îsww05 sis să Kpâzos so, 6 6zotos

„[âcăs]? vai ă3ărozos păv stvat, vas ;/ptos
1 Moruzi, Domn al Moldorei, 1757-82.
2 Fiu de Şah, Împărat: deci al Sultanalui.
3 Pe margine: 864, rugăciune.
52220, — Iorga,

„Hurmuzaki“,

XX.

nu ne îndoim

informa de toate

cele

de

că-l veţi

nevoie

despre

noi, şi numai de cele ce trebuie să ştie,
de asemenea şi de cealaltă - stare;
ci
sântem siguri că, după vechiul său efendilie, Slăvirea Sa va avea orice fel de bunăvoinţă şi îngrijire de noi; iar pentru ştiri
îi veţi spune că nu vor lipsi după patinţă.
Mult ne întristează creșterea ciumei:
păziţi cât se poate să nu părăsiţi profi- lacticele de nevoie, cu curaj în Dumnezeu
Sfântul, care din nesfârşita lui milăşi
prin rugăciunile noastre vă va păzi.

sdpousy răș

ofjrovpas pai As,

lipsit câtva timp,

De oare ce am putut afla poliţile de
faţă sigure şi bune, cum ne-aţi încredinţat,
de o sută treizeci de pungi, iată vi le
trimetem ca să ajungă mai răpede, din
care cele o sută le veţi da la: haznthumaiim
(Tesaurul împărătesc),
având
grijă şi de zahereaua (?) lor, iar la cele
trei sute Ii veţi lua aproximativa, socoteală,

cu catastişele

voastre, pe care

ni le veţi

trimete, care în adevăr n'avem nici vreme
până acum să ne gândim la ele, iar Luni,

cu ajutorul

lui Dumnezeu,

pornim

şi în

naht cât am putut, cum vam mai scris,
şi atunci vă vom arăta şi felul împărţirii
întregii sume.
Am

văzut

semnate

cu

şi

cele

privire

cu de-amănuntul

la

ştiuta

în-

plângere

după porunca, prea-slăvitului efendi; care
iată că-l trimetem cu al nostru raport,
cum o veţi afla din
pentru aceasta.

ştiutul

Întru

nostru

aceasta

minte ai făcut Nobleţa Ta,

pitae

foarte

jupâne

cu-

Pos-

telnie al nostru, de ai scăpat: de corespondența pentru aceasta cu ConstantinVodă, de oare ce şi deosebit nu era rost.

Am primit la 17 ale lunii trecute trista
şi prea-amara ştire a încetării din viaţă
a ilustrului
şah-zadă, Sultan Mehmed,
care cât ne-a întristat din inimă şi peste
măsură, aceia nu se poate spune şi e vădit; Sfântul Dumnezeu să dea mulţi ani
Împărăției Sale şi să-l hărăzească şi cu
viaţa celorlalţi şi cu naşterea altor -şah'zadele; şi de ar fi una ca aceasta pecete
şi
Sa,

sfârşita
care

e

tot

răul

rugăciune

pentru

Împărăţia

necontenită,

neapărata nevoie, la toţi

cum

credincioşii

e

su-
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e
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Dniprăzov

viaţa

Sale.

Aici, când stăm căutând cu ce chip avem

economisim

tezelimul

faţă
prin

*

=Ss
“3
o
&

“»

=
e
GQ

ww

“

tă
& ză 7

To40b/p! fovuaytoby sic zăy axtptsisă dzăoratoy ?lbtăc -Maputz-zacây, că 605,
mată cb vwoozdy Eos pai Eumvsa apozepij1 Adecă ţara.

aşa

de “multe

de

Nicopol,

ni-a venit

cea de

înaltă
poruncă
scrisă către
care ni se poruncește să dăm

noi
sa-

său;

pe care

vi-l trimetem

ca să îngrijiţi,

de oare ce din zișii salahori, după poruncă,
să trimetem, după cea de faţă cerere, o mie
cu cazmalele lor şi un om de încredere al
nostru, ca să: controleze cheresteaua ce o
vom

trimete,

Întăiu,

ca

aceasta; al

să

nu aveţi ştire

doilea,

o astfel

de

despre
hotărîre,

neapărată fără a se hotări cantitatea salahorilor și felul cherestelelor, şi suma
lor, nu se dă nici pentru Ismail. Cinstea
Lui, având în mâni o astfel de poruncă,

ni cere o mie de

lemnărie:

fae pe

lună

treizeci de pungi, căci dăm noi câte cinei
groși şi cinsprezece Tara la fiecare pe
fiece lună.
Apoi spuneţi stăpânilor noștri,

cari să

trăiască mulți ani, și mai ales prea-slări-

tului Tefterdar-efendi al nostru cele de mai
sus, spuind că: pentru „slava Domnului pentru astfel de lucruri (?) pentrucă dau pricină
a se face tulburare în magazia Padişahului“,
Dând astfel de porunci neapărate fără a se
hotărî suma lemnăriei şi a cherestelei, şi
plata lor şi, în sfârşit, la o astfel de
vreme

de iarnă,

e mai

mare

mila

de să-

racele raiale! şi de noi, şi gândiţi-vă că
neapărat se amână acea afacere pentru

|

|

întâia primăvară.

Am văzut şi încetarea din viață a
prea-iînălţatului Vizir Seidi-Mehmed-Paşa:
prea-marea

Dâusy sară ră zabiijo

havalelele

lahori pentru
cele patru
pungi date
Cinstei Sale. A trimes la noi şi mehtupul

mspi ad-

ele -/sipăe

şi ni

care ni vin asupră pentru Stat, de la mu-
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cu milele și binefacerile Împărăției

pentru

întristare

moartea

prea-ilustrului Şah-zad& nu ni-a dat rreme să ne bucurăm după cuviință, pentru
ridicarea
Izet-Mehmedprea-înălţatului
Paşa,

şi

de

oare

înăscutele

ce, după

însuşiri

şi

firea

cunoscută

daruri

ale

Mă-
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uzza vai pastiszia zis Meyadsdenz6s zov,
siuz0a zimpozopnusvo! Gr: Oshzt stiva
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mpoâifaou5s mov, vai 05hovy ăzodzufăyet o
zăpss Tobs vapnode Tis ebyavstas aa tptavwozhay/viac 105. “O ros Osăs vă zby zo)oezij 42 vă my Grepzovm sis tiv ueyahu-

zăzny abriy ă$iav mov. 'Ezs:5i 05, os

pă

mers, vă vă vfăon x cb "Eptepodut “pată
Covza, pay Ttpat, tă mă mod ob zâzov,
uă my usră rabra zxdapăony dihousv oăs
astm robe dvayazlons rszptzyautăss tă zi
Meyahst6rmză mov.

Eiousv 65 Get Eâtogicdn

waiuardums

6

Bimhâraros Kazobăăy-3sppă Naoăy-aaoăs
ab, ară d ărzâ3v mapod vovhobut uns zpăs

zi “Yumhârmeă zov, t8ob orfwusv ui zods
zapăvas Thy zods -abriy

Tezpityauty

Oshers 85 ooyrb/m dă îoons

provis

Eoyayeia

zov

cae

ri “Tunhârnri

ps

vai î

mhyza

ră

zabizoyra pai auzi.
"1505 orEMousy Efozinutyny uiay z6)rtay

zod Kopict Ilscpăzm “Aztzoyhov Bta =
îuwv exrazosiwy yposiwy 8002ytoy ză Tiovyăzq
IlovhăcGoyhov, ri 6z0tav, Îutzspe ăp:/ov Ilocrez Novpuobbă:zr, Diete axztost mob doyaptaou0d zob, ds etăijuwy adzoă, vai ptvoby
pswozobusva ri Tumrari mob Ext Bă “to
dec mavenrdata poata tă ză Gzoia vă uiljy
ns

Tpafiim

z6hTa,

insă3h

63y "2ovăus0a

vă ij ESomhicouev,o y 6zo0d ai rijy TE
arehonsrr diovzss past zi uns 64.00via, Ti Extpauev: is măv Cai) mai ză
Gzz)Gusv0y piu WAS, 24 ai507 ză abză,
" Tă& capăvia buză “podul zod Extido tsai, 6zo0d Tpâzouzy as EGT4w52y oi pamayhldsc mb mhy cânoy, îtebpars mos Eye
pă Giay, eis zpâzov Gm05 03 Ema cls by
76709 (zptpis, moăv vai ză osnpăza wizog

EpOztpav oby Cr pipe. Xzshdous Zvay at
pă pas ducă uă Ey ast. sic “aipâs cas,

riei Sale, sântem înştiinţaţi că va fi folositor la toată Împărăţia (?) o astfel
de înaintare a lui, şi vor culege toţi
roadele nobleţei şi bunătăţii lui de inimă. Dumnezeu Sfântul să-i dea mulţi ani
şi să-l întărească în această prea-mare
a lui demnitate. De oare ce însă, cum
scrieţi, ca să ajungă de la Erzerum se cer
destule zile, pentru marea depărtare a
locului, cu cel d'intâiu călăraș după aceasta vă vom trimite heretisirile de nevoie pentru Măria Sa.
Am văzut însă că s'a orânduit caimacam
prea-înălțatul, Capudan al Mării HasanPaşa, şi, după a noastră de mult aplecare
către

Înălţimea

Sa,

iată

trimetem

cu

cei

de faţă heretisirea, noastră către dânsul;
dar veţi împărtăşi prin viu graiu şi Nobleţa Voastră Înălţimii Sale toate cele
cuvenite și de neroie.

lată trimetem

o

Chiriţi
Petrachi
mii şapte sute de

Pulaţoglu,

poliţă

plătită

a lui

Apicoglu pentru zece
groși daţi lui Ianachi

pe care, dumneata,

Postelnice

al nostru Hurmuzachi, o vei scoate din
socoteala lui, ca unul 'ce ştii aceasta, şi
rămân curenite Cinstei Sale încă zece
mii cinci sute de groşi, pentru cari să nu
ni tragă poliţă, căci nu putem s'o plătim,
căci şi pentru cea trimeasă, dând noi mărturisire de datorie, am luat-o: i se va
da şi scrisoarea trimeasă, cuprinzând
acestea,

Cei patruzeci şi opt de iuci de miere, unt
şi altele ca acestea, care scriem cum că
le-au luat capanlâii din ţară, aflaţi că s'a
făcut cu sila, aşa că n'a mai rămas zaherea în ţară, căci şi serhaturile în anul
acesta au stricat multă zaherea. 'Trimetem o scrisoare a noastră împreună cu

RsptE/ovea zaz)hobut Gazosiwy-zapaastiy,
dă să moysăzz ză soziay, zpb uin/bs Tan
Y3Y0y6z0y 750, "E, ză hi
dz0d et-

sinetul în mânile voastre, cuprinzând predarea a două sute de bucaţi de ulm, pentru

u.a503 zposzaptva! vă Cosuuzy ză "lapai)vabtgi, ză Goia vai adză saudusy Euastânaz sis "path, zijn pă 7d vă daia 6

fost

exit

sis Plozăzgay,

27 zodzwy Gsvăzt,
"E)âlousy căy cradtvza

î59

tatpnusy

fuly

fasizdy

Smeoudy, udă ai my îutpvaut uz să
Viâpanou noszarij) (sic) 205 Dasazăzav AB1 100.000 de cocă,

paturile

puştilor,

livrate.

care

acum

Din cele o mie

o

lună au

pe care ni

se poruncise a le da nazirului de Brăila,
care şi acestea sau coborit întregi la
Brăila, dar, cum a plecat nazirul de
Brăila la Isaccea, n'am luat sinet.
Am primit porunca împărătească trimeasă nouă, precum şi rânduiala de sus
şi porunca de însăşi mâna prea-înaltului

512
Gzyem uac mapi 70
705 dîă.

Ghsvpioo

7.

pidapicu

.

nostru Stăpân pentru făina şi grâul Odăii
[Vizirului].

O: 6: -/pâvor oxs modal mal sbrvysis,

Fie anii voştri mulţi şi fericiţi. '

Al
| Tis

Edyevstac

cas

edvoboratos

Nobleţei

Voastre

cu

totul

prea-

binevoitor,

Ghos

PAdEtavâpos “Yomhăvrns!.]

[Alexandru Ipailanti.]

CĂLVI.
Alexandru-Vodă

1774=82,

despre

cererile

de la

Ipsilanti

către acelaşi Postelnic Hurmuzachi,

Poartă şi o :măsură ce i se

capuchehaie,

impune cu privire la moneda

mică.

“+ Tv

Ebyevstav ms, fimtrep= ăpy/ov Ilooră)-

vurts, dos

dozatâpsta mai Vatpstobpsy:

îi Gwapohărzot 6 ăyios

Osbs

cămuepla mezi

wwupoftăznros, 68

ustă

tv Greta vai

“+ Pe Nobleţa Ta, al nostru boier Postelnice, cu plăcere o salutăm şi o heretisim; pe care să te păzească Sfântul
Dumnezeu

erpiszat,

-Tă ab

was rod map=h06vros Xezreuâpiov

val B'as mod mpăovytos "Ozrwâpiov. zpocztdh

adrâs zată ri tsi od abrod £)ăfousy, za
vă rhv Eperiy “Îuiy dxabdijv stay ans Eyăprusv.
|

în

sănătate

şi

bună

stare

necontenită mulți ani,

cum doreşti.

Am

acesteia

primit la 15 ale

iubitele

Tale scrisori de la 13 ale trecutului Septemvre şi de la 2 ale presentului Octomvre, şi ne-am

bucurat

de dorita

nouă să-

Eifowsy zi ră Ev abroie. "l60b ypăzouey ră pihp uac Xortă-llapodyt Eyay et-

nătate a Ta.
Am văzut şi cele. cuprinse
lată, scriem prietenului nostru

urbe „aiutv, pară, mby Tpozov 5z0d us G-

ruhi o scrisoare prietenească în felul cum

wetoi, al Dăhst my Evyetpiozt.
Ridousy za mă Boa ele tă pată Tijy LA Tiv
mod cpâyovros EQovyra mtrrăriă ras o%iuetoi

îmi

vai mpâToy

mai

*

+

+
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Gri, ovovevbsyrae
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wat
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Gbvouthij-

oxvrsc usză rob A[008yzov] zepi zis aporpa?Ostons zpoaropăs, e5pt0n ebhoyov vă ora-

dâs: zpâroy ele văzân zai 057 vă 2posmspdâs. uă robs rpbzovs 6z0b Ypărat.
"EMafousy zăy bimhăy 6p:ouby mpi Tod
„and &hsvpiov val 4p'Ozpiov, Tây 6z0iwy
=b repzlat îvpovriozusy ăutons vă Em vai
AMZA */6b60 ds ob Ghzvpiov ap 700 2a7G0vYy
că vepă. IT tă pată 605 039 10
pobuev pt/pt zobâs vă uălwusy zoo etyat

Însemni,

şi i-o vei da în

într'insele.
Hogea-Pamână.

Am văzut şi câte-mi însemni în pitacele tale venite la 1lale lunii acesteia; şi
întâiu că,

stâud

de vorbă

cu

Efenai

pentru oferta despre care am scris mai
nainte,
sa găsit bine să se trimeată
întăiu în naht şi astfel să se ofere cu chipurile ce serii.

Am primit înalta poruncă pentru havaleaua de făină şi orz, al căror fel ne gân-

disem nemijlocit să se facă şi făina înainte
de a, îngheţa apele.

putem

până

Dar

atunci să

ce

aflăm

folos

că nu

cari sânt

slujbaşii cari să le iea, şi astfel se opreşte

2ai

destul îndeplinirea, havalelei, căci până la

c5To învapazitsca 6zozody 1 E4shsa:s rod
as, Email) pb rod rzodulov modă
oz0y îya piâvya she Grausiyn Îi odfzoz
28cta ăpavura
pază 7â9 ueuobptâwy ri
2
.
adT0d.= Actzdy. să rormăra
7ă E$amătezs &y: 2:09 cpazet)s, za vă pâs si

livrare cel' puţin o lună va rămânea neapărat corespondenţa cu slujbaşii pentru
aceasta. Ci astfel de lucruri trebuie să
le cercetaţi la vreme potrivită, şi să ni-o

Tie

zapadaliijs

AdTGY,

i

>

Re

oi pwsnobpidas

faci ştiut.

dozoatijzs.

EiZousy zi zpoatayiy 05 Sneprâzoo ABQEvzov uas mezi cîs vacarpazăs îtă uxiuty
pas mis

bzol5ssos

7

Coo7v0d bzizoy
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1 Se pomeneşte și formula scrisorii lui

Am văzut porunca

prea-inălțatului nos-

tru Stăpân pentru înscrierea printr'un
raport al nostru a afacerii banilor mărunți,
rgos îva "Aâpavipis, necunoscat.
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pe care cu cea de-a
"vom face şi trimete;
gândit să răspundeţi
runca din gură ce v'a
dăm ştire la Brăila şi

zpooy, Thy 6zolzy pă Grav 05housy zi zum
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zspi 705,

domway zpooraţi 6205 căs Ewrs

Ge. zi vă îbowusy stânsw fusis sic 'zpat-

doua

[trimetere) o

dar de ce nu vaţi
Măriei Sale la podat-o pentru ca să
la celelalte serha-

TO)

turi ale lui pentruacele monede, căci rân-

powâoy, sie cb oavh sii rs
Bactsias eivat Bvayrioy, 47 dz
sa
ăvîino»
sie fps mă vă ră 1opb$av37 stiva!
bOb'stat
Exoeiae: siyat
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Ge
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(oby
pew dat 6 vzzăs mieTis Guothsius

duiala (?) puternicii Împărăţii e împotrivă,

May

i

ep.
“e

Tms

Ga0/adiă

ele Mom

fmăwrov
„pasmăs

şi nu e potrivit pentru noi să o crăinicim, căci prestigiul Împărăției e (în
joc] (2).
Şi anii tăi fie de la Dumnezeu foarte:
mulţi şi fericiţi.
Al "Nobleţei Tale prea-binevoitor cu
totul.
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Vob'pt405.
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sdroyi.
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Ipsilanti -Voevod.

Alexandru

CĂLVII. “Ipsilanti către. capuchehaiaua sa, despre cererea de lemne

Alexandru- Vodă
pentru

paturi

la Rusciuc,

de

puşti,

noi

măsuri

zuherele,

situaţia locuitorilor din jurul Turnului

Re

iebon dr E Gezorij-

part EnTă Tptob 7p6Wov 705 AA Q0-447/At=
zoo pas m0T8 08v ăpicaus vă &râsnâiaob>

90%40'754:7,307,

za

z5opeai

pă,

Epayâtept-

pata Bază ppt 47 spa 7550 N 705papă, Dbăhsza zi Adi vazăpet Ti 6z603A

————

1 Fetislamul,
2 Ostrovul Mare.

hărăgeri,

odată n'am lăsat să scoată

oi fmdâycec abat mspzoră ămă Bha/ias
(să mb Păr-yavhohăuil sivat “Ea ahâTI

ad, Est obs lâiovs XâYAODS Vai ră stân ră
tâva aspso76y, otat Et nai Îi Baia), ei
pi Bă zovrazhizta apa? ZapXrăzita, Th
Szotovy 33 Ezponbăoxusy vă Th ăaayrijowpev zâzz, va o5ros sie vin -aâzhts 4
oâs zb Emhozotobusy, bsăy 605 drobousy
„oveatitziav,
dz vă ăfezar vai magi aa
“O0sy share ză ăvazânn zis zo0hb/poviote
abbivzate pas, Gri, si wây dame 3 7ây %0800ay mapapzofioy pai. ăhhoy 7â0wy siâby 75psoră 6zob Eywzy 'pafats îzb Bhayizs, 75soy sie Tripyztofoy, PAGăi-Kezhp” vai sic
"Ionut, ei pâv za GpiGoby vă âtopis0i ză
mepsatss sis
md Bhayins vai sis Di
zapby God sia! amatiozepoy zh (pEz=+/05Mohâut, Eat vai sos tdiovs hăpaobs îs
=g eva EaBhaias, za oi duse
mpontvot zi îmbzi ră 2păquz Vivera ă-

de

abusuri

şi alte greutăţi.

4 Am aflat că la Vidin au făcut control
pentru unele reparaţii, şi cum că au
de gând prin plângerea lor să caute
cherestea vală din 'Țara-Românească. Veţi
afla că în termin de opt ani și jumătate de capu-chehaialâe al nostru nici-

+ Euddausy Gre sis th Beâive Ezzuxy paopăy
că usprră raaupăza, war ms pehszody 6
atzpzotă
uzlapiov zoy vă nrăoovy fă

ab Bhzyias. Oăhare

luate

vexatorii

aceia havalea

de cherestea din 'Tara-Românească, de
oare ce (căci Fet-Hulislamul (sic) e un
plaiu, şi are aceleaşi lunci şi aceleași feluri de cheresteă ca şi Ţara-Românească)
decât pentru paturile de puşti zise caragace, ceia ce nu ajungeam să o întâmpinăm atunci, şi astfel s'ar fi făcut
-havalea; şi aceasta ţi-o împărtăşim, ca
unii ce auzim că se cântă şi de hava-

leaua patului
|

mulţi

ani,

vei aduce-o

de puşcă. Deci

înainte stăpânilor cari
pentru

să

trăiască

ca, dacă afară

întru

de atâtea

perabovii şi alte feluri de cheresteă ce
au ajuns havaleă din 'Țara-Românească,
atât la Giurgiu, Adai-Chebir şi Ismail,
/ăacă poruncese să ni orânduiască iaN eăşi din 'Țara-Românească şi la Vidin

cheresteă, atunci când e mai aproape Fet-

Vlulislamul şiare şi aceleaşi lunci ca şi
'Tara-Românească, şi raialele de acolo sânt
ușuraţi în adevăr, lucrul ajunge nepotrivit, şi la domnii noştri nu li e milă de

1774-82,
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otv zoic zo)vypoviots adbzyrate pac, 42
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zăşsrz Goo md Buvazdy vă zh ăuzodionreăpazdă vai Ey ăurpifâM)ousy zeheios Gri at,

stăpânilor cari să trăiască întru mulți ani,

şi veţi căuta cât se poate s'o opriţi; de şi
nu ne indoim la urmă că, văzând acestea;
însişi stăpânii noştri vor pune soroe, aflând

zappadiv miha tozâia, oi tâot ad0zyrae pac
(Shoby 4dpovy poboazâtv, dvrse zimporopt-
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Ey
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Vă avumoaoărat Eva 60 -piădeg Ypoata, xi,
Aâuyoyrăs ra câppi sie zăy zobooviay, 65Mers Tă zpocr&pst.

"EvOouitouey vi Ebyevsia rms ru, dup 05
ady sq Mdfavy dtâp0warv ră Tpățpara vară
0opdy zây zohv/povyiwy ad0ivzuy pac, 72pzog mobâos siyat vai 6 rod Brâvyiov, dt
Wâyoy 6 mod

za

6 zepi

Grhaptstiob rod

wlauiov, dh)ă

TîlG ROGOrNToş Tîjs Tiuijs rob 6ov-

Tbpov wat GĂAwy tayeptâwy, Szst5) vai pă
fEhoyzee vă îyvol00by Tăy 2pâroy Gp:opuby
705 viu!
rlsâtâiov: 5 Ozotoş Gapapatăv

îtadanbăvet, ads
Ebysysiay rs,
aaiot batpsdze
sic ză zaţăp!
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5 Gayipăe mai

prousya
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Br, âo' 05 orad0dy oi dvyoespsis IIGMy, vă arâhvoyzat mai
mod Biâvyiov, sai vă 2)05yobtp& mpsrevăspovv Gr Shoe
z6y zâvzs paBihezioy stiva Gro-

sie abrobs,

vai

ut

u6voy

20570,

AN 40 vă zhy zE00by pă ri Tu 605
0s)ovy.
Eidousy să rafovriydrta sây bwndoTăzwy
zacădoy, ai Gat Eptws apostaŢi vă Tim 6
î1f7sv05p/0uăs adry d "ouai)) poat
5 ămoş sos vă mohopovij robs adhăvrue
was Gtă Tâv wovozadiy 605 Gstrybovy sie
77 T6120y.

despre starea, locului și despre atâtea havalele ce au fost!,
_
Şi cele de faţă

mehtupuri

ale. noastre

chitanţe le veţi da fiecăruia după adrese;

iar cele ale prea-slăvitului Tefterdar-chesadari şi Mehtupciului şi lui Zemmet efendiii,
dându-le, veţi aduce. și cuvenitul
dar
fiecăruia după nevoia vremii, dacă nu
li-aţi dat nimic.
Trimetem şi o.scrisoare a noastră de
ştiri prea-slăvitului reis-efendi şi un meh-

tup cu două rugăciuni ale noastre, una,
pentru zahereaua, Belgradului, alta pentru

zahereaua Brăilei.

Trimetem şi un mehtup cu
noastră prea-strălucitului Agă, în
închide

şi

o

busolă,

şi

veţi

cererea
care se
cumpăra

un znilos [blană] și o blană de sittapos
ori una de carsac [hermini), al cărora
preţ să se adune până la două mii de

_groşi, şi, făcând teacă la busolă, le veţi
oferi.
Amintim . Nobleţei Tale că, dacă se
vor îndrepta cu voia lui Dumnezeu lu-

cerurile după dorinţa stăpânilor noștri cari
să trăiască întru mulţi ani, primul pud
e şi al Vidinului, nu numai
al nizamului acelui ţinut, dar şi cel pentru
suma” preţului untului şi altor zaherele,
căci, şi fără voie să se gândească la

întâia

poruncă

a

nizam-gedidului

tea nouă]; care ordin cuprinde,

cum

[oase ştiut

şi Nobleţei Tale, că, de oare ce se trimet zaherelele de nevoie la Constantinopol, să se trimeatăși la târgul Vidinului, şi să se vândă cu prețul cssa
tăiat: ei pretind că toată
zahereaua

şi acelor cinci judeţe e orânduită la ei,
şi nu numai atât,ci o şi tree cu preţul
ce vor.
Am văzut poruncile prea - înălţaţilor
Paşi, şi că s'a făcut poruncă să fie plecarea lor nu de la Ismail; Sfântul Dum-

nezeu

pentru

1 Totuşi paturile de puşcă s'au dat v, n-l CĂLYVI.
2 Nume propriu?

să

înzilească

ușurința ce o

pe

stăpânii

arată 'Țerii!

noştri

Dăunăzi am scris, Nobleţei Tale, trimeţându-l tahuilul (poliţa) şi scrisoarea prea-
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datoreşte Slăvirii Sale, pe cari luându-i,
să-i adăugaţi la socoteala, voastră. Deci,
din. ei, cinci sute îi vei da Slăvirii
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noastră;
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-Am luat şi înaltele firmane potrivite
cu beratul de proprietate.
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de orânduială de zaherele.| Şi, întâiu, ne
rugăm să binevoiască Sfântul Dumnezeu
a face îndreptarea lucrurilor după gândul stăpânilor noștri cari să trăiască mulţi
ani, ca să nu mai fie nevoie; al doilea
însă, nu ştim din ce lucru au să vieacele
hotărîri, şi de unde avem să le împlinim, într'o vreme când, precum ştii,
ne trag atâtea şi atâtea. Cât deci sântem
cu luare aminte să nu cumva să se împrăştie zahereaua de reservă, cum ţi-am
scris, am făcut şi facem deosebite încer-_
cări (2). Dar e greu lucru, şi vestesc”
chile de chile, cât la toate cele din jur, şi
capanlâii (?), şi Brăila, şi celelalte; ŞI
la acestea şi greutatea, şi la săraciide lo'calnici, împiedecaţi de la alişverişul lor.
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vouă și din îndreptăţirea reisilor pentru
cea până acum pe de-a 'ntregul

beii de acolo,

așa

că, de oare ce a ucis destui din oastea
lor, fără să se fi vătămat, cu atot puternicia

Sfântului

Dumnezeu,

: nimeni

din

oastea, Înălţimii Sale, a trimes şi dintre
dânşii patru capete, împreună cu câtera
altele ale bulucbaşilor,
pentru deplina
culme a fericirii puternicii Împărății, şi
ne asigurăm din aceasta că şi tovarășii ce
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au mai rămas în luptă nu vor scăpa de
prea-temuta sabie risplătitoare a Înălţimii Sale ilustre, aşa că, liberându-se din
mânile tiranice ale acelora vestitul acesta
Scaun, să fie cucerire şi pradă a unui
ingrijitor de cea mai mare milă, şi, în
urmare, raialele de acolo, liberaţi cu
totul de atâtea grozare sarcini nesuferite şi
de

astfel

de

neîncetate

primejdii,

să

aibă scăparea lor cu toţii, odihna lor
deplin supt umbra :supremei Lui Înâlimi, aşa că, până la ultima noastră
suflare credincioși selavi raiale ai preabunei şi nebiruitei
Împărăţii şi preasupuşi robi ai Înălţimii Sale, peste măsură ne-am bucurat şi noi, trimeţând slăviri fără număr şi rugăciuni fără măsură

cu

pentru

lacrimi

ca, prin

către

cel

înalta-l

Prea

Bun,

bunătate şi mi-

lă fără păreche către noi, robii fără
putere ai prea-puternicului şi prea-îndurătorului nostru Împărat (a cărui putere împărătească a toate stăpânitoare
fie în toţi vecii nebiruită), să se în
tărească până în veacuri prea-puterni-

cele:

arme

Paşi ai
ales ale

ale

tuturor

prea-înălțaţilor

puternicii lui Împărăţii, şi mai
faimosului şi prea-nobilului Ca-

pudan-Paşa-efendi al nostru, pe care să-l
veşnicească Sfântul Dumnezeu şi să-l dăruiască prea-puternicului nostru Împărat,

căci

e cu

adevărat

Înălțimea

Sa

pri-

cina că săracele raiale de ani de zile
primese deplină linişte şi pace, trăind
cu toată libertatea şi cu tot răgazul,
pentru care nădăjduim că Domnul, care

toate le răsplăteşte, ni-l va dărui în foarte
mulţi ani de viaţă lungă sănătos şi mai
presus de tot vrijmaşul, aşa că în veacul
acesta de aur al lui și supt epitropia
unui astfel de prea-înalt efendi

cu ocrotirea şi buna
Tale

păzite de

al

nostru,

cârmuire a Înălţimii

Dumnezeu,

odihniţi şi noi,

credincioasele raiele, supt a tot puternica
pază a neînvinselor armate ale vestitei
Lui Înălţimi, să putem trăi în deplin
răgaz şi în linişte deplină, ca să rugium
pe prea-bunul Domn de lunga viaţă în
veci a lui.
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Păharnicul

Ipsilanti,

Jianu şi

Am primit

despre

„nedreptăţirea

despre buna faimă

şi

altă

poruncă

a

vrednică

de închinare, în care mi se orânduieşte
ca, de oare ce au ajuns la urechile-Ți
prea-strălucite -cum că doi dintre boierii
din Divanul domnesc de aici, dumnealor

Clucerul

Barbul

Ştirbei şi

Păharnicul

Jianu, călcând legea şi dreptul, nedreptă-

ţese pe săraci la afacerile ce se întâmplă,

să înştiințez pe Înălţimea Ta, păzită de
Dumnezeu despre adevărul lucrului. Înfățişându-mă deci prin (scrisoarea) mea supusă, Te înştiinţez că, pe viaţa Ta, strălucită, care-mi e mai scumpă decât orice alta, neasămănata icoană a dreptăţii
Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu a dat
o astfel de frumoasă pildă la toţi de obşte

şi atât de mare frică, au răspândit pedepsele celor ce fac răul

în inimile

tuturora,

încât, dacă şi e cineva care din fire sau
din obiceiu să aibă o astfel de rea aple-

care, s'a schimbat cu totul şi a ajuns

să

creadă ca greșeală vrednică de pedeapsă
dacă ar trece chiar un astfel de gând rău
din închipuirea lui, şi de aici a urmat că
e greu acum a se cunoaşte azi cine e bun

şi cinstit din fire şi cine de frică. Pentru
"aceia,

şi de n'ar fi dat

strălucitoarea Ta dreptate

prilej nemijlocit

ca

să

cunosc

tabietul fiecăruia din acei boieri, ştiu
însă că până azi, fiind prea-plecaţi spre
toate poruncile domneşti, din toate puterile încearcă a nu da nici cea mai mică

pricină ca să supere întru nimie pe Înăl-

țimea Ta

de: Dumnezeu

păzită, şi cu atât

mai mult la o astfel de treabă a judecăților, la care necontenit păzeşte ochiul
Înălţimii Voastre de Dumnezeu păzite, şi,
de sigur, ca unul ce mă laud că sânt prea-credineios rob al Tău, dacă aş afla

pe

cineva

iubitor de nedreptate în Divanul Tăn, în-

dată l-aş arăta Înălţimii Tale, pentru a nu se

molipsi în zilele Înălţimii Tale Divanul de
o.astfel de gură

iubitoare de nedreptate.

Cu toate acestea,

după

nească,

aştept

porunca Ta dom-

întru aceasta prea-strălucita

poruncă a Ta cu privire la dumnealor.
Aflând că prea-înălțatul Vizir (căruia
Domnul să-i dăruiască viaţă şi fericire ne-

201:
duscăzrzoroy îpâs te poppaririv

schimbată spre arătarea în fapte pe lângă

Evdsttr

puternica Împărăţie a bunei lui preţuiri deosebite pentru Înălţimea 'Ta de Dumnezeu
păzită şi pentru bucuria şi mângâierea
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— ale lunii—a mângâiat pe Înălţimea - 'Ta
divin-respectată cu strălucite serisori împărăteşti, după căzuta mea supusă râvnă, plin
de mulțămire sufletească, am trimes către
Dumnezeu cuvenitele rugăciuni de -mulţămire, rugându-L pe El, Cârmuitorul a toate,
pentru ca după dumneeziasea-l bunătate
fără margeni să ne bucure cât mai desăvârşit, aşa că să mă învrednicese şi nemij-.
locit în prea-strălucitul Tău Seaun domnesc
să felicit şi eu pe Înălţimea Ta de Dumnezeu păzită, sărutând urmele paşilor preastrălucitelor Tale picioare. Neavând însă
altfel cum să arăt cât sânt de dator toată
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ca a

bunătatea şi mila Ta,

lui Elristos, neschimbată,

faţă de

osebită

săricia mea de orfan, recurg la mulţămita mea adâncă faţă de bunătatea cunoseută la Cel care cercetează inimile şi
mele supuse, de noapte
la rugăciunile
fericirea şi lunga viaţă
pentru
şi de,zi,
de Dumnezeu.
păzite
Tale
a Înălţimii

0.

CLI.
Ipsilanti, despre

capuchehaiă a “Ţerii-Româneşti
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"2 Alb în tert. :

binefă-

torule Domn al mieu.
Rugând pe Cârmuitorul de obşte: a toate

ca să păzească pe Înălţimea Voastră închinătoare de Dumnezeu sănătos, întru mulţi

ani, mai presus de orice lucru protivnic şi cu
toată strălucirea

fericit, am aflat că, prin

cel mai înalt har şi bună voire, a tot puter-

nica tare Împărăţie (a cării forţă e neînvinsă), judecând pe Înălţimea 'Ta prea-măreaţă, a întărit-o în Domnia strălucită a
Ungrovlahiei. Pentru care, cu înaltă râvnă
supusă şi din inimă bucurie, dând cuveni-

tele

mele îngenuncheri

până

la pământ,

mă bucur şi eu cu Înălţimea Ta

închină

toare de Dumnezeu, şi mă rog de Domnul
nostru, care toate le răsplăteşte după drep
tate, să Te

mulţi

ani

arăte cu

şi la

toate

totul

fericit,

mulțămit,

întru

pentru

1774-82.
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bucuria, mulțămirea şi slava de tot felul
a noastră, credincioșii robi ai Înălţimii
+

Tale de Dumnezeu păzite. Ci, sprijinit pe
cea de obşte bunătate şi ajutorul osebit celor
fără putere, ca unul care, alergând ca la un
adăpost, mă închin la mila Ta domnească
şi socot că acestea sânt singurele ceasuri
fericite ale robului Tău, şi de la ele mai
mult am să nădăjduiese buna mea stare
în viaţă, cu înaltă aplecare supusă aştept
porunca-Ţi
domnească şi voia să mă
învrednicesc şi nemijlocit a-Ţi săruta, preastrălucitele picioare.
Acestea cu supunere, iar prea-bunul
Domn să dăruiască şi de acum Înălţimii
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Tale închinătoare de Dumnezeu toate cele
prea-strălucit

bune și ani

cât mai mulţi.

CLII.
Notă despre secerătorii români

1774-82.

în Dobrogea,

moşia

de la Ciunguri, pe care

Alexandru-Vodă Ipsilanti o iea în arendă de la un Turc, „ca să nu calce
pământul Țerii-Româneşti“, şi situaţia Turnului.!
Ilzp! &pazrtiov.
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Osprozat, 6z0d

Turcii

Despre oraceii.
Oraceiii sânt Români secerători, pe cari
prin firman în timpul verii e orânduit.
Domnul să-i trimeată în partea aceastălaltă a Dunării,
în părţile Dobrogii,
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mod “Ariov Lewpylov, rd zpassi, Gră vă uijy
zăwvas Tobpros

wovârstiuns,

3059 To5pza! să Goya

zai

“puna,

[lspi rod Koshs,
Tă

Ross,

sivat waozpăzt, dyziapb sis zi

Nezdzohry. “O Ad05yems orâhyst zâa0y sic rijy
Nizdzoh:y,

6coy vai sis

m

Kobhz, zâyzoss

nească şi să

trimeată la Constantinopol,

de oare ce nu sânt locuitorii din acea
parte destui ca să secere; pentru care şi,
dacă Domnul nu se îngrijește, pot aceia
cu plângere să facă înştiinţare şi să aducă
lucrul către Înălțimea Sa.

Fiul lui Şerif-Molă, care e mechies, are
un ciftilic, anume Ciungar-ciftilichi, în
părțile Nicopolului, şi-l oferă Domnului
pentru nouă sute de lei; şi Domnul,

făcând

învoială de arendă de la Sfântul

Gheor-

ghe până la Sfântul Gheorghe, îl iea, ca
să nu-l iea vre-un împlinitor de dijmă
ture,

şi

mânese.

să

calce

Turcii pământul

ro-

|

Pentru Turnu.
Turnul e o cetate

mică,

în faţa Nico-

polei. Domnul trimete şi la Nicopol,
şi la Turnu, tot felul de

zaherele,

cât
ca să
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Moşiile
Nicopolitanilor
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CL.
Scrisoare

către un Domn

a unor călugări greci, fară arătarea locului, cu cerere

de ajutor C. 1176 (?).

nenumit.

Tijy byszsoay Bz0czGeocatâzny, Wsyaozpezeozăzny
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CLIV.
* Niculae- Vodă Garagea, Domn al Țerii-Româneşti, către un „frate“ domnese
(Alexandru Ioan Mavrocordat,
nereuşit, pentru nepotul său.

Domnul Moldovei) şi

„+ 'Tă Emhapz =pov &âshrta6y
ns dousvot &-

Măfonew 0d perpios E/apozoriOmusv Ei ci
ebaraia es byieta. "Eyvouev îpetie val ză
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ri vedrnta, ăziatev (âc Em ziv ebyijv
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zabrTy zi ăn, azopăy peratd 1jp.âv, căv
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Ex ăporne ăpyiis ănsrpilm,

zxyatwy6-

usvos rd apăra cj unzpt .zov. “Oray adri,
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0,
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rby tă

zdy “fpăret îi

etya, &âbyazoy vă Gv-

robrov, Gtă

ris

zaparols,

despre un

plan de

căsătorie,

.
- Strălucita-Ţi [scrisoare] frăţească am
primit-o bucuroși; nu puţin ne-am
bucurat de dorita-Ţi sănătate. Am aflat
apoi şi cele însemnate în afacerea boierului

nostru,

nepotul

nostra,

care,

cu

toată tinereța, a scăpat (aibă rugăeiunea Ta!) pe Strălucirea Ta şi pe noi
de această trudă, şi a scos din mijloc
această neplăcută neînțelegere “între noi,
ca unul care chiar de la început a
răspuns, vădind lucrul mamei sale. Când
aceasta,

cinsprezece zile - înainte

de a

ni

serie Strălucirea “Ta despre aceasta, serisese acelui boier al nostru, fiul: ei, că a
isprăvi lucrul fără ştirea lui, iar el, ve-

nind

şi înfăţișându-ni-se

nouă,

care

nu

ştiam nimic de la nimeni, cu lacrimi
într'una din zile, când aveam să trimitem călăraş, a căzut ]a picioarele noastre,
“rugându-se şi implorând foarte călduros

să “nu-l

silim

la

o

afacere de

care-i

scrie mamă-sa, căci e cu neputinţă a se
învoi, şi de aceia poate, nescultând, fără
dreptate
să cadă
în mânia noastră.

Tuzopsi âiuws pă eee
sis 8pYIp pas.
Tăy tonus, pn ăvra, by îjporiozusy
zi bz5Bsow wăc rijy sia ȘI Epoavitovrăs
as Guam zi ră pntpâoy păpua, zipt&yoy
abrodstsi radza: »"08sv, zm8i uov, vadijrspov

întrebat de afacere, şi el ni-a spus-o,
vădindu-ni şi scrisoarea mamei sale, cuprinzând chiar acestea: „deci, copile al

p£pos îă vă tis 20b tv ebpiozouey, 40 ză
ămspăatoa pă ij sbyrjy ov uzi uă ri sd-

mieu, o mai bună. parte ca să trăieşti
tu nu găsim, şi am. hotărit cu rugăciunea

y mod A508yrob pas vă md zsheow vai
să Th oaw3pY0o, ua câzito, &v, zudos sic
Biz sbzetbiic, za sic coâroă, zoi sic mb 4svăpL 205 abroă piure 96, ză: „its, ăYoznts pot vis, ri, ri Ep /op&rn Kopr av,
iowş pă 105 vă difgs 3 pâna ţiov, TE
"na. 6. dai Gov, zpă z05 vă 275%]: 5 dwa: Docazâs nov Ad0svens azi vă sivat ud Gpais

mea şi cu rugăciunea Domnului nostru
s'o împlinim; şi ţi-o arăt, şi nădăjduiese
că, precum. la toate ai fost supus, şi
. la aceasta“, şi, în margenea aceleaşi scrisori, iarăşi: „află, iubite al mieu fiu, că
în Dumineca viitoare, poate înainte de

axhois, val pă iv

edr

ovi, pai

ză

„sic Ezspov zsvăpt: „Kovazăzn ov, zods Eyâ-

aces zods dâshrobs co, za sobs Erauss
păz abOavzzods ăpiafăvss ci ziuă. *0wolws al 6 Gâzzâs mov, ăppovzăs 2ns
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dv 400409 ăw

mâzo, sis zh GI7 705 âa-

27[z05 dâshzod vai etheăens uov vbuzns Ka-

Noi

l-am

scos, fiind

în

genunchi,

l-am

a primi scrisoarea mea, se face logodna
ta, înainte de a porni prea-înălțatul
nostru Domn; şi să fie într'un
şi cu binecuvântarea mea“, și,
cealaltă
margene: „Costachi
tu ai râs de fraţii tăi,şi i-ai
buni,

şi i-ai

ceas bun,
iarăşi, la
al mieu,
făcut ne-

biruit; îţi fac logodnă

dom-

nească“. De asemenea și fratele lui, boierul Tău Cămăraşul, în aceiaşi scrisoare,
felicitând, înseamnă: „frate, Duminecă,

am să fac lumea

cu

susul în jos, întru
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XX,
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vă âvozasaoista, &Ezst5i siva 87 os îi Ep
faots, al, 8 ut
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Msră cadru, mspi ră wtou Abyoborov, &Money vai Gsv
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Ci am răspuns: tânărului că, de şi în
afacerile de căsătorie nu ni place să ne
amestecăm, căci nu e sigură ieșirea, şi
de iese bine ori nu, totuşi lucrul acesta ni se
pare bun şi cu bucurie, și partida întru
toate aleasă; iar el cu jurământ ni-a răs-

puns că

n'o face nici într'un

chip

şi ne

roagă, pentru Dumnezeu şi pentru viaţa
celor prea-iubiţi ai noştri, să nu-l silim,
şi apoi a răspuns mamei sale ceia ce Ţi-a

răspuns.
După aceia, pe la mijlocul lui August, am primit şi strălucita-Ţi scrisoare,
scrisă la sfârşitul lui Iulie, care, de oare
ce e cunoscut Strălucirii Tale ce cuprinde, s'o lăsăm (2); numai
amintim
cuprinsul ei: „de şi se cădea mai întâiu să ni scrii nouă pentru aceasta, ca
să-i dăm aceluia voia noastră şi apoi
să iea sfârşit şi ieşire logodna,
dar,
silit
de strâmtoarea scurtei
rămâneri

în Constantinopol, din prietenie ai isprăvit întăin Strălucirea Ta logodna,
şi

apoini-o

trimeţi

arăţi,

pecetluit

şi

pe

şi inelul

urmă

de

căi

şi. ni “orânduieşti
imumbașir,
şi
dat alui nostru, şi boier şi, din
milie, nepot, Marele
Armaş“, pe
ni-l înfăţişezi, la capăt, la buna
ție a noastră,
Gândul

nostru

ni

logodnă
l-am
-facare
gra-

în

aceasta nu era să
ce e lucrul,
căutăm
şi să cercetăm
expunenici
caliiatea
lui,
ci "numai

„rea prin porestire, Deci,
mare acestei
porestiri,
luând
a Ta

o

reluând o ur-

adiiugim

că,

astfel
de frățeaseă, scrisoare
şi, răspunzând îndemnului 'Lău

prietenesc,

ce-l

porunceşti

în

străluci-

ta-Ţi scrisoare,
fără zăbavă chemând
din nou pe tânăr, i-am dat în mână
inelul trimes, spuindu-i şi câte ni le-a
ggerat puţina noastră minte pentru a
îndemna la îndeplinirea
lucrului,
care
putem să le şi arătăm, dacă nevoia o
cere, dacă nu sântem crezuţi de Strălucirea
Ta,

căci,

nai

fiind
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cu dânsul,

am vorbit

persoană,

şi

tot

dat şi scrisoarea mamei
odată i-am
pentru acestea; iar el ni-a
tot
lui, serisk
răspuns ce răspundea mamei lui. Şi, după
acestea, când l-am întrebat-pe . ce vreme

aveam de gând să ieşim la Istinpelo (?)
pentru întâmpinarea Strălucirii Tale, s'a
hotărit [şi] ni-a răspuns că nu poate
în

trimes

a

chip s'o facă, şi

niciun

şi

Constantinopol, căci nu e pen-

la

inelul

îl nedreptătru căsătorie, și mamă-sa
poate fi
nu
“că:
şi
aceasta,
țeşte întru
la drede
capătă
batjocurit, căci, de şi

închipuia, fără

gătoria lui câte nu-şi
vre-un

aibă

care

drept, ci, ca unul

plătise

de'nainte

după

totuşi

slujba,

să

mai

a-

ceia abia de-şi scoate de acolo cheltuieile, cum să poată în doi ani să-și
plătească datoriile în care l-a aruncat
mamă-sa cu cărările strâmbe, la care l-a
condus, și ca şi cum. l-ar fi silit să se
abată. Şi, cu toate că, din partea noastoată

şi peste

îndatoriri,

multe

poate i s'au făcut

tră,

totuşi, dacă

nădejdea,

n'a

câştigat însuşi al său capital şi nu se
vede de fapt îndreptat către căsătorie,
nu e de admis să se gândească a se căs-

nici şi a lua povara unei familii pe temeiul puţinei zestri şi a slabelor spe-

ranţe, adesea înșelătoare.
Cu toată înţelepciunea ce ni sa părut
că reiese din cuvintele tânărului şi îndreptăţirea, expunerii, noi iarăşi nu am
lipsit, şi de hatârul boierului Logofăt
Manu, care e împovărat cu atâta greutate de familie, să-l îndemnăm, —aşa să
noastre—,

trăiască cele iubite ale

şi

părinţi şi însuşirile

pe

ale

şi, spuind

şi n'o cunoşteam,

de

tinerei,

lăudând

personale

limpede, cinstea familiei; dar să-l
lim la, taină, de sigur nu putem,

si-

Pe urmă, după întoarcerea, noastră, adecă de la întâmpinarea Ta, ne-a su-

el şi

părat

enigma

venirii

fratelui

bo-

ierului Tău Cămărașul (pe care ştii Strălucirea Ta că nu l-am ştiut, căci na

găsit cu
că,

a

cale să

fost

trimes

ni-0

de

spuie),

că,

Strălucirea

ade'Ta

ca, să-l încredinţeze neapărat să o facă,
şi din însuşi condeiul său a dat răs-

punsul cu hotărire că n'o face şi, de
oare ce mamă-sa l-a osândit fără de
voia lui, nici cu a Domnului lui ştire,
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adevărată a tuturor împrejurărilor acestei
ciudate afaceri. Judecă şi Strălucirea Ta
cu priceperea şi înăseuta-Ţi pătrundere lucerul, îndepărtând prejudecățile, şi să faci
încheierea, şi nu ne Îndoim, că, la dreptul,
vei afla: întâiu că “Te-ai aruncat, temeinic, fără dreptate în această afacere. Şi,
dacă a vrut domniţa Sultana, sau pentru
înseşi ale ei interese, sau din rea-voință
totdeauna faţă de noi, de şi totdeauna
i-am făcut bine, sau, în sfârşit, din nebunia

unui

feate

al Strălucirii

'Tale [numele];

acuma domnind, să trâmbiţeze în tot Fa-

parul: cine-l

consideră

pe Nicolae-Vodă,

o
mea ia
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rost... şi

nu să te uneşti' la cele fără rânduială
mişcări
ale ei contra
cerinţii frăţiei,
ci s'o şi mustri şi s'o sfătuieşti părinteşte, şi s'o împiedeci: în sfârşit, să faci
după felul ce se cuvine între Domni şi
între Domni fraţi. Al doilea, că, şi acestea
fiind astfel, n'am urmat gândurile pe care
din fire le insuflă oricărui om amorulpropriu: urmând unei mai bune pasiuni,
am căzut la paşii iubirii de bine și ai
măsurii, şi, gândindu-ne și la lucrul cuvincios, şi apoi, cum am spus, şi la sarcina de familie
a dumisale Logofătului chiriţi Nicolachi Manu, pentru care, și pentru

fiind sigur

cum nădăjduim,

încredinţaţi şi despre

şi despre

iubirea

de

înţelep-

dreptate

a

Strălucirii Tale, aşa că, atunci când ar .
veni lucrul la cinste, e ştiut Strălucirii
Tale

că:

l-iu, s'a atins

cinstea mea,

căci,

şi fiind încă un particular, ţinem sus şi
apărăm cinstea noastră, cu preţul : sângelui nostra, inspirați încă din copilărie -de astfel: de griji; sau, dacă hotărirea Ta e să judeci cu luare aminte
şi cuprinsul celei d'intâiu scrisori preastrălucite

a Tale

şi,

în

acestea,

să cer-

cetezi de sânt în ele chestii protivnice,
nădăjduim
cu
siguranță
că socotința
Ta va face judecata.
cea mai dreaptă.
lar, dacă,
peste
toată speranţa,
ar
rămânea

de
rea

oare

Strălucirea

ce

Ta

întru

noi, cheltuind

elocvenţei

(eu toate

aceasta,

toată

pute-

că o avem

prea

puţină) şi tot domnescul nostru îndemn,
n'am putut să convingem pe acel boier
“şi nepot al nostru, şi să facem silă,
cum am spus mai sus, la o astfel de
materie nu putem, dar, pentru sinceritatea

prea-strălucită

frăţească şi săvârşirea lu-

crului bun ne învoim şi la un
treilea, mijloc pentru
uşurinţa

şi

punerea

în

lucrare

a

alt, al
lucrului

iradelei

Tale

domneşti: dau voie acelui nepot al nostru să se mute la slujba veselului Tău
gând, şi noi alături, căci nu ni pare rău

pentru un chip ca acesta..., căsnicia aceasta
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cum
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i-am făcut nici un chip,
nu
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pici n'am îndrăznit să îngreuiem pe un
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Costachi Ierachi, despre numirea sa.

- Prea-cinstite

şi

prea-nobile

boier

al

nostru fost Mare Postelnie, Lerachi, al
nostru prea-iubit nepot, salutăm cu iubire pe Nobleţa Ta.
Fii sănătos în bună stare, cum doreşti.
De oare ce cu voia lui Dumnezeu am luat
frânele stăpânirii Domniei Ungrovlahiei,
n'am lipsit să scriem şi Nobleţei 'Tale,
dându-ţi domneasca voie să vii la noi.
Acestea, şi anii Tăi fie mulţi şi sănătoşi.
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Na

şi cu aceasta.

Am văzut şi copia serisorii Tale strălucite trimese de la Dobrali boierilor
Păi, şi cu adevărat e ales şi foarte
potrivit; de asemenea şi câte serii pentru
hotărîrea dată mai nainte şi, iarăşi, pen-

înţeles, pe care aducându-le din

tru acest

gură la stăpânii noştri, cari să trăiască
întru mulţi ani, în chipul potrivit, ni-au
orânduit să le luăm în condeiu; care,
raport azi, şi
luându-le, li-am făcut
şi
a
peniati că anexim copia Înălţimii Tale
rat
bucu
s'a
tru ca st socoţi; care mult
,
lăudat
prea-strălucitul Al-Efendi şi "Le-a
trifăcându-Ţi multe laude, şi îndată l-a
prea-strălucitului Reis-efendi al nosmes
să se
tru, îndemnându-l ca nemijlocit
fiind
Sa,
rea
Slări
dar
facă o cercetare;
foarte

ocupat,

n'a

avut

vreme.

nici să-l

se
vadă, socotind însă că mâne de sigur
dă
se
apoi
şi
trimete spre arz (petiție)
:
porunca.
fendi
cgl-e
Am spus şi prea-slăvitului begli
şi
'Ta,
despre câte răspunde Înălţimea
,
inimă
foarte i-au plăcut, şi a râs din
să nu
spunându-mi că: „să dea Dumnezeu

|

iasă [Vodă] mincinos!“.

le-am lămurit, şi mai
Ale Hanului
rbire
ales că şi astăzi am avut convo
înam
şi
i
fend
cu prea-strălucitul AN-E

trebat, dacă trece pe la Iaşi, cum se

cu-

ni-a
vine a se conduce Înălţimea Sa, şi
merge
va
nu
răspuns Strălucirea Sa că
poînăuntru, nici nu are 0 astfel de.
orânruncă, mai ales că înainte a fost
al lui ca
duit eapugibaşa mehmendar
tru, şi
sti nu se întâmple a-l duce înăun
pomâne e să i se trimeată potrivită
şi
ta,
aceas
u
pentr
că
runcă împărăteas
anume

ca

muhafizul
başa. Ale
Pale nu
" prietenului
ales, cu o

să-l scoată

fără ceremonii către

şi
de Hotin
i
stării loculu
încetăm să le
— şi prin el
zi înainte de a

către capugişi ale Înălţimii
dăm în grijii
Mai
înăuntru.
,
eaei
dumn
pleca
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cea mare ce ni-a arătat-o a fost să ni
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de mai nainte Ţi-am scris că nu voia
să ni spuie în niciun .chip, şi am bănuit
pe Apic, măcar
că era prin beizadea dragomanul, Ni-a făcut însă multe ca să nu
spunem
nimănuia și că, de n'ar fi fost
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starea

cu toate

noastră,

că-i

de ne-

voie, de unde
cută

şi,

nu

iar Ja

şi le spune,

cusur la mijloe

și a-

lui că

răspunsurile

din

mers

să cercăm

Înălţimii Tale,

posibil

după două zile să se
Supărarea

cunos-

însă

cu: totul

era

hatârul

se pedepsească,

e

cât

im-

scoată şi să

noastră

pentru

Ralet ni-a spus-o şi prietenul, şi i-am dat
răspunsul,

toate

făcându-l de

acestea

trei ori neiertat:

sânt de-ale lui Ştefanachi,

care s'a plâns prietenului, și supărarea lui
este de ce nu-i trimeţi Înălţimea Ta darul
şi
îngădui ca multe încurcături să ne
supere, ca să vezi Înălţimea 'Ta până la

ce ticăloşie a ajuns!
Vecinul Tău serie şi mustră pe capuchehaielele sale pentru că nu i-au dat ştire
cum a pornit Înălţimea Ta, şi ni-a spus-o
azi Spătarul Vlasto, şi că au făcut greşeală
şi n'au scos călăraşul trebuitor, neîncrezându-se că vei putea sili Înălţimea Ta așa
de mult calea 'Ta; pentru 'care şi-a pregătit îndreptăţire, şi ce foloseşte să spunem

prietenului, cu toate. acestea, cu
Cum

nuntul?

ni

se

va

de-amă-

orândui,

vom

Însă cele serise de Atanasachi sânt
de fapt foarte nostime: el a “scris înfuga Fugarului (cum ni-a
după
dată
spus-o mehtupel-efendi) că odată şi de
două ori ' serisese Înălţimii Tale să ai
mare luare aminte şi să Te grăbeşti. cu
un ceas mai înainte cu plecarea Ta, căci
şi hotărârea Fugarului era să fugă, şi să
dai Înălţimea Ta poruneile de nevoie ca
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1 De pungi.
2 Nicolae Mavrogheni.
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ci

a

de râs, ŞI nu

lui Apie

pentru

auritul rah-

Sale.
Cum am vestit mai înainte Înălţimii
Ta cafeglTale, s'a trimes în vecinătatea
fățiș.
stăpân,
nostru
başa al prea-înaltului
aua
havale
pentru
cu un firman de adunare
ascuns
mai
de cheresteă la Ozii, iar în
(dar ce aseuns când toată Poarta o ştie,
şi ei înşii!) cu cel mai de mult însemnat
ordin al Maiestăţii Sale, mustrare și înspăimântare pentru tulburările ce a aflat
că face; însă şi aceasta cu plată.

ns &-

Q

pă £v espudt

sânt

pierdut ne zăboria; totuşi ne vom îngriji
iarăşi.
Pitacul pentru socoteala boierilor Tăi al
prea-strălucitului Tău frate, Alexandrudupă prea-strălucita - poruncă a
Vodă,
Înălţimii Tale îl voiu îndruma; numai
robul “Tău Logofătul să-l arăte Strălucirii

ic zip vstzoviay vas.d arpectizzons
-05 baepzăzov abbirov pas, sis pă md pavspby

le făceai zil-

cu adevărat adesea, şi numai faptul că s'au
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tului precum am avut ordin, şi a început
sti facă după obiceiul său mii de jurăminte;
că le-a făcut fără lipsă.
Pentru titlurile firmanelor le-am spus

nos, Gat ră Eva ooGobpoobbtuz.
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To zspi Noyaptaouod

dar

Tale

îngro-

să se certe cineva și să răspundă sau să se
apere. Cu adevărat ideia aducerii călăraşului nu e fără rost şi mai bine ar fi
de s'ar găsit chipul de a se deschide
drumul Galaţului; chiar de s'ar căşuna
oareşce cheltuieli mai presus, n'are însemnătate.
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1 S4 fie o greşeală? San Alexandru
2 Oceacov, Vozia,la Nipru.

rească; acesta
mers încă de

a
acea misiune
tot cu
i,
dăunăz
adecă
ori,
două

şi în zilele nenorocirii lui (?) Alexandru, şi
i-au dat la vre-o trei pungi fiecare, cum ni
spune dumnealui Postelnicul Ioan Carageă,
mezelie 200 sau 300 de
şi pentru un
lei; dar nu e neroie ca Înălţimea “La să
ici exemplu de la ei, căci atunci erau altele
împrejurările, şi fiecare era de la unan şi
unul şi jumătate de Domnie, iar Domnia

Xiavrocordat „frate“

ca politeţă?
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atâtea angarii,
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scoţi; de

unde,

ce au

dat alţii,

dacă

Li
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j

dai ju-

mi se pare

mai Oncos Spit mă "Ivos mas.

foarte potrivit,
meă Ta.
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vă dapiăvousy vă arsi capey Ti Sodor,
za ăzszpidmusy mă Gr 62 etpuonuey, pia EA0pS bre tEsdpuopey.

Vei afla că Pietrozaharia acum două
zile a dat faliment, și ni-a spus că, dacă
avem vre-o lipsă cu el, sau să luăm să
trimetem sinetul, şi am răspuns că nu-l
avem, nu l-am avut, nici nu ştim...
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Mahmud-Paşa iarăşi s'a ticăloşitşi a
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Devlet prea-înălţatul valiu al Rumeliei,
Seid-Mehmed-Paşa de Aidin, împreună cu
destui Paşi cu două tuiuri,ea, să meargă
să-l bată şi să-l nimicească.
Şi acestea cu supunere, iar prea-străluciţii Tăi ani fie de la Dumnezeu prea-

rev adrîs “Ywovs.

ţinuturi),

pentru

şi cum

care

porunceşti

Înălţi-

s'a hotărît de către

mulți, cu sănătate şi deplina fericire
Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite.
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1787,

despre

Moldovei,

Domnul

Constantin Ipsilanti către tatăl său, Alexandru,

Nicolae-Vodă Mavrogheni, şti- 15 Martcălătoria spre țară a acestuia, lipsa de politeţă a lui
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lor,

rile ce se caută şi paza
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prea-strălueite Domn al mieu, câtă nemăsurată bucurie a încercat sufletul mieu
dinaflând fericita trecere cu Dumnezeu
şi
colo de Dunăre a Înălţimii Tale, căci
o;
aflatam
ce
până
at
îngrij
eram foarte
pentru care n'am lipsit să slăvese pe sfântul Dumnezeu şi să-i mulţiimese că ni-a
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sau Luni are de gând să plece.
Pentru Şahin-Ghirai am arătat dău-
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şi lui Molă-beg, şi s'au trimes; şi lui Selim-Paşa i s'a trimis o blană de râs, iar
lui Molă-beg un milos.
Din aici închisa scrisoare a Spătarului,
cum şi din prima, vei afla Înălţimea 'Ta
ticăloşia și marea, răutate a tagmei Muntenilor,: de şi chiar şi fără scrisorile Spă-

tarului, de la început erai
format, precum

întru toate in-

și toţi cei cuminţi

îndoiesc de loe;

dar

acei

lângă că sânt foarte răi, sânt şi
minte,

ră Goa
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dar Înălţi-

mea “Ta.
Nu mă îndoiesc că, înainte de a sosi
fi
această serisoare supusă a mea, vei
nţită
amănu
ierea
descr
'Ta
scris Înălţimea
şi
atât a felului fugii fugarului, precum
Munte
-că
ales
mai
a stării provinciei,
o
nii spun. cum că Înălţimea 'Ta .ai ştiutăi
ii
oamen
şi
şi nu “Ţi-a păsat, căci
şi pende acolo se temeau de dânsul;
e
tru starea provinciei ali puter “poate
de
avea descrierea Înălţimii Tale decât
greu
aici. Dar cu toate acestea foarte

îmi

pare

să fie iertate (?) havalelele ce
acum,
urmă.

au fost până
folosească pe

dar nădăjduiese să
Ilalul nostru; adecă,

să-l
al robilor "Păi, ' capuchehaielele, poţi
aCămăr
alui
afli pe larg de la dumne

şi
şul; ci vremea, e foarte grea, precum
u
pentr
Înălţimea “Ta o înţelegi. Deci şi
săaceia isprava bună -şi graba în
.nevârşirea haralelelor cerute sânt de
aluare
multă
mieu,
al
voie. Doamne
alşi
unuia
rile
scriso
în
minte se cere şi
tuia, ce se trimet, şi, de ai vedea Înălţi
să
ca
it,
deoseb
mea “fa una câte una

afli pe. cei
pare că

ar

ce corespundează, nu

mi

se

strica.

-- Căutăm să găsim şi saivadul (cortul) ce

mi-ai orânduit Înălţimea 'Ta.; ci n'avem încă
răspuns de la

mumbașirul Ialil-aga, care

cu câteva zile înainte ni spusese unul bun

întrun loc; care trimete şi 0 scrisoare
către Înălţimea Ta cu călăraşul de faţă,
pentru prietenie.
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că nu fac
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că şi pe ascuns ne învinuiesc pentru zilnic
rugăciuni şi tacriruri ale noastre arătând
neputinţa săracilor şi pentru suferinţa 1ocului şi celelalte, afară de câte alte mişelii (?)
şi ştiri mincinoase, care zilnie nu încetează, de a le stimina în deosebite părţi;
şi mai ales Ştefanachi, care aud că e

zovâțepăzta “zi. vavăt yabariata, 5z05 4ads-

mob peudezariob Gh

toate

vre-o ispravă (2) cu atâtea tertipuri şi
havalele, dar deocamdată le primesc; poate
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mimoo ai mă Es, Et ămd ră mboz a

csws

şi, cu

nează, de oare ce

ma5i vai, moră 6705 039 ăpoby 49593
loupyăwe vă ră mdox meprizăria vai pada-

1 Alexandru

loan=Vodă

Mavrocordat.

52220. Iorga „Harmazaki”, XX.

Prea-strălucita Doamna mare a cerut
pitac mahsusi al mieu ca să-Ţi serie Înălţimii Tale, căreia Ţi-a și seris în jos. Eu,

robul “Tău, nu lipsesc la
nădăjduiese că eşti

cele cuvenite şi

mulțămit de robul "Tău.
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oby eg zbăom sic iso.
Tijs “Yomhârnz6s as ebzs!0ijs
Tazzvăş

vide

z0i

Gobhos

precum şi poţi să afli de la prea-strălucita,
Doamnă, prea-iubita mamă, când cu Dumnezeu va ajunge la Iaşi.
Al Înălţimii Tale “ascultător
pus rob.

Kuvotayrivoc “Tonăyrns.

fiu şi su-

Constantin Ipsilanti,

Tr Yumonras ao zapâac agzatop.at og

404 TOPOAZĂO T0Y ytpLov pas at Tr ytptay Beczoroy pepu viza Gto 70 pa0v pa7560010y gag.

Pe Înălţimea

Ta din

inimă o salut şi

rog pe Domnul mieu şi pe Doamna: născătoare

de

Dumnezeu

zi

şi noapte

pentru

buna Ta cale.

CLXAĂII.
Mărioara Rizu către Doamna Moldovei, Ecaterina Ipsilanti, pentru fratele
ei, Căminarul, şi pentru obiecte de. îmbrăcăminte din Constantinopole, cu vestea

Constan-

tinopol,

1787 (9),

căsătoriei fetei

2 Maiu.

„Mavroghenesei“

cu „Logofătul“.
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Om sivat &îsheds
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Salut cu supunere pe prea-înălțatul mieu
Domn şi sărut urmele strălucitelor. picioare, şi nu scriu deosebit Înălţimii
Sale, de oare ce ştiu. cee al nostru (?).
Către Doamna mea, cu supunere mă închin și-l sărut mânuţa.
După supusele închinări nu lipsesc. de

a vesti doamnei mele că-am primit prea* strălucitul “Tău pitac, şi e cu neputinţă
să-Ţi zugrăvese ce bucurie am simţit văzând că doamna mea, minunea mea, nu-

rul mieu, n'ai uitat

pe roaba -Ta,

ci o

păstrezi cu totul în a Ta iubire, şi văzând, Doamna mea, că, n'ai imitat pe
cealaltă Doamnă şi, cu toate că Dunărea, a făcut ce a putut, ca să Te facă
a uita Constantinopolul şi iubita-Ţi roabă,
dar n'a ajuns la capăt,şi din supărarea
ei se poate întâmpla să şi sece, ci eu, din
bucuria mea, văzând că tot mă iubeşti,
nu ştiu ce să scriu, şi, dacă scriu fleacuri (?),
Te rog să mă ierţi,
Doamna mea, nu-i pot zugrăvi cât
sânt de îndatorită pentru iubirea ce o arăţi
către robul Tău, Căminarul, fratele mieu,

şi în fiece scrisoare îmi serii aceasta,și
rog pe doamna mea ca grija Ta să nu
lipsească vre-odată de la robul Tău, şi,
dacă ar face şi vre-o greşeală, îndată
doamna mea să-și aducă aminte că e fratele micu şi să nu se supere pe dânsul.
Că mergi însă doamna mea în odaia lui
ca să-l trezeşti, aceasta nu-mi. place, de
oare ce iese pentru mine că fratele mieu e
foarte netrebnie,.
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sia ăzb ch vă pă zpoGzâSn sis Get ui 470-
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sd-

brodate,

trimetem

ho

trimet,

acelaşi:

amândouă

_trimet şi

(pastile) şi pe urmă

tensuhuri

betele (2).
e
Mă rog, doamna mea, să faci o rugămint
aibă
mă
la prea-înălţatul micu Domn să
ca şi mai nainte în grija Lui şi celelalte,
de oare ce după Dumnezeu în Înălţimea
Sa nădăjduiese.
şi iarăşi,

-Te rog

doamna

mea,

să nu

şte
lipseşti a-mi orândui la orice m'ai cunoa
mare
0
ca
se
prive
o
destoinică, şi aceasta
a

mea.

Aceasta,

şi

rămân

a

doamnei mele
Maiu 2.
Smorită roabă:
Jlărioara Rizu.

Ti?
Magardă Ti zopă od vă pază
Magna 47. aapantiny dă patit 05.
Teobs Ezdau a puză309s msttaztss 200045,
pai. zi fouiztz 7 057 W09 = tăpas
17
ue, cj? Gouvizta “Edty4oy 405 =p0GrW

Thy pă

să-Ţi

şi
luare aminte, dar numai pentru că e nou
mele
nei
doam
cum
ştiu
şi
,
de modă şi negru
t,
îi plac luerurile negre; de aceia-l trime
cinci
şi
şte
Prime
şi să-l porţi sănătoasă.

Tazstyi Godin:
Magiopa Pilov.

ză pază

şi era

acesta nu e chiar aşa de vrednice de

fericire

W-0b

Matov 6.

Dă

de singura

mea,

de aceia nu 'Ţi-am trimes și eu; domniţei,
lea,
surorii “Tale, i-am dat şi gătelile (9).
i
numa
faţă
de
doamna mea, cu căliraşul
aş
călăr
a
o băsmăluţă, şi apoi cu al doile
frumă voiu gândi a-Ţi trimete şi mai

Adiete, 4bpă pL0b,

270 măv Edooa ză 6).

numai

ca să nu-i

025

âshpij

iv Aopvirta,

va. pă”

toate

de minunea

,
de şi, trimeţându-Ți domniţa Smaranda
cu,
şi
s
trime
le-am
nu
sora Ta, de aceia

1
e
daousy za î 80 ră tva: Gt cobto î3v că

torsa

mea,

să
mea mângâiere, Doamna mea, când vrei
le
m
„afli ştiri din Constantinopol, precu
în
află la Iaşi, trebuie să alegeţi pe Prysi
ca să
calitate de capuchehaiă a .voastră,
nou-.
nu-Ți scape Strălucirii Tale nicio
mea,
na
Doam
lui.
opolu
tate a Constantin
singura ştire ce am a-Ţi serie e că Geatmalăul (sic) mi-a mâncat urechile, spuin
eu
Şi
eşti,
Bucur
du-mi că el ar merge la
îl tot împiedec.
Doamna mea, îmi serii să-ți trimet
niște mici testemele: acuma însă testeci
mele mici nu se mai poartă atâta,

ză pâvov yafarijat 505 E/o vă 0âs pă
stu Se 5 Tarani Epays ză abriă pob
ui îm Go

doamna

God

Twbpa

pe
Rog pe doamna mea să iubească
mieu.
rul
hatâ
Mărioara, şi aştept pentru

Mă închin

prea-strălucitelor

beizadele,

nurul mieu, minunea
şi pe domniţă,
Elena o salut
mea, pe domniţa mea
şi sărut ochişorii ei, cu toate că acum

>

dv sivat vafopira tre

al

u

A

adr 7 uadpo rd
Tia Tns, God ztăyst
Tă pată: oi vă pă
Il6h+y "vă zi orele
w66a vai dă robro
75 parads 0.

vă

rijy

nu e favorita Ta, şi să-i daţi „prinţişorul“ cel. negru cu betele (?) ei, care
se prind sus. de .auritu-i obraz; şi să-mi

apromtovzdupă ră astdzăvo eg ră '/pooă cs
Teen Ti 0&hee
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7dy vid,

vrea

din

Constantinopol, cu

le trimet şi să le “primească.

„Oede: îjsebpei, ) zopă pov, ări ăpufowdortis
tis Mavpoyâvozs î) z6pq pă mod

ce

să-o trimet; cu betele e modă, şi de aceia,

Vei afla, doamna mea, că s'a: logodit fata
Mavroghenesei cu fiul Logofătului.

Aoyodârn

„CLĂXXIII.
Belgrad,

Sandu,

1787,
Decembre.
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Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

despre

vânzarea

Prea-tnălțate şi prea-cucernice Doamne,
Cu scrisoarea mea smerită și plecată
adue înaintea
' Înălţimii Tale păzite de
Dumnezeu că, cu ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunea, Înălţimii
Tale, cele
şase corăbii ce le-am dus de la Şehela
Ciobanului au trecut cu bine gherdapurile, din care șapte, sânt zece zile
de când au venit aici, şi am vândut zahereaua la morari şi la alţii, şi banii

i-am

dat

prea-cinstitului

„iar celelalte

Ienicer-Efendi,

trei sânt cinei

zile

de

când

dozpa Suoiws cb Levirţep-iptyzm, vai 0ădo

s'au întors iarăşi cu bine, dar nu aici
la Şehelă, ci jos, într'un punct unde sânt
două ceasuri, și de mult vânt nu pot
să se scoată din loe; dar, 'cum va în“ceta vântul, se vor scoate şi, vânzând
zahereaua, voiu da banii tot lui Ienicer-Efendi şi voiu lua chitanța de la

zăpm ră azaszn-ra/pipn zapă răv "IlouaiiAaa zărapry, tzs:81,, /0pis vă ăzoou:ns0ody'
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Dumnezeu

lui

voia

eu,

când

acum,

până

voiu

veni, voiu arăta Înălţimii “Tale cu .deamănuntul, şi unde au urmat atâtea cheltuieli. Căci, dacă mai înainte ar fi sosit corăbiile la lipsa ce era aici, suta
de ocă de grâu zece lei, sar fi vândut, pot spune, şi cu zece lei și jumătate, dar corăbiile cu grâul au venit pe
vremea, când începuse a se aduce din
multe părţi, şi cu toate acestea am. putat să-l vând tot cu nouă şi jumătate
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ză 50 &păţuta. 'Ezodsunoa dă vă zovhiew

teala cântărită se pierd, cele cinzeci de
dramuri. Mam luptat să vând -orzul ca

ră 4pndăpm mată ră otzăpn sic 1ayTăpr, pă Băv
eorădn cpozos, ui mă vă piijy elyat rărota

şi grâul cu cântarul, dar n'a fost chip,
căci nu e un: astfel de obiceiu aici. Şi,

ovvijOsta £0, Kat, o '05 tenău.o.
ov zăy ba-

cum

Aspăy ua Adu tsohiun mă 50 zovynă 8v
dopadsta, Băhw EXGer, 6uod ui ui md osu-

lăsa, cele 50 de pungi

RETN-A PIPI

rod “Tdovs

eis răs zavsrhăumpovs

re.

"Amd

mb

wpndăpn

m6026

Exsipsv

fos râpa 5.000 iâuta 5 -6nioraros Ilocâs
moi Ezet vă zâpm zum Eos 6.000 îzura, voi
civat vă md 2hIpO0m, Noțapiăţovyzas borepizepa vai. Goa ăozpa văuvovy Eat, vă 2poorâs rmăy Eahaverti, vă uă ră Gaorătm ele
oyapiaouây, Ată Erepoy boeptv, 605 Epysmat 6

ămeGrodutvos

Xart?-riaodons,

Bus

ânozasioy ză "vos cps” zh, Ada or,
mi vă simi 6 8o0)6s ms 85 sivat matpd,
Gr. mb cep/drt todro 6ăv eivat Gov râte
6z0d sihda, d))ă, ăp' ob Efimtay mby Ashij"Ays6aya, ră Ed mapăpt rov, 605 Euetwyey,
Go orăva)a Gidovv zspi mavyă vă văr,

cdzws

za

Glă by

Asgsepdâpr-ăpsven

marie:

meţi Xa eivat ăyazatoutya ră apățuara,
“0 6o5h6s ns, Adbzvza mor, pă en, €Enră raTz3yă Ob ypăuuaza varahezzâs Emavnwaa

mb “Yvos es, să 6zcia mă Ecretha Gta usGov 765 ăpovzos Kaiuazăun, ua sd atmov 6z05 sih0a Euzpocră E00 ets Ilsheypăce
Epa/spuoa ză "Yuos ans, 605, ây 83v tp-z0vu.0by Euzpoază vă apoi) zby Rs-/optă1 Cetate vecină cu ţara.

2 Partidul,

voiu

face

toată

zahereaua

în

şi

vroiu

siguranță,

voiu

veni, şi cu chitanţa, la prea-strălucitele picioare ale Înălţimii 'Tale! Din orz
a luat până acum 5.000 de îtmuri preaînălțatul Paşa şi are să ieie încă până
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în socoteală. Pentru altă zahereă, pentru care vine trimesul Hagi-ceauş,
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Doamne al mieu,-cu şase, şapte :smerite alemele: scrisori pe
care le-am
trimes prin dumnealui Caimacamul, pe
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îndoială Înălţimea Ta, căci robul Tău în .

siguranţă va duce-o.
Pentru ştiri de peste apă, vei afla de
la cel de faţă Iagi-ceauş. Acestea în cea
de faţă smerită scrisoare a mea, iar anii
Înălţimii Tale fie de la Dumnezeu foarte
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urmând gonirea lui de aici de către localnicii din Belgrad, cari erau să-l
facă
bucăţi, a ieşit lucrul la maidan, adecă
acele 40 de pungi trimese, şi îndată preaînălţatul Paşă a făcut Divan și :s'a îndreptat către „ierli-agale ! . şi _li-a
vorbit

Ilxoâs Easy fiu ai ăpvatey obs țephă-

acesta: „Devletul

dmădes vai rodc
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ştiţi

şi

40: de pungi

acuma

însă

cău-

aflaţi zahereă

ca

să se cumpere cu acei bani“. Jar Lerliagalele au răspuns că „noi. nu știm de
unde să găsim, decât de la Înălţimea Ta,
care are putere şi, pentru că nu se găseşte pe aici prin prejur, Vlah-beiul,
ca unul ce e ştiut la toți că e prieten
al Padușahului și eu trecere la toţi ai
noştri Mohammedanii, să-i serie Înălțimea

Ta, cu rugăciune, poate că va ajuta, iarăşi
- serhatul

cu

războiu“,

o

Şi

câtime

întru

de

zaherea

aceasta

s'a

de

pornit
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poe, Gbozuha vă
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de acolo.

vreme

de iarnă,

e greu

să

șe

aducă,

din

bo-

cele ce

am încărcat la Şehela Ciobanului acum
opt zile au xenit aici aproape într'o
jumătate de ceas, și din pricina mul-

tor

vânturi

nu pot

să

iasă

să vie la

Şehelă, iar de la 20 Fevruar începe a
sluji Dunărea, Deci, dacă hotărăște Înălțimea Sa,să se deie ceva zahereă, însă,
în acest chip: pentru uşurinţă zahereaua
să se ducă la Ruşara şi de aici să orânduiască oameni cari s'o primească şi cu
o mână să iea zahereaua şi cu cealaltă mână
să măsoare aici banii, cu preţul ce va
lotări Înălţimea Sa, cam grâul cu 7 lei

suta de ocă și orzul cu 9 sau zece parale
iemul. Ori, dacă navlul Înălţimii Sale şi
cheltuielile celelalte şi încărcatul şi descărcarea cer cheltuieli mari, atunci, precum

âs 1by aspihdâ

Exsi vai

ză

d

arăt, să-l aducă acolo şi de acolo să se
orânduiască vase pentru a-l duce.

&npiţoy-

ras vapăba 40. .răy p&pyst.
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Pe lângă acestea te rog pe dumneata, Căminarule, să aduci înaintea prea-înălțatului
şi de Dumnezeu închinătorului Domn ca să
miluiască sărăcia noastră măcar cu leafa
de o lună; aşa te rog, stipâne al micu.
Acestea deocamdată prin această a mea
supusă scrisoare, iar anii Tăi fie de: la
Dumnezeu! foarte mulţi şi fericiţi.

vă Ehsi0g mb
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Scrisoarea ce o scriu şi către casă mă
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24077.

CLXĂV.
__* Instrucţii ale lui Alexandru- Vodă
chehaiaua

sa, şi despre predecesorul

său,

"As pscaye:prodii Gsttobuevos pă să Eu
gvrov Baivov rod îjBovs cps -apevyrtouăy vai

fjovtzstav, 605 robs mâyrac G/bpobTat, WATIZovhodoz Oxvuzsius, îtă vă EXOm 860, E40ztdei
e
mpotepluara
lu ră „aaa
rada
azstporăhovs.

obs

Ey-

"Ad ză vatpăy râs ăpitsts ue sis ri
Kazrrăs ăpzios pâs âvâpspey 6 ... tă boons
movis, Gtă mtv 7 pOvOutză dia ba2p 705
<pa&rp/Băvzos sis “Povoiayl" “juste, ayssŢovTss
ete zorabzmy uoprihv 6z0d Ehafsy 1 vptois,
zapnpoysioz

zapă

Tây

App 6vTwoy 75 5 Evoos
îziutyse Gat 639 ic

laws

“paptouswo'

ăp' Esspov spus
amd &tobusy a5-

zi, Emstâi tows
Extzohaios E0:opr0m să
vă *7pitin GadvcEpas
ro
E73ey6
apă, va
svoy, îtzw&ya0=opobu
2mstspyactas, God laws,
zptrm63 pă ăpszobs âraloos hâyows Gră vă
1a0oz05hm93.
,

1 Alexandru

Ioan Mavrocordat, zis Firaris.

50320. Iorga „Hurmuzaki”, XX.

Ipsilanti, Domn al Moldovei, către capufugit în Rusia.
Sa întrebuințezi amabil cu cel înăscut
al “Tău caracter şi a Ta eleganţă şi vorbă
plăcută, care pe toţi îi întăreşte, servind
minunat, ca să mergi acolo, ridicând până
la nori progresele vrednice de admiraţie
către cei de acolo grosolani.
Din vremea sosirii noastre în Capitală,

îndată ni-a adus... prin viu graiu,
unele drepturi de

moştenire

pentru

asupra

celui

trecut în Rusia; noi, răspunzând la o astfel
de formă ce a luat judecata, proclamată
de cei poate câştigaţi prin daruri boieri

ai lui, pârâtul de cealaltă parte stăruie
că nu sa judecat; pentru care Te învrednicim, de oare ce poate superficial s'a
cercetat lucrul,
nevoie de lucrări

şi e
mai

cu

putință

adânci,

care

să aibă
poate,

cercetându-se din nou, s'ar judeca bine cu
destule motive 'drepte, ca să se supuie [ju-

decăţii].
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Raport de capuchehaie către Nicolae-Voda Mavrogieni, despre buna: reputaţie ce are Domnul in ciuda intrigilor fanariote, de care nu se: ține samă, nici
.
de pârile, ruseşti, având! ca „Sprijin pe Hasan-efendi.
.
.
.
.
.“
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„SI Ad03V2a ob; 6: arăta Gas; :Vebuata, val,
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Xpovăv:
îns ptoa is că Te6htr, zair:st u6a
Grpse::65%. gobpâițovy.'mohv 2atp6y,: păhoră

e

mă: „jentfese

pe mine pentru Înăl-

nostru şi tot Devletul sânt foarte siguri
că eşti: credincios. şi. Te jertfeşti pentru
Devlet ;; mai ales' acum, când a fugit
Alexandru-Vodă, ni aud alta din jurul

Turcilor decât: „peste Mavrogheni nu'mai
-

p£oz, etc roy xparebratoy yaaTa Xa dztăvo sic abră. ză. rayptpărt: tcpăâttev păzit € $.Kpz- Ts6TAToG, Tpipurae wopias ebpăâs : dă să,
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Ypâpar: vă, pi - ovjileors * dă. ră obacita
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Doamne al mieu, prea-înaltul efendi al

Edo cd Tefhâri stvat bzspâsfate Gr etore
gașivns, xxl Otoiesars tă, ro Teâhărt: :70dGovox Tâpa, mod Eptyey 6 "ANâtvăpalidaș,
83 ăxobyo ăho ăzb ră tânara by Tovprdy
adpst » Maâpore zozi carii YtOuTovp“* pla
z6hs ard Gotin.
aș
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ţimea Ta; zi și: noapte:mă lupt să împli=
nesc poruncile, și Sfântul Dumnezeu să-i.
hărăzească viaţă şi întărire, şi „să slujese
şi eu cu credinţă, şi sânt sigur,: la vremea cuvenită, să “Te mulţămese.
-".
-

orațăs, mai 6 ăytos Osds vă oâs yapitn
Gwijv wi. otsptoaty; al vă, Govhsfo val 270
pă garazirt, vai ina Gtbatos, -8v watpă: md

“Eva

În

Am primit şi serisoarea domnească: de
mâna Ta, şi am: văzut bunăvoința -şi iubirea ce o ai către sclavul Tău.. Eu, Doamne

e altul credincios&; un oraş întrego strigă.
Un raport al Tău l-a trimes efendi al

nostru înăuntru, la prea-puternicul Împărat,
şi atras peşte, acest, „raport; un hat PreaPaternicul, seriind mii, de zugăeiuni către
Cel Prea înalt” şi rugăciuni pentru Înălţimea
Ta, şi serie 'să.nu'te superi de;, ştirile
cele scot:pentru: Înălţimea Ta:şi să “Te

împiedeci de la îndeplinirea trebilor Dei:
letului, și: a spus-efendi 'al:;nostru acum
"câteva zile” dumisale oragomegăli Şi l-a
însărcinat să i le scrie, * - -.
Doamne al mieu, sclavul Tău nu seriu
Înălţimii: Vale. iniaciyni și ca: săsŢi: arăt
mostră'!, că Domnul ce zice, şi Devletul cs
zice; ştiu foarte .bine, şi de unsprezece

ani sânt. înuntru la. Devlet,. şi: mostrele nu
țin 'multă vreme, mai ales .că au-şi supă=

E7099 vai 'naliă” "6: orăGocăs

2Xahodoă "zi

rare; sclavul: Tău

add :ăzd 'otoua

ză: Ad0zvrajy

din gură domnească, şi dela Domn ca:Înăl;

66ăy :rd "To.oas; vai Ya: oăviizobe Payăg=
stâzc” ua Goa Ejpapa--ete ză “Ivo .cac, ră
Erpața ăzorăua zâv abbiyroy vos" .5:07i=

țimea Ta, şi nu”ca beii din Fanar; şi câte
le-am scris Înălţiniii Tale; le:am 'seris din

adbsvrrzdy,
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am 'vorbit:şi 'vorbese

gură stăpânilor noştri; selaval Tău sânt cel
mai” mic .din toată: lumea; acuma e un an
de când 'sântein" supt ocrotirea. “Taj nădăjduiese în Sfântul Dumnezeu, şi cu.rugă-

ciunea Ta, sa în

orice

afacere să nu

ies

mincinos. Duinnealui Dragomanul nu mă
iubeşte; eu datoria mea nu lipsesc zilnie
să o fac, şi ce-mi spune Nobleţa Sa, nu

mă dau în lături;

dar Nobleţa Sa numă

păpr etvăt 25 'ăuapriăv pov râpa Gyos Exată-i
Xafsy. răy „Sobhov 05,

7ol dp pes

[:

vă "pă
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:d:ă Emabdăpr

sufere;. e din greşelile mele; dar acum .a,
înţeles pe sclavul Tău, şi a început să mă
iubească.;
A
" Doamne ali mieu, , Înălţimea Ta să nu serii

câte-Ți

Sobrlov,

seriu prin Spătarul Suţu, pentru

că a, venit afacerea cu Spătarul la astfel
de grad că, ori eu omor pe Spătar, ori el
mă omoară pe mine; dumisale Drago-

voy abră G8y Tăy WuEhobY.
* vAdBăvra .p.ov,.uă mă.vă Epysrs 6 zaapte „ăds îutpav sic ră-Gatjre pac, “xat 039 EL

Doamne.al micu, cum vine Spătarul în
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025 vă -uăs. ăt:âon vă mpocubvigmusy să îp:
a97is 20369,
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î
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stu, dati mă 205 Es
3
dz: nete, z0D2
vază 605, sţi ip pă Răi, postari) 205 Ti
ape pai. Ectualets
Maziov, wătaazs ză
.
-peptdzs val Da odă. Adzd d aigâs! 705
Nacây-it: at âz0 5 Epaus sis „cb paoripâtt

manului nu-i pasă de acestea.
mai. stau cu părinţii
să'ies

să stau

miei,

m'am

hotărît

la ţară la mine” în această

primăvară; robul “Tău nu "cunoaşte alt
tată şi "domn -al mieu decât pe Îaălţimea,. Ta. .
me
Ieri, la 9 ale'lunii curente, am mers la
prea-slăvitul Reis-Efendi, şi mi-a poruncit
să sâriu Înălţimii 'Tale că Te iubeşte, Şi
la ce grad ajunge râvna: Ta martur'e
* prea-înălțatul efendi -al nostru, şi: nu -se
ascultă răutăţile duşmanilor Derletului, pe
care le scot pentru Înălţimea, Ta, şi. Dex". letul ştie, 'şi. sânt siguri . stăpânii noștii:
de ce grad e credinţa Ta.
Am dat:şi cele 1000 de lei lui Haz=
“nadar-aga, şi mi-a spus că. întreabă de

hatârul

Tău,

şi: prietenia

ce 0: are cu

Înălţimea Ta e deosebită şi:mai bună decât:
oricare alta, şi nu mai încape întrebare,
şi, Spuindu-i cele: de nevoie, şi despre:
Fanarioţii haini câri caută să Te" încerce;
mi-a răspuns că vorbele Fanarioţilor de
acum nuse ţin în samă, şi efendi al nostru
a aflat ce plăteşte ghiaurul din Fanar.
Grămăticul mieu e foarte nesigur; şi să
nu-i crezi; dar robul Tău de acuma scriu
eu singur, după porunca Ta.
“La.G ale curentei s'a trimes Tâtar grabnic la :Capudan-Paşa, efendi al nostru, cu
să vie cu un ceas mai răpede, şi nădij-:
duim să fie pe drum, şi Sfântul Dummezeu să ne învrednicească a ne pleca la
urmele. “prea-luminâtelor lui picioare.
Doamne al mieu, la 8 ale curentei,a
fost adunare mare la conacul Șeiculisla-.
mului, şi s'a deschis vorba .de Tine,.că
Ruşii stau împotriva Ta;

a răspuns Hasan-

efendi că „aşa om ni trebuie în acest ceasă,

ca unul care, înainte de a veni porunca,
Devletului, 'Te îngrijeşti de cele din prejur
şi găteşti zaherele şi altele multe. Această,
râvnă a lui IIasan-efendi pe care a. făcut-o.

RR

pir,

260
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în diseuţie, mi-a, povestit-o Celebi-efendi,
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apucat cu acelaşi "călăraş să-i. „serie, şi.
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pentru iubirea, lui. Dumnezeu orânduiește
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făcut cu mine, robul “Tău, signor Giuliani.
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l-au 'trimes.
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ca, parte din oști, în aceste părţi de loc,
răspunde Măria Sa, către Înălţimea “Ta cu
poruncă împărătească, pe care o cuprind
în aceste supuse ale mele.

Acum câteva zile, cu un tacrip a luat firman un serdengheștiu (voluntar) de la Vidin
ordin către Înălţimea Ta pentru nişte sclari.
Vizir, și Giuliani,

medicul acestata, ve Thodoro Blan-

pe cari i-au pierdut prin părţile Craiorei,
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unui om a

despre plecarea

-.Un.slujbaş către Nicolae- Vodă Mavrogheni,
lui Ali-aga şi chestia lefilor.

eiâoy Gr. tybptoev

vorbit

mi-a

despre unii ca, aceia, cari au adus cum că
au pierdut selavi în acele părți [şi] mi-a
spus că nue motiv să asculte cererile
unora, ca aceştia, şi n'am lipsit să raportez
aceasta Înălţimii 'Tale.
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CLXXXIX.
către Nicolae-Vodă MavroRaport al capuchaielei de la oastea otomană
,
la oaste, cari pornesc cercetări neîngăgheni, despre greutăţile cu dregătorii turci de
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ztobudsurti odravzipuzația, Gui;

Acestea, deocamdată pot
ţimii Tale de Dumnezeu
mâne, dacă ra fi zi bună,
să se facă un mare marş,

să le arăt Înălpăzite, şi azi,
avem de gând
cu toată oastea,

şi robul “Tău va scoate şi pe boieri ca să
se facă şi mostră de răzhoiu,ca să între
“puţin şi frica ui Dumnezeu şi a Împăratului în inima lor, şi, în ziua când se va

socoti oastea unul câte unul, după datoria
mea supusă voiu face arz (raport) pe
larg către Înălţimea Ta păzită de Dumnezeu.
:
EI

Noapte şi zi, cu tot

felul

de socoteli

încere mijloace eu, robul Tău, ca să nu se
piardă (?) nici cel mai mic, şi cu rugăciunea Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu
sântem treji, corespunzând şi cu ceilalţi
tovarăşi agale; să dea Dumnezeu să nu se
facă de ruşine nimeni dintre ai noştri, amin!
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CXC.
Raport al unui

Nicolae-Vodă

ispravnic către

Mavrogheni,

despre

C. 1188.

nevoia

de a se face cercetarea. situaţiei birnicilor în Mehedinţi şi Dolj.
Şi iarăși cu supunere mă închin.
Kai abs Govitrâs z2poc4bY6.
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„a Govhobiut 605 ÎjOshav Eyab obs banrii des
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Gsoppobgnzoy "Ywos ns vă ora03) pia, Ezhauapâs «ms adâsvszi zpoozaȚi 2pbs dy pm05vra
carpipr Matztozoy tă vă um Ti 2p5-
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boierii. ispravnici,
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pai, Cdapfivovaa sis zh 4233301
0Tă 0)
Gaz
267
legi
adbzzrîjs Brozagias.
zâ 25zi,
:Gă
65/op
coda, paâtiov Eppaya
Si
az
gn
eveszăzee ăpove. Meyideo Bioztă
20
p0bo7
Os
zana
Govifizay 4
Gzzfhă
“Tios îns vă aposza/0i tă vă poi
ŢI,
aw ai Ezhauzpa 205 "Tipods SS 2p0STA
bpshos: 029 Gaz
Ga styat mphs sd ov
n
uzGStz
2007
ă
Evegyst
“Î
psi

Piu

Şătrarul

satele
nunţită
şi ai
nilor
pească,

să

ca

Bibescu

în

facă

judeţ o cercetare amăacelui
pentru dări, pentru caii ordiei
poştelor, dacă sau plătit sătedupă strălucita-Ţi poruncă domşi pentru oierit şi pentru orice

supărare

ce

de la zaprii şi

ar fi avut

de la alţii. Deci, şi ca să nu încerce
acel cercetător vre-o greutate, rog pe
“Ta a se trimete o domÎnălţimea
nească

orânduire

către

acel

bescu pentru a face cuvenita,

judeţului

la

toate

cele de

Şătrar,

Bi-

cercetare

a

mai sus, ca

să nu se nedreptăţească săracele raiale
la înaltul Devlet al Înălţimii Tale.
"Pe lângă aceasta, aduc înaintea Înălţimii

Pale că în județul Dolj. sânt. prisoselnici

scutelnici şi poslușnici boierești nesupuşi
la dare, ci numai ţerani .cu darea,. şi de
aici urmează greutate și peire a satelor şi
a judeţului, pentru întemeierea căruia trebuie a se trimete de la domneasca Visterie catastihul scutelnicilor şi posluşnicilor domneşti ai acelui judeţ, pentru ca
numai cei ce se ieau în catastihul Visteriei
să rămâie posluşnici scutiţi de dare.
Pentru aceia rog pe Înălţimea Ta păzită
de Dumnezeu să se facă o strălucită aspră

poruncă domnească către robul Tău boierul Serdar Panoceanu (2), nu că fără
aceasta nu cată judeţul
lipsească orice plângere

său, ci ca
şi parapon,

să
şi

fiecare să poarte numai câţi i se cad şi să

se treacă în catastihul domneştii Vistierii.
Pentru amândouă aceste madele (trebi) am
Marele
. er
scris osebit şi prea-nobilului boi
mea
Înălţi
pe
rog
şi
Vistier după obiceiu,
ă a
ceasc
porun
să
Ta păzită de Dumnezeu

Înăl- .
ni se trimete strălucitele ordine ale
nu
:
obştii
l
ţimii “Tale, că sânt spre folosu
fără
e
punerea lor în lucrar
va rămânea
de folos.
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CĂCI.
C. 1788,

Raport al unui boier din Craiova către

Nicolae-Vodă Mavrogheni,

nişte provisii ale 'Lurcilor, trimeterea dela Târgul-Jiiului ca prisonier
a boierului Otetelişanu şi despre ostaşii localnici cari pradă.
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T64pŢ89.
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Acă-pahsai anula mspăyo ăză Easy

asvivea varâpa, pază mi
2pooraţijy: EmushodusOz
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Erhuzgăy
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Craiova
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Şi iarăși supus mă înehin.

Os ăz Maehrppăâ 6 dat-

pEproy rd ap) Govhzy.
renobs-ăță, pă my Szotoy
Bovhdns Iloprâgns dr
Teaoboms îitoy Stopautvos
25 vtâpia 6x05 îjzoy pă

despre

la

es
doză,

i Azi
a venit
torul acestei supuse
Hagi-Ali-ceauş-aga,
Săndulachi Portarul
era orânduit și a

din. Belgrad aducă[scrisori] a mele,
cu care imi serie
că zisul Hagi-ceauş
încărcat cele două

ceamuri

cu

care

erau

orzul

Vâlcii

şi

erau să se descarce la Ruşava, care
acum se află lângă Belgrad, la depărtare de zece ceasuri; și prin sebeplacrir
(raport) îmi scrie căa încereat în tot

chipul
însuşi

să-l iea, dar nu l-a dat și
Valiangi * „până ce nu dă toți

banii,

cele cinzeci

huzmetul
ci,

de

pungi,

precum

şi

(slujba) lui Ismail-aga . Tatarul;

îndată

ce

care e în cele

va

vinde

trei

corăbii,

şi

zahereaua,

va

da cele

cinzeci de pungi şi va lua sebep- -tacrirul,
când vor sosi şi cele două
ceamuri
cu orz ale judeţelor Vâlcea şi Gorj. Pe
lângă acestea, serie că s'a surgunit Deli„Ahmed-Aga,
care luase orz de 1.100

de

lei,şi că

pe

tefterdar-efendi,

binea

fost
căci

că
era

au

gonit

să-i

facă

multă pagubă şi, dacă el nu i sar fi
împotrivit, era “să vândă grâul suta
de ocă zece
zece

lei şi iemul de

parale; obştea,

cu

orz treispre-

toată

inima

lor,

a luat-o, nu s'a uitat. Încă imi serie
că Hagi-cenuș aga se trimete de preaînăilțatul Paşă pentru zahereă,
fără a
se socoti greutatea iernii, și lipsa, și
depărtarea cea . mare,
şi Gherdapurile,
şi alte pericole cunoscute; “acel Hagi-

ceauș

m'a întrebat

i-a făgăduit

pentru

Înălţimea Ta,

ciraclâcul
ce

ce

sa făcut,

şi să-mi serii despre aceasta, şi am
răspuns că-mi serii Înălţimea Ta cum
că pentru

aceasta ai scris

la "Țarigrad și aştepţi

Înălțimea

'Ta

răspuns.

Pricina că până acum nu s'a, trimes
scbep-tahrirul e slăbiciunea Portarului Săndulachi.

În aceste zile am pornit la Ada-calt
pesmeţi mai mult de o sută cinzeci de
cântare, după strălucita-Ţi poruncă; ne
îngrijim şi de celelalte.
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şi

iar

să

se întoarcă

numai
aici

puţine

co-

la

piii săi, şi cum va fi porunea Ta domnească,
Trimet Înălţimii "Tale examenul celor
cinei hoţi cari s'au prins şi sau cerce-

Ora sis ch râs Kpzidâac demaprausyto âs„peuavaâvos. Abzoi sivat, ADBEyza uot DrWnmars, ăzb ză vsrăpua îz0d Eta md Tă
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Emsyetpiisdmrav zh haăw, Oi zotoăzot ymâzto:, sis

la

de atunci

fiind

starea, şi, după

mio East, vă zorihm dă mb ozhti rob, Î vă

ZE/z3 ANSTTY

care

aici,

de câteva zile, e puţin timp de când şi-a
dat
obşteasea datorie, şi a rămas el
întristat văduv nemângâiat şi cu fată de
vrâstă: deci se roagă să aibă voia Ta
domnească, lăsându-și copiii aici, la Crala Târgul-Jiiului, la
iova, să meargă
casa, sa, şi ori si ierneze acolo, să caute

6 frndsie

zsptâvzos poss &zxpny6pnzos 70 pă 45prn9
vâuov “Îhnziae 60sv zapazadst vă Em Thy
abBsyzziv ns ăâstay, ăoipiovras ză mamii
mo» 230, ete Kpaiâzy, vă ba sie TipyovZinov, sis rd Gai.

Stolnicul

de

sa îmbolnăvit

zâodqzsv 3 ovală rov, 050% phâcdsvos vi
â+pvo0dsa zh ba6dz0w, ani, ăpusrăs “Îutoxs
" dobsyioaoa, eiya îhiyos matphs 6x05 tus

zb mob ms

adus

tat

la departamentul

de

cremenalion

al

neferii
sânt dintre
Aceştia
Craiovei.
atâta
cu.
ce s'au făcut de la judeţe
greutate și pagubă a locului; au fost rânduiţi a se odihni la locurile lor până
ce vom avea nevoie, şi ei sau apucat de
hoţie. Astfel de localnici, în războaiele
trecute, s'au răsculat 'şi sau hainit şi
au mat înseși locurile lor fără să sufere
Muscalul sau Neamţul, cum e ştiut tuturor. Acelaşi lueru se pare că va urma
totdeauna; pentru aceia mai bine e ca
plăca să
sate,
toți să se dea la
domVistieria
către
dajdea
tească
nească, pentru că jugul ei îi va înfrâna,
fără a putea ajunge în rostul lor strămoșese şi obiceiul lor de răscoală şi
scopul lor, și iarăşi hotărirea e a domnului mieu,

CACII.
Raport al aceluiaşi către Nicolae-Vodă Mavrogheni,

despre

visita

bciului

şi ale boierului lacomi,

ma

et

de Fetislam (Cladova), purtările fostului delibaşă domnesc
unit cu Fanarioţii şi localnicii fără frică de Dumnezeu.
Şi, iarăşi, cu supunere mă închin.
Kai a50is Bovhra3 2p0040V.
î- Supus aduc înaintea Înălţimii “Tale
-- Anohrzas ivartpu se 0zozpoopizep "rpzt
a
,
ai
za,
a6 stcă dăunăzi a plecat de aici prea-cinstitul
ans Ga zpohaftiros ExEpacay &yssăllsy
şi prea-slăvitul beiu de Fetislam, pe care
utozazos 47 îvdoţâzazos (bsztohiuzsns, sd
l-am îngrijit cu conac bun şi cu toate cele
aa pă ovi Vai 47
&zoiuy Ezimizoi
de nevoie, l-am poftit şi la masa mea.
uă Ghz ză pparasoduza, chy își 2001 pai sis
$i la plecarea lui i-am orânduit mehmend apaziti un. Ba cis 7by 4 "0.57 305 789
dar un boierinaş, şi au mers împreună până
2 6aiS1 uz /uzdâgn To umor, VI
1 În original: Dizazeiry,

C. 1188.
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la Siştov, împiedecând scopul lui ce avea
la Bucureşti.
Fostul delibaşă al întlţiraii Tale. de
Dumnezeu păzite a ajuns - pedeapsă întru
toate în' scurta

vreme ce „petrece: aici. cu

şase neferi ai lui, prin multele nedreptăţi;

plânge cu calde lacrimi zilnic şi-şi mărturiseşte greşeala că din nebăgare de'samă
a fost luat în batjocură de către răul şi

vieleanul: fost

tufeccibașa,- hainul. : Ci :se

roagă acum cu “mine, robul Tău, să fie
miluit cu "strălucită 'serisoare de inijlocire
a Înălţimii Tale ca să mheargă la Bacn-

reşti, unde şi-a „pierdut

atâtea lucruri 'ale

sale şi alişverişuri, la câre
pagubă cu neaşteptata, şi
nie a Înălţimii Tale de
pe care Domnul so ţie

i s'a făcut destulă nenădăjduita mâDurnezeu' păzite,
întru mulţi ani.

Comisul

lacomi,

fiind

narioţilor, n'a încetat
pornirile sale de rău
cu vorba și cu fapta
oprit; iar el, ca unul

pedeapsă

Fa-

cu neorânduielile şi învăţ; întru toate şi
l-am sfătuit şi l-am
ce e de aceiași pă-

rere cu localnicii, nu s'a

depărtat

de la

sfaturile şi: flecăriile lor, ajungând riesuferit cu totul al lor; ci, văzându-l rătăcind
fără să aibă vre-o slujbă, de când s'a
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Ta de Dumnezeu păzită

să nu-l strângi,

ci să-l icrţi, fiind el precum însuşi a mărturisit,

CXCIII.
Un arhiereu, probabil Patriarhul de Ierusalim, către un boier trecut în Mol-

C. 1788.
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bănuiese două pricini:
mele, rătăcindu-se, n'au

rinte duhovnicesc al 'Lău, am roit şi prin
această [scrisoare] a mea, de rugăminte să-ţi
arăt: întâiu, ca să întreb despre sănătatea
"Pa mie mult rugată; al doilea, însă să te rog

Ezsporijsw

Vă

în

nimie nu mi-ai răs-

care

primit (serisoarea], n'ai ţinut samă de
slujba "Ta către mine. 'Totuşi eu, ca un pă-
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chile de orz nou şi bun, după preţul însă
pe care-l dă Domnia la capan, pe care
să-l pui în lucrare prin prietenii 'Tăi
boierii ce se află la Galaţi, scriindu-li
dumnealor cu hotărâre ca neapărat să se

isprăvească, însemnând şi preţul pentru
aceasta, pe care să mi-l serii, pentru ca
sau să-l trimet

în jos din

ce i-am

banii

dau
dat prea-nobilei "hale cocoane, sau să-Ţi

şi aceşti bani

Domniei

Tale,

Ci Te rog

să nu neglijezi şi acuma, ca anul trecut,
ci să mi-i trimeţi, căci am mare nevoie
pentru hrana cailor miei; şi-Ţi voiu răa
mânca foarte mulţimitor pentru această
Pa îngrijire. lar anii Păi fie de la Dumnezei cât de mulţi şi pe deplin fericiţi.
E însă ştiut nouă

tuturor celor evlarioşi

la
câte atacuri s'au întâmplat pe vremuri
nostru,
lui
Domnu
al
Preasfântul Mormânt
şi prea-mari grozăvii şi, viind pe nepretuturora

urechile,

întâmplătoare

pagubă,

văzute,

ni-au

năvălit

care au

adus

nu

ca si

nu

peire

zie:

deplină la Sfântul

ă
Mormânt, aşa că a căzut la datorie enorm
şi de neeconomisit; ci spre economisirea
enormei...-

(Concept.)

CXCIV.
Mavrogheni, despre mănăstirea
Tufeccibaşa Husein-Aga către Nicolae-Vodă
pe care o păzeşte (Cozia).
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Prea-înălţate Doamne al mieu.
Cu căzuta închinare aduc înaintea Înălam
țimii “Tale de Dumnezeu păzită că
primit

doua

porunca

oară,

“a

prin

strălucită,

dumnealui

întâia şi a

boierul

“Tău

fostul Spătar şi am aflat cele mie orândaite. Mi-a spus şi din gură ordinele Tale,
şi am aflat, şi voiu urma orânduirile "Tale,

C.

1188.
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afla Înălţimea "Ta că mănăstirea e puternică şi nu are nicio parte ruinată, este
şi fântână în acea mănăstire; - are două

porți: una e poarta
alta e poarta pentru

pentru cei pe jos,
cei cu căruța. Și

după
a “la poruncă vom urma. Am
luat şi tunurile, pe care le-am pus în
faţa porţii. De când am venit, stau în

"A? 05 Oz, râdouat wâoz sis ză povaor?)pt,

mănăstire şi afară am grija ei și a celor

70 more

din ea. lar prea-străluciţii ăi ani fie
de la Dumnezeu foarte - mulţi şi deplini
fericiţi.
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Xandăprn, 050 pavepooy ză Osozpaopilzep ”YWa ins.

Acuma a venit şi ingil-emini Mehmed-Aga şi, vorbind cu el şi Spătarul, Îţi
voiu vădi Înălţimii “Tale de Dumnezeu
păzite.

Tg Bimorăre za peyadozpezsorărin Adsv zăons Odrypoâhaias.
Ei

Prea-înălțatului şi prea-măritului Domn
a toată Ungrovlahia.
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CXCV.
Raport al lui Zaim-Muhamed-A
go, călre

C. 1788,

mișcări ale Turcilor
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Scrie
Zaim-Muhamed-Aga către Înăl- '
ţinea Sa că zilele trecute i-a venit porunca împărătească să aibă griji de o
cantitate de 500 de ostași şi să meargă
la Ordia împărătească; iar acel agă a
strâns peste 1000 de luptători și, plecând
cu ei ca să meargă la Ordia Împărătească,

a ajuns la “Târnova, la conacul lui SelimAga; iar acolo, peste porunca (?) lor, a
venit alt ordin: că s'a găsit bine să meargă
la București,
Pentru care seriu Înălţimaii Tale ca să
scrii pentru aceasta o cerere către Ordie
ca să aibă răspuns desăvârşit.

CĂCVI.
C. 1788.

ceri

Capuchehaiaua. Ţării-Româneşti către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre afade bani şi mişcări militare ale “Turcilor.
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nu e lipsă din greașeală: la cei cinci sute
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“O zpbs âv Gpos ob "O0p3obt-Xobuzytob”
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tatăl lui ehehaia-chiatip,

ca să vadă cele

dată hotărire să pornim,

căci e lipsă de

de acolo, care azi sa întors, şi au avut
iarăşi adunare stăpânii, şi n'au dat nicio-

hrană, şi, până a sosi zaherele şi a se face
gătire pentru aceasta, îmi pare că trebuie
vreme, şi petrecem: încă la, Sofia douăzeci
de zile.

ia

Aici rămâne cu
Pepei-Ilasan-efendi,

birourile şi bagajele
având iarăși dregă-

toria sa;

însă a fost orânduit asupra. za-

herelelor, şi de acum și-a scos corturile;
Sa tras lângă oraşul Sofia şi lucrează,
îngrijindu-se de zaherele şi căutând din
toate părţile hrană pentru Ordia împără|
tească la Niş.
Doamne al
mese,
mulță
mult
Foarte

micu

prea-binevoitor,

slujbă

aici.

pentru

bunăta-

tea ce ai făcut robului Tău, curierul
şi cu decorație . şi cu
mieu, miluindu-l
altă
bacşiş şi cu nădejde de caftan şi de

Domnul

Dumnezeu

să

“Te

păzească, să 'Te întărească şi să-Ţi hărăşi
zească biruinţi împotriva duşmanilor
putriumfuri, aşa că, fiind supt umbra
terii “Tale, si mă mândrese şi cu prea-

şi

strălucita [faimă] a vestitului Tău nume,

cu îmbogățirea iubirii şi bunăvoinţii domneşti, care e singurul lucru dorit şi poftit
al robului 'ău.
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CXCVII.
Sandul Postelnicul

1788,
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către Nicolae-Vodă Mavrogheni,

despre boala grea a
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Dumnezeu păzită în cea mai înaltă. sănătate „şi necontenită, netulburată. fericire
întru ani, îndelungaţi şi: neclintită întărire
dăinuitoare- pe. preaestrălucitul "Tău Scaun
domnesc “până la adâncă bătrâneţă.
-. După prea-strălucita-Ţi poruncă domlăsând

pe

jumătate

mort,

lui Dumnezeu

robul

Tău

Cămăraşul

închinându-l

Sfântul,

de

la

care

la mila numai

e nădejdea mântuirii lui prin prea-strălucita-Ţi rugăciuni, căci de la medici leac
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de la Dumnezeu plini de fericire şi cu
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în ele.

Mă

cea dom-

închin

supus

prea-nobilului boier Panu: sânt întru toate
îndatorit de adevărata şi curata bunăvoinţă a lui; să nu se îndoiască de obişnuitul havaet al dumisale, că voiu face
" cuvenitul mumbaşirlâe.
Am aflat de lipsa şi necontenitele havalele ale domneştii Vistierii, dar să ştii
dumneata şi cheltuielile Căimăcămiei, care

urmează cu cei ce se tot poartă prin aceste
locuri, care alţi caimacami, când cheltuiau
una, arătau la Vistieria domnească trei, şi
erau ascultați; mastur mi-e Domnul că

„peste patru mii de groşi [au fost] cheltuiţi
la astfel de condeie, de când am venit; mai
ales că numai la „aceste douăsprezece zile
de serbători am cheltuit cam o mie de
groși

cu_bacşişuri

şi, pentru

cinstea

prea-

înălţatului Domn, pompe şi ceremonii ce
le-am făcut cu alaiuri, tunuri, puşti şi
luminaţii, ş. a., ca să se bucure locuitorii
din inimă

şi din suflet şi să nu se întris-

teze (?) de neorândaială, simțind că uşurarea

şi bucuria ce au vine de la minunata cârmuire a Înălţimii Sale, pe care n'au avut-o
astfel nici în vreme de pace, cu orice păstrare a 'dreptăţii în afacerile lor prin în-

grijirea conştiineiosului rob al Înălţimii
Sale, şi
obşte,

toate vădite şi

mărturisite

de

we

sis waipdy ciprng ăhhore eta pă 7405 avy=:
ropmo rod Oalov sic râs Dmobtoste zov
vă rs Emtwuehsiac 205 oaâizm 8obhov 705
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1 Knpolostat?

Dar,
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venitul

obișnuit:al

Căi-

măcămiei”de la cai şi huzmeturile (slujbele) anului,
mie toate acestea mi-au
lipsit, şi cheltuielile îndoite şi întreite,
şi, dacă vine vre-un tohmeliu (2), care
se obişnuia să-l ieie alţi .caimacami ca

mpa Shot ovyevsie rob zi dăshpia rob yivovrat pie bă yvăp.
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* Postelnicul Jianu n'are nevoie de multă

însuşi pe sine; la urma urmei fl sileşte
vremea de cade el singur,—iar cine-i deştept pricepe.
Eu, avându-te pe dumneata frate şi ajutător şi prieten adevărat şi... la, mine, care,
martur mi-e Domnul, toate astea ţi le
seriu din inimă şi sânt îndatorit de multa
bunaroinţă şi iubire ce mi-ai arătat şi-i

dhăv ăyvăp.

mb TV Zap
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35 se ăy dvloi
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fapte şi vorbe.
Dumneata Căminare, fiul lui chiurcibaşa
al lui Şahin-Ali-Paşa, anume Dimitrie, şi
e cunoscut Inălţimii Sale păzite de Dumnezeu, de mult venise la mine şi, fiindu-mi
om de casă, mi l-am făcut vătaf, şi m'a
servit şi mă serveşte cu credinţă şi, fiind
vechiu rob al Înălţimii Tale păzite de
Dumnezeu, rog să îngădui dumneata şi să
ajuţi să i se facă strălucită carte domnească şi să fie miluit cu paialâcul Postelniciei a doua şi să ni fie trimeasă cartea şi caftanul aici, şi, dacă ar părea
greu, fie Postelnicia a treia; şi aceasta,
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lueru obişnuit, de vreme ce şi alţii mai mari
Sau miluit cu cărți domneşti, precum şi
tatăl dumisale Clucerului Știrbei a ajuns
Mare Postelnie cu carte domnească și i
a trimes caftanul aici. Acestea ţi le
arăt dumitale ca să nu-ţi pară greu-
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1 Boierte în funcţiune.

căci,

Sânt al dumitale ca frate şi la porunci.
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dată;

nu capăt astfel de ocrotiţi ai miei, adevărat, frăţeşte ţi-o arăt, nu pot să-mi învârt dulapul.
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îspiză cot 30 pană; Oz 33 Înzoză
*
=tufsodo5tw mb Gobhăzt p.05.
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Dum-

nezeu să mă învrednicese a-ţi răspunde cu
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Pitărie; iar,
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de

întâiul Poatelnic.

d'intâiu
care 0

[eurier]
am

nu s'ar găsi

mete-mi-o cu întoarcerea lui
aga.

acolo
ocasie,

,

să-mi
la.
tri-
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288
“ Tă păr vă 8ufndy ră ăp/ovt MsyaBiortăpt, sic răv Gzctov vă Soy îi. “Roreveta,
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Mă

Scrisorile să se dea Marelui Vistier
căruia să-i dai dumneata 16 groși, banii
Marelui Logofăt, pentru scrisorile isprăv-

Aoţo0ă-

mov âtă ră ypăupaza is lozpabynitiae, ră
încin dozpn 0iho ză arsi) mi Edysveim cps
pestă Gbw juspue

pă ră ăompa

niciei, pe cari bani ţi-i voiu trimite dumitale după două zile cu banii moşiei
pentru luna, trecută.
Pentru toate cele ce le seriu lălţimii
Sale să am „răspuns; și. iarăși toate la
vreme să se cetenscă înaintea Înălţimii

Tod piovhzio»

tă răv zapehOivra uâya.
legi zâytoy â păpo aphe td "Ins zob
vă Ep ămeizotaty ui 209 Ga 29 zapp
vă dvarrwoadn5' zpb 705 “Tinvs mov. Tă ris
Il6ăsos Eustys pă G'ovvyă ra). 0âct,

Sale. Cele pentru Constantinopol au rămas
a se trimite cu al doilea.
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(Pecete de ceară neagră.)
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ştirile din Ardeal.

mea

înaintea, Înălţimii

ză 2206,

7sbuaros, 47 ză zânvaby Evypărzoc, vai ră devo sie dy doyapruauby 765 lzorvptoy,
mod ră Eovy îws 6x05 vă rob "/ptactiody

059 stvar
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rod

dopntutvot ăvOpozot 6zo0b msprazodv ste tă
optă ai. mov ebpovy câ
ueţăda 6z0d
vă îjuzopody vă rpabitovv sie rd dudty, ză
moiz 6s0ua mă 05hovy Gtă -/piay 705 Grpa-

pază md aapby

despre

Prea-înălţate Doamne

-- ME că zazoryăy wot Bavntaby dyamEpro
ră Ozo?povpirw “Ticos rs, 600 ad ză

Eh

Mavrogheni,

că

că,

în

e acum

în

al mien,

[serisoare]

“Tale păzite

ce

priveşte

pace,

linişte;

puţine

sate

adue

de Dum-

părţile
atâta

venumai

ale Sibiiului din or-

dinul Chesarului sânt orânduiţi oameni
cari merg prin sate şi, unde află boi
mari cari să poată trage la căruță, îi

vreau pe acei boi pentru

nevoia armatei,

şi-i ieau în scris, și-i lasă în socoteala
proprietarilor, ca să-i aibă până ce
vor avea nevoie de dânşii și atunci să-i
iea; şi la fiecare două părechi de boi
ieau şi câte un om ca să fie păzitor,

Şi alt ceva nou deocamdată

nu

lor stau în

orânduit

locul

unde s'au

toamna, trecută, și nu

e; oștile
din

e pentru moment

nicio mișcare decât numai că se prepiitesc.
Şi pentru aceasta n'am lipsit s'o arăt
Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite, şi
rămân

1788, anuar 15.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu
prea-mie rob

păzite

Ștefan vătaful și nazir.
(V*:) Grecească, de la nazirul plaiurilor
Argeşului, Câineni.
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căci “ei plătesc trei la sută, iar, când îl
trece un raid, plăteşte vamă: douăzeci de
lei la măsură. Cât despre întindere, arăt
Slăvirii ale că acel rachiu ajunge la
preţul de un leu măsură; 'dar, când un
mojie de sudit aduce o sută de măsuri de
rachiu, plăteşte vamă. trei lei; se gândeşte
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mă. închin.
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1788,
lanuar,

multe, pe care locuitorii le ieau şi le întrebuinţează ca să facă rachiu; acel rachiu ce a

usrapepilovyzav 274 ză zduvoby paz” prd 7ă
Yporăvor vă eby80vy

15

Prea-slăvite, îţi arăt că 'aici la plaiuri cu
mila Sfântului Dumnezeu s'au făcut prune

fapâcrva od, ză Szoia oi )apoirbput ră
poză] îzob Eta ăpyuoaw ăză uta

indată a rachiului
o
|

de

Ștefan. Nazirul. către un boier, despre. cumpărarea
pa
de prune în condiţii mai bune decât negustorii raiale.

GI

atâta arăt Slăvirii Talecă la vama nemţeascăli s'a iertat vama
interesul lor;

pentru

mincinoșii
se

face

raiale

vre-un “sudit,: şi

suditul proprietar,

e

i-a iertat

de

râd

şi-şi

vama domnească. *

Rachiului

dintre

şi iar mulţi

adue

şi

au Nemţii

ce: o

pentru. lipsa

jos,

la. -madelele 'de

Împăratul

e

Che-

sa: cine vine cu rachiu
sama
sarul
înăuntru, nu-i îeau niciun ban, căci au
lipsă de zahereă, şi prin: poruncă , împărătească sau oprit povernele 'să nu, „mai
facă

rachiu;

de

aceia

li

sa

dat

voie

Ungurenilor sudiți să vie.în locul Ţerii
Româneşti 'și. să cumpere rachiu cât vor,
şi vamă nemţească să nu dea, ca să aibă
t
bucluc în ţara lor. Asemenea au ierta
fi
ar
ine
oric
ca
u
pentr
vama nemţească,
în
gă
mear
să.
lor.
vrednice din sudiţii
aȚara-Românească şi să' cumpere „vite,
zahedecă: boi, sau. vaci, capre, oi. sau
ă
treac
:să
ici
re; şi, când ar "fi: vredn

hotarul fâră să-i prindă, cât despre :astfel de mărfuri oprite i iartă Chesarul vama,

pentru lipsa

şi interesul lor; la” acele ce
kXi

a

e

90
zopvă 6 Ktocapos mb Găupz, tă ri Ehetvty

ar avea

val ijyrepsoov movs” sic Ezsiva mod E Xpiay

iartă vama.

ai Ehswty mob râzov
md Găpum,

mov

T6oooy 270, ) îs 8o5doş

Tobe Gotryâpsoai
miste

mo5'5

Atâta eu, ca rob credincios al prea-înălțatului nostru Domnîn frica lui Dumne-

ho-

măzov pac 'Apbivrov, îv wpââwp Oz05 wpavspm Ghmy ră ăMiOztay, vai ză vavapivo
ri) 'Evâotornră mms dă ătprd ră azi, zoo:

zeu

adevărul,

şi

iar arăt

Slă-

da Tobs zpayporsvrăâats rade farpăbeus &b Paza ăoxpa sis robs haroirâpavs ăză Ti)
o”. &voty, pă rârstav Gtuprovlary Ozod vășzhspo6odv oi Azpizbpor Grav zăuvovy farul: 1
zâpa edyevvy oi Odrypotăyat oovvrijrnăaie
val. Slâovy med btocărspa ai sâpvovy ză far,
Î) Ewmoztot zpayparevrai p&vovy ai Yopie

negustorii raiale au împărţit bani la locuitori de la cea d'intâiu deschidere, cu

pană vai Giyos vă Epovy zi vă măpovy

Români,

psrat roy Dbmhdrazăy pag

acea

Lrtwavac

de la

şi pretutindeni urmează judecăţi.

înălţatul nostru Domn; pentru care
acest chip am arătat şi Slăvirii Tale,

să fie o îndreptare: pentru

în
ca

acel rachiu:

sau prin ordin să se oprească totul sau să
nu aibă voie sudiţii să treacă rachiu şi

numai raialele să aibă . voie.
Şi mă rog călduros să o aduei înaintea
Înălţimii Sale de Dumnezeu păzite, căci,
„de nu-mi va veni poruncă de la lnălţimea, Sa cum să urmez cu madeaua, aceia,
eu oprese pe sudiţi de la, rachiu. Şi, cum
îmi va veni porunca, așa voiu urma. Mă
rog cu întâiul lipean.
1188, anuar 15.
Acelaşi supus rob al 'Tău

Ștefan vătaful.

Garros.
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* Ştefan vataful către un boier, despre
nu vor să-l refacă țeranii.
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“- Cu supusa mea [scrisoare] îţi arăt
că aici la şchele şi în satul Câineni este
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ză 12 waveMzeta

sprezece judeţe

“- M2 ză Govhorz6y pot îs eayspovw 206
eis ci

oxăhav

za

eis

sivat mă vspâ 6 "Oros,
mpi

ză

uwpioy

6z05 rp5/

Katyâyn

sis ziy

vă ămzpăcovy

zăy

"0azp, val cot ză Epyobyrat mb cb Bovoptcrn wat 05hovy vă z=myaivovy utcoa ză
ăzspvody răv "Ozoy, za oyrwhoris sic săy

tul,

"O)zovy siva ăztpabua usyăo pă ră Gtwyy-

cu

Oetutva usvtrjua, 605 apsyotpyovvzat

că

la

din

Câineni

sic

orb ză &zspatua mod "Ohzaw: ot poonavol

trebuie .să treacă

Oltul,
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şi în scurt

la Olt

e trecere

mare

obișnuitele: menziluri, care vin şi pleaacea

trecere

a Oltului;

ţeranii

îl. au în samă, şi satul Câi-
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şi s'a

ţerani,

dat

li-am

zor

să facă alt pod, şi cu pretexte nu vreau
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Oltului. Cât timp
Wa stricat trecerea
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avea obiceiu satul Câineni
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î m65o. Swopdupâvor: si 88 răpa prd ră
Giumpspov rb Gzară, să Woptâ, vă vă pehe-

005y zmhmâerepa, vi ăetoxy ui Eaviystrs 5
m6âog vai ăoy 33v Bshovy vă mânoby, val

Zovadiodm vai mb ăzspaoua mad "Oro, 5s
âyawţiov 6m0d slyat ET6Ău5z vă (9y5p6vp
zi) "Eyăotornră cms mod vă sd Gyarâparat

Dumnezeu

poate

căci

păzite,

cu

menziluri,

urma

de

prilej

şi

la

obişnuitele

„spăy at fopis zepăv, 6205 17 YEV0SpA0bYTA

sit

să-ţi

arăt

se

facă

îndreptare,

zodro 8ăv Esta 605 vă sie pavepâow 6x05
dă mpoarahs vă vă dăpdoots, 6zob vă
priv uă ebpsrar &usya Erretay 3 aupazovs0jj:
aie Gri 6ăv îpavtpooz obrip. Kort pâyo, po-

pe mine vinovat de se va supăra cineva că nu s'a arătat aceasta. Şi rămân,

fără prilej, să tot vie şi plece, şi să
maibă cu cetrece. Şi de aceia nam lip-

Ozopovpiiaw “”Tbovs rs, Get îumopij vă

z

ăzb mă owmsttpâva pevtiijta, pă

ămoovio

„i dv Eowy pă mi vă ăzspăcovy. Kai

ca

să

nu

ordin să

mă

afle

închinându-mă dumitale,
1788, lanuar 15.

.

OWbVâVTes TI,
1788, ?layyovapioo

îtă

prin

ca

pentru

15.
"0 zazowâs Tms 8odhos

Robul Tău supus
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Moldova cu oşti ruseşti şi alte ştiri de la

|

Voda Mavrocordat Fugarul

vine spre

Turci. .

Ti

Ebyswlgai ens Goohnrâs

2p0540y6,

4 Mă ză cazotvây pal 00767 pod dt
Bat sis ij ta 205
doză si Ebyevh
Te a ras:
i

mapivzos Ea Era Ypăuua pă Toy Ani
X-Xasăy-ayă, 1:02p0damd soy Pip
zuth zîs "loaztas, 47 pă pis si 7
păun Ba adry ză vatuiy Vă sh) po”
r0iaw sis ză "Tios 705 pă pie mt GV

s55f
st)
suis.
zi Gzstho
mol VăVă 20)
uă mpi
ia si
"Ea î0ozotă îi Ebyariz 25 Gat Exhn50-

To

mori apă 700 zvoctozăzod PÂŢă 760hpapagasi sis Pluzpabas psptră -pafaâiata

Nobleţei dumitale cu supunere

4 Cu supusa

mă închin.

şi robita mea [scrisoare]

îţi arăt dumitale că la 1] ale lunii de faţă
am primit o scrisoare şi o caimcă (petiție)
de la Hagi-Hasan-aga de Zihne, emin al
podului Isaccei, şi-mi serie în scrisoare ca
acea caimeă să o înaintez cât mai iute
Înălţimii Tale, şi n'am avut cu cine s'0
trimet de-a dreptul.
Încă-Ţi arăt dumitale că am aflat de la
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neata vei înştiința de . toate pe
țimea Sa; ceia, : ce. şi pe urmă, de
întâmpla. ceva, . mă voiu gândi, ca
al prea-inălțatului
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dau ştire.
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un cuvenit dar, şi o va privi ca un mare
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Ai „Nobleţei Tale supus rob
“loan capuchehaia.

Kauzvăpt,

mpooAbrnTăs:

(Pecete de ceară neagră.)

Încă pentru sosirile lui baş-ceauş al
prea-slăvitului muhafiz de Brăila, IsmailPaşa, care a venit la Bucureşti şi sa

“Prea-nobilului domn Căminar, duinnealui,
domnul Constantin, cu pleciciune.
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CCVI.
Medelnicerul Gheorghe Jianu şi Pitarul Dimitrie : către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nişte monede nemţeşti găsite la Novaci.
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“- Cu supusa noastră [scrisoare] aducem
înaintea... Înălţimii: . Tale de Dumnezeu
păzite că ieri, la 15 ale lunii de faţă, pe
larg am arătat Înălţimii “Tale pentru două
monede

nemţeşti

găsit în . satul

ce s'au

-Novaei din plaiul Noraeilor.» şi cuprinde

“fiecare paisprezece bani; care, temându-ne
“să nu se piardă, se .aduseseră aici, iar
“acum cu întoateerea lui Dimitrie cafegiul

Înălţimii Tale de Dumnezeu. păzite

(care

venise cu prea-strălucita-Ţi poruncă pentru

“a-i da pe poleovnicul
taful Stoian

din plaiul

lenachi şi pe
Vuleanului

vă-

şi pe

Constantin Crudiul vătaful din plaiul Novaciului” ca să-i trimeată la de Dumnezeu

păzita-Ți Înălţime) i-am dat. monedelece

Sau aflat, ca să le ducă Înălţimii “Tale
'de Dumnezeu păzite, spuindu-ni că va
merge şi în locul unde-s'au aflat monedele
ca să cerceteze locul şi groapa, ca să lă- murească mai pe larg despre această afacere pe Înălțimea Ta de Dumnezeu păzită.
Pentru care nici n'am lipsit să o aducem
Înălţimii Tale de Dumnezeu
" înaintea
păzite.
1788, lanuar. 16.
Ai înălțimii Pale de Dumnezeu păzite
prea-mici robi

Gheorghe Jianu AMedelnicer.
Dimitrie Pitar,

16

1188,
Ianuar.

CCVII.
Olteniţa,
1788,
18 Ianuar.

“Bimbașa Sali către. Nicolae- Vodă
pescu, care i-a fost încredinţat.
“Homhozază ut Ad03yrt.
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zpoozațiiv oxc
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Mavrogheni, despre
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o adeverinţă: că,

încredinţat. Şi ce-Ţi e porunca.
[17]88, Ianuar 18. Olteniţa.
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Înălţimii

Tale, şi îndată, cum îmi porunceşti pentru
fostul Ban Filipescu, l-am primit îm-
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Bimbaşa Sali.

Sadis.

(Pe dos: pecete turcească de ceară roșie.)
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Vasile Postelnicul
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Dumnezen

arăt

păzite că,

ajungând cu strălucita-Ţi rugă la Afumaţi pe la ceasurile unsprezece din zi;
cu

multă

trudă şi

a

cerceta

pentru

greutate,
oastea

n'am

lipsit

turcească,

şi

că

am
cu

găsit de faţă
atât pe Paşa-zadă
strălucitul
tuiu şi cu. 'neferii lui,

cât

şi

pe

căpitanul

de

darabani Dia-

mandi cu ceilalţi doi -bulucbaşi . cu neferii : lor, cari, fiind pedeștri, i-am orânduit ca mâne dimineață să meargă ne-

apărat cu un conac înainte,
zadă, fiind el călare, îl
bulucbaşa
Albanesilor
urmeze, spunându-mi
leafa, şi vine mâni la
ţimii Tale, şi, dacă e

iar pe Paşa-

ţin cu mine; însă
nu poate să ne
că are a-și lua
închinarea, Înălporunca Înălţimii

“Pale să ne urmeze, mi-a spus că poate să
ne ajungă, căci are voinici de ispravă,
şi el însuși
şi tot satul

este și bun
e mulțămit

mi-a şi spus că au

până
ostaşi,

zabet şi voinic,
de dânsul; care

trecut

azi pe acolo

la treizeci, patruzeci de Anatoliţi
venind

de

la Bender,

şi

nu

i-a

lăsat să între în satul acela, şi i-au spus
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Strălucitu-Ţi tuiu e aşezat în partea
unde sti Paşa-zadt, şi în fiecare dimineaţă,
de când îşi face rugăciunea, îl aşează afară
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Prea-înălţate Doamne al mieu,
«- Cu scrisoarea mea smerită şi supusă
aduc înaintea Înălţimii Tale de Dumnezeu
încununate că la 23 ale lunii am primit
prea-strălucite
poruneile “Tale domneşti

cu venirile la Brăila ale damisale Păhar-

nicului Chiani, şi voiu urma după poruncile-Ţi prea-strălucite, şi, vorbind cu dumnealui Păharnicul Chian), mi-a dat catastih
de cât orz a strâns pânăacum dumnealui
din judeţ, şi nădăjduim ca în puţine zile
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a
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M'am întâlnit şi cu prea-slăvitul Naziraga, ca, să-mi dea mână de ajutor pentru
navlul caicelor, şi în tot felul ne-am gândit

să

scădem

tească
Ioniţă
înainte
parale

din

preţul ce

avea

să plă-

anul
trecut dumnealui Stolnicul
şi n'a fost chip, de oare ce şi
li se plătia câte douăzeci şi trei
chila, pe urmă i-au plătit câte

douăzeci

şi. șapte;

.mai ales găsese

cuvânt

că încă e iarnă:şi caicele au nevoie de
meremet şi au cheltuieli grele, căci şi
anul acesta apele sânt puţine “şi hambarele Isaccei vin departe de şehelă şi
au mare greutate, şi -de aceia: n'a fost
chip să scădem din e reţui de “anul trecut, și 's'a făcut hotărire câte , douăzeci
şi trei de parale chila, şi-au: pus soroe

de douăzeci de zile până

se curăță ghe-

țurile de pe Dunăre, dregând și ei caicele lor, şi, viind sorocul, cu
Dumnezeu
îndată vom încărca, atâta caice câte se
vor afla aici, dar deocamdată am -închiriat magazii pentru ca, viind orzul, să-l
descare,
Încă prea-slivitul Nazir-aga trimete un
raport către Înălțimea Ta, ca să mulţămească pentru orz, şi a arătat la toate
agalele din Brăila că a fost foarte mulțămit de Înălţimea 'Ta.
Încă am adus înainte eu, robul Tău,
şi poruncile “Tale pentru reizi, şi i-a
spus şi Slăvirea Sa unele ca acestea,
apoi sau adunat
toţi şi au venit la
robul Tău, cerând xoie de a trece în
partea 'Țerii-Românești ca să cumpere
zahereă orz; deci robul Tău li-a răspuns cele mie orânduite şi abia i-am
încredinţat; apoi iarăşi s'au adunat și
au mers la prea-slăvitul Nazir-aga, și
mult l-au apăsat; deci, văzând Slărirea.
Sa că nu e chip să-i încredințeze, a
chemat pe. robul 'Tău şi mi-a poruncit
să arăt Înălţimii Tale să orânduiască
județelor să li se dea puţin răgaz ca
să cumpere orz, de oare ce aici se află

până

la

chip să

cinsprezece
le

păzească,

corăbii
şi

şi-nu

stârneşte

e

mare

tulburare, -mai -ales că la deschidere
vin şi alte corăbii şi pot serie la Dev-

let

să

vie

o .poruncă

la

Înălţimea

păvăval pirămt

sie: ră “Tos

"Evăotâzm mov. "Et

Ta şi la Slăvirea Sa. Încă mi-a orânreizi teșcherea
să dau la unii
duit
ca să treacă în Ţara-Românească supt
cuvânt de linte şi fasole şi, 'dacă vor
puţin
să cumpere
putea supt mână
orz, ca să nu să stârnească vre-o tulburare până să ieau prea-strălucita-ţi poruncă,
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mul “Tău.
Acestea, iar prea-străluciţii 1 Păi ani fie de
la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul fericiţi.
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de. Înălţimea Ta să faci graţie pentru
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lefile lor pe lună,
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1 Prea-inălțate Doamne al mieu,
+ Cu scrisoarea noastră supusă
tim Înălţimii Tale că la 2% ale
nii curente am raportat Înălțimii
că Sâmbăta
păzite de Dumnezeu
din zi, au
trei.
ile
ceasur
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cută,
care
pertru
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Ruşava
cat Nemţii
făcut

de

aproape,

Tale;

după

cercetare

tat

Înălţimii

din

nou

cu

cetatea

cercetare,

am

şi am

arălu'Tale
trecălam
ară-

aceia, făcând

aflat

că

această

afacere umblă aşa: din lazaret, ce se
zice. Jupanic, a ieşit un ofițer cu dragomanul, şi au mers la Șanț, în faţă
Ada,

şi a

trimes

şi

a

che-

cu câţiva agale
mat chehaiaua Paşei
era
care
l,
firmanu
cetit
a
şi
acolo,
Şanţ,
la
ofiţerul
venind
nemţesc, și,
când a cetit firmanul, a început să bată toba, şi a dat o scrisoare pecetluită
prea-străturcească acelei chehaiele a
la înălă
Jucitului Paşă, ca so trimeat
un
luat
țatul Paşă de Vidin, şi a
că a primit
sencd din mâna lui cum
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pro, etys arzi) etc ză Brâbw, ste răzotoy d
âvă, 6 6zotos eiys 40 vepâpia, 6tă vă EXOq
2,0a6s, val 2y0c ză 6păâv 705, vai, p' od
“dzoboey 5dz ot 40 xriăâss Ezovy vă pars sie
adră ră ufpn, town riv vara mai Eye,

trimesese la Vidin, la un Fetă-aga, care
avea 40 de neferi, ca să..vie aici, şi
ieri seara a venit, şi, după ce aaflat că.

md

a

de

acele 40 de mii

sa

ridicat

poate

şi

a

vie

po-

de neferi,

acele părţi,

şi a fugit,

în

'Tale

doua

200

au să vie în

noaptea

să

Înălţimii

venit

acele

şi,

dacă

părţi, 'să

nu-l primiţi . bine,
căci
sa
arătat
neascultător. Acestea cu supunere, iar anii
Înălțimii 'Tale fie d la Dumnezeu prea-

vai ăvows za EN0Ț) sis adră ză usor, vă ui
zăv orâpers, boăy 6z05 îvdrn ăzedijc. Tadra
pâv Bovitzâs,ră 68 Er ris “Iwsrâpae “IWmirproc eimozy 0s50sy zhstora pai 7:09303aîn.0V7.

mulţi

1788, 'layyovapiov 31.

și cu

1788,

Tis ;Vpertpac Ozowpovpijzov “Y mdcricos
zametvyol Bobo vai zp5douot

arătim

ni-a

totul fericiţi.

|

anuar. 31.

A] Înălţimii Tale păzite

de Dumnezeu

“supuşi robi şi gata la slujbă

„+. Mopyapirns 20456405.

... Jlărgărit polcovnicul.

(încă o iscălitură.)

(încă o iscălitură.)

(Pecete neagră pe dos.)
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1788,
5 Februar,

Alexandra

Ipsilanti!

către Nicolae-Vodă Mavrogheni, cu trimeterea unei cereri.

4 “Yomdrars, sbosâtorars ai. pețahozps=
mtozars Adyra ai “Hyeuâv zăons 0dypofin/las.

Th

“YuscEpay Os pope, “Tomhâenea

&cohzăs zposrovâ za
Thy Exhau.zpoy abrijs
dsttăv razstvăs bozzâtopa, mod zăvy Gay ajiov 05 &s6ueda Gzos z=p'epoopoin vai

zspiâzot rivy adris “Yimhârara bytă, 060,
ebiouoy, uzzp6âiov za âvoztnay

mayzbs

8

YAVTIGL GOYAVTTUATOS, STĂ zâvtoy 79 Evsrâvy

adr) vai varadouioy ăya0ây. A5y Esta
1 O fiică poate a lui

pai

Alexandru-Vodă.

iu Prea-înălţate, prea-evlavioase Şi
măreţe Domn

prea-

şi Stăpânitor a toată Un-

grovlahia.
“+ Înălțimii Tale de Dumnezeu păzite
cu supunere mă 'închin și sărut smerit
strălucita dreaptă a Ta, ne rugăm de
cel sfânt

a

toate

şi îngrijească
fără: boli,

pe

Dumnezeu

Înălțimea

să

“Ta

Te

ţie

sănătos,

bucuros, întru mulţi ani și mai

„presus de -toată întâmplarea protivnică,
împreunăcu toate cele bune dorite și după

299.

t
Zn vă ăzoâbae ri “Yuectpy “Yonhâzerâs
împethouăvac pot
zi vă îpsowion

zpocubvljaste, Ezxoptvos d
ză zspi mîjs sburaotăens

pot EzMuzpov &yadis byisiae ns, Et 08
ho ăvapaatoy stg 24 rod Eu zepisyousm aucezaloo dedat zmpozopnbii Î abriis
Vs,

za

zaparz

spus,

Entry

wz0a. sis otazoy, vă Evenyijom 4ai abră pară
ză yptotouiunroy vahorayadiay.
Kai zadza uăv Govhiuâs, ră 83 zavăzhzu.-

zpa adrie Ec zapă Qsod Gr. zhstara

sisy

i

RASVĂRL0 VEGTATA.
az, Psopovapiob e.
Tis “Tpertpas Osoppovpiizo» “Ynăârntos
sM-pozos Bodhos
>Aastiv[3px] “Yomhăvrn.

suflet. N'am

lipsit şi acum a da Înălţimii

apoi să

închinăciuni,

"Pale cuvenitele mie

şi cercetez ce priveşte foarte dorita mic,
strălucită sănătate a Ta, încă şi ce de
nevoie mai aveam să afle “Înălţimea Ta
vei afla din pitacul aici cuprins, şi rog
călduros, plecată cu lacrimi, să săvârşești

aceasta

şi

după

Tristos. '
Şi acestea cu supunere, iar
ciţi Tăi

ani

de la Dumnezeu

mulţi şi mai fericiţi.
1788, Februar 5.
Al Înălţimii Tale de
prea-mică roabă.

a lui

ca

bunătatea-Ţi

prea-strălufie

cât mai

Dumnezeu

Alexandra

păzite

Ipsilanti.
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Vă
ăppazy ză “pâna Tuspa Ti În
vă
ToAaivet
duzpâ:
val
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Gtă
&ydpuzo
val.
eta mbhatie msp:acorăoa,
modat 2 58 p&vovy, Tny2tY0bv sic Th
Kpatoâay 4 rpsie vazstaviats” 6 zohu66nz0q ai ol hate pazszaviaie Tod ăp/0yz0s
Smadâpn

Epovy

vă zods azsthoby,

îs d&ov-

at, of. ăpovzas tozpăâwzat. "Bâb 63 p.5y09Y
zapă dot, îvă Bobhsozty ză ăozpuy va
Tv dp/6wtwy tozpaâviaw, 6205
-ospăsta
azâvovzat îi, al, âv sia 5 zovijirz d
Opozove 33 dwptoutyobs 05 5yob pod, 3
Daia ăzohovdă ij? Gobhaoaty za pOhz$t
5m05 ăpytaa 2602, p6voy Ev ză pă z0bs
zEaobs oo zi mod Ep vă zpuzozoăso.
Kai Ge

sivar mă Ess

ms:

(1788, cbzopoozpio» +1.
Nip6daos Tehaypauutstpas
za app Sapdăpns.
Dymiăs

- Rază zăs

Omsa ds za
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Mavrogheni,

fost Serdar, către Nicolae-Vodă

Nicolae della Gramatica,
pre paza hotarului şi hoţi.

poscaţăs

40000-

] ppsta-

Gouzvows sis sayienos 4auagi 200 paz pt

des-

1188,
10 Februar,

Prea-înălţate şi întru mulţi ani trăiască
Doamne al nostru, cu supunere mă închin.
A- După datoria mea şi după porun-

cile 'Tale înalte, nu lipsese a arăta
câte s'au
adesea Înălţimii Tale toate
urmat aici. La hotarele noastre nu e
până acum nicio pregătire făcută, afară
de străji, care sau făcut îndoite, dar
au de gând ca din zi în zi să se c0boare; şi acum au început zăpezile din
de aici
topească
se
în zi să
zi
tare,
mai
pază
fie
să
şi înainte: poate
pază,
de
aici
oameni
şi nu mai rămân
merg la Craiova cele trei căpitănii; pe
poleovnicul şi celelalte căpitănii ale du-

misale Spătarului au: să-i trimeată, cum
spun, dumnealor ispravnicii. Aici nu ră-

mân decât puţini, pentru paza banilor şi
treburile dumnealor ispravnicilor, cari se
trimet

afară,

şi,

aş fi avut

de

ca

Ja

orânduiţi la mine,
cinzeci de oameni
paza ce am înşi
aş fi urmat slujba
cu ai miei şi
iar
ceput acuma, dar eu
întâiu, Şi ce va fi
unde am a păzi
mila Ta.
aici

[17]88, Februar

10. -

Nicolae della Gramatica

și fost Serdar

“- După înălțatele-Ți porunci am urmat pâni acum [ ] de nevoie la ... cămării cari zilnie [ ] vin | ], eucu cin-

„300
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zeci” de oameni am început zi şi noapte
cu o mare
toţi s'au

grijă 'şi pază: Văzându-mă,
mângâiat” foarte, 'toţi bunele

raiale, aici înuntru şi afară ţara,
răi, dacă au avut scop să facă

şi cei
hoţii

şi cele cu care sânt: deprinşi ca
dată,
. s'au “temut, de oare ce aici

fost altă dată

mulţi hoţi, “căci

altă
n'au

sânt cea,

mai mare parte” lângă munţii: Ungariei,
'şi li dă mâna; acuma, venind porunea-Ţi
înaltă, la trei ale Innii de faţă, ca. să
meargă toți la Craiova, dumnealor is
pravnicii,
luând poruncă,
îndată i-au
îndatorit şi vin; “Am. scos. străjile şi

pazele,

i

-
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-

. Mărgărit polcovnicul

către Nicolăe. Vodă

țului şi ţinerea Turcilor.
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0y£0mv
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705 “Ybovs
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Gri

îwş

05 vă pă vâpovvs vouâria; Găv zipaâi3ousv,
"uni ăwmorec 1) sbyij cae vă Brad zh apăra
„Gadanâri,

„ps

zpăs

zobrots,

Ad0&yra

ExpâvOnosv Eva, vpăuua

MO,

TUOPA

mb Kpaspofav,

e
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vovy ai vă Tăv ăploovy, Exst0v, ây Epevyey
abrâs, îj0sh= ozâon 8ho mă ztapall, mai ciă
ro5To EzdG/q9% ai măv Efdozata, “Eos zâpa
pă ij sb/ljy Gas sivat ele cby.râzoy Tov
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>
) 2 (he
s75
“Ywp)
dovhzâis,
zăi 05Fă Erm rijs Y “Yuertpac
“Yumi Sa

antos simozv 0=605y

mhsiora

nai

mavohâa.

1788, bzvpovapiov +.
„Tis

“Tuscspas
a

Mzpyapijms
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“| Prea-inălțate Doamne'al mieu,
-- Cu smerita mea, [scrisoare] arăt
Înălţimii

Tale “că,

scriem * orice

de

afacere

şi

noi

doi înşine

într'o

scrisoare.

românească, “n'am lipsit totuşi
să-i
scriu şi eu, robul Tău, cu de-amănuntul, că adecă
aproape tot judeţul se
află în stare slabă; dar
robul Tău,

cum

am

şi făgăduit

“Tale, "că, până

nu.ne

înaintea

Înălţimii

vor face 'bucăţi,

nu n6:dăm,. şi de ar scoate ruga Ta
lucrurile. la bun” capăt, pe lângă a-

să,

fugă

şi să-l lase, de oare ce, de ar fi fu-

git el, s'ar fi spart tot târgul, şi de aceia
am răbdat şi l-am sprijinit. Până acum
“eu rugăciunea Ta e la loc tot judeţul, şi

târgul. Acestea cu supunere, iaranii Înăl- ţimii

Tale

fie

85hos

la

Dumnezeu

foarte

-

10.

Al Înălţiii Vo. astre supus rob.

Ilohz6â:405.

Jărgărit polcovnicul.

" (Pecete neagră pe dos.) -D Târgul-Jiiului, Y. memoriul micu, în Mem.

de

mulţi şi pe deplin fericiţi. :
1188, Februar

“Yimhsrnrog
bzoztvis

starea jude-

“ sprijinit până acum, căci au căutat neferii lui

.
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Mavrogheni,

„cestea, Doamne.al mieu,- "acuma ni-a
venit o' scrisoare din Craiova că soseşte
“până mâni bimbaşa; iar, “pentru Cara“Mustafă, "bimbaşa, patru zile şi “nopţi
u: toţi neferii lui” stăm strajă, şi cu
deosebite rugăciuni şi cu daruri de bani l-am

Ga pbăvst Eos abptoy 5 uzluzaone: Gă: 8i
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Academiei

Române, XĂSIII,

p. 214 şi urm,
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CCA.
Costachi. Păharnicul
desertori veniţi

către , Nicolae-Vodă

Mavrogheni, despe lupta: ccu niște
21

de la: Mohilău.
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îndărăt, au luat calea

Râm-

nicului; luându-i apoi din urmă şi

Feizl-

cu' neferii

săi din

Focşani, şi viind de

întâmpinăm, ca unii ce s'au 1 făcut un
cu Feizi-aga.

3

owns, :'75Y0u.Ev0d

ai

beşlegii de acolo

față doi oameni ai lui, ni-au dat ştire ssă-i

rzimopob azi vă [i 105% zowpăpia Exăo uas,
2107355 psp pie d dpudu uns, 4, 68
zovzss-Îpsis Got abroi Epoby 4a40bs G702095, Cacoătoaua ho pas sis ză dpuaza,
G5Ţ4203404.05

au şi trecut de

la Focşani, şi, neputând

aga,

2

zovăbobv:

Vas ăp/i . vă uâs

două sute la număr, cari
să-i întoarcă

“poNod,Ezhpay To pun Ezâww mhmstoy 705
“Prnuvizov, 4ab, Efalvoytes: psoz Eziaoxy ps
aspitua,tă vă pâs wawziooby, ây z0bs Evayztwoobuzy. Oi Goo! 7ns, 42 zoâanâitovst
7005, Tods pape sie ză fin0% âpuâw, ră
pază zpăzoy zriaivovtes 5 dobh6s ns uzi
Testompisphi)s pâvot was mhmsioy 205, Tobe
2ovpufobheboapusy vă Eztorpttovy pară 0bypa) zoos, Enstâi, vai, âv 03 Batorpăyobv,
ATDziGOUSV".
vă obs
poozaviji
Ejousy
3 md s Tasha 605. zobs - Eovufovsis abTd
)sbauey, Endaztasy Eva oibrhzi ad zobs &dovs mohăsânie zovs, Oiztvzs îjz0y 0 sptasâcepoi mattoi, oi 0 tabotzot 264,
za, po

cari au călcat pă-

mânturile noastre, luând şi armele unora
din ei, cărora: li-am și dat drumul spre
Brăila; dar azi, la 21, s'au arătat alţii,

Tăa55-

mdy

ăab

mea [seri-

soare] am arătat Înălţimii “Tale că 'am
întors înapoi pe acei două sute 'cinzeci de

trup

Deci, suindu-se călare şi robul "Tău, am
e
ieşit înaintea lor. Cari, şi temându-se
să iasă din drum, au întrat în păRâmnic,
şi, întrând
dure
sus
lângă
să ne cioeca
metereze,
în ea, au făcut
ne vom

dacă

nească,

lor. Robii

împotriri

Păi, şi gonindu-i, i-am găsit în acea pădure, şi, - la început ieşind eu; 'robul
Tău, şi .Gezaerli singuri noi lângă ei,
i-am sfătuit să se intoarei de bună voie,
de vreme ce,
vem poruncă

dacă
să-i

nu. sar întoarce, alovim; dar, între a-

cestea, când îi sfătuiam, sa stârnit o
gălăgie de la ceilalţi tovarăși ai lor,
cari erau cei mai mulţi pedeștri, iar ceilalţi călări, şi, începând săni strige:

asupra

puştile

cu

să “tragă

şi

înapoi

noastră, făcând meterez pădurea noastră,
şi văzând noi că ei au seopuri rele, am
cându-se

au

fost

încăierare

ucişi

dată

i-au dus

să-i

scoatem

doi

de

astfel, fă-

şi,

toţi la arme,

alergat noi

cari în-

pe

dintre ei,

la cai

între noi,

războiu

şi i-au

întors

în

pădure, şi patru din ei sau rănit din
vreme, iar ceilalţi, împrăştiindu-se ici
şi acolo în pădure, au apucat bune meterezuri, așa încât robii 'Tăi, cu toată
vitejia ce am făcut într'un ceas de dăiputut la căpăt
nuire a luptei, nam

şi
noi.

ca

ploaia
Înst

cu

din

meterezele

treceau

căci

lor,

peste

gloanţele

strălucita-|i

rusă

nu

s'a

1188,
Februar,
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Buzăului;

vă robe fxozehtoovy vai adtol, zi shut robs

robul Tău,
ştire zabetului
din Buzău
ca să-i întâmpine şi ei, şi poate să-i

abrobs Gray ăyraubânusv,
damă

oprească.

Întrebând

unul

ei

3obhds cps stânatv obs eis Ilotaiov lazizae ră
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dotzăy
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-]zoNobOmozv, Emăvâr, rd
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bow ră aiuă pov Yi-izaita08 sic Tâc zaveyAâuzpovs 2xBovhsbazte 705 "Pios me, val, ây
eixa movră pov Ezatb mafia, căi p6-

yov zoiobTobs prpapidate.
ăy îjobovro mal mizors
2/0pot sis că utpn ris
gvvopsbâus0a, pă rijy Lory
mezi d Exo vă ode

zâpo, pus

opis

Extorpera, Ad,
Gohvripiate vai
Iloydavizs, 605
ms, Epăvâtu, vroza
i Vă

avu6ondods,

Ezsi6

mai

CĂ obăste, vară ziy mapotulay, vai, Bray
93 pavsi 1] Sobsvatg Ob: T0p0, 672 XIV
popă” dă cavij; Tadra dovhrzâs, ră 63 ma
văzhauz spa abris Er stnoay 02602) Gr si
Ga vai maysvat.oviorata,
az, Psopobzgtov 700,
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“Tâs “iwszspas
hpiozos

8050,

Osozpovprizoo “Yumhârmzos
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Kwosrăzns Ila:/apuzos.

luasem

un

loe

Ci,

văzând

face

nicio

potrivit

robii

Tăi

slujbă,

desperaţi

săriau

pentru

că

căci
la

apărare,

nu

şi ei

noi,

putem

ca

ne-am

nişte
gândit

să ne retragem, căci eram singuri singurei cu Feizi-aga! și cu neferii lui şi

cu

cele

șaizeci

care într'o

de

pădure

puşti

ale noastre,

ca, aceia

nu puteau face

ispravă,

Cei arătaţi mai sus fugari au luat însă

calea muntelui

şi se

pentru

din

la

fugit,- mi-a

coboară

la

care am

eu,

dat

eu,

robul. “Tău,

întâlnire,

răspuns

hotarul

şi

că

de

din

pe

unde

au

Mohiltul

Moldovei, şi nu sânt numai ei, ci și altă
oaste turceacă după dânşii, cari au şi
făcut acolo zorbalâe, și spun că au rugat şi pe bimbașa lor, şi acel bimbaşa
spun că era al lui Selim-aga de Târnova,
care-l are Înălţimea. Ta aproape
pe
bimbaşa, şi erau cei mai mulţi 'Târnoveni.
Astfel a urmat, Doamne, acest lueru.

Şi . dăunăzi

am rugat

pe Înălțimea Ta

a mi. se trimete oameni,
margine îşi are delicateța,.
Tău,

am

mare

poftă

să-mi

căci această
şi eu, robul
vărs

sân-

gele .la nevoie
pentru prea-strălucitele
slujbe ale Înălţimii Tale, și, dacă aş
fi avut lângă
mine o sută de cai,
nu numai că pe fugari ca aceştia i-aş
fi întors înapoi, ci, de sar fi auzit şi
de ceva volintiri şi dușmani în părţile

Moldovei
- unde
, sântem vecini, pe viaţa
Ta, Doamne, am poftă să-i bat; dar
ce să fac fără ajutători, căci unul e ca:
niciunul, cum spune zicala, şi, de nu se
arată slujba. mea acum, când altă dată să
se arăte? Acestea cu supunere, iar preastrăluciţii Tăi ani fie de la Dumnezeu cât
mai mulţi şi foarte fericiți.
1788, Februar 21.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
prea-mic

rob,

|

Costachi Păharnicul.

CCĂV.
Chehaiaua

Sali către Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

despre prădăciuni

turceşti

şi încurcăturile austriece cu' regele Prusiei.
Prea-înălţate Doamne

“Honhârază pt Abdsurt,

tufeccibaşa şi sag-col-aga, mâne dimimeaţa cu rugăciunea Ta fi pornese la

ăzacob, aăptov ză zovpă pă Ti eb/ly. Gas
mode Esutvb sis Kobuzohobyzn pă Gixr6otobs
îmoat drhijâss sis. ttazobhm, duios 420 ab

Câmpulung cu
călări * pentru

al 7îz0d ăpâvnozy mi rtâpa, pas
ii»
ZpoGTar
Ti
vărsa, dă obrs vân ear

ciune. Beşleaga,
pricina e
stricate.

Ialomiţei

zăbara,

încă n'a venit:
sânt

drumurile

căci
.

[17]88, Februar 23. Piteşti.
Al Înălţimii Tale

rob
Chehaiaua

Keryovrăs Xahijs.

Kadbs dodo, 6 E70pâs pas -E/n ad To
ptpos ris Ilpovalze onzsti aa pi Epetrat
păci Ema du Că stiva Vară mb ap
nimozas” 1ă Goa zoo sis Bobrobp5otr] 6

wsbuara. Tăpa fos îio îjuspss 0 “/patmo Eos
îzod vă zâpo vai rd pă Th? sb/ly Gas
€ afa z6pa

po-

runci; poate că ţi-a arătat-o dumnealui
Spătarul: astfel de oameni ni fac strică-

[17]88, sopovăpn 23. IlmrEszn.
Tis “Iymhâr: cas obhos

paboo'

vei

şi are- de gând să meargă unde-i

6R0d ÎAsts

Tis apodhste 2 mpoorăm fjoos ai vă câs
ză wavânoosy 6 ăpyoy Smaldăpns: 75 =
Op5zm pâs 7.05 jaddastpa. “O zs0hijăxvăs sis Liadopiiztas drâum 0% EmOaosy:
pă mb vă sia Î &pâun
ză Eco Î ăn
-padnouS.

mod

tri-

ieri, şi azi

metem două sute douăzeci de chile, ca
trei steaguri
să nu mai aibă motiv;
au plecat azi la Câineni, şi vom veni
cum ne va lumina Dumnezeu. Bagdadliul a venit ieri la Piteşti cu 150 de
oameni, cari au stricat ţara, au stricat şi
femei, dar nici nu se supun la porunca Ta,

tă

îs mados pâs portar 6 Qzdc. "0 Mazyzarhie
27036 3jX0s sic.Ilmetorn pă 150 âv0pbzovs,

Tic TEv=s, OD

Şi za-

porni.

vom

hereaua li-am trimes-o

vă uâv Eovy zpâpaaty pia pa prăna zi
av cijuspa sis rd Krmshn, 2zi 05hous ză

cas, mai Esi ronby vă. ape

două sute douăzeci de
năvălire, tot aşa din

partea Câinenilor îi

mb uâpos mod Kemvihs pios 050 £eurj/lat.
Kai mb temps zovs măv arijaus EXbic, zzi

otpspa orijbmus djzost vai îjzost mă,

al meu,

venit la Piteşti

Azi la opt ceasuri a

Sipepa elis măg bară Gpss Epdaoa ete Îlatom măv riperrbiuzao. zi Tăy GâY-16)-

Piteşti,
1788,
93 Februar.

zi

mi pOGTaYip Gas pă ră afaâiaa ăumomes vă pâs dâidat 6 Osbs vai îns vă Gcăs
păwous Guta.

Sali.

După cum aud, duşmanul nostru are
din partea Prusiei năcaz, şi să m'aibi nicio
grijă, că nu e deocamdată nimie: câte
le-am auzit la Bucureşti, toate sânt minciuni. De acum până în două zile nuseriu,
până nu voiu face şi eu cu rugăciunea 'Ta
meşteşugurile mele ce le ştiu; am luat
acum şi porunca “Ta cu ştirile; de ni-ar da
Dumnezeu ca şi noi să-Ţi scriem unele ca
acestea,

CCAVI.
Chehaiaua Sali către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre
ce-i trebuie.
mănăstirea Argeşului şi încă una, şi despre soldaţii
"Impuâzază pt Ad03st,
zi ăzd 25 Peopowazpiod
"E0is Ea
Zpasădala ză 001 pă
77
Gas
=pO5TaYIV
Wxyzziiia, că vă
flo
să
âtă
aposcătm
aiwâto pă 739755:
vă
za
szipo &ouzoy
Mtz? Spa, Ezi
Edzis,
Ga pat în Est.
kobozsuzyaGsiţt
va
sb
coma ă/dpozoy sis

cele

ridicate la

Prea-înălţate Doamne al mieu,

Ieri am primit porunca Ta de la 25 Fe-

bruar şi am înţeles câte-mi porunceşti
pentru cele două mănăstiri, că să trimet
om şi să adun cu tefter câte pot fi. Îndată,
în ceasul acela, am trimes om la o mănăstire, Curtea-de-Argeş, iar cealaltă mă-

Piteşti,
23

11583
Februar.

304.
wai-"Apric, Î 88 mb ăho wovzoriipt
djpey Ghz ră Emapsv băzri 6 ăppov

ră Goa
Smadă-

prs, ăvemăs îs "Ilumh6r Sas. Kai Gr zea-

„700

sis 40

mpocutvo.
6pa

ptpos
ri pa

tota

dortp

auzi.

"Rob

vai .
1irav

vadă vă to metd ăorăpt ui zoo Sim
drhijăsc, dar 6ăy siyat mâzos dă ărhijdov
z0N6y. A3y zpovbăvoue za piOăpt, drrzză
eivat mâca ăplo/ăha 6zod ypămo ră di CR
hm Has, nai 63y Exo vapiay mpoarariy mspl
adrods: mobs partăeg.

năstiri câte le avea toate le-a luat dumnealui Spătarul, nepotul Înălţimii Tale.

Şi pentru expediţia

în: ambele

părţi am

trimes oaste' turcească şi aştept ceas de
ceas veste. Aici era. bine să am ostaşi
turci pedeştri şi foarte puţini ostaşi călări, pentru că nu e loc pentru mulţi că-

lări. Nu căpătăm şi orz, de şi sânt atâtea
argihaluri (plângeri) ce le scriu Înălţimii
Tale, şi nu am nicio poruncă pentru, aceste afaceri.

i

[17]88, Februar 28; Piteşti.

„[1'7]88, evpobzpiov 28. Ilmc&ocn,
„Tic IlWmhâzL oxs 8odhos
Keastăs Sale. |
(Pecete turcească de ceară roşie, pe dos.)

Al Înălţimii

tale rob
Chehaiaua. Sah.

„CCXVII,
- Chehaia Sali către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre. nevoia de provisii Şi
de pedeșiri,

căci călării fug.

Tomâcară pn Ab0Evrn,

“Prea-înălţate Doamne al mieu,

Tb 660 orpărsvua EorăON, zaprrahh vă
pă ori mb watăorn/0y, ab 678 Eos mir
eiva zhqpousrn pi dumb boz, Bari to
SsMju-ăyă “] *&vdpozo. de Gri Gad dia
pâcta Tăy pa. Qsho zazdoznyo 6hov6y, Gaz
robe ar5dvo sie rby 26240, pai (rody hovpă, wat 83v Gebpo zpbs zioa vă mubs 8600,
pă, az re" ob p.ăs-uzeohij-dyc0d 1jAOay

co

1788,
1-iu Mart.

“ Câtă

oaste s'a trimes,

mă

rog

să-mi

trimeţi catastiful, de când şi până când e

Mzehqvyăotoyhov zo5 uzăs-uzsohij-dyacod ai,
rod Sehiu-ăyaoi, Gspâ5v-yrsorijdee siya. s8d
azi 0ăy B5hoby vă zqysyby sic zhy z6h2u0y,
05)ovy zh Moves zovws* 1) sg
si ni
shoby vă soy rzoiiy. Amz5y, - ăazpu 939
050, udvoy.
ză -zârs eta ai zpbs 72007Vă

plătită şi cu cât, de oare ce' oamenii lui
Selim-aga spun: că. de la zece Iei pe lună.
Vreau catastif întreg; căci îi trimet la
războiu, şi ei cer leafă, şi nu ştiu câte cât
să li dau şi de când; au venit 30 de ai
lui baș-beșli-aga, au fugit zece, :au rămas
douăzeci, dar ai lui Belinaşoglu baş-beşliaga, şi ai lui
Selim-aga serdengheşdii
sânt aici şi nu vreau să meargă la războiu,
vreau leafa, lor; serdengheşdiii vreau să fie
plătiţi (2). Dar eu nu vreau bani, numai,
de când sânt ei şi câte cât să li dau ce
li se cuvine pe lună, ca să ru 'scoată

mobs 86600 ră pin vruadz 205, vă pi popa
oițovre, zipa 6205 ro MC:
2Spby vă 70bs
t

înainte, acuma când avem prilej să-i trimat
şi pe dânşii după ajutor. Orz am încă

ozio ai abrobs

Gizea pă ij “Ynădzn oas 4avâya vntăum
d3y .Găszo: v!0âpn G5y Eos" dres
cr5h-

mâni şi se mântuie.
să nu Te superi că
tate cu Înălţimea, Ta;
duială: orz n'avem;

De altfel, mă rog
mă cert pe drepnu văd nicio orântrimeţi călăreţi, eu

vreau

acei

yazs, îstobs 05d0, za adri) 1 ăzhâ0es, Ei

vin

6205 zq7870%, dtp

fac pedeștri.

30,:ăoqrav Î Cer,

Epstyay

pata

20, Azov rod

iurărn.

KpiOăpt:

adu abooy E7o mai 7s) 570 Ama apa
425, Vă piy căs aaropayi) Gai tnhovr

vivovze. Amzăw 85 tva
toâa,

mai

abpt0% abs

sic zby

240psr

zei)

wpiua, cls sax Ezshâs

7

„p004p,

GAq în ăzhIoss ebyovy, Ilsti, bimhâzază: un

A50/[=q], zsti 42 sd0ă zi “pia! "E2d
7405 Ciay Saduaus Otă uptOăgn, uzi 88 eivat,
obzs Eharjda sia. Tă crpăravua astă, 6509
za vă cotiere, ppnsmsbm! ua îapis “pbvezs,

pedeştri,

aici,

tree

şi

în

Dar,

faţă
de

călăreţi,

cum

la duşman,

se

altfel,

e

păcat

atâtea cheltuieli, şi, a“ doua zi, cum

tuie

orzul,

toţi călăreţii fug.

de

mân-

Pedeştri,

prea-înălţate: Doamne, pedeștri, şi .iefteni
şi de folos! . Aici ni-am dat toată silinţa
pentru orz, şi nu e, nici 'nu e nădejde.

Oaste pedestră,

oricâtă

folos; e şi.economie,

ai trimete,

şi se

e de

face şi slujbă»

mi. Soohă vkwsze, za

ore îzopo5y

şi nici nu pot să fugă; şi e bine să mă
asculți, căci văd din ce se petrece că n'ai
cine să te ajute, şi-mi pare rău. 1000 de

vă wij-

vovw za iv vadă vă pă obs, Garzi
6)ăzo ab să papartz ayâvay Gb Esre vă
câs 6on63, za dmzodus. 1000 geuta pnăQoyze vâds

p&pz

z6pa,

fjazepa

iemuri! se cer pe zi acuma,

pe urmă şi

mai mult. Pedeştri, prea-înălţate Doamne
al mieu, pentru că aici e munte şi pentru
că e şi porunca Ta.

zapalză]vo.

Ilstods, bymhsrars um AdO5yrn, rasi 833
stiva, 6ovyb zi Gr. eivaL | zpOSTavI) 015.
[1788], Maprtov a.
Tis “Yumhdrn cas Go5hos
Kespapăs Sas.

(17]88, Mart 1.

Al Înălţimii Tale rob.
Chehaia

Sal.

Bimbaşa Bagdad încă mai stă la, Curtea
de-Argeş şi nu :are de gând să iasă; a
găsit orz destul şi pâne; cât îl silese,
nu face nicio mişcare, şi n'are de gând
să năvălească.

“O waty-uztons Maoyrarhis &rdum 14ă0 Eye
Bers sic Kobprs-yzs-"Apzlic at
orozdy vă atro03: Gpîizs wptdăpn wzdhro
2, woui” 7600 605 my Găţo, 4ay5ya. apa

zâri 09 mun, aa 839 Ege. GHozby dtă rbta70047.
(Pecete turcească pe dos.)

CCĂVIIL
Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre biruinţa lui
de la Câmpulung şi furnituri.
Prea-înălţate Doamne al mieu,
“Yonhâzară
pot Ab05yca )
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Ezaus zh Grpăzavua Tis T-
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205 Kiwmovhooyrio» sis să “Pobrahoy, Guolus
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peyodozăzn papa

Erau, hETOss: Ada

pis pună 00S%0%05s%, i, pă dmz4pt0noay
Ba ptvoahăry, Eu, mitiduânp, Exstâi) za 02

dz uâpos Eânis mart &/ahisâm“.
Ilposăzt, pază Tigy BEP)

fii 6mod sie ch Easpoy
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Evhauzpoy

uă mpoozăbsi, siduzolnaa sis Ghows al
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sri Xhoga simosserânaz Ga0d Eraus

5-

zepod mb “Tis ns sis.sd capăt 705 Di
îvyiav, dă să Gnoia uzy3dmy edpaptoziay E-

- După smerita mea închinare supusă
aduce înaintea, Înălţimii Tale de Dumnezeu

primit

cu

păzite că

am

am mers

la hachi-pachi

închinare

cele

două strălucite scrisori domneşti ale Tale
de la 23 ale lunii trecute şi de la, 28: una
pentru ştirile aducătoare de bucurie, alta
pentru cai şi zaherele şi, după strălueitaȚi poruncă, îndată am trecut în faţă şi

al prea-înălța-

ţilor Paşi, şi am înștiințat şi pe Înălţimea
Lor, cât şi pe prea-slăvitul enicer-Aga şi
„celelalte agale ale serhatului, vorbind despre
ştirile de bucurie şi biruinţile şi distrugerea ce a făcut oastea Înălţimii Tale contra
duşmanilor în partea Câmpulungului, la
Rucăr, şi de asemenea şi capetele ce au
adus şi sau trimes nemijlocit la Ţarigrad, pentru care au făcut cea mai mare
bucurie, zicând: „Slavă Domnului, ni e de

folos begul“,
Dumnezeu

şi mi-a

răspuns:

să ni fie amândorora

„să

dea

izbândă,

de oare ce şi o parte s'a arătat distrusă“.

Încă, după prea-strălucita-Ţi poruncă
pe care în cealaltă strălucită scrisoare
mi-o orânduieşti, am făcut cunoscut tuturora și pentru cei cinzeci de cai de artilerie pe care i-ai dăruit Înălţimea Ta serhatului Vidinului, pentru cari mare bucurie

1 Măsură.y
52220.
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lay pay &pyiizepa, rd 6o0y ypewotei, vai
wă Ozeoyt0m Gr mar” abrăs răc Îuspac vă
mb zshstbon. Îlpocsrt si-a vai 6 Cobh6s 7ns
peptzby astheormoutvyp, za eiyat tă vă EXOA
mai adr, ai viverat Ghoy Eos Enarhy me-

vijyra pâdas pă ză ăywBsv, pat, âo 05 re-

au arătat

ieau

sinetul; iar

care

am

acela,
sută

TOZ

Aocăpaya, vai mă E5oosy msorspsăec ris asptăzfijs adry, Gtă vă md văum Teohiut sis
zh Gaoizdy ăuzdp!, 5 Acrăpns pă adr 7

Aabo, E

mă 6zotoy Gy mă G5yobyrat vaz 0d-

d5va rpâzoy oi Eyazombdsy[res] yes, sv
6zbioy zăy toiu00xy sis şă zâotpe os atmy,

ads:

za

zpohafiyrus

mb 8 7a0vEpoya

aps ză Oscepobpnrov "Yios ras, mai Euws
vă vă pă Gooovy ră Xozpa alo ua vă
Tăpovy robs msowspi0ss obs. tă ză Evazo-

mb

ăsăpi, îmAzh

„pătate &vâdas az

rate Erarhy mevijyza
220, Addăvza wo, 8

etvat Emile 6z05 vă Eva, Exetâi 47 03y dpijoby, ză Gaoioy usyst eic mb mări 105
“Yoovs ans dă vă oral,mai aspi zobzov
03 Edemwa sie md vă md Parep abaw zpos 7
Osoepobpntov “Tos ans, Exetdiai sd Gqz05y
pă Giay Că vă Vă mechium za adză sis md
Gacezdy duzipt.

strâns

şi se
cinzeci

truzeci

ă
VODA

pentru

pe

ducă un ceas mai
şi mi-a făgăduit că
„0 va săvârşi. Încă
Tău, ceva făgăduit

Ținutul

TAză

Ta,

pe

cari

făină,

prea-

bine-voitorul mieu
Domn,
de cât am
dat şi am luat sinetul, adecă cinzeci
şi una de mii şi nouă sute şeizeci şi
cinei de ocă, am: dat eu, robul 'Tiău,
încă alte „treizeci şi şase de mii şi
patru sute optzeci și șapte ocă, şi sânt
şi sus, la 'Tosin-Aga, ca să ducă, după
banii ce luase, treizeci şi una de mii şi
trei sute douăzeci şi una ocă, care la
un loc fac o sută nouăsprezece mii şi
şapte sute şaptezeci și trei de ocă; pentru

ss &sbp.

eija Cost

Înălţimea,

grâu şi orz, după prea-strălucita poruncă
ce sa trimes
către dumnealui
Caimacamul, a
început acum, şi vine
puţin câte puţin, şi în aceste zile nădăjduiesc să vie tot şi, isprăvindu-se, îl
voiu da la hambarul împărătesc, şi să

deo za adrâ, âutous Dio rd P4V5Pw51)
mpos ră Osopobonzoy "Yvos mms. Ată ăhov
&hebpt 83) siva! rponos 605 vă im ăzd
250, Emetâă val za odâsva mpozoy 83 ărtvoby GLă vă zăpuus ăzb zby VautȚăy Tod
Brâvyiov. Aă 88 maic oapăvra iăâas dpd-

6x05

către

[cai]
cer. ei să se trimeată răpede,
pentru că. sânt de nevoie.. Iar. pentru

şi,

îndată

face
de

ce se

în

cu

la

totul

chip

chip

arăta

o
sus,

Înălțimii

Pentru

de acolo,

nu

Vidinului.

de

mai

va fi isprăvit şi acesta,

să vie

niciun

până

cu cele de

Dumnezeu păzite.

nu e

ca să le
dator,
chiar
robul
vie şi

mii

nemijlocit o voiu
de

'Tosin-iga

degrabă, cât e
în aceste zile
am avut şi eu,
(?), şi e să

lasă
lar

altă
de

să

pentru

'Tale
făină

oare

ce

luăm

din

cele

pa-

mii : de ocă de făină cedasem

banii lui Dizdar-Aga şi mi-au
cherele
pentru
primirea lor,

dat
ca

teşsă-i

depuie la hambarul împărătesc, dizda-.
rul eu aceasta le va lua, pentru că nu-l
primesc în niciun chip agalele - lăsate,
pe care l-au băgat în cetate ca hain,
precum şi înainte am arătat-o Înălţimii
Tale de Dumnezeu păzite, şi a rămas
să-mi dea banii înapoi şi să-şi 'iea,. teşcherelele.

cele o
acolo,

Pentru

sută

făina

cinzeci de

Doamne

al

mieu,

lăsată, adecă.

a-

mii

de

nu

de
e

ocă

nădejde

să fie, căci: nici nu lasă, ceia ce rămâne
la voia Înălţimii Tale a se trimete,şi

pentru aceasta n'am lăsat să nu o arăt
Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite, căci
le iau cu sila ca să se predea și acelea
la hambarul împărătesc.

Tadza

pă

ovhzâs,

mă

95 Ecn

râs “Tws-

zîpas Bzoppoooijzov “Yomhârmros stnoav 0s60sy mhsiora 47 2xysb3alu.0va.
[av]zn', Mapziov Ge.
Tis “Yueripas Bsoornpizzov “Ywnă6entos,
gA&-toros

Godhos.

Înălţimii

Acestea cu supunere, iar anii

Tale de Dumnezeu păzite fie de la Dumnezeu prea mulţi şi cu totul fericiţi.
|
(17]88, Mart 2.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite.
Prea-mic rob.

CCĂIĂ.
Cheheiaua Sali

Nicolae-Vodă

către

despre

Mavrogheni,

la

o expediţie

1788,
2 Mart,

Câineni, ajutoare turceşti şi lipsa, de orz.
“Yomscară vot AbOsyra,
To ăowvâp. 6z0d tort sic m Kobiwâyn âtă
altazobh ijorepz az Tăy zivzaot Mzaydziin uă Eocmhay ăvOpozov 4 pă
arh
Pavap6v0 Oz. âzd Krivâvn 6 &/0pbe Epoysy
a mă mânia mob zîpey, 4xi Obrs peste, cra
&uobszs, 0brs sie ră topi ue, obre sic ră
atwupă mov. ”00sy, tă vă pir zarbipătoov
ady pamă 205 6400, 05 730bs ăzorptănazy
„ai "Î Go TpOzZĂIZI patipă mos Îzpobtrâpovs ab Kovivâwn, Gr vă 7055 aparitov
ză, vă arijhows %hobs avOpibzovs, 72i &y îOde pavh Eydpbs î sis ră cwopă pas Î eis
dr msâi,
ză atvopă mobs, Vă robs Pepâcoi
Ezauzy
Gsy
wăpous,
mode
mid Osho vă
G2pal,
3
Ijozepu
sr adi, 6z65 Eozstha
77757009
vă
poptocă &zd my MzayraThiy
2/0ăs ete mă pacii îs Kotiac, mai Gr:
360. 6 0s6q uă adzb sd msi zinozy 8/05:
1 636 Mzayaarhie zăbsre eic sd Kodprs=" Apztte zopie vă Eyst vavăyay Graz. Ată
atuazobhn azi dă 265409 102 za 600
cspâswraseTlj-A7do0b pov'zatovadtâs.

(1788, Mzpsio» 6. Ilncsozt.
Tis “Vom

075
Gobhos:

war/aţtăs
Sas.

pâsrasaci

ărgahapod

azi 4 îjâen z0bs Dv 45, 747
cata 40 npdâge u9s 1b
47 6ăy 1tedpo si vă
Ezshloozy
„pibâpi mhfov
zăuous" săzto wlaucodthor /opis (2/55
-?

92"

e
“

i

o

mshioş

Bă

papi,

zpop0ioica ză

ăzopd

ci

ela

pă

“pâzazs

mb

Eztov

diasi i 47 md "Aplis za

zh

Kowzovhobrz pai Eh sis «d Ilnjzias

ăzb

însa

0Eov

Ghe adr vobâgt zaidâpt,

hotarele

la

nici

aude,

noastre,

nici la

hotarele lui. Deci, ca să nu strice raiaua locului precum au răspuns şi cei
doi pârcălabi, cu' locuitorii din Câineni,
că să-i stăpânească şi să trimetem alţi
şi,

oameni,

duşman, sau

se va arăta

de

la hotarele noastre sau la hotarele lor,
să-i *spânzure, sau şi copiii (2), şi, dacă
vrem să i-o facem, de unde au făcut
scop (2) ei, că am trimes apoi pe toţi,
ieri
afară de Bagdadli, ca să meargă
la mănăstirea Cozia, şi ce va da Dumcu acel scop s'au pornit ieri;
nezeu;
iar Bagdaali stă la Curtea-de-Argeş fără să
aibă vre-un scop. Pentru năvălire şi pentru
războiu au venit şi doi serdengheşdi-agale
din Rusciuc.
(17]88, Mart 2, Piteşti.
Al Înălţimii Tale
rob chehaie
Sali.
Acele două agale serdengheşăi din; Rus-

powg-

“pă ipszs ba sivat 80, 1) 5-

29

Prea-înălțate Doamne al mieu.
Oastea, ce am trimes la Câineni penBagdadli,
bimbaşa
tru năvălire după
arată că
şi-mi
om
cari mi-au trimes
şi şi-a
fugit
a
ul
de la Câineni duşman
se
nici
arată,
luat tunurile, şi nici se

iar ei sânt 34,

ciuc, care serii că sânt 80,

lor

ai

nu

duială
atâtea

spre

ştiu ce

dar

orzul s'a

ori

orz,

să

şi

nu

atâta

facem;

zahereă,

fără

tainuri şi

şi fae

pentru 45;

orz
şi

chiar

abia 45,

nu-mi

înţeleg

ce
scrieţi

ce

isprăvi
neorân-

scriu

de

hotărât

de-

fi

pri-

o
poate

cina, şi trimeteţi orz, căci şi de la Argeș

şi de la Câmpulung
de la mine vreau ei

şi aici la Piteşti
toţi orz, 0rz, orz

308

ptbăâpt. “Tomhâzară pi Ad03yr4, yrovhdom eîyat,
Azi eb6piorows, Guos 8ây- md 0shovy. Kai Est
ciyat i zpooraii cas.

Prea-înălţate
runea

Domn

nu-l

şi aflu, dar

al

mieu,

oriis este,

vreau.

Şi ce

va

fi po-

'Ta.

" (Pecete turcească.)

CCXĂ.
Chehaiaua, Sali către Nicolae-Vodă Mavrogheni,. despre ştirile de la Nemţi

1188,
3 Mart,

şi lipsa de provisii.

“Tunhdrazt uov Ab0&yra,
"Az6is, sic răc ztvrs pate, EvDuaay adră
ră pia vevspta mb Kobpre-vri-" Apic, ăzd

Tv Mzayrarhi) ma db rw Tltdoo, ari ab
Toy pzehobu-uza[o?] mob Mzshevăcroyov,

zpla vepâpra, ră Sia ijwspav Eyay covpovrtiiy,
6 6zios, pă adră ră ypăpuara Epyawav ele
Kobpres-vri-”Aptic, zsoapec Gpes pazpră, my
Eztzoay al că ozshyovy sie zi Yomhârt

Gas. Eic mb Kiivâym etvar zpraadar Neurtn
za Î Eduxij pac 03y a7jyav parazăvyov move

îjray vă nvăvov wai. 6ăv eigay, vol ămb ră

Tpăuuaza, zăy Neurtoy- Bre xarai6 â0s
padăy etyat al atăzes, ris Gmisc Ghsg reuumhEndey
ii Gobhoca. "Eu6c jjhOey zod

Ajzua-ăacoi

Ilmzsarm, at uă

ăvâpozos, 6

6mios

eta

elis

îzey Gri 6 &/0pbs pasi

0n-

1sy wall Dây pEvere, 0brs ră tâztă Tob tăvoyrs,

Topa 6hSzo ăhes ijâtose ai, ma0ds pă zov,
adrbs Ec vai Ey pavtpoca zi “Tinhsr
Xas val 6h&zo 605 etvat payrtezhijrua, vai 6
&vbpozds mov eivat sis Ilarion 6x05 pă îj-

zsy mtobite doyis. “Tomhdrars pi AdOsur,
âzb by Boy 6sâs6ysodz 3)a „atadezToc,
FI

Ezs6i

val sivar dd

Kiiy&m za, î6sdpq Ba:

vă râpa Euada modă val EErizvqsa adrobs
mob orâhvopat
sic rhiazobhn" dhz 6szzovy
wa GA pă Țpărzovy,

[17]88, Mapriov 7,.rb movpv6, zobs feziYnsa.
Tis “Tymâr cas Bobhos: zeyanăs

Prea- înălțate Doamne al mieu,
Aseară, la cinci ceasuri, au venit cei
trei neferi de la, Curtea-de-Argeş, de la
„Bagdadii şi de la Ciao, şi de la buluc-bașa lui
Belenaș-oglu, trei” neferi,

cari

au adus

un

scrisori - venind

de

patru

surugiu, care, cu
la

ceasuri, l-au. prins

la Înălţimea Ta. La Câineni sânt trei
sute de Nemţi, şiai noştri n'au mers
asupra lor: erau să meargă şi n'au mers,
şi din scrisorile Nemţilor vei afla orice
lucru;

sânt.şi

măcite (?),

gazete,

le-am

pe care toate,

pecetluit.

"E6aha ard yăpt cb Kovozayrivyo pzzehtobzpijhaty

atv,

dă

vă

wădo

vacahsatăs săs bz005o:c, mai răzs zobs az8y0,

un om al Agăi lipeanilor, care e la
Piteşti, şi mi-a spus că duşmanul s'a
retras şi nu se arată, nici nu se văd
tunurile lui. Acuma, văd alte ştiri şi, cum

mi-au spus, așa le arăt eu acum Înălţimii
"Tale, şi văd cum că sânt înşelăciuni, şi
omul lui e la Piteşti, care mi-a spus
astfel de . vorbe. Prea-înălţate Doamne
al mieu, de.la Român Te vei încredința

de toate
la

cu de-amănuntul,

Câineni

şi

ştie

toate;

căci şi e de
eu acum

mi le scriu.

[17]88, Mart 3, dimineaţa, i-am pornit.
Al Înălţimii Tale rob: chehaiaua

Am pus mâna, pe Constantin buluc-başa,
şi pe căpitan 'Teodose, pe cari-i am în
pază bună, ca să aflu cu de-amănuntul
trebile, şi atunci îi trimet, făcând raport

1âuvoytas saapipt vai ză mhwza. “0 Îobus-

şi despre toate, Egumenul de Argeş
Nemţi; aici se află,

ai

aortp! Epyszs si 0ă vă Adus ăzopi" 4x0bs
uavOâvo amd ză pwsvbiidta, eis săy Gpânov că
„L

Ştera: nohxâbvtxo,

am

aflat multe şi am priveghiat pe cei ce-i
trimet spre a năvăli: altele le văd şi altele

vos od "Apcbts etvat eic zobs Nsuwobs” 2zi):
Gprjonsre, îs 4a0bs 05hszs zmporopndi ad

ză DBh&yoy. To upOâp! ciuspa zehâym

tăl-

Ieri a venit

Sal.

pzacil uni zăv 4xantăy 0s06at, mode Gaiovs
sic

cale

şi-l trimet

Sahiie,

mode Em

acele

Curtea-de-Argeş,

cum

vei

afla

e la
de la

Român. Orzul acum se isprăveşte şi oaste
vine; ce să facem nu ştiu; după cum aflu
de la menziluri, în niciun loc pe cale
nau

văzut orz

să

vie de la

Piteşti,

şi

309
vea

wEpos

*

wpi0ăpt

sis Ilnzsorn, 27.
aud, Ată mă oa

03

ja

vă

Epyess

nu

ştiu

cum

să

fac.

Pentru

caii ce-mi

orânduieşti pe unii să-i trimet şi pe
alţii să-i ţin, ei de toţi sânt „15, şi sânt
mânji mici, pe cari i-am trimes la câmp
pentru că sânt fără folos şi mici şi ne„deprinşi.

6205 pă zpoorâbsTs pus-

piză vă otâo 77 papră vă mpaTiiw, ară
Da stat 15, pui sivat măzia uiupă, să daia
ză Forma sis zăây pâuzoy, Stari sivat X/pnSTa
zi urapă 410, uim Ta.
(Pecete turcească. Pe plic:) Kazz5zny Ep“1075 îÎ) pis uă ră pâpaza md Newt, 85

Pe urmă
vin cei trei cu scrisorile
Nemţilor, cum îţi face lămurire şi cu
Românul,
Mă rog să avem .întăiu poruncă şi ştire
despre serisorile Nemţilor, de și şi ei de
frica lor ce au, fac serisorile acelea, pen-

„aăs căs zăo îpariv vai pă my DBXd/o0y.
[lapzazd vă Epousy 2p570y 2poarayiy
pi. D859 asa mov Neprtăy ză Tpăuata,
,
7055 ră
da
al adr Ad Thy 19650
păuivoby aătă ră Vpămurra, Bari j40vazy
505 103 moi arpărsbuz: muzhăp Ti
spin Epooy ză 1 Ti Wonsl.

tru că au aflat că a venit multă oaste;
iar, şi.ce mincine ştie ce cursă au
ciuni |

*

„ CCĂXL.
Chehaiaua Sali către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre neregula în plata oştii.
“Vomădzară pot AbBâycn,

ur
pai

pă că G3-

vă pă ză czăhvezs, pai 6vă moi
of

vad

ev

De

w

Osopiasre pu Gio mposrzyâs: sis Mois pă
oorâtm vai zis Noise câ Vpâpow MN
es
3 ars ms mpooraţie si vă vino; Mă
mpoozâtinzs Ge vă pik zobs ââcov obrs Ex
op, Gaz zhnp6dmray Evay ua pznpvânsy 205 Xacăy movhobA-uzăa! 705 Ils)evăsoghav: vă zhy Kapă-Azzi-yă 305 Mepriiîp&yet Plyiumodob zizorss 039 pă ypăpsza mayzshâs oto/aobizs ai abrbs Ti os pin
Amzby îi Goohă pas sivat Ghoy dă că udjpăatza vai vă zotDăpt aTă wnTătous r6pa:
pă oimotpâiosts pai, tutya, 47 GE 1ssdpo zi
vă “pun: adr stya sd vlăuin 7b> orsphiiae
ov: Goa ăszox by GiâsTs, vă m5pyste G y âmă zod jăpt zous vai yu oavâst ab î
pămOnzay Zos mâra siyat 6 pijyzs 705, 42

moos vă mods ăzozpivous pai, d E/099

vă m80y009, mâss z0ds Gido /wpis

vă câs 87-

“maciiao. "Owos câpa obs? 1j5p0, obs pă
pâpnez, obzs Erin 6205 ypăzoby 089 szbpowwy' ai zobs

drlizijarra

pivaze

TpĂŢu az

Gsm ui modus sd racier. “Ouos,

âmpod Gâs 1pizo sd "OOwysă, GÂS

Ou.0s ră GosTă eiva!

sd mo6zoy

2,

”

40 ZEVs3s

016401,

ă

Gu.os covob todzawp. Mă zpizoy vă £/0 a sis 60

=d auto! zeta saosinta zobomza, iasi ţ
area Bod uă zhy odză cobs Eat vă rău,

(17]38, Mzazto» 3. Ilmsâs=n:
Tis

Tomis

Sag

€05)05

Ks/aăs

Sahâs

Piteşti,
1188,

Prea-înălţate Domn al micu,
Te uită, în două porunci: ce fel îmi porunceşti şi co fel îţi scriu ei; mai la urmă
cu aceste porunci ce să fac? Îmi porunciţi

4 Mart,

si nu li dau niciun ban, pentru că s'a
plătit o lună de bir (?) lui Hasan buluepentru Cară-Abdi-

başa lui Belenaş-oglu;

aga al lui Mihti (?)-efendi de Incboli nu-mi

scrieţi chiar nimic; cercetaţi şi la dânsul
ce vă scriu. De altfel slujba noastră e
toată pentru lefi pe lună și pentru orz;
de acelea mă îngrijesc cu acum; mă zăpăciţi şi pe mine, şi nu ştiu ce să fac:
aceasta e treaba ostașilor; ce bani li
dai, să ieai sinet din. mâna lor şi un

sinet

de

când

s'a

seris

până

când

e

luna lor, şi să mi-l trimeteţi, şi pentru
aceia şi un cont (2) cu sinetele lor
li răspundem,
ca să
iea, atunci li dau fără

la Domnia
nici nu-mi

Ta. Dar
scrii,

au
şi, dacă
împrumute
să

acum

nici cei

nici
ce-mi

să
de

nu ştiu,
scriu nu

ştiu .ce li se întâmplă; văd lucruri ciudate
şi-mi pare rău pentru neorânduială; dar,
de oare ce-Ți scriu pe şir, Te superi; ci
suma la început e prea, dar fie bun sfârşitul. La început să am în toată oastea
astfel de tefteruri turceşti, pentru că oastea
toată cu leafa lor are să vie.
[11]88, Mart 4. Piteşti.
Al Înălţimii Tale rob.

Chehaia Sali.

310

CCĂXII.
Chehaiaua
narea oștirii.

Piteşti,
1788,
"4 Mart,

Sali către Nicolae- Vodă

Mavrogheni,

“Tomârară uot Ad&[za],
l6od. 6205 or5hyo vai ză

fousizo

tă
vă
mai
w&

mă ho mb dovpt mevtăpt vă BE oTTjhets
vă Mfebpu mi wâuo, ză zm6re Eoe more
zpos z60% Gu.oc 1 Eherbie 705 uptOzpiov
atvolpâtosy z0hi) 4xi zapauahă vă p00-

măters ză,

Bari

Ep

ford, ză

Epyovrs, mai My Gu sis mdy

Prea-înălţate Domn al mieu,
lată, că trimet și tefterul oştii greceşti,

doyâpt

mb zeorp! ov, 42 liqzoby să pmytărtză 209, 47)

pevtiihta

6poţoy antdipt

despre lefile şi aprovisio-
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oaste să-mi trimeţi tefter ca să aflu ce

fac,

de când până când și cât; dar lipsa

orzului m'a supărat mult, şi rog să hotărâți

iarăși, pentru că eu întreb dacă vin poştele,
şi iată că pe cale orz nu este. Deci eu

Gray

am cusur când e zahereă şi se face cusur,
dar, dacă nu am orz, ce pot să fac?
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&tari Ey zpszm
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căci eu trebuie să scriu de ce am
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Ahmed-Aga,
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ostaşi

cari au fugit.

“Yomărară mot Adovez,
Meră ri Govhtzijy mov ai Edazualay
zpoobyjaw &vyavtpw râ Oeoppovpire . det
ns Get Bic ui Emwyav uă rijy G5etăy uov
simost mure venâpta, Glduvrds mos za mea-

mspăy sic mb yâpt mos,

0î 6zotot abzoi, ui

ză vă jzoy văttot azi mofecttăpiâes, 3 Tu
z6psaay vă 4pbbovy uE &hhoy rpâzoy
Qâ50y move, zapă, apopaatiuevot ha

zhy
zi

do, Elierozy vă &vapopiicovy, 47: că 185 ea 3zhsoy vă ăwuzapaza/0ody sie "răy
m

-/0p6v. "OBev ns Eva zotodtov &/pnazov Gzpăev, pă ză vă rpoțovy Exit parai sd xy
„ai by oby ră Gaothta5y, perpâyzas că

«1

8 Mart,

„ Prea-înălţate Domn al mieu,
Cu supunerea mea, de rob şi închinarea
până la pământ adue înaintea Înălțimii

Tale de Dumnezeu

păzite că ieri mi-au

fugit cu voia mea douăzeci şi cinci de
neferi, dându-li și teşcherele în mâna lor,
cari aceia, nefiind vrednici şi fiind fricoşi,
n'au putut ascunde altfel frica lor, decât,
scoțând înainte altele şi altele, au cerut
să se retragă, şi n'au mai voit să se îm=

potrivească dușmanului.
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la o astfel
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Şi acestea cu supunere; iar anii prea-străluciţi ai Înălţimii Tale fie dela Dumnezeu
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dupi
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fost chip; sânt să fugă şi alţii de la el,
pe cari-i ţin până

acuma

cu felurite

mij-

loace, dar la urmă vor pleca şi aceia.
Pe scrisoarea. ce o au ci la mâna lor am
pus eu, robul - “Tău, şi

mea,

pecetea

căci

mam putut face altfel. Acestea cu supunere; iar anii Măi fie do la Dumnezeu
cât mai mulţi, şi foarte fericiţi.
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au

trei zile

nevoie

se

de cele

ce urmează: să vie ani calafatul, care
e la vasele (?) de' la Giurgiu, să se tri-

meată

şapte

cântare

de

nu se va. afla la
Rusciuc,
cum
am
burghiugii, cari sânt

ghiele

lor

şi

fier,

care,

de

București, este la
auzit,
să vie
doi
la Galaţi cu bur-

celelalte

de

nevoie.

Mai

sânt de nevoie încă patru catarge, dintre
care unul să aibă în jur patru şchioape
trunehete şi să fie. în lungime treizeci şi
doi de coţi, şi celelalte trei să fie de la
trei la catarg,

care

uşor ar veni

acum

de

la Galaţi cu caicele din Isaccea, iar pentru

armarea, lor Înălţimea Ta ştie. Însă banii
să se trimeată, şi pentru cheltuieli mărunte,

cât şi pentru leafa, lor, :ca

să nu

zibo-

vească, de oarece Sali-aga n'a lăsat nici
om, nici cheltuieli, și lemnele toate şi
scândurile şi altele le-am încărcat și le-am
dus în susul Dunării,
şi li-am făcut
acolo și colibi, şi slujese, şi zi şi noapte
mă, trudesc să se mântuie cât mai degrabă,
Încă vădese Înălţimii Tale, “pentru zahe-

reaua de la, Zimnicea, că s'au primit până

acum grâu chile 424, orz chile 448; de
când am plecat din Bucureşti, grâu chile
254 şi ovăs chile 316; iar restul l-am
pus :în magazie,
şi, când voiu primi

porunca Ta
nesc;
toată
leafa

prea-strălucită,

o să-l

por-

unde voiu fi pus, roin urma
cu
graba. Zabetul Gezaerli îmi cere
trecutei luni Februar, şi mă rog

de Înălţimea Ta să orânduieşti a se trimete leafa lui pentru 20 de pedeștri şi
10 călăreţi.
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:
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Al Înălţimii Tale de Dumnezeu

prea-mic şi prea-supus rob.
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se adune, numai beșleaga spune să i se
trimeată scrisoare de la, Selim-aga de Târnova, şi să meargă să strângă oaste.
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Şi la ce . sânt orânduit robul tău voiu
urma.
|
|
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50 Baiburdlu Mehmed-Aga
.
) la Focşani « . .. ......
s
120 | 10 la 7 neferi cai
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ul.
Lui Ilie din Vâlcea 29, din cari au rămas 8, cu Ghiurgi
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la 24 de neferi cai, 21 încă, Decembre 31
400 Î 3 50 Cară-Abadi
încă
350 la 35 de neferi, cai |
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10 6 "louziins, Paza
e...
[cc
. . . ...
210 (şters din greşeală: mod Behivov zazezăy. Arznptost-Ttozavsozt, "Ip0$)
es my "Azphhtovy, pă 20: she Matov £6:6/0m mai tâtogicn 6 QesaMowunios
pă 15 . . . . . . . . ....
Î. . ... ....

27
5
1

“1

30

321
Lei

———

1100 direogiali

al murtahazilor

1219 | 360 la 36 cai

Neferi

lusuf-aga
|

asemenea

.

.

129

.

(759 la 92 pedeștri

995 | 109 Chiurd-Aga,

carendaşi Mehemed

de

la 20

ale

lui Ge101
12
10
10

825 la 100 de neferi pedeștri,cu 20 acolo J mazi-ul-evel încă . . .
104 Hristua buluebaşa de la ale Marelui Postelnie, la Sinaia, eu 1l neferi
80 ai lui Dobre căpitanul pe lângă ispravniei, 9 .

(Şters:)

80 la Ilie căpitanul, 8 cu iurugiul
cc...
. ...
80 ai lui Nicolae căpitanul de” la Oena,cu armașul Iordachi, tot la
Sinaia,

9, puşcăria

50 Iafiz-aga

....

.

.

.

..

.

arpă-emini

.

.

.

.

.

.

.

.

A

.

10

.

.

4l

450 ( 100 la 40 de neferi căliri, 40, April -) Câmpina Focşani + +
(Şters:)

148, la..18 pedeştri

1 13 | 5010 Iasan-aga
la 7 cai

| 207 la 36 pedeștri

chir până la 2
| de la : 2 ale lui Gemazi-ul-a
>
ale lui Regeb, adecă

50 Osman-aga-Mollă
412 $' 100 la 10 cai

leafă)

50

i

Mehemet-aga de Carlova, 10- cai, 52 pedeștri .
.
Meemet-aga de Cirmen 10 cai, 20 pedeştri,.
de

109

Samacov,

cai,

(l

.

.

.

.

.

.

o.

. .
l21

pedeștri

.
.
.
.
.
.
Ismail-aga de Bazargic, G4 cai, 30 pedeștri .
...
.
.
o..
.
pedeștri.
3l
Hagi-Ali de Bazargic, 21 cai,
Ali-aga de Iştiman, 32 cai, 8 pedoştri |

(Fără

44

.

tot încă la Ploești . .

| 322 la 39 pedeştri
Bairactarul

luat

au

Mart 29,

e

1170 | 50 Husein-aga, de Rasgrad,
L01
492
5855
2
leafă,
Mart 18.)

(Fără

April 2) pPloeşti .
720,.30 la 25 de cai şi 57 pedeștri j
50 Ismail-aga de Rasgrad, April 2) încău 1...
|
. . ..
1051 la 21 cai şi 102 pedeștri
| 50 Ibraim-aga de IMârşova de la Mart 6 sau April 6 U
442 la 31 de cai şi 16 pedeștri
Giaftr-aga .
.
Ai lui Osman-aga de Plevna 50 cai, 121 pedeștri, Ploeşti.
Ai lui Ali-aga de Chizame (sic) 25 cai, Gl pedeştri încă . . . . . Ai lui Mustafâ-aga de Zlada 40 cai, 15 pedeştri incă.
. . . încă
pedeștri
Ai lui Mustafă-aga de Lovcea 22 cai, 65
Ai lui Ahmed-aga de Vraţa 55 cai, 52 pedeştri încă

108

| 250 cinci agale, câte 50
300 la 30
l 1897 la 230
489 Abdil-aga de
8948 'Turnagi Ilagi
10, şi 1253

2441 3

ni lui Ibiş-aga de Rasgrad 5 baide cai câte 10
race, au luat până la Mart 10
pedeștri câte 8.30
...
Rasgrad cu 15 cai şi 35 pedeștri, Mart 0
câte
Lairactari
23
şi
50,
câte
agale,
24
Omer-aga cu
.
.
6...
Mau
neferi câte 6, dela

265

1300

Ialomiţa.

|

24 laâneferiailui | 7
Puţul

10“Ismail, Făcăeni . .
240 (şters din greşeală: ai
în April, cu 20; la
'Tesaloniceanul cu
32220.

Iorga,

„Hurmuzaki“,

XX.

Nalbantului

. .
lui Velicu căpitan. Lichireşti-Ciocăneşti, Ilfov),
sfârşitul lui Maiu a fost gonit şi s'a orânduit
15.

—

10 Pehlivan

Mustafa,

27
a

45 Daud odobașa (şters: Giatubralin)
Ofer]
„156 la 26 de meferi ai județului
|
1 Clirani |
10 Nurudi

si

322
Tpăcta

"lipoboy.

Neg: pia

33 5 "Adis 68. mod Tlozavsoriov
GO ec 10 vepepia, zpbs G
33 6 Tietatp-X.

anipozzăp

"O)rsvriae

G0 eis 10 vertpia

,

.

|

rob zadnă'ziov zahatei

22 6 “Povsriu, od "Oahsoriov p5-2 zpbs G
22 5 Lapărt-"lzpaspihu. mod Il65ov-Ilrăprj

6potws

22 6 Ilozdodovs rod Kozartavtov uoiws.
—22 6 "lapaylu:ns zijs Kptâzias ucis
ae

.

121 [ 30 5. (alb) îziozirns 05 valyi ris eenetas |
N 90.90 sis 11 vezspia astobs, zpăs 8.30
|
165 705 R ovoravriy. "Avyparztiorr), 'Ohrâwrio, sic rd mîhoe Magpr., 2tezs50yjoa» 10
240 rod Spsrzov, z05 Mapyapirn Iloh455.,
Er eis: my "Ampid to), 6. [Stas
Raczoptavbs uă 20, 'Avoorăons . e sa e a o...
. .

Ay

Ec

ntz

|

mis

Ebyevelas

mov, diyws

30

..

dovpi

6 Tizmphdpoyhovs pă 39 aâda,
pauzăpidec, 100. aortă:

,

.

i

Ce

ea.

10
150

.

Ce...

25 retose, iz

Mziov 7.25 zat-l
„

789 6 Rapă-Meuns coMorpans pă 31 aâdda, 43 [acte], &uoios

e e

705 6 Xzoiu-ăyăc avhorpans ut. 25 mafia, 40 metode 6uotws . . . e.
180 5 Xapit-Msemăr zovhobz. pă 25 aphe:0; Matov 3. .
„8549 6 Tţobpa-Tobpyac (4-Mesusr-ăyăs uă 10 ăyâdes npbs-50, 0sra. mai-

pazrăpiSss mpbs 10 mai 491 veto
Bode

20

- | îmă lavovapiov 8.

450 sis 45 venspra maâăda

874 sis 106 zsţobc
|
82 zo5 .ăpyovroc Kon:qv&pq “Pouavo, pă Nove
121

12

zoârrla,

50 6 Kap&-Movorapăâs zoh466.-ăyaciljs, Cantene li
205 zadhzlav.
240 sic 24 vevtpta ada...
330 | 50 6 Mesusr-ăyâs popzerrphie |:
„1
280 ste. 28 vepepra mifiăda .
ji
|
50 6 "A-/uâr-ăyăc, a movhobrzaor;s )
60 Erspov 2 zovhobzaotâs

1430

34

apbs 6, az

Matoo s,

.

.

157 6 Sah) zovhobu. wă 22 verâpa apbs 6, 'lovhtov +. Moda

Bhidoza..

06
16
07
26
515
23

„i

a

. ! 705 445), ab “Ang. 10, vă rods /80odv 2dvadră, d
51 5 Movorâv-âyăe
182 eic 30 verăpa ps G] &me:54, 6c0v 1jzovy sis Kepzăvhobyyt, Shoyapidan
40 6 XSovhstudvns âză „Kadoys sp&u ună D vază pa zpos. 0...
cc. .

38

„T-sMt- îpuâvm.
100 6 “Isus Ileăryâcoyhobs
G ! 205 AXÂMhUl0D e a. i...
- 366 sic Gl vepâpă zov, zpbs
235 zo5 “Păânvhov vaaszăy, ăxd Bobhzia, zoă sis tv lazieny Moverţtho.
4020 sic 18 &yă3ss rod Ilâtosov, 6z05 cet
Adobazoo, , pă yseâpua poiăho, Oieyes pa Gă GYONIL e e o ee o ea...
.
9

50 6 Siti

“Ousp-yăs * Găhrniiste “ Tavovagico 271: -k

ţ

),

|

420 ( 370 sis 87 verspra mafia 85, Abyobsrov G- - JI: Nipzophodrit
50' 6 Tîs codes 05%05y-Novbsstas, “benpoozp. x”,a
Ea m sic 85 vepspra zabda
„350
100 4
-.-

a.

"

00
38
36
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Ilfov.

Lei

".

Neferi

33" Ali! odabaşa 'de Ciocăneşti
aia
60 la, 10 neferi câte G
N
:
„Olteniţa
de”
'bairactar
33 Gezatr-hagi,:
60 la: 10 neferi
2 Rustem din Obileşti - cu? câte G - 92 Saraciu-lbrahim de la Podal- Pitarului tot aşa
- 2 Bacă-oglu de Copăceni” tot aşa
.
*
- 22-Ibraim de Creaţa tot'aşa Să
Olteniţei
-haznelei
epistatul
(alb),
30
1
15

1 90.90 la “11 neferi- pedeştri, câte: 8.30.

.

Sa

cei vechi ai judeţului

a.
A:

12

-. j

10 .
Ai lui Constantin de Agrafa, Olteniţa; la sfârşitul lui Mart,:sau scos

-165

în April, - Costa de
-240- Ai lui Sfetcu, ai lui Mărgărit poleovnicul; îiîncă
ae
o Castoria eu "20, Anastase . . +

30

Dăâmbo.vi ţaa

,

A 280 la:28 de nsferi cai î..

ua

-450 la-45 de neferi cai:

4

-

Tot ai dumisale, “fără: “leafă

Piteşti

o

-121
+

ERE

| de la anuar

”

A 87%-la“106 pedeștri”
82 Ai dumisale Căminarului” Roman, eu leată

ze
îi

E

Se

Îi

m
- 50. :Amed- -aga,- întâiu bulucbaşa | |
II
RIDE
--başi
buluc
-] 60 alţi, 2

et

eee

. .

i.

*

8 - şî:

ei

sii
25]

tot aşa.
189: Cară-Memi de, Silistra cu 31 de cai, 43 [pedeștri]
cu 25: cai, 40

“2 1705. Tasiim-aiza, de Silistra

.

ss...

ae la Maiu 3,
.

'Tichirlăun-oglu* cu" 39 “Cai, 25 peteşri
mactării; 100 el însuşi

9
„Gt

„50 Cară-Mustafă; polcor nic-aga; zabet ) al “judeţului .

„240 la 24 neferi cai
„330, | 50 Mehmet-ajza de Driel

- - -

de pedeştri - tot aşa

.
8.
"180 Hafiz-Meemet bulucbâşa eu 25 câte: -6, Maiu
câte
tari
câte 50, zece bairac
8549 Giură-“Turiagi-Mecmet aşa. cu'10 .agale
. cc...
Gu...
Main
dela
6,
-10- şi-:491 peferi, câte
a...
Iulie 18.. Mazlah
“Va ileni - BT Sal Pulnebaşa, ecu 22 noferi câte 6,
e
E
„Vasea.
EI
Vab judeţului, de la April 10, 5să li se dea prin
51: Mustan-aga - : +
Câmpulung, saa socotit
-180: Cu--30 pedeştri câte 6] -acestea,căci, cât erau la
6...
„40 Suleiman de -la Călugăreni, cu 5 neferi, câte
e Da

a

“eleorman.

100 Ismail Belinaşoglu
360

la GL de neferi

ai lui, câte G

J

ai judeţului

..

cm...
235 Ai Radului căpitan de la Vâlcea pe lângă zabet
“Muscel.

i

feri cai, cari şi pentru“ agarlăe

[50

50"

Sari-Omer-aga, dalchiligiu- 1; Ianuar 27)
Ged- -aga Uzin-Husein,

290 la 35 de „neferi

ai

?

“vi

* 1 Soldat

de avang atăa,

menit. iertat.

15 cu ne..

oo...

- i

420 1 310 la 37 de neferi cai 35, August 6
“100

as

trimes la - August

la 18'agale ai lui Bozoglu, “care Sau

4020

Februar

.
IEI

30

-]

cu:

Câmpulung

Li:
...
încă
”

0710

A

|
36

E
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Fgâsta

Negtpta

350 6 tovpmovvyis Movsrapăs alvzacns Gă 50 vsptp., ăpzadtai

119

ro

ci:

835 | 400 is 40 vepâpra zabăha

| Ea

85 sis 10 zstobs mpos 7 pă 15 ypâota,
“PăGovhov pazstăvo» ad AS
. e.
Aâpzpov movhobizasn pă 7dy mlynao
Behoapiov ut mby 6'ov Ilocridyitov . e

xâpte
1 . . . . . . ....
e e e. . . . . rc...
a . . . . . . . . ..

a

Add a
O
e
e
QC

ci
o
ci

ct
o
ci

că
e
ci:

3
e
Cc:

240
165
Awmrptov Edpsvei) . e...
. . .. . . . ....
240
"Aavaolov z0d456y., tobvhEp-ățai +. 1...
.. ...
240
Biomăpn “Pootrov
. . |...
. . . . .. . ...
127
127
"lwzyyizta rbepyz5o8ahi, 2645400, —"loăyyns Ilyâavos. sis zây Măgrioy
240
toGiyyov povortovziod, mod ăpyoyzos "AŢI . . ..
.. ..
127 rod Kovorawrivov ăpybpouaotpirn, mob movyovpâaţă . .
i.
165 z0d Ltofâyov povorţoorhi) mtsonert]
e 1...
. . . . ....
| 50 5 zlpyothov Sovisiuăy-ăyăs, ză 6 Tttu-iyip Ews 6 “Pertăzs)

575) ab Mapriov 3
90 ic 9 zaâăha zod Ttehezi-âptvân fovortovz)i)

453]

|

313 sis 38 zetobs
518 5 Ilpafuvyeh3) "Izpayiu-ipăs, pă 32 vada vai 18 mstobs, Mapriov (.

349 5 G.5w)ij SayivAputr-rtmobons pă 20 mafia, 12 zetobs, Mapriov tă.
528 | 50 5 Xstvrobyrţs- A-/păr-ăyâc pacofarI) dsr Todotpal od Ilose |
188

elis 43 pasa

mai 7 sstobs

Mapr.

13

596 6 ztovinz3) 'Aptr-zaipaură p-irțâs pă G4a6., 59 zetobe, Mapr. 46 — 256
2346
300 3t aâyâSss pă dy ovdivorpad?) Dovheipdv-ăyăy, ad Mape. 29 l
:

(2046

șieic 165

vepâpia za6iha

mai 48

astobe

51
15
30
20
30
30
15
15
30
15
20
48
5l
33
5l
66
219

171,30 sis 13 [vepspta] pa5ă)a, 5 metode mob mbavrhî) 'Amzovhây-ăyă sis
(Şters:)

(ps 6)

mby ăyoBsy "Apr pânwzhiy, Azptloo e
|
. . . . . ..
452,60, 5 *0opâv-ăyaoî, Movsrâv-ăryăe, uă 32 afă. mai 10 2stobs,
Geop. 12,
cc...
. . .. . ... .. ..

450 6 O0ăţo5y-0opăvwns movorovzhijs pă 42 zafăda, "Amprhtov (i, sis răy
zivaaomy, Matov 13 ui 21, — Dot, e...
cc...
523

6 Mepijs-ăyâs

avh)vorprhis

pă 44 metode zai 21 vafădo, "Azpthtov 7"

6 Mseuâr-ăyăâs X.—Oyhobs matepletnie pă 80 mafia mai 12 zstoba, PAmprilov [. e... . . . . . .. . . .... «
168 5 GeMjAzuzons mod 'AMj-zasă, Xaoăy-ăyăs, uă 24 vs. ps 6, loovioo ,
280 5 rtpvo6a)3) "epaipurs-ârăe zod Robpât-Azrij pă 40 vevtpta, mpbs
6, loohtov 0...
si...
1. . . . . . .. .. . ....
5600 5 matosphi] AusT-ățăs za "lapa/in-âyăs u.ă 80 zovrezrţides, zpâs G
cic mobs 6bo, "IpoNov 16. |.
. |... . ... |

19
43
43
62

449

43
25

4l

350 5 *Outp-âyăs zavseplua]is uă 50, zpâs6 , "Lovaioo 30...
“A prlsat.
50. 5 Mesuâz
026

|

Alzav-ăyaaijs

420 sis 42 vezâpra zabăda

e Irsozt,
Tlizzoct

.

cc.

. . . . . ..

62

156 sic 19 zetobs
42 ră mob Kapă-A23, 6x05 erp.
e o...
.. . ...
50 6 ?loobp zatparsăp ospâswyeoziis, Psopovapiov 10

815 | 600 sis 60 vezâpta pafăda

| îm

o...

83

165 sis 20 zstobs
400 (

50 6 Meenâr-ăyâs vtovppofhijs 205 TQadnpzsij-taâs, bsvp. 20) zu

350 sic 85 vezânta pai)
50 65 zizbria "A-/psr-ayâs. (Pevpovaţiov 25 | 2
910 |
860 ei 20 vspipta mafăha mai 80 metode
.

36

Neferi

Lei

350 Mustafă bimbaşa de Giurgiu pentru 50 de neferi, arpalâc)
încă
835 3 400 la 40 de neferi cai
85 la 60 pedeștri câte 7 cu 15 groși, dar
.....
cc...
. . .
căpitan din Dolj
Radului
ai
119
.....
ec...
e
bimbaşa
cu
bulucbaşa
240 ai lui Lambru
165 ai lui Velisarie cu al doilea Postelnie
...
. . . .. ... .....
240 ai lui Dumitru din Adrianopol
240 ai lui Atanasie poleovnic, ghiultr-aga
121 ai Vistierului Roset
197 ai lui Ioniţă de Cernavoda, s'a gonit — loan logdan, în Mart. «
ai lui Giovan

240

de Rusciuc,

al dumisale

.

Aga

.

.

.

.

.

.

5
15

30
20
30
30
15
15
30
15
20

.

127 ai lui Constantin de Arghiroeastro, buhurdangiul ... . . . . .
s - . . . . .. .... ...
165 ai: lui Giovan de Rusciuc, ceşmegiu
Gemazi-ul-achir până la )
G
la
de
Burgas,
de
| 50 Suleiman-aga
3
„_- Regeb, adecă de la Mart
453
90 la 9 cai ai lui Celebi-efendi de Rusciuc

.

48

313 la 38 de pedeștri
"518 Ibrahim-aga de Provadia cu 32 cai și 18 călări, Mart 7

349 Şahin-Ahmed-ceauşde Vidin cu 20 cai, 12 pedeștri, Mart 14.
|
alui,
538 ! 50 Seidungă- Ahmed-aga. de Rasova de la Silistra) ai Postelnie
Mart 13
488 la 483 cai şi 7 pedeştri

27, aici
306 Ahmet-bairactar-aga de la Chizanlic cu6 cai, 59 ped., Mart
f

2346

E
(Şters:)

300

şase agale

cu Suleiman-aga

de Silistra, de la Mart

29

!

219

1 2046 la 165 neferi călări şi 48 pedeştri

Chizanlie, la cel
171,30 la, 13 [neferi] cai, 5 pedeştri ai lui Abdulah-aga de
. .....
..
.
<
i
de mai sus Ahmed de Chizanlic, April
Fepedeștri,
10
şi
cu 82 cai
Mustan-aga,
452,60, Osman-aga,
...
d...
e
. . .. ....
. .
bruar 19...

bimbaşa,
(Câte 6.) 450 Uzun-Osman de Uschiub cu 42 cai, April 7, la

19
43

Maiu 18

...
..........
şi 21,— Focşani . . cc...
April 3...
523 Memiş-aga de Silistra cu 44 pedeștri şi 21 călări,
cai şi 12 pedeștri,
449 Meemet-aga, Hagi-oglu de Bazargic cu 30
.. ..
e.
ee
... eee
April 7...
lunie 30 .
6,
câte
neferi,
24
cu
168 delibaşa lui Ali-Paşa, Ilasan-aga,
6,
280

Ismail-aga

de Târnova

al lui Chiurd-Abdi

cu 40

ncferi,

câte

|... ... .. .
|. .
.... oo
lunie 30...
tufeceii, câte 6 la
de
80
560 Ahmed-aga de Cesareia şi Ibrahim-aga cu
cc... cc...
cei doi, Iulie 16...
Iulie 30 . ..
350 Omer-aga de Panderma cu 50, câte 6,
Argeş.

| 50 Meemet Lipan-aga |

626 Î 420 la 42 neferi cai
(156 la 19 pedeştri

- cc...
49 ai lui Cară-Al), care a înebunit.
.
50 Isuf bairactar serdengheşdi, Februar 10)
..
încă .
315 | 600 la 60 neferi călări

165 la 20 pedeștri
ar 2)
50 Mehmet-aga de Giurgiu al lui Ciadârgi-zadă, Febru

|

400

| 350 la 35 neferi

910

|

50 Plavcea-Ahmet-aga,

Februar

25

1 860 la 20 neferi cai şi 80 pedeştri
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1394 beşliaga, adecă: 164 el însuşi, 45 odabaşa,
50 neferi câte 7, 28 la doi zabeţi, 220

15 bairactarul, 350 la
la 22 neferi cai, 212

58 la
la 33 pedeştri, 42 alţi 8 zabeţi, 200 alţi 20 neferi călări,
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7 pedeştri — la 4 judeţe . . - . o... . cc.
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neferi
60 la 6
85 Emir-Osman tuiungibaşa, adecă: 25 el însuşi,
.
goniţi
_— Mart 7 an venit alţi 4 în locul lor şi accia a fost
Osman şi
100
adecă:
dert,
Calean
la
1018 Albanesii doi buluebaşi de
pedeștri câte 8,30,
Sali, 530 la 53 neferi cai cu 3, 388 la 47
la, Prahova, celalt
i
pedeștr
20
la Februar 9. — Osman cu 30 cai,
.
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sc...
„la Focşani cu toţi caii
el însuşi
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adecă:
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e... .
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10 topeibaşa emir .:... ...
27 ciadârgibaşa
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eee

720 la 73 cai, 18
de la Văcăreşti, adecă: 50- el însuşi,
99-a 12 pedeștri,
15,
la
&l
1, 7 la 3,4 la 5, 3 la.7,

cei de mai sus ai lui
de la 15 Februar,— Piteşti. (Şters 2) Dela,
20 de cai, la bulucbaşa:
Pelin-aga sau desfăcut şi la Piteşti
Bosniag-Ahmed bulucbaşa,
Husein şi 40 de cai şi pedeştri la
e...
Mat Leo........ ee
Februar 12, adecă 50 el, 100 la
579 Mehemed de Carlovăţ, serdengheşdi,

10 cai, 429 la 52 pedeştri
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Februar 12, 50 el, 100 la 10 eai, 165
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1020 Soitari Hagi-Ali delibaşa, de la

adecă: 50 el

rad, de la Februar
215 Ilagi-Merolu Meemet-aga de Rasg
tri, a luat de la beşliel însuşi, 60 la 6 cai, 165 la 20 pedeș
. ...
aa 270
990 la
i,
însuş
uar 28, adecă: 50 el
1040 Gerah-Ibrahim ciapiil-aga; Febr
..
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,
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960 la 96 cai, 4170 la 57 pedeştri, 10
...
..
. ...
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lui
al
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35,
cu
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.....
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'31
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c
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7, i-a dat beşliaga 150. — Craiova
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..
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e
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Prahora
17,—
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o
cai,— Craiova «e o
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79 Husein-paşa
220 la 22 eai

|
7G9'3

Ei
80

] dela & alelui Gemazi-ul-achir pânlaă 4 ale )
| lui Regeb, adecă 31 Mart, au luat 12 delii,

| 470 la, 57 pedeștri]

Iulie 16

|

o

|

la 80 de neferi
1050 100. Silihdar-aga. Ciolac-Osman de la, Mart 6, 950
..
e cc...
30.
April
călări, 15 Mart 80, 22 cu Sarim-aga,
de elgra ! de la Mart 18. — Prahova
210 ! 220 Oe

102

„Ade la Mart 20 la baş-aga,|
| 50 'Techeli Osman-aga
50.— Focşani |
1 600la 60 neferi călări, 15 încă | la 22 au rămas

GI

a, . de la Mart 92, 120 la 26
710: 50 Ghiurgi Suleiman-aga. 'Peptil-ag
26 incă din April |, Gea
- neferi cai, 6 Mart, 30, 20 Mart, 25,
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-1110 0
650

96

|

4

de la Mat 28 . - - - e

82

sai d AL Hoeeiraga de pom e ) ae 1 Mart 23. — Focşani . +
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30 din April 21, de la.
10,
19, 70. April 2, 25 încă din April
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April
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din

.

25.
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“tarul, 1545 la 39 neferi câte 15, neferi
.
i-a luat acolo, 19 încă au
încă April 10, 6 April 14, 6 încă ce
105
e
e
venit, Maiu 2. ..:.: e
.
lui.
ai
430 la: cei 43 de neferi
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825 la 100 neferi câte 8,30, la. 10

5080

la 508 neferi cai, câte 10

550 ai lui
150 ai lui. Megie-Husein-asa bimbaşa,
IE
375 neferi
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50, 3750
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Piteşti, Argeş, de
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150 la 3 bairac-agale Emâr-oglu Musia.ă, Ibiş-aga
şi Ibrahim-aga de 'Turtucaia, de ln April 15
1299 | _

Foesani

| 550 la 58 călări

569 la 52 pedeștri, 7 la: Emâr-oglu, April 18
A
| 50 Bechir-aga din Moldova, de la April 17, ziua a doua

jp'

1700 la 70 de neferi cai, Piteşti, câte 6

=]
S 1

::

câte 6.
:220 Iselam-aga 50, şi 17 neferi câte 10, Moldova, în Piteşti,
:
50 Meemet-beiu, fiul lui Silihdar-aga, April L?
-

200 (oo

j Piteşti

1170 la 8 neferi cai şi 26 pedeştri câte 6
[uscin-aga

. 600

delibaşa. de Chiol

al

aga cu 55 neferi cai, April 28...

|

câte 6.).

.

| Poeţani +

ot

Piteşti, câte 6.
150 adeci, Ciaprazli-Ali-aga cu 10 neferi, April 17,
os
1
pi
29.
50 Bairam bulucbaşa, April
290

(Poeşani

130

Li

-lui Alexandru-Vodă

.

«o...
dalehiligisi Ă

cc.

şi G7 pedeștri, 8 agale
1533 Topal-oglu Ali-aga Chizilgiali cu 83 cai
câte 50 lei, de la April 23, — Piteşti, câte 6.
câte 6 şi 80 câte 5, el însuşi 100
(Piteşti) 1852 Sivri-Isar-oglu pbimbaşa cu 207
320

(Târgo-

20

vişte.)

lei, Mau
Cumbarasi

Lee
,
ca
1
a.
ar
Hagi-Husein de Vidin cu 45 câte6, Maiu

Cum aragi-başa,

8

90

as cu 15 câte 6, Maiu 8
(Săcuieni.) 105 Hagi-Meemed de Arabâ-Burg
-Isar, cu 30 pedeştri şi 22 cai, Maiu
(Siicuieni.) 260 Meemet-aga de Stambul, Cavac
a...
.....,câte5
|
cai, luniel,
0
ii,
cu 16 neferi, Maiu
(Muscel.) 177 Ahmed-aga Ghiumuş-Parmăc
.
..
G tuiungii la el,câte 10 încă . . . . cc
ri, !
Osman-aga de Silistra, cu 32 cai, 8 pedeşt
(Serden- |
di
ngheş
serde
de la Maiu 8 a ajuns
&heşăi.) |
5, Maiu 27. . . e
buluebaşa de Seutari cu 30 neferi câte
Hasan
180
(Auscel.)
cu 20 neferi câte 5, Maiu 97,
(Muscel.) 120 Husein bulucbaşa. Albanesul
dalchiligi-aga, cu 39 câte 5, lunie
(Sicuieni.) 210 Cară-Meemet de Filipopol,
lui Suleiman-Paşa cu 25 neferi, câte G, lunie
(Săcuieni.) 150 Hagi-Chenan delibaşă al
câte 6, de la lunie 3, Arap. :
(Muscel.) 240 Haşi-Bileli cu 40 neferi
pru cu 26 neferi, Junie 4 . . . . . .
(Săcuieni.) 180 Ahmet-aga, din Vezir-Chio
, lunie 4
50 Zeinet buluebaşa albanes cu 7 neferi
(Muscel.)
|
a cu 43 cai,
(Câmpu- j 638 câre-serdarul Ibrahim-ag
Pa
GA pedeștri, Maia 28
lung.) |
lulie 23,
ra,
cu 15 câte 6, Maiu 1, la Silist
(Focşani.) 356 Iagi Isuf-aga de Erzerum
acolo alţi 36 şi începutul lunii
cu 30 neferi câte 5, Iunie 8 e...
(Săcuieni.) 180 Rahtivan Meemet-aga
—, lunie 20, al Silihdarului
Ibrahim-aga Nieboglu cu li neferi câte
Iulie 39, Sexal 7. . .
lei,
G
102 câte
(Muscel.) 862 Uzun-Osman-aga cu neferi
35 neferi câte 6, Iulie 83
cu
al lui Selim-Paşa,
(Văleni.) ' 245 Musa-aga baş-bairactar
!
Iunie 29
6,
cu 30 neferi câte
(Câmpu- [210 Suleiman-aga de Rahova
29
30 neferi câte 6, lunie
lung.) 1210 Gheghen-Osman-aga cu
încă
cu 33 câte —, Iulie 10, 15 la 17, S
r,
(Focşani.) 250 Ismail-aga câre-serda
.
eee..
la 21
a bairactar cu 10
(Câmpu- j210 Chiurt-aga ruda lui: Ramim
”
neferi câte —, Iunie 11, 20 încă la 16
lung.) |
..
i, lulie l3,câteG. ..
120 Tusun-aga de Amangiă cu 15 nefer
(Argeş.)
.
6,lulie l+.
8%

Ilamţi-aga

de Anatolia

al

Silihdarului,

cu 12 câte

1$
lui Ghiuroglu cu 66 neferi câte 6, Iulie
466 Isuf clehaiaua
(Argeş.)
1
i
cbaş
10 bulu
[3150 Sali, bimbaşa al Albanesilor, cu
(Câmpo

pina.)

|

câte 50 şi 500 neferi câte 6, Iulie 22

52200. Iorga, „Hurmuzaki“,

XĂ.

Dă

„48
18
4l
31
21
33
21
41
36
108
52
31
12103
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Neqtpia

Fpăata

(“Aprtss.) 350 6 Movozapă-ayăs amizovrăods pă 50 vepspta, Abynborov 2
60 5
5
5
6
5

Movorară-ăyăs cehanzMs, baziens 76 eonpapijăy pă 15 ps 3 e
ouysțaurăpns 0ă Iezijp-zacă, Sepi Outp, ăză tă” Dnhyurts, Abyob. 46
"ovare Gâvvhis uă 30 veptpra apbs 6,. Ssatepuâplo AS,
aaprăy-âgaais pă 40 vap. apbe G; sari. 10,7 Et zij 4...
e.
matzovrhod Meyutr-ăyăs pă 20 vep. maââa, 'Oaroploo 8. . . .

m0oyaÎ 4 'Lohăp!

mniozirăn
p
ph uă 35 “âprtia
(

"Ert

(Posăvw.)

240 Tod dpontoe

(Pogăw.)
(Şters:
boţ.)

142
197

(Şters:)

135

244
240
240
380
(Pod. ) 1442
(Şters:) „ 105

Bovzovptort

aaa,4,

a.

zis apwhodag rob ăp:povzos "Aya Novooarzti) (şters), “Păhos zovhob7.

oi zovpszrtioss vai Cshijmăss, sis my 'Azpih). 10 ,
105 Tep Somtahij rod Xpy. Iloozsh.: Korn, 83:6/07
.

Îî

.

cc...

30
30
30
44
202

5 ovhobz..

ăzb

|.

[irsort

„ . .
15

uă 7dY Paterp zl vadO/PĂTII ps

1 Yadvn

oi Mozâvot ab mhy miam).

îs...

....

oi mod ăp:povros Xzadipn 4ai îiopawcos “Apa, —

e e 1...

ni oovpovrtâsc za Gstmraior dmb
705 zoMrofvizov

80

a...

Toozabăab

oi adr. roztiiăss , e e...

5
6
5
5
5
6
5
5
5

30
17

ră vs. câ Ilapaorevă, ăyOpuzot, etc zăv 'Azpih. —,

rod L'sopyn tombanpzhii, 705 Koooct,

oi 17 awsctijâsc

41

yptortavoi.

705 Aouavră mohzoâyrov, — Ilovtaio . . . . mod Psopym tâpsvshij mod ăppovros Kapxpion, — Rum

ami 285009

5l
16

"Dar. 12,— Podu.

Iloorshizov Koorărn Qoâwphs zohobz. 6770. sis 7dy
AzpihA. 15, 20-vsptpta e e i i...
. . ...
mod ăpxovros Msyăhov Kop.ijov Tens zoohobi. bo,
..
105 Ilaprowsvă zovhobz. tei rod dpy0vros Tloatedvizov Koorăym, ăzb rod
Kowjoov oxa0., 30 )5ti (sic), zăro, sis by râzov zod Ilopzovsvă,
23topto0m 5 Koborae uă 22 ver., 'lov). 20, ve. 20 ?lovăiov 20, Tlpă/.
rod ăpy. Tlay. orrprăst, Kooras zovhobr., sis zby "Arpay ttezeb0q02y,
Ilpăy. Bă "Ampi. , . c . . . . . |.
. . . ... ..
mod Ilirăpt Ssozăvyov Ilscpos noăâuzos, ste rby PAzpi. 20 . .

uă robe &ulsy—,
127
393
10
180
15
22
142
5
225
299
232
161
153
155
159
155
211

. . . e

aobytovirțizzon,

.

...

..

ră: râzi sis [lersazt a...
—

Îlrsort

.

-:.

.

»

d

msarţis Tod msouă ,
|...
... ... oa.
.
Ilscpoc zodrsâwuos, Matoo 5....
o...
.
Ltobpzos zovpsrstijaaons ris Ioyâzystas, Matov ta. — Dotin 'Avrowms zovhobrzaons pă 15 vaida apbs Gai 24 mstobs zpbs D Ttazpatdijs zovhob. uă 26 vspsp. apăs 6,'lovhiob 18,— Bade (şters)
Ilsrros mohzoty. pă 11 astods, 13 uabâha, lovhtov 25,— Kiuztwa
ziipn moohobz. etaobons uă 25 vsp5p.,?lovhiov 18, — Bad .
Ilzpaorsoăs Nrzshazos pă 25 vep., 'lovhiov 18, — Baden . .
Ilsipac mod ăpyovros Kapwapăcn pă 10, lov. a... . . .

5 dăros mavhobazaans pă 24 maia pat 20 zsţobs, Abyobarov ta.

Tposta

35 Awmpsort Xovosty-âyăs zâo/oâăp.
3 5 Imuvizta Movorapăs Ttooâăp.
35 05âz Nip5ao)., ) 'loă zţo403ăp.
A05&p

3 5 Liobpytoioy, X.
140 pă ză ysusvărja
ăzb Azzeufplov
" ozădats vă 'u-hy

705 d. Ilsyip-aucă.

Msptr-ăyăs 10053."
_
|
zpâs vpsoma 10 5 ets zhy uijyay: 7obs '2â6On axd iv Biortagiay
ty” 2ws "lavovapiov ip, 0'ztvss 5/0by vă puhăzovy sis zzic sipruttvats
mspăoowy osrsp)iîss ză ij Tipa zpos ră Xoriy val Ilsyâsptl.

: Unele cifre şterse din greșeală.

339

Loi
(Argeş.)

Neferi

51
16

e...
350 Mustafâ-aga de Baiburt cu 50 neferi, August 2
G0 Mustafi-aga de Salonic, zabet al firarilor (desertorilor), cu 15 câte 3
Sangiactarul lui Bechir-Paşa, Şerif-Omer de la 14 Zilhigt, August 17
Ismail-aga de Vidin cu 80 neferi câte 6, Septembre 16. .

47

Caftan-aga, cu 40 neferi câte 6, Septembre 10, 7 încă la2

Mehmet-aga de Baiburt cu 20 neferi cai, Octombre 8. . . . Islar bairaetar de Bosna cu 35 cai de harţă, Octombre 12. — Focşani .
Încă

la

(Pocşani.) 240 ai dumisale Postelnicului

(Şters:)

al

'Thodori bulucbaşa,

Costachi

....

piei, la April 16, 20 neferi.

(Foeşani.)

.

creştini.

Bucureşti

Spătă-

30

-

... .
142 al dumisale Marele Comis lani bulucbaga
Postelnicului Costachi,
dumisale
al
încă
197 al lui Paraschevă buluebaşa
în locul lui Paras(2);
jos
30,
„de la ai Comisului Spătăriei,
20, Prahova
Iulie
chevă s'a orânduit Costa cu 22 neferi,
secretar, Costa buluebaşa la Aga, s'au
185 al dumisale Păharnicul
...
cheltuit (?), Prahova, în April

17

....
... .
.
240 lui Diamandi poleovnicul, — Buzău Câmpina
Cămăraşului,
dumisale
al
Adrianopol,
din
240 lui Gheorghe
î.
380 ai breslei dumisale Aga Nusostathi Rali bulucbaşa -

30
30
44

tufeceii

şi delii,

la April IA...

......

.
.

202

.

165 al lui Gheorghe Sofiali, al dumisale Postelnicul Costachi, s "a gonit
bulucbaşa, şi s'au dat neferii lui Paraschevă, oamenii, în April
.
î..
.
cu cei de mai sus, 30
..
127 lui Gheorghe din Eschi-Zagora al Olucerului "Golescu

(Şters:)

393 topeiii de acolo . . .-.

. . .

î.

..

....

30

|

244 al Pitarului Şerban, Petru polcovnicul, la April 20.

(Foeşani.) 1442

80

30
15

4l

.

16
180
15
22
142
„5
25
290

ai dumisale Spătarului şi ai " aumisale Aggăi,i, Piteşti o...
cei 17 iemeegii de la galion cu reizul și calafatul câte 15
.
..
Moecani, de la bimbaşa . . .. . .
Ce...
Piteşti
la
tunuri,
surugiii şi vizitiii de la
.
poleovnicului suiulgi-bașa, Piteşti .
.
Deogiul cogmelei «ne
.
..
Petru polcornicul, Maiu 6 . »
...
Focşani
Jureu tufecci-başa al Moldovei, ]Maiu u,

3
17
2
5
19
1
4l
5l

161
153
155
169

Geaprazli bulucbaşa cu 26 neferi câte 6, Lulie 18, Văleni
..
Petcu poleovnicul cu Îl pedeștri, 18 cai, Iulie 25, Câmpina
.
Ibir bulucbaşa ceauş cu 25 neferi, lulie 18, Văleni .
-.
.
.
.
.
Văleni
18,
Iulie
25,
cu
Paraschevă Nicolae

26
25
20
20

165

Piras

.

40

d...
939 Anton bulucbaşa cu 15 cai câte G şi 24 pedeștri câte

211

al dumisale

Ozimiiraşul

Giurgiu, Magi Mehmet-aga ciohodar

Li

. ...

Iulie 1...

Zoto bulucbaşa cu 24 cai şi 20 pedeștri, August

35 Lichireşti Iuscin-aga ciohodar
35 Zimnicea Mustafă ciohodar
35 Odaia Nicopolei, Isă ciohodar
35

10,

cu

Îl

.

.

45
664

al înălțatului Bechir-Paşa
.

dat din Vistierie de la De140 cu iemeclicul câte 10 lei fiecare pe lună: li sa
schele 'ca să nu treacă
cembre 13 până la Ianuar 13, cari au a pi izi zisele

ostaşi din "Țară spre Hotin şi Bender.

340
Suma.

Sbyovre.
*

Pposta

Lei

Negigtra

2312
153
385
351
14798

251
21
51
81
1470

“Piuonzo
Shozosiz
Ilovtaio
Samoa
Ilpăoâa

495

54

Tishonurta

96
808
34
92
345
1686
43

"lheofov
Afunolurto
Bidora
Tehopuăw
Movsrts)o
"Aprlso, .
"Oros

1078

148

“Poogavâstin

1690
0036
540

80 Bosdarta
|
702. Achţn, Rp
170 Tâptia :

800
„2137
253
701
3447
14804
309

-

1600
51421

2312

1470:
54%
96
368
34

701

92

3441
14804
309
1078

10368
4841
66130

1520

S0

6656 .
540
1600 :
51421

102
170
301
5946

4341

66130

Teleorman

Vâlcea

Dolj, Craiova
Gorj.
Mehedinţi
din cari 4440
'Furei, cei
Creştini.

,

1036$

Prâhora
Ialomiţa
Ilfov
Dâmboviţa
Vlaşea

345 Muşcel
1686 Argeş
46.Olt
148 Romanați

1690

301 Mse5ifvztn

Râmnie

21 Slobozia
dl Buzău
31 Săcuieni

-

"14728
49
800
2137
253

.

:

251

153
385
351

3946, 3 ov oi pâv 4446
sivat Todor, ot 65
1400 Xprorravoi.
545 ci poop: | Dovz4ov.
1029 o: Xp'or.
ir

545 Turci

sânt

1460 sânt

i B

1029 Creștini | "ueuresti

,

1520

4486
„1629
|
5515 'Turei

4486

__1029
5515

Neferi

TodpzoL
1460
545
2905 Xptoztavo!.

a

„1460
545
2905

Creştini.

CCXXVIIL
27

1188,
Mart.

Gheorghe intâiu Spătar şi Nicolae fost Agă către Nicolae-Vodă Mavrogheni
despre fuga unui bulucbaşă.
Prea-înălţate Doamne al mieu,
Tomizază pot Abdsyza, .
“ După, închinarea mea supusă până la
- Meră zi Edazalav mob Gov) 2p90pământ
aduc înaintea Înălţimii Tale de Dum„brat ăvarăpo *â Deovpobpijzw “Ie 2ns nezeu
păzite
că noaptea trecută Tahir bulueGa amâne riy vaza 6 Talip-zovhob/zaGrs ui
başa
cu
tot
tacâmul
său și cu câţiva alţi nehoy mob zb razii ziuă mentii Eh VetEpta .
feri a fugit: n'am ideie limpede ai cui şi câţi
ai Emysw 6ăv E 7adapăv eicsay molob vai
neferi au fugit; şi, aflând-o, roiu înştiinţa, pe
zoiwy verăma Erbyay ai, XI,DOTOpODLEV0S,
Înălţimea Ta. Acestea - cu supunere şi în
0i)o pavspsst si "ue mms. Tadza Goohirâs
grabă. lar prea străluciţii Tăi ani fie de la
AI SV
Xe Tă 053 zavărhaunpa
175475. D
T4S ET
"Ey
vai
îy fim.
odrîs
Ea ele"
Dumnezeu cât mai mulţi şi foarte fericiţi.
0z50ey Ga zistora vai aa/sw5auL0văBTaa,
[17]88, Mart. 27.
[a]za', Mapzie» at.
Al
Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
Tis “Ypsctoas Os0cznpizzod “Vomizrzos
şi prea-mie rob:
cazzvdz ai Ehptozos 00505
o
Gheorghe întâiu Spătar,
ebpptos zpâzos Ezadăpns,
„Nicolae fost Agă.
Nizsdaos apr PAgăs.

(Pecete neagră în dos.)

„02

CCXXIX.
Gheorghe Aga, încă unul şi loan Medelnicerul către
vrogheni, despre izgonirea: Nemţilor din mănăstirea Cozia.

jâv

“Vomozazs ui ebusvâorazs
Addzyra,

= Agora pazapthobu.sy z0bs TIS.
zpobs ras 26875, 77. Tis 'Pavepoousy dz
Tijs îoavephoxuey Tâv
2/05 Eră mw
"zor? T69 7pozao?pă &puărwy îns “pază
Thy €5/0p5 5zo5 sivat sic zi Râttay Gijuszi. Goa îNOsv etânsts Gr
povy îs, e
mb powxorip zis Kitae, 3mai.
y
Ezopleoaz
GhSzovzas 260% 00%Y4Ops,
za ai 6
pi? Vă rata ma adzod, Axl (bras Hi
ăp pisepa z s70â:Guy0s, AATĂ Th TANA.
6z05 Ezîipa zi ămepaousyn? Sizoudâa &ydi40n

sis Th WOVaGTIpL

705 "Apete-

uxîizt

oio», ăzb Gh Tns Tă Tpozato?pdp2 oTpazsbwaza, 05 dpzăpssay 7h80v vă bzoz5pobv,
ANA pă Aro + z6Neuov ed0bs zrpaât ELOmjzar
sic mă 6ziow, ăpbynvyras Th WOvaGTipt ă5s+ov,
zi nf ză Opiomâsvziză îs osparebpaza poz, ai. Th Eau (ărst ”O0ey “fueîc,

ere pai Got ob 830 edproziusvyoi,

gi Zo5hot

)afoyzss peyăhmp apă tâosdozusy mhy &puov Ozhy za pă Zoţohovizts sis zăs SAM
i
GAS

uă
i

„ai
PAL

mdD

FIII
(431.09

9)

.

“zi
0%"
TOWPS ALU)
r&7

âzod cbps0rjaay 200, Eorsthausy TphuuaTa
e50ds eie Ghoy mb mada, ebyădaev pei
t dU
ai, sie mov ăpy. IloozShyrnoy "pipa
9a%y8—
i:
-peţi
Tis K pais6as „ ”00sy pă tarih
ady

'papozotă?

Ti

i

“

w6povy vizij? T&Y

3,

do

zvabe

EMO»

ay nod
mo).
Mozajză
pă Ge.

Gmuziov

OptauBsoztoTăzn/

Taporzhodyas
vă

i

sânt»

Thy

II opiSWIusY

— 1758,
2- April,

Prea-înălţate şi prea-binevoitor Domn
al nostru,
prea-strălu-- Cu supunere sărutăm
vestim că
şi-ţi
citele Tale picioare,
plecaarătat
ieri prin lipean i-am
rea oștilor biruitoare ale Tale îm potriva,. dușmanului, care e la Cozia; azi,
la acelaşi ceas, a venit ştirea că :au
luat şi mănăstirea Cozia, căci şi dușcă .vine
putere
manul, .văzând atâta
speînainte
mai
şi
asupra lui, şi fiind
săpo
suferita
ce
riat, după înfrângerea
trecută în faţa mănăstirii, în
timâna
oștile
judeţul Argeşului, de la toate
Tale. biruitoare, n'a putut să mai suîndată
războiu
scurt
ci după
fere,
rea
mănăsti
lăsând
îndărăt,
Sa întors
“Tale
oștile
u
înăuntr
întrat
goală, şi au
şi au luat-o în stăpânire.
biruitoare,
Deci. noi, robii 'Tăi, şi toţi cei aflători
aici, simțind

o. mare

bucurie,

am

lăudat

şi cu rugăciuni
pe Sfântul Dumnezeu
de slavi în biserici şi cu slobozirea tuaflat acolo am
turor tunurilor ce sau

trimes

serisori

de-a

dreptul

la tot ju-

TpORALO-

deţul, am trimes veste şi la dumnealui
Postelnicul, caimacam al Craiovei. Deci
cu poşta, arătăm şi Înălţimii Tale această
veste de bucurie și biruinţă triumfătoare a oștilor Tale prea- învingătoare,

GTpTEV-

rugând

75
pri zpds md Osoppodprjzo” “Ywos

DOVE

Ma-

Nicolae- Vodă

po
pai, zh

0sb>
B-

Simtwyioo, 205 Tlpacofio» ai roy
Ilerparra0dţ5” 23 Dspuds zi “Yeori3 Vă ps z)stam zobs Gobhows £Tis
302ev zip osia 5 Gpios 0355, îi

205 Grâzrathtriad pas Tadza

0ow-

ce pai 89 bla.
1788, 'Azpio»2.
Tis “Yyazigas 0=07PpOvpijz0d “Vimpâznzos
2Mapazo, 0050!
Peogytos 'ĂTâSe
"loans Ms5.

pe

Sfântul

Dumnezeu

ca în cu-

rând să serbim şi luarea Sibiiului, a
Braşovului şi a altor multe. Ci rugăm
călduros pe “Înălţimea Ta să. se milosti-

'Le
vească de robii Tiăi cu ce va avea să
al
semn
ca
lumineze Sfântul Dumnezeu,

credinţii noastre.
în grabă.

Acestea, cu

supunere şi

1788, April 2.
păzite
Ale Înălţimii "Tale de Dumnezeu
prea-mici robi
Gheorghe «ga.--lan

edelnicerul:

342

CCXXX.
Gheorghe

1788,

gustori

întăiul Spătar către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nişte. ne-

turci şi despre

starea Coziei, precum
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TObytobpovArii, 1500

tb apibzoy, Go0v 47 rd

dsbrepoy, ră EdwwaTh măs-x6%, ră Gmota ză

sâtăfaosv ete Ezijt0ovy zăvrwy, 2
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zohhă î-

dă rd Epypomby râv rprxrooiwy ms-

(vw ot 6zotot, ây 8ây ecbioovv, Ey văuvyoby

abroi sperâr. mb 2. "0 Movorăv-âyăs
ară TÎy TpOOTIȚĂY îns 2
pă mb za
păz zov za eb0siay sis RBovzovpsozt. Kai
cara Govhrzâs, ră 05 mavSuhauzpa adie
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şi despre lupta ce se așteaptă.
Prea-înălțate Doamne al mieu,
“- Cu supunere aduc înaintea Înălţi mii
Tale de Dumnezeu păzite că de la, noi au făcut ştire că au să vie negustori turei cu marfa
lor, cari au venit ieri: sânt patru de toţi,
dintre cari unul se trimete la Înălţimea
Ta de Dumnezeu păzită, de la care vei
afla
starea
duşmanilor. “Pe: acel ne-

gustor,

după

ce-l va

cerceta

Înălţimea

Ta de Dumnezeu păzită, să-l trimeată
iarăși aici, căci îl şi caută agalele, fiind

de nevoie.
Scrisoarea Ta

prea-străluciti

am

pri-

mit-0, în eare-mi porunceşti să mă gândese
la lucrurile mănăstirii, pentru care voiu
avea
toată
grija dupi
putere.
Am
primit şi caftanele și surguciurile,
şi
nădăjduiese cu rugăciunea Ta ca, făcându-se încăierarea, să fie atâta biruinţă

de să nu mai ajungă.
porunci,

atât înainte,

Prea-strălucitele-Ți
cât şi a

doua oară,

le-am dat lui baş-bog!, care le-a făcut să
treacă în auzul tuturora, şi mult sau bucurat pentru venirea celor trei sute de pedeștri,
cari, dacă nu vin, nu fac aceştia niciun
folos de aici. Mustan-aga după porunea Ta
pornește cu steagul său îndată la Bucureşti.
Şi acestea cu supunere, iar prea-străluciții
Tăi ani fie cât mai mulţi și foarte fe-

riciţi.

W0vEGTaTy,

[aţ]zv, "Azpiov 6a.
Tis “Tperipas Osocenpizzov “Yipjirjros
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(În dos:) "IlOsv 6 zowperatiis
pasts.
(Pecete neagră pe dos.)

1 Comandantului,

e

zai 5 oaj-

[17]88, April

2.

AL Înălțimii Tale de Dumnezeu
supus şi prea-mie rob.

păzite

Gheorghe întâiu Spătar.
Lui Mustan-aga fi didusem 50 de lei
ca întăie plată. A venit şi Ingt-Ahmed
cu neferii săi, şi am văzut ale lefii lui;
dar bani n'am şi să împrumut e greu, şi
mă rog de milostivirea Ta să mi se trimeată după porunea Ta.
(În dos :) A venit tufecciul şi sarhagiul
(eurelarul).
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CCXXNI.
ce întâmpină
Mihail ... către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutăţile
cu provisiile.
Prea-înălţate Doamne,
“Yomâzară po: Ad0svra,
+ Cu închinăciune am primit scrisoarea
+ Tpoorownrăs 885407 zi ămb 10 rob

prea-strălucită de la, 29 ale lunii trecute
cu privire la orz și grâu, şi aun aflat cu'
supunere cele orânduite, că până la două-

otraptob

zi.

zspi. 705 „pwapiov
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Doamne al mieu prea-înălţat, am primit
scrisoare de la dumnealor ispravnicii județului Argeş că până la 23 ale lunii trecute
au sosit la, Piteşti două sute nouăzeci şi una
de chile şi afară de acestea robul Tău a
pornit alte două sute optzeci de chile de
la Zimnicea, o sută pentru Câmpulung şi
celelalte pentru Piteşti; iar cele ce rămân
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Dar,

şi s'au

trimes

Doamne

locurile

la

prea-

al mieu

înălțate, robii 'Tăi trimetem căruţe, şi
niciuna nu se întoarce înapoi, şi nu ştim
cum să umblăm cu ele, şi la măsurarea
întregii acestei zaherele de mai sus am
măsurând-o cu banița
stat eu însumi,
ind-o, ca să nu iasă
cântăr
domnească şi
lipsă zahereaua; dar dumnealor - zaheregiii
Piteştilor o măsoară foarte nedrept, aşa că
la zece chile abia iese opt, şi, dacă arată

zis oTâh-

az. sie 2d usrpripa Boo adrod 705 ăi

adeverinţile;

Doamne al mieu, acum două,
au : venit de la judeţ sapte
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1788,

> April.

mai multă lipsă, Doamne al mieu, e pentru

reaua măsurare, şi nu din ncîngrijirea sau
minciunile noastre, de oare ce eu, robul
Tău, nu mă odihnesc, străbătând zi și
noapte judeţul, făcând mare control zl
zapciilor, trimeţând şi pretutindeni mumbaşiri la drumuri, ca să silească a veni răpede căruțele. Cunoaştem, Doamne al mieu,
şi
împrejurările vremii, că au mare silă,
în
întru aceasta nu îndrăznim a pune
primejdie viaţa noastră, . scriind minciuni,
ruci vădim tot adevărul. Deci călduros
îno
facă
se
să
Ta
găm pe Înălţimea
dreptare

cu

supu-

Dumnezeu

păzite

Acestea

întru aceasta.

mere.
1788, April 2.

“Ypres
————

Al Înălţimii Tale
prea-supus rob

de

Mihail...
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CCXXĂĂAII
1788,

“Sterie

Portarul

către

Nicolac-Vodă Mavrogheni,

despre

socoteli:
de bani

pentru armată şi mulţămirea locuitorilor.
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2 April.

supusele

Doamne

şi

al mieu,

până

la pământ

închinăciuni
ale
mele arăt
Înălţimii
Tale păzite de Dumnezeu că iată trimet socoteala celor două mii de lei,
ce mi

încă

. sau

trimes

Vistieriei,

din

cu

cusurul;

trimet

darea 'sămii a treia,

două mii de lei, pe cari i-am strâns de
la patru plăşi până acum, pe care
pentru mai mare siguranţă le trimet
cu Constantin,

noul bulucbaşă, ca să să-

rute şi strălucite poalele
strălucitelor
ca

să

se

ajungă

“Tale
afle

cirac

la

şi paşii

veşminte

şi

domneasca

al Tăv,

nu

prea-

picioare,
slujbă,

să

ca om

al

mieu, ci ca vrednic şi nobil şi viteaz
şi de credinţă, ce este; iar pe Sfetcu,
ca netrebnie, şi rău,
şi beţiv, l-am
răspins; mai ales că
neferii lui erau
mai puţin decât suma celor 25, şi acum
cel nou li-a făcur cu. el deplini douăzeci şi cinci; pentru cari de unde are
“a se da leafa să am prea-strălucita-Ti
poruncă, sau dacă se dau de la Visterie,
sau de aici să le dau; şi aşa voiu urma.
Şi pentru oastea de la Turtucaia, că
vin, dacă vor avea nevoie de sume, voiu
da: din banii ce se adună din judeţ. Mă
mai rog de mila. Ta pentru beşleaga
care-mi cere zece lei pentru călăreţii
săi şi pentru el de lei cinzeci
pe lună de la
şase Februar, şi eu fără porunca Înălţimii
Tale nu dau un ban, şi rog să am prea-străIucita-Ţi

poruncă.

Prea-înălţate

locuitorii fac mare rugăciune

țimea

Ta de

Doamne,

pentru Înăl-

Dumnezeu păzită,

care nu

li-ai atins nici un fir de păr, şi li s'a
dat şi voie să are, şi au arat şi ară,
şi roagă pe Dumnezeu pentru întărirea
Ta întru mulţi ani, zi şi noapte. Acestea

cu supunere.
1188, April 2.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
prea-mic rob
|
Sterie Portarul.

CCXXXIII.
Mavrogheni, despre ce s'a
Gheorghe întâiul Spătar către Nicolac-Vodă
în Bosnia.
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— Iorga,

„Hurmuzaki“,

al mieu,

Prea-înălţate Doamne

“Vonbzază pot Abbivea,

XX.

1758,
4 April

pământ

aduc înaintea Înălţimii Tale de Dumnezeu
păzite că în prea-strălueita-Ţi scrisoare de
“mai nainte îmi porunceşti să am griji
de economia tuturor posesiunilor mănăstireşti şi a arenzilor şi a tuturor veniturilor mănăstirii. - Prea-inălţate Doamne
al mieu, nu numai mam prilej să fae
lucrurile acestea, şi mai ales că e nevoie
să străbat toate moşiile; dar, pe lângă
aceasta, nici n'am avut mai nainte ideie, ca
să nu greşese, ori să se râdă de mine; să
fie porunea Înălţimii “Pale de Dumnezeu
păzite a se da grija aceasta boierului "Lău
„Aga, care e de atâta timp aici, şi mai cu
samă că locuinţa, lui era chiar la mănăstire, şi are şi pe toţi cunoscuţi ai săi acolo
şi e lămurit; ci eu, robul “Tău, din ecasul
când am venit, zi şi noapte sânt numai
ai fost Tămurit Înălcu ostașii, cum
ţimea 'Pa de Dumnezeu păzită. În mănăstive ce este, Mam pus mâna, stă încuiat

şi

pecetluit,

Ta

şi să fie porunca

face însemnare a tot lucrul,
năstirii, cât şi a lucrurilor

dacă e porunca Ta

a se

atât a măstrăine, și,

să se dea unor

boieri

straci cari sânt aici şi la, văduve, căci şi, văzând că stau "Turci înnuntru, se tem să nu-şi

piardă hainele lor, și supără pe robul “Tău,
şi să porunceşti, Te rog mult, dumisale Agăi,
care le ştie, să le dea, şi, iarăşi, ce va îi

strălueita-Ți poruncă. Medicilor, li-am dat
doi cai dintre
celalt un cal
ghelie întăiu
pentru că e
am pus să
iepele lor, şi
voiu trimete
runcă.

ai miei, unul un armăsar,
de rând, căci şi în hernu l-au vrut şi, al doilea,
herghelie;
neinvăţat din
înveţe toţi caii, „afară de
sânt îngreunate, pe care le
după prea-strălueita-Ţi po”

Prea-înălţate Doamne, fânul și lemmele ce erau adunate în magazia Târgoriştii, să fie prea-strălucita-Ți poruncă,
la ispravnieii de Dâmboviţa, să le trimeată

nici,

de oare

ce

aici e

nevoie

şi

de fân şi de lemne, iar acolo sânt cu totul
fără folos.
43
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Jeri a venit o prea-strălueită scrisoare,
vădind biruinţa ce au căpătat-o învingătoarele oști ale Otomanilor în părţile
Bosniei şi cetăţile ce au cucerit, şi s'a
făcut mare demonstraţie cu tunuri și puşti
şi rugăciuni ;- s'au bucurat mult; totuşi
aşteaptă oștile întâiu şi apoi să facă iuruşul

ai. DoTspoy

(ieșirea) lor.

sijs Ildovze, vai ră wăorpa

605

tapisvoay,
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Și acestea cu supunere, iar prea-luminaţii Tăi ani să fie de la Dumnezeu cât
mai mulţi şi foarte fericiţi,
[17]88, April 4.
Ai Înălţimii 'Tale cel prea-mic şi supus
rob

Gicorghe intâiu Spătar.

Smo0ăp'qs.

(În dos pecete neagră.)

CCXXXIV.
Tufeccibașa Husein-Aga şi Mohammed-Aga, împreună cu Gheorghe întâiul
Spătar, către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre muniții și provisii, cu starea de
lucruri

la Cozia.
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1788,

4 April.

fenijs văvâva

zoprowdoda!,

mai 03

elzo-

p.sy vă ză aveporousy ză "Ie ns, 605
vă un Tijy Gipwaty,
Tă ăvayuzia Gtă ziy C6pOusty so uoyz-

GTmpiov zază ij! B00%AȚII/ TIS Tă Erăpur-

Prea-înălţate Doamne al nostru,
După cuvenita, închinare aducem înaintea Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu

că am primit prea-strălucita-Ţi
soare), și -am văzut cele de noi

[sericerute

ca trimese: un tun, muniții pentru tun,
muniții pentru puști, cu topeii, cazmale
şi lopeţi, care toate acestea ce au sosit
le descriem, şi după porunca Ta vom
urmă, Am văzut încă şi aceia că trimeţi şi destulă oaste de călări; pentru
care noi rugasem pe Înălţimea Ta să
ni trimeţi pedeștri, de oare ce călăreţii
noştri sânt destui, şi afară de aceasta
locul luptei noastre e mai potrivit pentru pedeştri, și mai ales că, precum
Ți-am mai arătat, orzul nostru e puţin,
de oare ce avem nevoie zilnie de şapte
chile de Brăila; dacă vor veni şi acei
călăreţi, e de nevoie să se adauge alte
trei chile pe zi: apoi se fac zece chile
de Brăila pe zi; aici abia avem grâu pe
două zile; aşteptăm de la Piteşti să ni
vie
azi,
mâne
cinci harabale.
Acea

pricină

a

lipsei

grâului

poate. căşuna

vre-o încurcături, și nu lipsim să o arătăm Înălţimii “Tale, ca să faci îndreptare,

Cele ce erau de nevoie pentru îndreptarea
mănăstirii după porunca Ta le-am făcut,

34
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ans. Kai zabra , razetvis, să 33 maya.
mpa adris Erm siey 02605 Grau mheiora vai
T00)8051W.09801ATA.
que, >Azphiov

Gea.
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(Pecete tureescă,.) Towpszz iza Novosty-ăyă..
(Pecete turcească.) Săp-nd-ăash! vabtobh-

şi în
să-şi
Şi
ciţii
mulţi

vreme de-o siptămâniă nădăjduim
aibă loc porunea Ta.
acestea cu supunere, iar prea-strălu'Tăi ani fie de la Dumnezeu cât mai
şi foarte fericiţi.

1788, April &.
Ai Înălţimii Tale."
Tufeccibași Huscin-aya.

nuzul-emină Muhammed-aga,

Sag-col-aga,

îi. Mobyapâ-dră,
2â-pozos “tal. razstbs Gobhos
(Pecete turcească.) lsbpytos zpTos Szadăpns.
(n dos, pecete de ceară roşie.)

Prea-mie şi supus rob

Gheorghe

întâiu Spătar.

CCXAAV.
Nicolae

fost Agă

către Nicolae-Vodă

abusuri

despre

Mavrogheni,

turceşti

şi grija ce are de locuitori.
Prea-strălucite Doamne
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1 Comandant

al aripii drepte.

al mieu,

4- Cu supunere aduce înaintea
“Pale: de

Dumnezeu

păzite

că

Înălţimii
ieri,

la

5 ale lunii curente, s'a pornit tovapenrăşul mieu ca să străbată judeţul
Ta să
tru a-i îndemna după porunca
e,
se coboare la casele lor şi să samen
şi

nădăjduiese

cu

rugăciunea,

Înălţimii

Tale că se vor supune. Pe lângă acesrugăciunea
tea, prea-înălțate Doamne,
şi pe
ie,
Ta, şi milostivirea Ta îi mângâ
noşai
de altă parte cei câţiva ostaşi
tri, cei neregulaţi, îi supără, de oare
ce lipsa lui Tahir fugarul ni-a nimide
cit trei sate, luându-li peste cinzeci
făcut,
au
ce
i
jafur
multe
cai şi alte
ucizând

şi

un

locuitor

al

nostru;

acum

la
iarăşi, la 4, când era başbulucbașa
poate
parte
o
de
Rucăr, încercând noi pe
- să-i şi aducem a-și plăti datoria lor, ca
unii cari mau dat până acum pe detot aplin, Dragoslavele şi Rucărul,
a
îmbunăm,
să-i
tunci, când aveam
pe unul din cişi l-a
prins Albanesul
al mieu, ce frică a
e
spânzurat. Doamn
lui Tabhir, Jocuitoa
dat aceasta, şi
Înălțimii Tale
iunea
rilor noştri! Şi rugăc
ile “Tale,
porunc
să ne ajute a săvârși
puterea
peste
precum şi -noi încercăm
oască
noastră. Află, Doamne al micu,
tea noastră s'a lărgit şi nu putem să-i
servim la nevoile lor, de oare ce, prea-

1188,

6 April.
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înălțate Doamne al mieu, ţi spun adevărul: că cinzeci de căruțe de orz neapărat vin „pe zi, şi o sută de căruţe de

lemne

pe: zi,

şi cinzeci

de“ căruțe. pe

săptămână neapărat vin şi pleacă, cu
zaherea, din Pitești, în același timp și
dumnealor ispravnicii 'de la Piteşti trimet în satele noastre, căci sânt vecini,
şi iau căruțe
şi le întrebuinţează la
părţile lor, şi se face osebire la locuitori, şi ne rugăm Înălţimii Tale a se

trimete

piea-strălucita poruncă la, boierii

de aici ca să nu

căci noi

nu

se facă unele

putem împlini

cu atât mai mult
acolo.
Pe

lângă

asemenea

al

orânduială

şi de

preaînăl-

rugiun,

mieu,

şi către

de aici,

nu se > supere

acestea,

ţate Doamne
strălueita-Ţi

să

ca acestea,

cele

să se facă
către

prea-

baş-bog,

tufeceibaşa şi

de

coman-

dantul aripii drepte, ca să cruţe raiaua şi
să nu se prăpădească,

şi către noi,

să nu ne

silească la, aceia, ce nu putem, și va fi milostivirea 'Ta. Prea-înălţate Doamne, Îţi
vădese

şi

pentru

başghiuz-başa

Talcligi,

că-mi cere leafa celor şapte neferi de cari
Ţi-a seris înainte dumnealui Spătarul, care

vsreptăy,

mi-a arătat şi mie porunea, și, spuindu-i
eu că nu e poruncă a se da leafa celor

hovră, ămepâctos vă retin rhy durăzasi Tov
sie mb “Yvos cps, za mapozaă mb Eeds ris

şapte neferi, s'a hotărit să trimeată pe
odabaşa lui la Înălţimea Ta, şi rog mi-

vă

lostivirea

aposrayi

To5

vă să

âwosrs

6bow

rây

riy &zăeaoy

Eată

vă

pi

pâs

€g-

v0/d05y. Kai Gr. siva mb Ee6s cre, zai-0i
7pâvo! Tis Vgmhoerizăe +08. €i9%y 0=40ey
mhstoru! vai edav:/eie,
1788, "Azpiiov 6.
(autograf:) ris vimhozetroorie Taztvog

'Ta

să-i

dai

hotărire

de a nu

mă supăra. Şi ce va fi milostivirea “Ta,
şi anii Înălţimii Tale fie de la Dumnezeu
foarte mulţi şi fericiţi.
1788, April 6.

2

Al Înălţimii Tale supus rob.

Bovise
ViuĂtos

2007

Nicolae, fost Agă.

Ț1S.

(În dos, pecete.)

E VAI

CCXXXVI.
Gheorghe întâiul Spătar către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre nişte ostaşi.

7 April,
1788.

„“Yomhdrazt pot AbO5yzz.

Prea-înălţate Doamne
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-- Cu supunere aduc

al mieu,

înaintea

Înălţimii

Tale că, mergând într'acolo odobaşa lui
Omer-aga ca să îndrepte afacerea celor
şapte neferi cari prisosiseră la bairacul
lui, care sânt aceia ailui Pehlivan-aga,

cari sânt buni voinici,

dintre cari e unul

şi cu

pe

odabaşa,

şi rog

Înălțimea

Ta

3 9

să-l scoţi în faţa Ta ca să vezi ce frumos viteaz este, şi rog pe Înălţimea Ta să
se primească la 'Omer-aga . pentru a se
face prea-strălucită poruncă spre a li se

pai
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acestea

cu supunere,

iar

(1788, April 7.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu. încununate prea-mie și smerit rob
Gheorshe - întâiul: Spătar.
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ddepazos uzi. tazstIbe 20505
“Tebpyros Ilpâros Smadăpns.

Şi

prea-străluciţii Tăi 'ani fie: de la Dumnezeu cât de mulţi şi foarte fericiţi.
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„ CCXXXVII.
Vodă Mavrogheni, despre confiscarea
Gheorghe întâiul Spătar către NicolacJianu.
averilor unor fugari şi saftienele .lui
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Tale de Dumnezeu păzite că am primit
cu închinare prea-strălucita-Ți serisoare
domnească de la 31 ale lunii trecute, şi
am văzut cele orânduite ca să fac socoteala
fagarilor cămăraşi şi celorlalţi fugari 'haini,
pentru toate luerurile lor, atât mişcătoare,
cât şi nemişcătoare. Robul Tău am orânde
duit îndată oameni, de o parte, şi cu,
dar
alta, pentru acea, cercetare mă cobor;
soroc
am
să
mare
tate
trebuie cu scumpă
la
amănunţit, ca si nu fie vre-o scăpare

dasocoteli. Deci, după neapărata supusă
torie a mea,

arăt aceasta Înălţimii "Tale,

şi să am porunca Ta domnească prea-strălucită ea, să fac şi socoteala pentru moşii,

sau câte se află în mănăstirea Cozia, “sau
mii
nu. Pe lângă acestea arătăm Înălţi
aflat
Tale păzite de Dumnezeu că sau
e
aici treizeci şi nouă teancuri de săftien
ce
albe ale hainului Jianu, şi, în vreme

am aflat şi am voit să-Ţi seriu Înălţimii

“Pale, mi-a venit scrisoare de la dumnealui
Caimacamul Craiovei ca să
Postelnicul
trimet acolo; pentru care le-am şi trimes
alaltăieri. Aceste cu supunere.

1188, April 8.
AL Înălţimii
rob

Tale de Dumnezeu
loan

păzite

JMedelnicerul.

8 April,
1788.

CCXXĂVIII.
Gheorghe

despre

întâiul Spătar către Nicolae- Vodă Mavrogheni,

banii le-

filor, provisii şi lupte.
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Prea-înălţate Doamne al mieu,
“ Și iarăşi cu supunere adne înaintea
Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite că
şi mai nainte
am arătat
cu supunere Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite că trebuie să se facă o preastrălucită poruncă de a se trimete bani
destui pentru lefi, de oare ce, şi fără
aceia ce i-au luat, atât de aici, cât şi
din Dâmboviţa,
alţi bani nu
mi-au

mai venit;

alaltăieri

am

împrumutat de

la tufeceibaşa trei sute de lei şi am dat
provisoriu; aici ispravnicii nu pot să adune
bani, iar de aiurea nu vin. Deci rog mila
Ta să se facă poruncă prea-strălucită ca
să vie bani, pe viaţa Ta, de oare ce şi e
greutate.
Şi mai

nainte

adusesem

înaintea

Înăl-

ţimii Tale de Dumnezeu păzite că, [pentru]
fânul ce este la Târgovişte, cum şi lemnele,
să se facă o prea-strălucită poruncă la robii
Tăi dumnealor ispravnicii ca să mi le trimeată aici, de oare ce şi avem mare
greutate, căci e multă oaste, şi greu vin.

De orz suferim

mare lipsă,

şi să ni vie

o câtime îndestulătoare ea să o facem deposit, ca să nu mai rabde greutate oastea;
până acuma ne-au. ajutat Ungurenii la
lemne și la fân, acum, când a venit poruncă să li se ieie căruțele pentru Ocniă,
vom.fi lipsiţi, şi rog supus să se facă
poruncă pentru a ni veni fânul şi lemnele 'Târgoviştii.
IER .

Azi

a venit Chizanieli

cu oastea

sa.

|

ai

6 pazovrlthip-z0vhobz-

21G0S pă T0ds &yOpwzovs ro».
Adbzyra po îynhărase, aparat 7 d EAs63
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wEoa is 76coy orpâtevua adzi) 1) Asits siyat
ăpzezi vă pă dam. Rai caza Gods, ză

eri a venit şi capugilar-bulucbaşa cu
oamenii săi.
Doamne al mieu prea-inălțate, rog mila,
Ta ca pe Omer-aga sau să-l scoţi de aici,
ori să primească adausul neferilor lui,
scriindu-i că pentru hatârul robului Tău s'a
primit să îndrept cu el chipul, împreună cu .
dânsul, ori să trimeţi pe robul “Tău la
Ocnă,

căci a şi început

a se spune

că fac

hatâr şi în atâta oaste acest curânte
destul ca să mă piardă. Şi acestea cu supu-

aere, iar anii

Tăi

prea-strălueiţi

fie de

e
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351
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[arb]zn!,

şi

foarte

[17]88, April 11.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu

păzite

la Dumnezeu
fericiţi.

dr

0s5dsy

"Azprhiov va.

Tis “Vusrtpas Osoornpizzâo “Tunhârntos
Zhăpuszos vai. razstyăs Bobhog

mai

cât

mulţi

prea-mie şi supus rob.
Gheorghe întâiul Spătar.

Tebpytos Ilpâros Eza0âpns.

Dacă e porunca
din acelea cu care
cari toţi au lovit în
însă ai noştri toţi
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Ta să trimet o ghiulea
ne-au lovit duşmanii,
vânt cua Ta rugăciune;
câţi au venit au făcut »

treabă,

Eodaozy Ezapaay dovhsti.
(Pecete neagră pe dos.)

CCXXĂAIĂ.
Chehaia Sali către Nicolae-Vodă
i-a trimes şi atacul ce ar vrea să deie.
“Yomhâzară pu AdOsyre,

Siw.enn. Evepay ră dlo ysptpta pă îto ma
podrtec, zv
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ai £cr? 4:20041Â705Va.
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[17]88, 'Azphiov 11.

caftanul de .cacom ce

despre

Mavrogheni,

1788,
11 April.

_Prea-înălţate Doamne al mieu,
Azi au adus pe cei doi neferi cu două
căruţe, gephaneaua (praful) şi caftanul de
cacom ce-mi trimeţi Înălţimea Ta. Mulţăsă-mi

încă nu era vreme

foarte, dar

mese

trimeţi caftan, căci nu s'a făcut slujbă ca
Acestea se cu-

un caftan de cacom.

pentru

Işala!,

vine a se face la străini.

dacă ar

veni şi oastea de la Nicopol, îndată, fără

zăbavă de vreme, am face iuruş cum se
cade, şi, işala!, s'ar face mai mult decât
nădăjduieşti. Noi voim rugăciunea Ta.
[17]88, April 11.

Al Înălţimii Tale rob.

Tis “Yunhiz oxs dobhos
Ks-/aptăs Shi.
dos.)
pe
„(Pecete turcească

Chehaia Suli.

CCĂL.
despre

hceni,
Costachi Păharnicul şi Teodor către Nicolae-Vodă Mavrog
luarea Iaşilor de Ruşi şi certele dintre comandanții turceşti.
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Prea-înălţate al nostru Domn,
Cu supunere arătăm Înălţimii

pentru

“năvălirea

manii

laşi

turceşti
şi,

la

de

îndată

larg

pe

mai

am arătat

şi

de

piizite că,

de Dumnezeu

ce

auziră

Tale
duş-

făcut-o
oştirii

acolo şi a zabeţilor
o

astăzi

şi

Înălţimii

ce au

şi starea

Tale

astfel

noastre

lor, cari
de

ştire

satele cele
rea, răpede s'au întors
au răpit
şi
mai aproape de Focşani,
lucrurile săracilor, caii şi orice alta au
găsit, şi au dat o frică săracilor lola

1788,
11 April.

cnitori, aşa că au părăsit casele lor şi
au fugit, şi Dumnezeu ştie câte sate au
fugit; şi n'a ajuns aceasta, ci şi acum, la
al noulea ceas, am văzut și din trei părţi
ale târgului foc, și am alergat noi, robii
Tăi, să-l stingem, şi n'a fost chip, fiind
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Înălţimii

oştirii turceşti

neliniște

n'o

și

abia

s'a

'Tale
de

aici

cășunează

multele

agale

sânt

orânduite

şi

multele

aici,

căci

acum au început de se mănâncă între
ei
Boşnag-Ahmed-aga
şi
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lăuntric, Iar robii Tăi şi Baiburdliaga, oricâte li-am spus ca să se în
drepte și să se liniştească, n'a fost
chip, şi vedem din aceasta că se face
piedecă la slujba judeţului şi a săracilor şi, dacă ţine aceasta, nu ştim
cum să slujim Înălţimii 'Tale; şi numai
Sfântule Dumnezeu
şi ruga Ta să ne
ajute, de oare ce cu o astfel de neliniște se
primejduiește și viaţa robilor Tăi; şi rugăm
călduros pe Înălţimea Ta să le puie într'o rânduială,
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lăsând

vreme
“nu va

la o parte

chip. Până

acum

mi-a

din

chis

aceia

de neliniști, niciun
putea să cârimuiască
venit

drumurile

nicio
laşi,

altă

căci

Moldovei.

că nu e

rob al Tău
aici în acest

ştire

nu

şi

în-

sau
Dar

după

pu-.

tinţă, vom încerca să trimetem vre un
curier ca să afle starea de acolo, și
vom arăta-o Înălţimii Tale. Ci că din
„aceasta

a

urmat

strângerii dării
nilor zaherelei
şi până acum

mare

împiedecare

a

sumei în curs şi a banici vorbă, de oare ce
încă n'am strâns nici

jumătate din bani;

m'am

gândit

eu, ro-

bul Tău Păharnicul, să ies în plăşi,
să: ieau zapeii, ca să fac strângerea banilor, căci: şi află îndreptăţire acum
toţi, şi scot înainte şi pentru acele sate
care n'au fugit, cum că ar fi fugit, și
ni rămân afară atâţia bani la judeţ, precum şi “partea de zahereă . neridicată
din
unele

sate, şi rugăm

pe

Înălţimea

Ta

de

Dumnezeu păzită să îndrepte această stare

tăi

353
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z6cuoy.

dovhi4âs.

să se

[nv]zm, "Azppo

wa.
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ce nu

acest rău,

e niciun
căci au

chip
început

cei de aici şi pradă lumea. Și acestea cu
smerenie,
[17]88, April 11.
Ai Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
prea-i mici robi.

Kai abra,
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Tis “Ypscsoze
Ed pesto! SR pi

de oare
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Topăcte os,

Costachi Păharnicul *
Teodor larele Sluger (2).
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CCXLI.
: Şătrarul Anastase Kalavrias către Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

despre

nişte

fugari Turci.
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Prea-înălţate Doamne al micu, smerit mă
închin.
Cu supusa mea închinăciune arăt Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite că, aAând că au venit cinzecide fugari turci
la Casora (1), am trimes îndată pe buneConstantin. Agrafiotul cu
lucbaşa
i-a
cari
pe
beşleaga,
şi
venit
a
şi
feri,
luat beşliul de la Podul Pitarului şi i-a
dus la Casora, şi i-a trecut îndată, şi
am aflat că li-a luat şi banii şi li-a luat
şi şase cai, şi să fie mila Ta să trimet
pe beşleaga şi pe bulucbaşa să-l prindă
şi să-l aducă la Înălţimea “a, şi, ieri
scriind, ni-a venit habar

că au venit

trei

sute de fugari la satul Pansofi (Baţeov?),
şi ieri am pornit, şi merg şi eu cu ei ca
să-i căutăm, şi sânt cu totul la mila Înălțimii Tale.

(117]88, April 12.

12.

(17]88, "Azptov

1788,
April 12,

Al Înălţimii 'Tale supus rob.
Șatrarul Anastase Kalavrias.

Tîs “Ilomâenea ns szatbs 2odd6s
Sazpăp "Avaszăois Kahafpias.

(Pecete neagră pe dos.)

CCALII.
_Nicoli

Calafatul şi Şătrarul către Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

despre

15

de a se trimete calafaţiy la corăbii şi despre fugari Turci.
“Iomâcaza în

'AgbEven vaztvbs

ri) 37106-
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— Iorgs,

„Hurmuzaki“,

XX.

11788,

nevoia

Prea-Înălţate al nostru Domn, cu supunere
“mă închin.
După supusa mea închinăciune arăt că
eu Nicoli Calfa,:am scris de două, trei
i ÎnălţimiiTale să se trimeată ca1afaţi, şi pentru aceasta nu s'au trimes,
şi rog mila Ta să se trimeată cu un
ceas mai de vreme ca să se uDgă cu
45

April.

354

înzpăe &tă vă vmapaemari, vă

ci

fiijtoue

ic md mpado, Eztâi pal ră vepă orâpsâovy voi
11572p0y. ipzopă vă wăs 060: (apuărt, vai,&y
sim ai 'Epodv zpăpacty dm paharăres 0ăy

ins, za îs ch Loan îve'zai îe mă Ilporăfo
zadapărse, mepieu vai 8y îv Gpnlubs rob
“Iyos rs prbers,

îvs varsa

vă spăyt vai

păcură şi să o tragem în apă, căci şi
apele sead şi apoi poate să ni facă greutate, şi de sar întâmpla
'să afle cuvânt
că [aici] calafaţi nu se află, şi la Galaţi sânt, şi la Brăila calafaţi de anul
trecut, şi dacă e porunca Înălţimii Tale;
se cere, e nevoie să fie şi o barcă a şa-

uta. Câpza ris owadobzas GATOL/0, Val 10G-

lupei de opt

mâpn ai der fos sie &yd6wra pâotz, 4ai &-

optzeci de
şi am tăiat
alunecat, şi
Înălțimea
mila Ta.

oridaus ic mb Govyd ai Eraus mă mda
ai să padâa, dai îns Ectua, 40 vă p09-

cam mă “Ivos zqs vă Edovy, vai pâvo is 7
Esog

rs.

[1'7]88, "AzptNov 15.

coţi, şi costă și ea până

lei, şi am
şi sprijinele
sânt gata,
Ta să vie,

la

trimes la munte
și scândurile de
şi să orânduieşti
şi eu rămân la

[17)88, April 15.
Al Înălţimii Tale supus

Tis “Igqsenros ras razivâs Bobhws

Roi >%6, 5 zazwbe orăfos Xarpâp, Tazztybe
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Nicolis Calafatul.

Niz6hms 'padapărris:

vai ms0h- .
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4ai îjzov zepnop&yt* orepoy “îN0oy 'ăovs
zpazian,, al Ezăwtox vai râs wo; 42 dăy
Ela ăzăpiow. Sipepoy zăde iîs mb "Adus
iA0oy. ăAq etyă5es.

Şi eu, robul supus Şătrarul, cu supunere
mă închin. Ți-am scris dăunăzi (că au.
venit ' cinzeci

de

fugari

şi

i-a

trecut un

beșliu, şi li-a luat şi paralele şi. şase cai,
şi am 'trimes pe bulucbaşa şi beşleagă, şi
erau' trecuţi, apoi au venit alţi trei sute, :

şi am iners şi eu însumi, şi n'am avut răspuns.

Azi

iar la „Ulmeni

au

venit alţi

fugari.

(Pecete neagră pe dos)

CCXLIII,
“ Hristodul, al. doilea Postelnic, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greu- |

1788,
23

April

tăţile cu ostaşii turci.
Yoqubrara

vai ebozhapWubTată

“Prea-înălţate

ţot

şi

Adda,

prea-milostive

Doamne

al mieu,

mă o.

-- Cu calde lacrimi aduc înaintea Înăl-
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aflat-o foarte bine. După porunca Înălțimii “Tale îndată am căutat să ies ca să
vin la Bucureşti, dar Isac-efendi mi-a
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Înălţimii

Domn al imieu,

Tale

este

să

să vin eu la Bucu-

reşti pe astfel de vreme e mare har pen-

tru mine, ca unul ce mă aflu supt aripile

şi numai

şi nu în mijlocul atâtor:
sânt singur, şi ei să caute
bucăţi: la fiecare. cinspre-.
sufăr toate acestea, numai

ca să

mă-arăt plăcut
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ceva

Adbăvza pot; Vă astora

Gep-

RIÂpÂNII.
Depzsocidats vpeapidăas, âuz057

că jumă-

iemurile!, aşa

face optsprezece chile de
lângă acestea arăt Înălţimii

şi cu lacrimi

calde

rog

pe

Înălţimea 'Ta să caute, cu luare aminte
şi domneşte; pe omul care a spus că la
Câmpulung sânt nwnai 400 de ostaşi
turei, pe când la Câmpulung sânt peste
trei mii de ostaşi turci, cum i-a văzut .
face,
se
cum
singur Isac-efendi;
şi
greuDoamne al mieu, să fae cu atâta
tăţi cu lucrurile ostașilor turci pe o vreme
“când eu ştiu prea bine cât de delicată
: afacere e şi ce mare încurcătură este să fie la
un pas fără oaste, numai 400' sau şi 1000
de ostaşi turei. Cut să nu fae știut Înălţimii
'Talg de-a dreptul! Acele minciuni cine Ţi
le-a spus, le-a spus numai şi numai pentru
a face imiserii în caste şi să mă scoată
vinovat pe mine, nenorocitul rob al Tău. Și
acestea 'cu supunere le arăt Înălţimii Tale.
”
i
April 23.
păzite
zeu
Dumne
de
Tale
ii
Al Înălţim
a
prea-inic rob.

Hristodul al doilea Postelnic.

„XptaziBovhos 6" IloczEhyt40s.

Mapai,

şi se dau

pus astăzi la rânduială,

l-am

Mă rog, Doamne al micu, să se trimeată
serdengheşdii pedeștri, câteva steaguri.

CCXLIV. .
Ghcorghe |... către Nicolae-Vodă Mavrogheni,
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despre
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..

'Ocnelor

al mieu;

„+ Prea-strălucita-Ţi scrisoare de la 14

ale lunii trecute cu plecăciune am primit-o; am văzut şi cele orânduite în
ca despre Ocnele Mari de aici, ca, tri-

meţându-se

din

partea

lui Dimitrachi

lui, să: priMarin, omul
Turnavitul
i Oenci
afaceri
lipsa
şi
vigheze la darea
însăr-:
sânt
şi
curat,
şi să ţie catastif
sopredau
să-i
cinat,. eu, .robul “Tău,

1788,
24

April.

56
vă zapadbsw sis abrby rby hoyaptaauby Tod

coteala

ov

ceastă supraveghere.

Deci

Tale:

păzite

watpad toră0yy sis ri Extoraotay Ta5-

7. %00sy paysphyw mg 0sovpobpijzp “Yyst
rs Gri, pază Tv aavzĂmuzpoY POSTAȚI
2
pă
2
ae
,
e
&zohovdăy, maptdoa sis zdv
0ivza Gov
dy Novaptacuy, vadăs vai 6 tâtoc pavs-

poyat. “O Go5h6e ans sina sis “Piuytzoy, 8vacohobusvos
sis ră ris tozpaintliac.
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trimisului
de

cât

Dumnezeu

după

prea-strălucita

predat

aceluia

mărturisește

fost
arăt

că,

suma,

însuşi.

Eu,

în

a-

Înălţimii

urmând

poruncă,

toată
şi

am

că

i-am

precum
robul

o

Tău,

sânt la Râmnie, prins cu ale isprăvniciei.
Acestea cu

supunere,

iar

anii

Înălţimii.

Tale de Dumnezeu păzite fie de la Dumnezeu cât mai mulți și pe deplin fericâţi,
|
1788, April 24.
Al Înălţimii Tale de: Dumnezeu păzite
prea-mie rob.
Gheorghe I..rul.

CCĂLV.
loan Armașul

Pitești,

către Nicolae-Vodă

despre greutatea cu Turcii.

Mavrogheni,

1718,

“Yumsrars por AbddEyra,

29 April.
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vă wil Gpzătovy za &ău0dy obs sbptGH0w$vov3 ei add=yzzijy Gobhevaty, pai obs Evei
Oshe vă orei, z26, iv Twzopodyzss vă
Dzorspovy 2is5y oi wucăaiâse, Gov za ol
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[is ză parai 605 Gidscat d wpidăpi, zd
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Epsi pă pAy5vav
zpâzoy 52 t0smos vă Gâdm ăyOpuzobs 709
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Prea-înălţate Doamne al mieu,
“+ Cu plecăciunile mele până la pământ
arăt supus Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu, prin cel de aici nuzil-emini Mehmet-aga, că iea leafă pentru 35 de ostaşi
turei şi unul al chehaielei lui, şi pentru
el însuşi iea 200 de groși pe lună, din
cari ostaşi turci 25 ieau câte 10 groși
pe lună, iar alţii zece la opt, şi chehaiaua lui 25, care se adună la un loc
groşi 557; până azi 12 neferi s'au ţinut,
iar acum de la agale a luat alţi şapte,
de la cari, prea-înălţate Doamne al mieu,
nu cunoaştem

nicio

deosebire de un ban;

de la cari, din pagubă, îi cerem, Doamne
al mieu, oameni, când am trimes zahereaua la Curtea-de Argeş, ca să se afle
cu căruţe, ca să nu se atace zahereaua
de fugari, şi nu vrea să ni-i dea. Îi spun
să trimeată oameni la căsăpie, cât şi la
pitărie, când dă tainul, ca să nu prade

şi

să nu

nedreptăţească

pe

cei

ce

se

află în slujba domnească,și nici acolo
nu vrea. să trimeată, şi, neputând să sufere
atât casapii, «cât şi pitarii, am orânduit

pe oamenii lui Sali-aga, vechilul lui Aliaga, şi aceștia se află în acest ceas la
orice slujbă a noastră,
La magazia unde se dă orzul, tainul
ostaşilor turci, şi acolo cu niciun chip n'a
vrut să puie oamenii lui ca să nu şterpelească pe zaheregiu, şi iean cum ror.
Văzând robul Tău astfel de nedreptăţi,

=

ză zapiuta Epsvăzta, tdoproz i

am orânduit -şi la magazie doi oameni
ai lui Ali-aga şi doi ai robului Lău cu
plată, dintre cari, din ostașii turei fără
folos ce ţine, am dat şi un Român grămătie, care serie teşcherelele, şi el numai
se iscăleşte, şi pe care grămătie îl plăteşte robul “Tiu cu 12 groși pe lună,
din cari, de la hrana lui (sic), şi alt
Român l-am dat cu voie şi fără voie
ca vizitiu, şi aceluia-i dă cinei groși
pe lună robul Tău.
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Pe lângă aceasta câţi fugari vin şi
fără folos merg, câte
câţi alţi ostaşi
tainuri îi cer, li dă, fără a face nicio cercetare, şi nam lăsat să n'o arăt Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu. Mă rog
călduros de milostivele măruntaie ale Înălţimii Tale să nu se afle ce spune robul
Tău Înălţimii Tale, căci va pune pe tică-

71

loşii lui de

+0 mposrătet mobs Eomhâsc ră vVepEpid ov
zi. pă. bozepricoby ăză Ti Georjy.: Tadra pă
Bovhizs, mă 05 Em ris “Ywmhăraz5s ns
sinoav 0260=y zhsiora ai 72y355aiu.0y7.

neferi

să

mă lipsească

din

viaţă. Acestea eu supunere, iar anii Inălţimii “Tale fie de la Dumnezeu foarte
mulţi şi pe deplin fericiţi.
[17]88, April 29. Piteşti.
Al Înălţimii Tale prea-mic rob
Ioan Armașul.

[17]88, >Azptlov 29. Ilwrăszt.
Tis “Yomsenz6s vms Ehăytaros dobhos
Ploăps “Apyua!s.
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ce c a se face

Prea-înălţate Doamne al mieu,
“- După închinarea mea supusă şi de
rob adue înaintea Înălţimii Tale de Dum-.
nezcu păzite că alaltăieri a venit la Vidin de la ordia împărătească prea-slăvitul
capugibaşă Tahir-aga şi prea-slăvitul cacari
puzibașă IMusein-aga de Târnova,
să
ca
Devlet
l
puternicu
de
orânduiţi
sânt
porunca
lar
Dunăre,
pe
sus
facă podul
vrednică de închinare mi-au răspuns că
de la Nicopol au trimes-o către Înălţimea
Ta de Dumnezeu păzită, ca să se orânduiaseă lucrurile de nevoie podului, cheresteaua adecă şi altele, şi, pentru că e
neapărat să iea capăt podul până în patruzeci de zile, de oare ce şi puternicul

Dovlet în
aşa
nare
rătorule

poruncile vrednice de închiiată, prea-induporuncește,

Doamne,

că

1358,
29 April.
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Gheorghe
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CCXLVI,
17388,

cu în-

de nevoie ale lui, la Vidin, şi după. aceia
poruneeşte puternicul
Devlet ea acolo
să-l aşeze, şi pentru aceasta robul 'Tău
supus n'am “lipsit să o arăt Înălţimii Tale
" de Dumnezeu păzite. Acestea cu supunere,
iar anii Înălţimii Pale de Dumnezeu păzite fie de la Dumnezeu foarte mulți» şi
pe deplin fericiţi.
[17]88, April 29.
Al Înălţimii Voastre de Dumnezeu păzite prea-mie rob.
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Seid-Alemdar-aga,

_ştiințări şi cu eatastihul cherestelei: cerute
către Înălţimea Ta de "Dumnezeu păzită, de oare ce au a se face şi pi-
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âv 639 vivq abrs 6 cpâzos 605 vă Grad; :
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Prea-înălţate

Doamne

al nostru,

-- Cu cea de faţă supusă
ţimii Tale de Dumnezeu
din Gorj, cum şi altă

Înălţimii

Tale,

s'au

artităm

Înăl-

păzite că hoţii
dată am arătat

arătat

şi

în

ju-

deţul nostru, care se mărgeneşte cu Gorjul, şi din această privinţă jumătate de
plasă a Oltețului şi jumătate de plaiu al
" Hurezului s'au împrăștiat, 'şi rămân toate
poruncile în acea parte fără urmare. Acuma am luat ştire că, de oare ce sau
unde
lângă Craiova,
arătat
şi până

au. făcut

multe

rele,

ucigând

şi 'mulţi

boierinaşi, iarăși s'au întors în partea
judeţului nostru şi, cu “toate că am trimes 0 poteră bună contra lor, dar am:
seris de două ori şi dumisale Caimasă trimeată şi dumnealui din
camului
acea

parte

iar o poteră

de acolo și ai miei
să-i prindă la mijloc

bună, aşa - că ei

din această parte
şi să-i împrăștie,

şi - încă să. aducă şii satele la supunere; dar nicio acţiune din partea Craiova nu vedem, şi, dacă nu se face
acest chip de a se trimete şi din Cra-

iova poteră (de oare ce am aflat că tâlharii sânt peste cinci sute şi cu unul
'Frocan),

altfel

nu

se

potolesc,

Sar ciocni numai cu potera
Dumnezeu!)
biruie (ferească

şi, dacă

noastră şi
hoţii, în-

839

-&votro) ni zăsarat, 1 bib

pâvnois

Tis

zp6owzoy

z5p-

voby of zĂST Tal wa. 225099 YaAzouhy poss
vody vai etc mb aaâmiu uas. "00sy zapaza-

alta-Ţi minte
vor lua hoţii,
judeţul nostru.
a, păzită de

)obusy ză Osopobpntay

iască dumnealui

most

vă GT0/200fj

2600

“Ytos rms Vă 2pos-
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zposraţăy. Tadrz dovhrâs, mă 63 os
Maumpa Em mob 0sompobpijrob “Ywovs ras

ai

noştri

poate să judece ce obraz
şi câtă pagubă fac şi în
Deci rugăm pe Înălţimea
Dumnezeu să se orându- :

Caimacamul să ajute pe

din acea parte, cum i-am scris

dumisale, arătându-i şi planurile
noi
noastre şi cum să lovească hoţii. Că,
dacă, precum: arătăm, nu se prăpădese

hoţii aceia, ne temem să nu ni aducă o
mare impiedecare întru îndeplinirea dom-

neştilor porunci. Acestea. cu supunere, iar

prea-străluciţii ani. ai Înălțimii 'Pale de
- Dumnezeu păzite fie de la Dumnezeu cât
de mulţi și cu totul fericiţi.

"simoay 63603. m mhetoza vai ama.
ave,
To5
dodo!

1188,

Matov fe.

dzoppoopnizoo

os,

705 bage

Maiu 222,

păzite
E

:

prea-mici robi.

“Gheorghe” Postelnicul
„Dimitrie Pitarul.

Febpytos Țloarâd:ros

i
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Ai Înălţimii: Tale de Dumnezeu

Ampirpios Ilripns.

CCXLVIII.
Gheorghe Postelnicul şi Dimitrie Pitarul
despre

către “Nicolae-Voda

Mavrogheni,

lefile Turcilor.

Yurhicare fn

Prea-Înălţate
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Doamne al. nostru,

Cu cea de faţă a noastră supusă
arătăm Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
că Al-aga Satioglu bimbaşa a venit şi
ni s'a plâns că avea om trimes la Înăl-.

ţimea Ta. pentru lefi,.: şi a' venit gonit şi

' fără răspuns, şi că bulucbașii lui şi neferii
au

aflat că

acela era

trimes

pentru

lefi,

şi acum vedem că vin la robii Tăi, cerând
leafa, iar noi şi: pentru aceasta n'avem
“nicio orânduială. Deci rugăm să avem
prea-strălucita-Ţi poruncă pentru a şti ce
răspuns să li dăm, Acestea cu supunere,

iar prea-străluciţii

ani

ai Înălţimii 'Tale

de Dumnezeu păzite fie de la Dumnezeu
cât mai mulţi şi cu totul fericiţi.

1788, Maiu 22.
Ai Înălţimii “Pale de
prea-mici robi

1788,
22

Dumnezeu păzite

Gheorghe Postelnicul
Dimitrie Pitarul.

Maiu,

360

CCALIX,

Teodor Comisul şi Ioan polcovnicul către” Nicolac-Vodă Mavrogheni, -despre pătrunderea volintirilor la Râmnic şi la Topliceni şi atitudinea Turcilor.
“Youmhâzars pai ebusyorare În Addsvca,
“- Davepbvouey ră Osorpovprizp adrijs *T-

Prea-inălţate şi prea-bunule Domn

me Gr es “Piup40; 1jBov Gohevsipnăes pă
Neu.rlovs 5y0pode 2us 50 vai Exîjyay zar” edOzimy sis d povyzoript vai Exhpay tb 'Î70dp.5vy0y 47 Tăy Sotpâpr Nizodâozoohoy za

+ Arătăm Înălţimii Tale de Dumnezeu
păzite că la Râmnic au venit volintiri cu
Nemţi duşmani până la 50 şi au mers
răpede la mănăstire şi au luat pe egumen

zo5s Eorsthay

şi pe Şătrarul “Nicolescul şi

sie

Potăy.

Eivau

ai

sie

zh

.
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hore mană 705 "Ywovs 7ns, vă Grad ctă
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ă

tao, Emst8i za 839 Ejov oi ăp-rovzss to-

al nostru,:

Viind şi Mehemet-reis dela Brăila, şi celelalte agale care erau să vie de'la Foe" şani, au prins şi pe un grădinar de la Râmnic şi l-au adus aici, care era de faţă

când au luat pe egumen din Râmnic şi pe
zisul Şătrar. . Am întâlnit pe agalele de
acolo, mari şi mici, ca să. mergem la
Râmnie, şi ei răspund că oastea noastră nu
e de ajuns şi alte îndreptăţiri, şi la urmă
ni-au spus să se gândească până mâni.
Prea-înălţate Doamne al nostru, scrie-li
Înălţimea Ta să meargă fără alta, să se
trimeată și destule saleâmuri (sic) şi unele
celenghiuri ca să nu aducă înainte că
n'au.
Pentru

za

mai
aici

O: &yradOa dyădss

4720400316003.

Gr “pepsi 757 0Sdovy

zu

ai5pt0y, 05ousy pznpbasi ză “Yus cas. Fis
Poţăwy Euiausy

6
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zods E&/0pods Neuztovs, zăy ăpOuăv Gus 33
siszbpousy, pai Sozsthau,sy pus 707 6 6zotoş
700 vai, Eppusv0s, 0shousy

zahereaua

de

la

Brăila,

robii

Tăi, şi fără să luăm porunea-Ți strălucită, acum cinci zile am trimes pe Ghiur
tufeecibaşa pentru neascultarea locuitorilor,
ca să facă orice“ chip şi, luând căruţe,
să le trimeată la Brăila pentru zaherea;
am orânduit şi trei oameni ai noştri;
dar ce vor face, noi, robii Tăi. nu
ştim, şi de ar puteasă ni: vie zahereaua
Brăilei din pricina duşmanilor! Deci,
dacă ar părea potrivit din partea Înălțimii “Pale, -să se trimeată din ordin
chile de făină aici, la Buzău,
- câteva,
căci nici n'au dumnealor ispravnicii aici
mai

oi z5pLooiszpot
-

trimes

la: Focşani. Sânt şi la Topliceni volintiri
cu Nemţi duşmani până la 400, şi e
departe un şfert 'Toplicenii de Râmnic.

aoăfnzo E5 sptogdzspov ăzb 88, pă Ghoy
6z05 vazaţivora sis mby wav abrây, hi)

20

i-au

la

mult

slujba

de

38,

lor,

mulţi sau
ce mişcare

arăta-o

Înălţimii

cu

tot

ce

se

trudese

decât că și aici
împrăștiat. Agalele
vor

face

mâni,

cei
de
vom

Tale.
La
Focșani
am aflat că au venit şi acolo dintre
duşmanii Nemţi, dar numărul nu-l ştim,
şi am trimes om, care n'a venit până
acum, şi, venind, vom arăta Înălţimii
“Tale.
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Voastre de Dumnezeu părobi
“Teodor Chesltu Comisul,
Jani polcovnicul.
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XX.

a

făcut luera=

rea, așteptând de la Înălţimea “Ta răs“ce "făcuseră despre
puns la înştiinţarea,
pe
aceasta, şi, neviind vre-un răspuns,

ms ămânpiow ele zi sidomoimaty 605 stay

potz. mposzayi, Tod ăp/0y0s Katpzzăun 43

nau

deschiderii,

26 Maiu.

94

însă a venit şi la

asemenea

a dumisale

bumbaşir

pentru

noi

o

poruncă

Caimacamului

acest

unt,

şi,

şi cu
văzând

robii 'Tăi neroia de care ni scrie dumnealui Caimacamul (de şi suma era cofăcut cislă la judeţ,
vârşitoare), am
mergând să ajute la acel unt şi preşi mazilii, şi bresoţii, şi mănăstirile,
cum
laşii, şi seutelnicii, şi posluşnicii,
Şi
,
camul
Caima
ni-a seris dumnealui
deci
fără zăibară am şi pornit o parte;
p'am lipsit a o arăta Înălţimii “Tale de
că
păzite. Încă-Ți arătăm
Dumnezeu
dumnealui Caimacamul şi la selefii săi,
cât şi nouă ni-a scris că din toate oile
locuitorilor să se iea de la zece una, şi,
strângându-le toate, să le trimetem la

Craiora; şi deci după
am
“Făi,

scris la
nu

le

zapeii

porunca

dumisale

şi, adunându-ie robii

trimetem

însă

la

Craiova,

până n'o arătăm Înălţimii Tale, şi rugăm
să ni vie pentru aceasta prea-străluciti
poruncă.
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iar

de închinare a se face pod
să trimetem. şi . noi
„din judeţ o
șută de salahori, și deci
după porunca dumisale am făcut orânduială -și n'am lipsit.s'o arătăm Înălțimii Tale. Încă arătăm
Înălţimii 'Tale
vrednică -

la

Fetislam, . şi

pentru

satul

Călimăneşti,

care

e

lângă

mănăstirea Cozia, şi era risipit ici şi
colo, şi în păduri şi la munţi, fiinda
supra lor şi la trei sute de groși ră-.
măşiţe
de la haraciu, şi de la sama,
a treia toţi banii; zilele acestea însă,
arătându-se în acea parte Stoian Armaşul hoţ şi eu alţi hoţi ai săi, robul
Tău Pitarul am
trimes pe
buluebașa.
” Stamo “cu „neferii lui
şi
pe
Giafan
Ibraim-aga, vestindu-l să vâneze pe hoţi
şi pe locuitorii. Călimăneștilor câţi îi
vor găsi, să-i. prindă şi să-i aducă aici.
Şi,. venind. hoţii,

ss'au

luat -la

mijloc;

şi

de către ţerani prinzându-se sus de la
Cozia ca la șaptesprezece oameni şi câteva
vite ale. lor,. i-au adus aici, şi pe unii
i-am

închis şi-i. avem, ..iar

„0are ce. ni-au dat

învoială

pe alţii, de

că. vor merge

să se aşeze. în sat şi vor. plăti darea şi
rămăşiţile,. i-am lăsat,. dându-li şi: toate
„„vitele, - și. aşa Sau dus, şi până acuma s'au
- strâns, ŞI. - ceva „icosari.

zal Sos mpa. uatâyOmoay ăla: einooaptde.
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Tale

dumnealui
Caimacamul
ni-a, . scris alal- tăieri-. -că a: venit poruncă împărătească

a
.

Trimetem. Înălţimii Tale „acest

catastif

pentru satele care toate erau risipite din pri-

"cina, hoţilor, fiind în hotar.cu Gorjul, şi n'au
- fost plătit. nici banii haraciului, nici ai
samei a treia şi. alte rămășițe de zaherele,

din care acum, de oare ce am trimes pe cei

o. sută de-oameni poteră contra. hoţilor,
„cum am arătat Înălţimii Tale, pe unii. din
ei i-au adus la supunere, ducându-i la
locurile lor. Nădăjduim cu rugăciunea
Înălţimii Tale să aducem şi pe ceilalţi;
„un ţeran din acele sate a fost. ucis de
poteră, arătându-se răsculat. -Acestea cu
supunere, şi rămânem

[17]83, Maiu 26.
Ai Înălţimii Tale de

Dumnezeu

cei prea-mici

păzite

Ghcorghe Aga,
Dimitrie

Pitarul.
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ziua când a sosit, l-am pornit ca să
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către dumtrimeţându-l cu scrisoarea
pe cel de
şi
mealui Marele Spătar, ca
picioa- :
la
mai înainte, ca să-l înfăţişeze
rele-Ţi prea-strălucite, şi ca unul care nu
vorbeşte altă limbă decât cea locală, Înăl-
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căci nu ştie decât

de Comis,

să fie cercetat

un informator: secret al:lui Vodă-care
româneşte.

Mavrogheni,. despre

Nicolae-Vodă

Cond[uratu], Păharnic, către

Gheorghe

„0788, Maiu

" [aylanio, Matov 450.
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"Al înălţimii Tale rob supus şi prea-mie
Gheorghe Cond., Păharnic.

(pecete neagră
+
pe dos.)

„CCLIL.
lbrictarul către Nicolae- Vodă

Nicolae

Mavrogheni,

ajutat ca să treacă de la Văleni la Vamă.
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Prea-înălțate Doamne al mieu,

“- Cu supunere arăt Înălţimii “Pale că
lui | Geftr-asa bimbașa i-a dat de ştire de
la Văleni : agi-Omer-aga serascherul să
scoată pihota să meargă sus la Vamă;
de care mult sa bucurat bimbașa, | căci
pentru această pricină a venit aici; dar
cere

să

de

aici

trimeată

i se

încă

puţin,

ajutor,

căci a dat ştire la Văleni săi se tri=
meată, şi i-au făcut cunoscut că oastea
ce avem acolo la Văleni, abia ajunge
pentru noi, dar să serie Domnului, pea
să-ţi trimeată ajutor de la Bucureşti, căci
nu

trimeti.

De

aceia

1788,

fi

rog

Doamne al mieu; să ni se trimeată nemijlocit ceva ajutor, ca să mergem şi

Maiu.
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noi sus la Vamă, ca să nu lipsim(9),
şi nădăjduiese, Doamne al mieu, cu rugăciunea Înălțimii Tale că ne vom arăta
credincioşi robi, şi să ni trimeţi, Doamne
al mieu, şi zaherea, de oare ce se apropie
de sfârşit. Și am mers eu, robul Tău, la
„Văleni, şi am întâlnit pe dumnealui
Clucerul serascher, şi mi-a spus cum că zahe-

reaua Câmpinei va veni de

la Bucureşti.

Pentru aceia n'am lipsit să arăt Înălţimii
Tale,

şi ceva

fi mila

Ta.

1188, Maiu 29.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
întru toate rob
Aicolae: Ibrictarul.

“CCLIII.
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Alaiu,

Nicolae-Vodă Mavrogheni către capuchehaiaua munteană, despre
ce merită

Osman-Pașa

răsplata

şi despre ostaşii lui cari luptă pe la l'ocșani, şi victoria de

la Şanţ. .
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'Ți-am seris şi ieri dumitale, arătându-ți
şi prin tahrirul nostru
biruinţa
oştilor noastre. la Şanţ, lângă Braşor..
Azi, venind oştirile turceşti ale isprăvilor, am făcut destul șenlâc (luminaţie)
cu cele de obiceiu date lor de noi cu
însăşi a noastră mână bacşişuri și veşminte. Era de față la toate acestea şi

prea-strălucitul

capugi-başă : Mehmet- Ali-

aga, care a venit aici cu slujbe împărăteşti; i-am dat Strălucirii Sale care se
întoarce

acum

douăzeci
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prinse

dușmane,

în luptă,

şi
femei

trei

de robi,

(căpitan
opt

de

de
ca-

nemţoaice

două bairace (steaguri)

ale celor mai mari regimente duşmane,
încă două mici şi o tobă: între toţi
robii se aduce şi însuși toboşarul. A fost
mare prăpăd
la duşmani; şi în acea
luptă
sau prăpădit cu totul, şi cu
o rea rușine rău au fost goniţi duşmani.
|

Cel de aici prea-strălucit Agă-Paşa Osman-Paşa de la inceput s'a purtat fără cu-

sivat mai Gafiuns, 4ai lozirpsrtis, za ră
dv obomovâpns, mazipns Gus, zi 0ăy &Saprsi vă Gowhsbsp 3 Apă-zacăs Td 4aa-

sur şi de fapt până acum neschimbat se
poartă; e şi credincios şi om de treabă şi cu
adevărat de ispravă, de asemenea şi sărac,
şi nu ajunge să slujească în calitate de Agă-

zathy Ap Asâ)âz ăy oi zodvpovtat add5y-

Paşa, puternicul Devlet; dacă stăpânii, cari

za
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zona

Greapad
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1 E vorba de luptele din Alaiu alo lui Mavrogheni pe la Bacău.

365
să trăiască întru mulţi ani, ar fi făcut înalta
lor milă ca să-i dea vre-un manstp (mijloc
de traiu), ca să-şi capete întreţinerea, mare
bine ar fi făcut. Adu aceasta Măriei Lor, şi
să avem eu cea d'intâiu [scrisoare] vestea de
la Tine; astfel de lucruri date-către unii ca
aceştia, în astfel de vremi, de oare ce sânt
drepte, aduc şi râvnă şi grabă şi o credinţă
mai deplină în sarcini, provoacă şi slujbă.
i-am seris mai înainte dumitale pe
scurt cât ne-au costat cele două încăierări
ale oştirilor noastre împotriva duşmanilor
la Comăneşti şi Grozești. Iată şi catastişele celor de acolo, pe care ni le-a trimes
vechilul nostru de la Focşani; cetește-le şi
vei afla, cererile lor...; care toate, de oare
ce cu prisos le-am îndeplinit, mult mai
mult am cheltuit, ca să li facem şi iarăşi
îndemn și ambiţie între ei pentru cea de
săvârşit biruire a dușmanilor Înaltului
Devlet.
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CCLIV.
Raport al comandantului muntean către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre
lupta dată Austriecilor în. Ţinutul Bacăului.
Prea-înălţate al mieu Domn,
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de Dumnezeu păzite că, Sâmbătă seara, la
un ceas de noapte, a ieşit oastea pedestră
şi la opt a ieşit toată călirimea împreună
eu agalele, şi sau bătut cu duşmanii.
După dumnezeiasca liturghie a ieşit şi
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1 Căzut pentru lege.

până la zece ceasuri din zi;

am

avut şi

tunul cel mare cu noi şi unul din cele
mici mai de samă. La noi n'a fost pierdere, afară

de

unul

care a ajuns

sfânt |,

din steagul lui baş-bulue-başa, şi doi au
fost răniţi; însă dintre duşmani au căzut
mulţi, cari s'au vădit; ci, pentru că erau

pe stâncă sus, n'a fost chip

a li se

lua

capetele; au trei tunuri; oastea lor am
socotit-o până la 250 pe jos şi călări;
bănuiese că erau şi la metereze ascunși

tot atâţia;

duşmanii, Doamne

sânt foarte fără putere, dar
cului ii face puternici.

al mieu,

aşezarea

lo-

1788,
prin

Maiu.
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Prea-înălțate şi prea-bunule mie Domn,
Acum, de când am pecetluit plicul, m'au
m
chemat la. Paşa-Capusi, şi, ieşind la Paşa, .
am găsitşi pe 'Toparan-oglu de la Craiova,
un buluc-başă şi pe buluc-başa lui Abdiaga din: Bucureşti, la huzurul “Înălţimii
Sale, poate adunaţi « cumva pentru leafa
lor.
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Deci mi-a poruncit Înălţimea Sa
seriu Înălţimii. Tale, şi la Craiova,
Înălţimea Ta i-a tocmit: „cu zece groși,
calul, şi opt: și un şfert cel pe. jos,
leafă: pe. lună,
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tain,. atunei .

să ia, leafă “sapte groși călăreţul Şi. şase
pedestrul, *
|
ŞI, dacă luna trecută li s a,i dat şi tain, de

oare ce li s'a dat leafa deplin, în această
lună să li se dea leafă, numai cu şase călăreţul și cinei pedestrul, şi luna. viitoare să li
sedea, câte şapte lei şi șase;. după înroială;
:sa.seris un astfel de . ordin, și unul și
altul; mi-a poruncit şi mie-să seriu Înălțimii Tale
şi la Craiova, cum. am şi
seris,
În această: lună a pornit şi pe Delibaşa
şi cu doi “buluebaşi în părţile 'Târnovei,
ca să taie pe Dagli-oglu Ahmst, care e
fugit din” Țara-Românească “cu: oastea.
După firmanul. ce "Ţi-a venit Înălţimii
Tale; am cercetat şi pentru. ginerele - lui .
„ Mustafi-aga de Ismail şi am aflat că n'a.
fugit în acele părţi, ci că merge la Hanul.

„A poruncit
a s6 prinde

ostașii. fugari ai

lui” Ahmet, ca să li se taie anoră urecliile
şi niasurile, și pe ceilalţi.să-i aducă - aici,
ca să rânduiască Paşa se
şi să-i
trimeată - Înălțimii “Tale,
"de oare ce
miza” poruncit să arăt" despre
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foarte mulţi și pe “dplia fericiţi.
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şti, despre os“Nicolae-Vodă Mavrogheni către capuchehaiăua Ț erii- -Române
ta,
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-legătur
Giani,
taşii ce se trimet în Moldova, numirea. lui Manole-Vodă
la Constantinopol, ale Doamnei şi tovenirea unui Paşă la Vidin, scrisorile de
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tala sa lipsă de bani.
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scris şi se aduc şi verbal stăpânilor i noştri, .
"cari să trăiască întru mulţi ani, şi, în ce.
" priveşte, cele poruncite inie,-:nu se facc
„lipsă, şi ni-a plăcut ca unii ce': voim să
fie întru toate mulțămiţi (2). stăpânii, Și
mai ales. că la toate rapoartele. noastre
: facem havaleă,! orice afacere de cheltuială: în pitacele: noastre către, dumneata,
afară de câte în deosebi seriem şi noi
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luminatul agă și însuși prea-înălțatul nostru

efendi 'la cele pentru trimeterea :aici a
ostașilor turci ce vor fi orânduiţi în Moldova
cu tain şi cele despreiManole-Vodă? „că se
va trimete întăiu la noi şi» condus la toate .
cele de făcut în socoteală, să meargă în Mol-

T

mpozpăvausv, tă Eupr, zagă rog 20)b:/poviots
adbevzae

uas, 47 51sty0

4

ed

Ava ză zpâm [entăm-rontoboza6n. „oi
psutăz-peuzodarti, zoiot ÎS rarEGTnGAY sie
Bacthsboboay 02y pâs Vpățats.
“O cuozds al ză %apăp! 705 20)w;/poviob

addzvzov, eîs ră vă ăzohovbdijoovy ăy sis D:5by,

zoă. „tohodyâi, 47. 206GŢ0p07 păs

aiys=
;.

at dă zăs cbsas alzias 6205 Gâs aposipărța-

Bz ui zpohafiiraos 13. 2006325755, za
5 âptos Qsbs vă G:zw0m obs Gods ăya0obs
czozobs za vă vazevdbym zi? Băotzogiay
705 pă 2505 - arad” va pă rpânata aTă
26 tuorteot),
<ă9 . „Dim CA307. “Ip piu ao 63)
ș
Tă zpbs
2360qca,

Epayspb3au:sy

pazcă-meporptăs

10

T0i08

îtopicâm

735 pr 0s 309

8 sr

1 Punem în. socoteală.
apoi
2 Giant, numit în Moldova (Alsta—0et.),

runea,

aceasta

înainte;

scoatem

6m05 Ezapz, 9! 05

ză EPauăI zoh)ă mohobyâă.

mult dumzieată; şi -ne înştiin-

toate câte. scriem prin pitacele
domnești, - tradus; , se-.dau şi în .

dora, ca unul ce a fost aşezat Doman; de
oare ce prea-înălţatul nostru efendi se gândeşte să, facem o rugăminte cândva pentru
mângâierea, lui, ci noi i-am scris că, la
astfel de împrejurări, pentru fratele nostru
drept, neavând şi poruncă, nu putem să o

du, sis. zotabrac
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scris-0,

am

noştri,

să

cari

po-

trăiască

întru “mulți ani, şi ceia ce a făcut, de
vreme ce a. făcut, e foarte în rânduială, Nu ni serii cine s'au numit la Constantinopol îin locul fostului Rechiab-ceauş-başi
şi Rechiab-mehtupeiu.
Scopul şi gândul stăpânului, care să
trăiască întru mulţi ani, ca să-l urmeze la
Vidin, e foarte în rânduială, şi nouă ni se
pare de folos pentru atâtea pricini pe care
ţi le-am

scris

şi mai

înainte

şi

mai

stă-

ruitor, şi Sfântul Dumnezeu. să îndrepte
bunele Tale scopuri şi să călăuzească dru-

murile lui ca capăt bun
împotriva protivnicilor.
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„tantinopol a prea-luminatei, prea-iubitei
noastre Doamne; pune pe grămăticul nostru, când îţi trimetem acolo serisorile
noastre, să facă însemnarea, de ştirile (?) de

orele

acolo şi a orice lucru vrednic de a fi ştiut de
acolo şi, pecetluindu-le în scrisoarea dumitale, s'o dea 'Tatarului,. care se trimete
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Să-l iea dracul pe Chiurt-Paşa Damad: eu
zăbava lui mare pagubă ni-a pricinuit; de
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Prea-înălţate Doamne al micu,
“+ După supusa mea (închinare) smerit
aduc înaintea Înălţimii Tale de Dumnezeu
păzite că TŢi-am arătat umilit neroia ce
are Craiova de orz şi grâu, pentru care

n'am primit de la Înălţimea Ta de Dumnezeu păzită .nicio ştire. Acum iarăşi s'a
coborât la Izlaz dumnealui Armaşul, robul
Tău, ca. mehmendar, şi-mi scrie iarăşi
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pentru lipsa zaherelei. Acum, Prea-înălţate al mieu, mă aflu între peire și mântuire; de la Înălţimea Ta de Dumnezeu
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herea, bani n'am, împrumut; ci eu mă străduiese numai să fac zahereă după putinţă;
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n'am

nicio

poruncă,

ei îmi

cer za-

pete nouă zahereă; şi, cum va, ieşi zahereaua,
câtă zahereă va binevoi Sfântul Dumnezeu
să facă în ciftilicul smeritului Tău bimbaşă,
îndată să-l capete. Mă rog mult de Înălţimea Ta păzită de Dumnezeu să orânduieşti ce-Ţi e porunca pentru ca şi robul
"Tău

smerit să rămâie

în linişte.

Pe lângă

acestea din polița ce s'a trimes la cămă„raşii Zimnicii pe numele robului Tău al
“treilea Postelnie- n'am luat nicio pară,
căci a venit porunca Înălţimii Tale să-i
jea cămăraşul Parascheră, şi i-a luat. Şi
ce va fi mila nemăsurată a Ta. Oastea
turcească, cele patruzeci de steaguri, au sosit
ieri la Nicopol, şi fie spre ştiinţa Înălţimii
Tale.

1788, Iunie 8.

"Al Înălţimii Tale supus şi prea-mic.
Bimbașa -Ismail-aga
Belinașoglu.
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Prea-înălțate şi prea-blândule Domn.
al mieu,
-- Acum, chemându-mă prea-inălţatul Selim -Paşa, mi-a dat aceste două scrisori,
spuindu-mi să le trimet Înălţimii Tale şi
pe.urmă, din scrisorile de alaltăieri, s'au
trimes Înălţimii Tale cele din Craiova,
în care părerea celor contra lui 'Foparanoglu s'a întors, şi mi-a spus să-Ţi arăt
că, precum vei găsi cu cale Înălţimea Ta,
aşa să fie.

Pentru Ali-Paşa cu trei tuiuri, mi-a spus
să-Ti seriu Înălţimii Tale că

bun şi sincer, şi are
boiu; mi-a mai spus

1788,
9 Iunie.

Selim-Paşa.
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: Prea-înălţate şi prea-bunule Domn „al mieu,
-- Prea-strălucita aducătoare de bucurie veste a Înălţimii Tale de la 4 ale lunii
curente am primit-o cu închinare prin Cadri
bairactarul ieri la 8; sa bucurat mult
smeritul Tău rob pentru biruinţa „ce au
câştigat oștile Tale domneşti la Vama, Buzăului ; de ar ajuta sfântul: Dumnezeu
să ducă trofeele împotriva . duşmanilor şi
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aici şi Ali-Paşa cu două tuiuri şi, de oare
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judeţul Oltului, la satele de prin prejur,
ca, să-mi trimeată cinzeci de care cu boi
până mâni la amiazi aiei în faţă, şi alta
la căpitanul de Piatra şi la zapeiu ca să vie
şi de Ia cele din jurul Teleormanului alte
patruzeci de care, şi am trimes pe capuchehaie la Piatră, ca să-mi aducă şi căruţele şi să facă şi un conac el însuşi
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arvună, şi în vre-o zece zile -vin vre-o
optzeci

de

șele,

şi le

trimetem;

tot așa

trimetem şi la Târnova, câte se află şi
acolo să le iea, şi se va împlini înalta-Ți
poruncă; şi însuşi ciohodarul Îţi va spune

din

gură

ce grijă

au

avut

voevoda

și

cadiul pentru înalta-Ți poruncă.
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Al Înălţimii Tale
supus şi prea-mie
Bimbașa Ismail-aga
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Acum

venit

a venit un Tatarşi a spus că a

prea-Înălţatul

Manole

Voevod

la

Nicopol; şi iată că smerit o aducem înaintea Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite

“pentru ca, şi dacă ar. veni

din

părţile

noastre, cu ce chip să ne purtăm, şi robul
Tău, al treilea Postelnie. Și care e înalta
poruncă a Ta.

CCLĂIII.
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Dumitale boierule
închin.

Clucer cu smerenie mă

-- Arăt dumitale că orz n'arem:

mâni

să ni sosească, iar, dacă poimâne, nu se
poate; şi nu ştiu ce vom face. Şi trebuie să
serii dumneata către prea- înălţatul Domn
şi dumnealui Vistierul că aici trebuiesc
zilnie peste 60 de chile, afară de afacerea,
ce se face cu orzul Jalomiţei care s'a
trimes; aici 114 chile şi la Câmpina 50
de chile. Văd că scrii dumneata dumisale
ispravnicului ca să se trimeată aici orz,
şi eu stau îngheţat că nu ni va veni
orzul și nu ştiu ce voiu face, de .oare ce
agalele cată toată pricina la pâne, că e
neagră, şi o duc rău; ieri şi azi s'au ri-

o

albă :ca a Bucureştilor, sau supărat şi
caută tot pricini. Încă odată ţi-am scris
dumitale să se facă un chip; cum aţi făcut la Câmpina, ca să se reducă tainurile
agalelor cari n'au oameni, căci se face
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vie
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și

fac
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cu orzul.
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Al dumitale supus şi rob
Vlad Medelnicerul

nu

Stăpâne al mieu,

crihs pe fa.

uita,

mă

trime-

te-mi răvaş pentru cei 110 de groşi şi
răvaş pentru oile ce am trimes şi ciobanului săi se dea drumul. să. vie, căci
ware cine păzi oile.
(Vo:) Prea-nobilului dumisale fostul Mare

G
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Clucer, dumnealui
supunere.

720004bYNT6.

Baratov,

cu

(Pecete ruptă.) -

CCLXIV.
Gheorghe Armașul şi Alexe. Armaşul

1788,

către Clucerul Constantin Baratov,

17

despre lipsa de orz pentru tainuri.

_Dumitale cu smerenie ne închinăm.
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care 114
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chile
de
50
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Văleni,
Câmpina, şi cele 186 de chile s'au descăreat aici la Ploeşti; pentru care-mi
serii dumneata să-ţi procurăm şi alt orz
cât mai iute. Dându-se atâtea chile pe
ni-au spus „ Medelnicerul
şi nouă
zi,
Lupa că din 10 de chile dă zilnic tainul, care, după suma ce avein, abia ţine
două zile tainul, gândeşte-te însă dumneata
că greutatea

avem

ce

aveţi

şi noi aici,

acolo

şi ce

să

pentru

orz

0

fac cu frigul

lunie.

ai

376
zi vă vdun 6 upivtos tv zaifosutyov, ăz:0p05-
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ai dumitale supuși robi
Gheorghe Ammașul,
_ Aleze Armașul.
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Pentru.

orzul

care

am

vorbit

că

se

află aici și acolo, am vorbit [şi] cu tovarășul mieu dumnealui Armaşul: Alexe: mi-a.
făgăduit că va cerceta, şi ce:câtimi va afla
ţi-o va'arăta.
Vo Prea-nobilului boier fost Mare
Clucer, dumnealui domnul Constantin . Baratov,

eu supunere.

CCLĂV.
1788,
19

Tunie.
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Nicolae- Vodă

Mavrogheni,

despre « o ciocnire cu

Turci prădalnici.
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Prea-înălţate Doamne

al. nostru,

T Cu supunere! arăt . Înălţiraii
Tale
păzite de Dumnezeu că a orânduit dumnealui Clucerul serascher şi Hagi-Omer

aga

serascherul

pe

Meimet

buluebaşa,

drept 'cârc-serdar împreună cu Gheorghe
poleovnicul ca să meargă
să : coboare
raiaua de sus cu scrisoarea Ta domnească; şi cari au mers afară ca să
cerceteze satele, ca să nu lase pe ostaşii turei să încerce raiaua, şi, mergând la un sat anume Țintea, şi aa
găsit acolo câţiva neferi, cari neferi au
făcut cele rele: au mers. la casa dumnealui Cămăraşului Apostolachi, fratele
lui Dimitrachi Turnaritul,. şi i-au luat

o ladă, o! batișcă (sic) şi o natişancă
(5; apoi, mergând Meimet bulucbaşa ca
să-i întâmpine,

lor 'să-i

au început

lovească;

bulucbaşa,
au
3

început
”

văzând

îndată

asupra

şi. Meimet

şi . neferii.lui
.

să-i

lovească: şi acel. Meimet bulucbaşa era
“eu treisprezece neferi, căci ceilalţi neferi
erau din alte .părţi, şi, lorindu-se unii
pe alţii, s'au rănit de.Meimet bulucbaşa
trei neferi şi unul de la bimbaşa şi un
nefer al lui cârc-serdar încă s'au ucis, şi
calul lui s'a luat, şi de la dânşii s'au
ucis, şi au prins şi cinci neferi şi-i țin
“închişi.
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-* Şi am scris şi la Văleni, la serascheri,
cum 'a, urmat. Pentru aceia
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bulucbaşa

câre-serdar

ca

să

merg să 'coborâin satele ce erau fugare.
Dar ce folos, Doamne
al mieu, că-i
coborâm, şi-i prind “Turcii, şi-i desbracă,
_şi mecinstese şi femeile lor şi copilele
lor Turcii ce fug de la Ploeşti
şi
sat şi fac
al nostru,

apiavraptă Tobrrn

1788,

19

şi

din

sat

în

la

casa:

şi

Țintea,

anume

un sat

'[urci la

san :dus”

rătăcese

rele? Prea-inălţate ' Doamne
ieri au mers cam treizeci
Câmărășului

Apos-

tolachi 'Tuenavitul, şi au găsit” o ladă,
„şi au luat-o, şi au luat ce era în ca,
o

şi

s'au

coborât

plecat

au

au sfărâmat-o;

bhute şi

şi

şi câte. pivaiţi

la vii

au găsit lăcătuite, le-au stricat, şi au luat
ce au găsit de- ale Românilor, şi au
au
nceinstit-o
prins și o copilă - şi
copila.
moară
toţi, şi acum se stă să
micu,
mer
Prea-înălţate
Doamne al
venit
Rogând "şi noi din sat, au
şi
mânii
plângând" înaintea noastră
spuind „că de ieri stau vre-o! treizeci
ne-au prăde “Turci aici în vii “şi

noi

“Mergând -şi

pădite.

cău-

să

ca

tăm ce oameni sânt, şi, când am venit
lângă ei, înainte de a-i întreba, au
scos

lovi,
un

sau

şi
cal,

şi

un

rănit
om

a

a

ne

Oameni

şi

început

au

şi

lor

puştile

cinci
murit;

cei

patru

trăiese: cei trei ai lui Mehmet buluebaşa şi unul al micu şi unul al lui
zece referi
bimbaşa, căci ni dăduse
43

Iunie.
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cu noi dumnealui bimbașa şi am prins
cinci cu numele “Turci, vii, şi li-am luat
armele, și i-am dus la bimbașa şi i-a
închis,
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Văleni,

am trimes scrisoare la Hagi-Omer-aga,
şi ni-a trimes scrisoare că fără să aibă
teşcherea de la el nu sânt ostaşi ai lui,
şi pe care-l prind, să facă orice vreau
cu el. Prea-înălţate Doamne, rugăm pe
Înălţimea Ta să ni se trimeată vre-o
poruncă privitor la acei fugari cari străbat bulue-bulue câte douăzeci şi treizeci şi
„despoaie satele, şi rugăm pe Înălţimea,
Ta.ca pe. aceia ce se împotrivese să

voie

a-i

lovi şi noi.
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Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
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Gheorghe Polcovnicul.

CCLXVIL.
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Nichita Ibrictarul către Nicolae-Vodă
sosiți și nevoia de zahereă.
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Prea, înălțate Doamne al mieu,
“- Cu supunere aduc Înălţimii Tale că,
venind aici
Pavgudizo-oglu, îndată
ce
a sosit aici cu oastea sa, au făcut lucruri
rele: îmi cer patru poveri
de
ocale
orez, unt şi miere, pentru care nu e poruncă
de la Înălţimea Ta să li dăm tain acelea,
ce le cer, şi, dacă nu li se dau cumva
acestea, nu vreau să steie la Câmpina. De
aceia rog pe Înălţimea Ta să-ţi fie milă
de robul Tău, ca să li se trimeată zahereă
destulă, de oare ce, dacă, poate, nu e zahereă,

sânt pierdut, căci nu e nici la Ploeşti zahereă ca să se trimeată şi aici, și nici pe

două zile n'avem zahereă aici, la Câmpina,
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AL Înălţimii Tale păzite
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întru toate rob
Nichita

Ibrictarul.
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rodTo

al nostru,
Dumnezeu

Prea-înălţate Doamne
-- Cu supunere arăt de

că

Înălţimi

zitei Tale

pă-

oastea

azi

până

noastră turcească a: învârtit multe lucruri
bune, dar, venind Bangudiz-oglu, ni face
mare năcaz pentru zahereă, ni cere câte
patru ocă şi o sută de dramuri orzul cu
cântar, pâne albă şi oi grase, unt şi orez,
care nu 'sânt orânduite de Înălţimea Ta.
Pentru aceia, roz, prea-inălţate Doamne,
să te milostiveşti de robul Tiu şi să ni
trimeţi zahereă destulă aici la ' Câmpina
ca' st poată mulţămi ro„de-a dreptul,
bul "ău

oastea,
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nu

lipsă şi să cadă robul Tău la urgie,
căci spune Bangudiz-oglu că, dacă poate
nu i. se
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stă niciun ceas, de oare ce zice
„noi nu luim nicio para, : numai pentru
aceia rog,

sus, Pentru

Doamne

al

la
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mai
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de-a dreptul

taapăs

vreau să taie vaci. Pentru aceasta n'am
lipsit a o arăta Înălţimii Vale de Dumnezeu păzite, şi ce "va fi porunca Ta strălucită. .
1188, lunie 27.
Al Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu
întru toate rob.
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Prea-înălţate Doamne al nostru,
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Al Înălţimii Tale
“întru

toate

trăgeam

păzite de

mare

Dumnezeu

rob

Nizijras uzgrezăgne.

Nichita

Ibrictarul.

.

Iordachi Armaşul şi Alexe Armaşul către , Nicolae-Vodă Mavrogheni,

1788,

28
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pre sosirea prietenului domnesc

Ali-Paşa la Ploeşti,

nevoile

cu

Turcii

des-

şi bivolii

lui”i Dinu Cantacuzino cel fugit în -„Nemţia“.
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„Pre a-înăilțate "Doamne al nostru, + Cu supunere
aduc înaintea Înălţimii
Tale că azi a: sosit : aici
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Ploeşti

prea-strălucitul Tău prieten

Ali-

Paşa, împreună şi cu aga Ordiei şi cu
toate ' steagurile, și la oastea turcească ce
a venit, na fost chip 'să li găsim
cocii şi căruţe, cu toate că robii ăi,

de
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nit oaste turcească tânără şi curată, ni-am
cheltuit toată grija şi osteneala ca să
li le găsim; dar.n'am
putut, căci n'au
rămas : în 'satele judeţului nostru nici
căruțe, nici cocii, de oare ce le-au și luat
mai înainte şi alţii ce-au fost aici şi
la Câmpina.
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împrumutat de la Cinstea Sa.şi am îndeplinit afacerea de ieri, de oare ce şi
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a:
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Pe lângă acestea. vei afla Înălţimea “Ta
că aici,în judeţul nostru, în sâtul Coco-

răşti, se afli 30

de bivoli, mici și mari,

care a
lăsaţi
Creta,
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cari ' sânt ai Dinului. Cantacuzino
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în zisul sat de Mustafă căpitanul din
şi, aflând aceasta robii Tăi, n'am

să 'Ţi-o înfăţișim,
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'Ți poruncă despre ce să facem: să-i tri
metem la Bucureşti ori să-i lăsăm acolo;
pentru care mă gândesc că ar fi bine să-i
trimetem, căci. aici poate să se piardă, şi

ce 'va fi porunea Ta...
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zijps 6poiws 2zîjpsy wa 600 ptobhsep 2 75psv

topol,

ste râz0v uptBaplov* mspvâvyras 8ă Ep ăzb Exsi,

şi. cât ovăs a găsit în loc de orz; iar, eu

înv 4al Evas "ANEzos, 40 bre &puevoțbpioua

plecând

„ai &yâpalisy ăhsăpt rsooăpuwy povăv, 605
îzîysy ră oizăpi 6 wzorijpne sis Bryzijyn ai

fost Armean,

53 mb Ezobhmosy, mai mb Exasy &hsbpt, vai
zd Eowosv abrdy '7dy. "AN&uo. "Exo, dyrag Esi,
sizoy: 62y poobyrat răy Qzby vă vovijlovy
năzotovs â/auyobs laeptdes; E dis ză 3vavipo pb Tă> Dyhorazov Ad&yzn. Kai,
zmyariâusvos 6 "Adtzos sic Nizizohwy, sizey

zox xi r60a Gtă mby Gobhov rs, 6poiws
5 "Apudâns sis Kpapâzv, wăhara pod ră
Erpatay mai ad Nixăzohw, za _1Bob zijs
meptrdsio ai zăy tâov. vreczepă. "Ey zâhy
pă Boy robro 8iv ijdtnoa vă mă vapâno
zpbs mb Bzoppobpnrov “Ivos cps, dtă vă ph
z5ow sis 7ă Yyoutzdy 6200 Est: „7poduciay pây pă, 2podirmy 83 0d eră“, zh
mbpa, 5z05 apocrălst ră "Tyoc ns zis 8vovoausv Găsztoy baspă, rbpa Tis ră ăva-

vaptpo razstvăs. “O 3obhos 715 Bovâsbs 7ăy
"Amw&yrn

ov za0xpă, pis

zi, vara val Îutpay
sto

văvtvay

Topzată

86h0%,

dă Vă

15-

râs binăăs zpoorayăs mod "Ac0syzov

ov. “O 8o5hos 7ns 83 arâhhst

ăhoyov 705

toată a luat-o,

de acolo, era şi: un

acum, când îmi orânduieşti Înălţimea Ta
cum că am cumpărat zahereă stricată, acuma
i-o aduc înainte cu smerenie. Robul Tău
îşi slujeşte Domnul curat, fără vre-o înşelăciune, şi noapte şi zi totumblu ca să

îndeplinesc înaltele porunci ale Domnului
mieu. Robul
: Tău nu trimete calul lui

6 8odhos zms obrs

că nu-i

0Shst vă îsebpr,

» Gov âs3ousvos

vă Eairshţi răs bimhăs

7aoeeatâe ns, ecăv 6zob sia mtorbs 805os cms zadat0sy,

val &/L

rpaizobnos Găy

ră ăpusvoyopijeuta* vai ăs £Seeon ră “os
ms ză ri doyîs Govhsbw. Erpuspov EhăGousy
văac “apozoăs ăpysMac, vai Dâhe azspicu
mopa sis Stozbâi Gtă vă câs mopijio. Kai
mo sivat mb ăzstpoy Ehse cn.

1788, 'lovMov 6.
Tis “Yuszâpas “Ymhdrnzos
vazstvds ati 210705

Scâzavos şi Ilossihzos.

ea

Armaşul

Eschi-Stamboli,

sau, ca Alecu, să merg la Nicopol să spun
dă mâna;

robul

Tău'nu

vrea

să

ştie de nimeni şi nu se teme de nimeni,
ci e numai cu totul lui tot dedat să în-

deplinească înaltele 'Tale porunci, ca, unul
ce este credincios rob al Tău de de: mult,
şi nu

trădător

ca renegaţii Armeni; și să

cauţi Înălţimea 'Ta cum slujesc eu. Azi
am primit noi veşti îmbucurătoare, şi

voiu trece azi la Siştov ca să le vestese.
Şi va fi nemăsurata-Ți
1788,

Bodhos

Alecu, şi el
făină de pa:

cad în zicala care spune: „îmi place trădarea, dar nu-i place trădătorul“,

Selim-Paşa,

maviyay

şi a :cumpărat

a luat

tru ani, pe care a adus-o ca grâu proprietarul la Vidin şi n'a vândut-o, şi-a
făcut-o făină, şi a vândut-o acelui Alecu.
Eu, fiind acolo, am spus: nu se tem de
Dumnezeu cumpărând astfel de.-netrebnice
zaherele? eu o voiu aduce înaintea preaînălțatului Domn. Şi, mergând Alecu la
Nicopol, a spus atâtea şi atâtea pentru
robul 'Tău, “de asemenea
Armașul la
"Craiova, mai ales mi-au scris aceasta și
de la Nicopol,-şi iată Îţi: închid aici şi
însăşi teşchereaua. Eu iarăşi cu toate
acestea n'am vrut s'o aduc înaintea Înălţimii' 'Tale de Dumnezeu : păzite, ca să nu

SeNu-zasă, woăy mă "Borij-Srauzzohi 'Ap4461, 3, boăy rây "Adszo, vă anal sie
Ninâzohrwy vă Ev boăv 83y rod iGovy jEpr'
ora paysvăs vânat pivâtt, pudvovy styat Ghos

de. asemenea

Iulie 6.

milă.

AL Înălţimii Tale.

supus şi prea-mie rob *
Ștefan al treilea Postelnie.

333

(Pe o foiţă osebită, serisoare de necărturar.;
* Tlpoczby5.

Toorthyurte, îievp= Bet ot para

“Apo

Mă

|

e

închin.

Postelnice,

Dumneata

afli că mă. pri-

goneşte Alecu zaheregiul, renegatul armean,
pentru zahereaua, de grâu. ce trimeţi” la
Craiova, şi. toată ziua, împreună şi cu
bimbaşa, mă închin. Robul Tău.

6 PANzos la/tpsrlis ăpuevoigiou.
mp
vă mă lapepă mb oirăpt” mob! riste oziy
Kpoep6âa, ai 6Npsptvâs, Guos uă Try zip
A
act, 2p064by6,: Aodhos îns
Pyostâs.

Cel știut.

„ CCLĂXIL
Ismail-aga Belinaşoglu, bimbaşa,

Prea-Înălţate

“Yomhorară pot AbQăvra, !
-- Meră rd Transit pot, nazist dy
5po 18 Osozpobpiirep “Toys ras 67 2:p00T6te zb Tuyos ms dă vă orsthim 7syzby
oţapixouây. "Ex Tăy Eozethhoy rhy 'o“apiacuây, hip âă robs yasosptâss : 276

cdbe Eozstadov sis Kporpiăfzy 'îtă vă pod
cradodv oi vrsoyapăăse, Emetâi vai. 6 "Apuzons, Goos tazpă Bârrâs pac, zărper duet, Găv

dh vă my usTpij3a p.6v0Y "âp&rpurov Tăy
„Gate sie md uavati. "Ey 83 iâsbpu 7 ri

vă stimă pă abrhy ză ăyBpuozov. Adrbs wpavyaățera zâs 339

mpa

6pitezat

mâzota mpăppaza”

ănd “povâvav, 4

dtă BE 7ây taspă

md oimăpi 6z0d mposrăţet zb “Tgos 7ns zăs
îvowlioausv Gâztoy, 8 Gtăperat mb bTpver
100, 40Î, bă sivat Găzt9Y, îs apootâtn să

“Tios cms vă arabi 2â0, sis Znperiintay, 42.

ză oxazi) 700. Div, Bima2 zăv did
mars pot, 2obs Găztovs (aspt35s $z0d Ezîpsy

adrâs, Vopebat vă Tis (p0pr00% zpbs zobs
Zobhovs zps. A3v ză: pâpyo paâobh vă Gob-

sd

măy "AzOzvrn pod fata pă Evav Agusue

ami âc îtszăom mb pobouâzt
ai, zastuy. Kai e pă

mă EâtH6y

Mob

Tă 0zozpobgntoy

“Pins ms vă mb otzăpt, vă 0b td ozsthdoby
220,

body stat paid.

vă pod

Grzh00dy ră

Kai

ăsapa

âs

z05

zposră$n

ptapio»,

z05s &vOpbzows Ezstâi vai
mos ăvpiozovs. Rai fzot
.
Ehss 25:
6.
“Vomosnzos
cazstydg 404 E/LOTOS
Ploua dvs pista za91S
Mazsqyă66 7.093.
|
„(Pecete turcească cu cerneală.)
(Pe dos: pecete de ceară roşie.)

Zu vă tevotăce
îvaptzouat ah30y
stym d ăzstpovy
1188, ?lovdico
Tis “Yysstpas

Mavrogheni,

pentru

„=

Doamne

al micu,

mea

[scrisoare],

smerita

După

cu

umilinţă aduce înaintea Înălţimii Tale că
orânduieşti Înălţimea, Ta să trimet o: so'coteală de obşte. Eu am trimes socoteala,
dar, “în ce priveşte teşcherelele, eu de-a
dreptul amitrimes la Craiova să mi se
expedieze : teșcherelele, căci şi - Armaşul

este

câtă -zahereă
acolo,

nu

rată o va

0

va

a

mea

>
măsura,

pune în magazie.

[şi]

merge

ci . nemăsu-

Bu

1788,
6 Iulie.

.

stricată.

pretinsa zahereă

către Nicolae-Vodă

nu ştiu

ce să:spun cu acest om. El umblă cu: închipuirea că nu e poruncit. de nimeni, şi
face astfel de lucruri; iar, pentru zahereă,
grâul ce poruncești Înălţimea Ta că l-am
cumpărat stricat, acolo stă însușirea lui
şi, dacă e stricat, poruncește Înălţimea
Pa să 'se trimeată aici, la Zimnicea, și

cu îl dau proprietarului lui. Dar, preaînălțateal micu, zaherelele stricate pe
care.le-a luat el, cearcă să le puie în
spinarea robilor 'Tăi. Nu primese să slu-

-jese pe Domnul mieu în rând cu un Ârmean ; şi să se cerceteze slujba mea
însăși şi a acelora. Şi serie Înălţimea 'Ta
de Dumnezeu păzită pentru grâu, să mi-l
trimeată aici, căci nu e stricat. Și porunceşte să mi se trimeată banii orzului, ca
să uşureze pe oameni, de oare ce prea
mi-e ruşine de oameni. Şi ce va fi nemăsurata-Ți milă.
1788, Iulie 6.

Al Înălţimii Tale

supus şi prea-mic
Iemail-aga bimbașa

Belinasoglu.

Nichita Ibrictaitul către Clucerul Constantin Baratoy, despre plecare
a şefilor

1788,

6 Iulie.

turci la războiu.

“Ti

Ebravstay îns a0recrăe 2poGzbvă.

“Dumitale

ME ză dăehpreiv Ob Găs: ztvepâvo Ozt
7box sic mâcspse pes rije buspac Ezeiymoev
zh £86 uniuzaons Ttarp-âyăc mai MaayYovdoblowrhovs,

Moe,

ai

125y104660vs

5

ozatby

pai

piuzaons
Vopătovs,

5

Î

ăarsp=--

Tiarăp-ăyăc

pă |

6 Mzawyov5obtowhooş -

âtawoovs Gapăyra, 6 oohimpdy-âurăs 2ozqde
Tpndura To, 6 Mzenlip-Ayăs pă Eniză vo
wâmove, ai “Optp-ayăc pă d60sza îvpsmos, vai Exănoav ămăvw, Myovac Ba ră

Xofăro, uă viv ebyhv rod Qs0d ai rod Ad0&yzov pas vai uă ci

20059, vai vă robe
Sov) +mpudy-deqăş

00

ebljy ous Dă vă rt=

Gondijazt .6:. Qzâs. Tâvy

vai mby dăshrzby Tod

uzi

tobs ptoaty pă 8io vyenspua rod Xov-

Anuăv-ăvăs
Gavizss 705

ai pă Gtandoovş voudrobs ăppa past: tă ră apei Gus

ctv wzopoby vă Efpovv zpâpaoyy, rari zobe
E30ox vopii, tpiBăpt zai 2 paseudâta ApAsti
za abptoy Bio zvon a 855 tayepiy za

roz

Tobs Ersiymosy

vai

6 moMabâwzoe

5

Teâpyns : pă îjzoonztvrat vowărovs, za 6
moNu6ânuos Iăzpos zâhty pă juoom zârat,
voi măhate sis ră mâzia, Nă ut mavepbozeat

î Boyevsta cuc ăz adrod. Meyovrss 85
[1'7]88, *Iovatov 6.
Tis Ebyevstac 7ns Ge dâehpâs ad Godhos
Nezras. "Hp

zobs Eâoca vai Evatăy zsvijyra ozhx/6ptâzc,

dtă vă âvigavy zăy âpâpoy vadâs pă ypipstat.
(VO)

T&

edwayearăro

de'“aici bimbașa Giafr-aga și Banguduzoglu, şi mai toți ostașii turei, și bimbaşa Giafâr-aga cu cinci
"Bangudăz-oglu
cu două

ăpyowm

Meyădo

apocavyrâş.

sute

de

inşi,

sute patruzeci,
Suliman-aga a trimes treizecişi opt, Be„chir-aga cu șapte - inşi, şi “Omer-aga cu
doisprezece oameni, şi au mers în.sus,
spunând că * Sâmbătă; cu rugă lui Dumnezeu -și a Domnului
nostru și cu rugăciunea ta, să dea luptă, şi. să-i ajute
Dumnezeu.
Pe Suliman-aga şi pe fratele lui bimbaşă i-au lăsat cu doi neferi
ai lui Suliman-aga şi .cu.. două sute de
inşi arvaniţi ai bimbaşei;
dar ” pentru
tain nu pot găși cuvânt, căci i-am dat
pâne, orz şi pesmeţi destui, şi mâne voiu
„porni. de aici zahereă după ei; a pornit
Şi Polcornicul Gheorghe cu douăzeci . şi
cinci de inşi, şi Poleoynicul . Petru iarăşi
cu douăzeci şi cinci, 'şi ghiulele la tunuri. Să-mi arăţi, dumneata, „de acolo. Ci,
rămânând

.

=:

188, Dulie-6,

Si

. Al dumitale ca “frate „şi, rop

poe

pmjesăpns.

"EXate ai 6 pmiiuzaons Ttarăp-ăyâs ră
Tpăpua cms val Exarădabat 7d mi zăy ypăarat” Azăy îjona '07d Lăyrio zwyăys Kai

Khovrităpr Mazapăros,

frăițeşte mă închin,

-Cu' - frăţeasea- mea: . „ [scrisoare] “ţi arăt
că pe la patru: ceasuri din zi a “plecat

Nichita

t

Jbrictărul.

"A Toat Şi bimbaşa Giaftr-aga scrisoarea
Ta şi a aflat şi ce-i serii; dar merge
-drept la Şanţ. Și: li-am dat şi o sută cinzeci de salahori, ca să desehidă” drumul,
cum

îmi

serii,

?

a

Pa

Prea-nobilului
domn - “Marelui
Baratov, cu, închinăciune,

Clucer

CCLXRIV,
(1788),
7

Talie.

„Nichita Ibrictarul şi Alexe Armaşul către Clucerul
despre cele d'intâiu lupte la Vamă ale oştii cu „Nemţii“.
Aov)t463 zpoawvă,

AbOsyzt ov ăpoy Khovstăpn, sava dz
ză

Gpriuv ma

vaz EvayspeOmuzy

Dâwpo, oi

zâpa, ) dpa sic zis mâvzs,
aa

Ersiymszy

5 270pds

m6pa

uovă

sis sd

peptră dară, ”

Constaritini. Baratov,

„Cu supunere mă închin.
Duiuneata arhon Clucere, află că am
deschis calea acum, -la ceasurile cinci, şi
Sa înfățișat:şi duşmanul lângă. Vamă, şi
sa mişcat acum o parte din oaste, precum

pati, zi 5 X. “Oufporhovs, pai. 28y - Esta
vaTă Ti TPOGTIVȚI Gazc Vă 0ăs %axwsp6co,
zi Os ră Gpăân, âv zrnzndody, 05hw oăs
pavspota. Rai 6 ăpyov Kozaţi v vază îs
EMO, Exetâh mai râpu Eahav vie Bovhais
sie osrăt, za îhzijbo vă măi vadă 1) Gobă. Mâvoy î Ebyevsiay ens. aapazaă Oaip
vă mtuonrat, vad vă rby EezmvijosratVă sivat
Zeus, vai dă 208 saporzahG uy oi
(sozat rizoza, Gr e %20âs Tuzoptoouat 1)uoic ră îjroovou.oduat, botipats dv vă eîvat,
vă pi wâs Ab. Kai ptvo
"lovhtov 7.
Tis Eoyevsas ns raznvis Gobhos
Niztras "iluzpnarăp'ns.
»Ad&eis ?Apudons.
Tâpa, zedtovovyeas zâpa fabia, &p/iivnsa?
sis i, Titvzi, voi ăxobovrat vai ză roza, val
mi) zăhos 2ăp7] 05hw căs pavepâo tă &p&âm.

şi Hagi-Omer-oglu, și n'am lipsit după a
Ta poruncă să ţi-o arăt, şi către seară,
de se vor ciocni, ţi-o vom arăta. Şi
vrea să vie,
Cuparul dacă
dumnealui
duială,

te rog să se

dumneata

slujba. Numai pe

bine

meargă

să

nădăjduiese

şi

în rân-

slujbele

şi-au pus

căci şi acum

gătească zahereă şi s'o porniţi să fie gata,
şi de aici mă rog să nu se tulbure ceva,

căci cum voiu putea

nu-

economisi,

voiu

mai zahereă să fie, să nu ni lipsească. Și

rămân
Iulie 7.
Al dumitale smerit rob
Nichita Ibrictarul,

Alexe Armașul.
Acuma, isprăvind răvaşul, au început la.
Cenchiu, şi se aud şi tunurile, şi ce capăt
va lua îţi voiu arăta deseară.

CCLĂXV.
Ştefan, al treilea
ce a făcut pentru oaste.
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piso, vă cb zaccpebao mai Ec
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Cap-

zâpoo sis că patria, oriuyrăs zo îj eis "Ip
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cdi, ns, za ăious. vai sdpu ă/hgwzoy

21036, td Gzsw, s 33 ampaive 6 Cobhos
ns. Ilpbs zobzots âvă zi uobotay sis iu
vnzăas Sia! W0das spe

5 Emoios

dvouătszat

să vă Zij

Ploirrs

&yopăGm,

Ea0izovhos

ai. isus va stat Di zpo3saYi) 213 5
mposcăim zi vă 205 vass 406" Zaoati
-pâvow. Ezspov, bymhozazt pot, âs zposzăi

= “YTos ns îîn vă iod a77005y ăszpr
4 013
Ezstâi, vă Ep &szpa 3 Epo sic “sîrmne
ăzd
fi00a
pi
77,
a
exsibou
u6d: E70
vai
ucis
Maiazhi-dph0D,
=dy Mooozază-deqă
52320.

Iorga,

„lluarmuzaki“,

XX.

şelele

despre

Mavrogheni,

Postelnic, către Nicolae- Vodă

Prea-înălţate Doamne al mieu,
4 După supusa şi până la pământ
a

Înălţimii

Tale

douăsprezece
met,

văzând

smerit

aduc

mea,

închinare

că:

șele,
cum

înaintea

făcut

azi sau

până

şi

iată

că

că

e

nevoie

le

trimare;

înştiințase ca neapărat să se facă şelele, şi aştept înalta-Ți poruncă pentru

câte si se
y
runcă, Mt

facă şi, viind înalta-ți povoiu porni la Islaz, să scot

to stocul (?) şi să-l ridice, să-l curăţ
şi astfel să-l îmbare pe caice, trimețându-l sau la Brăila sau la Vidin
șau în altă parte, unde m'ar lumina
Dumnezeu şi înalta-Ţi poruncă, şi poate
găsese om credincios, dacă nu vin eu,

robul

Tău.

Pe

moşia Zimnicii
care
cumpere,
topol, şi poate

lângă

acestea

pentru

este muşteriu ca să 0
Ioan Nanse chiamă
că e şi poruncă înaltă

a Ta ca să orânduieşti ce să-i cer pe
ân. Alta, prea-inălțate al mieu, orânduieşte Înălţimea Ta să mi se trimeată
bani, căci nici eu nam bani la mâna
mea: cu împrumut şi ieau bani de la
Mustafâ-aga Beşli-oglu; asemenea şi pentru şele: de la acela ieau și le plătesc.
49

1788,
8 Iulie.

să

Şi ce e nesfârşita .şi prea-strălucita milă

Cn

380
dă ră oxudpur: dim! Eastvoy mt
vai.
zhnpvo. Rai îjrot. stiva md ăzstpoy ai.
zsphauzpoy Ehsâs zrie.
1188, "lovhiov 8.
Tis “Ypertpac Ton inros azstibe asi
Ehâaros obhos

a Ta.
1788,

Al
rob

Iulie 8.

Înălţimii

Sctpavos 7 occtzos,

„Tale

Ștefan

supus i „prea-mie

al iveilea Postelnie, -

COX,
Ismail-aga Belinaşoglu, bimbaşă, către
sosirea la Siştov a lui Selim- -Paşa.
“Tomăorart uot Adsvca,

“+ Msră rd mazety6y

Prea-înălţate Doamne

al mieu,

dya-

“r Cu supusa, mea [scrisoare] umilit adue
înaintea, Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite că azi dimineaţă, până să se facă de
ziuă, a venit Selim-Paşa, prea-înălţatul,
tiptil la Siştov, la care,, aflând aceasta,
îndată am mers pentru închinarea lui;
care a venit la Siştov pentru zahereă, şi
câte eaice erau, le-a încărcat cu făină,
grâu, orz, pesmeţi și le trimete la Vidin,
la Ordie, şi va petrece cinci, șase zile la
Siştov pentru treaba, zaherelei., Eu, fiind

zaoăe bymhoratos
Goto,

Tazstvâs

despre

mâpo Ti Osoppovpiitie “Ye ms Or oiuspoy
md %0bpy5, mpi 6ouspoy, jOsv 6 Sehlumby

Ov

Nicolae-Vodă Mavrogheni,

sis Storăft

rsarit,

sic

pavy0ăvwvrăs ro, sd0dc Ezdyox sie

zposzbwqoiy mov" 6 6zoios îjA6e sis Lore:

vă bv (asps, vai Go atata Troy, mă 2p6p7w0sy &hsdp!, airăâp mpiBâpi, zatouăăi vai
ză arăhst zpos ză Bivenyn, sis ră "Opyr?, ai
Es vă Evheviom mâvrs, SE. fEpac ele Stonf. dă zi ba60s6st mod aspe, "Expo, yras:
măiore Gbysioutvos sis mb vă voirălu ră
ovouâri

rod (so Ppobpiitab

“Yobs

ns,

2X-

pzmvobusyos 7ai dă mbv 905ho0vy 175, Y IloaTENVt0Y, Tod ăvsvepoy dă th ptos 6x05 Eov zpbs zobs zadatode vauapaoulovs ot
Svororavol. Kai pă eizay 6 zohoypâvos Sediu
zacâs "vă &vartpw Tip Osoppovpiizp "Tis

totdeauna deprins să caut slujba Înălţimii
Tale de Dumnezeu păzite, îndemnat şi de
robul “Tău, al treilea Postelnie, i-am adus
înainte după datoria, ce aveau către xechii
cămăraşi locuitorii din Siştov. Şi mi-a spus
Selim-Pașa,
care să . trăiască întru mulţi
ani, să aduc înaintea Înălţimii, Tale de

me, vă mob EOq Evxy păuua mă sd “Yvos

Dumnezeu.

cs, 4

de la, Înălţimea Ta, şi îndată va deseurea,

sbObs

05hs:

fsum=păzdop

abră

ră

păzite: că să-i. vie o: scrisoare

ăozpa. "Erti sivar 6 zazstve 75 Uz Tu 22005,

acei bani. Astfel e: supusul 'Tău bimbașă,

ai mâ0s “mutpav zorrălm mb Gtâcopov z05
00 ?pobpifiov “Twovs «e. Ilpbs zobrots 705

şi toată ziua caută interesul Înălţimii Tale
de Dumnezeu păzite. Pe lângă acestea,
i-am spus și noile Tale vitejii, şi a făcut

sizay văi, zăs veze ăvâparalias

ns, ză

E

zxpsy mod vroâă dă mb “Tios rs, ASwy705: „6 Osd3 vă uâș crspshvg Tăv pat pas
dă vă acapozvn 70bS &y0pods uas*, ăn:

motec .5 Gpos Osbs vă. aripă al vă
wow Tă Osowpobpnzov "Ivos ns zphs 4admpa 10 orszos
d5 uzi ăpawnudy
sia, md ăzs:pov
1'188,.:lovhicv
Tis “Yusztpae
E)4-p1670$

76 Gobhuy. ns, Ghsâpov
zâv £/dpăvy sms. "Ilzot 38
Ehs6s 7ns.
8.:
“Yomhdenzos zaasivbs za

Iouzi-ayăs uz lu 22078
Mmeonvăorovs.
(Pecete turcească cu cerneală.) „(Pe dos: pecete turcească de ceară, rose)

mare rugăciune pentru Înălţimea Ta, zicând:
„Dumnezeu 'să ni întărească pe beiul nostru
ca să calce supt picioare pe dușmanii noştri;
de-ar da Dumnezeu sfântul să-l întărească
şi să înalțe pe Înălţimea Ta.d& Dumnezeu
păzite spre slava şi ocrotirea robilor Tăi
şi peirea şi nimicirea dușmariilor | Tăi”.

Şi ce e nesfârşita-Ți milă..
|
1788, lulie 8.
,
o
AL! Inălţimii Tale supus şi prea-mic
“Ismai l-aga -bimbașa

Belinaşoglu.
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CCLXXVII.
Ismail-aga, bimbaşa, către Nicolae-Vodă
zării zaherelei

”

la serhaturi.

“Yomorară:
pot Ad0£vr7,

Prea-înilţate

-- Msră mb "razsty69 “ot TAzEstV)S da
po zâ Osozpobptitp "Tust rs, mată Thy
dm? postari ns Yopitovyras sis: răs
zpeăe rod zxvâmhtriov, vă vă pi zovhn0i
taspts, Edo xi vsmâpa vă wmwhăztovy -

mâmpoa ai

ete mb

Ilsrpoooiwi, 6a0d

sivat

„oră sis d afvopoy mob lutovpytifov âb0
Opus, 4ai, tterălovrac, pă eizoy ol 705 Xuwpiov ăvâpuzo zâs Eyac Todpros ab
Titovpyi660y, dwâuazzt Menusr-ăyâs Mzoarăvoyhobs, dă usoov £vbs Bhzyov, "lozriirta
Aoyodsrm, âvyăpasev 6swijrovpa &zb 860 pobciss: 1 pia Taovtăy uzi î Am Ilecpovsăy
ză lav iv âgâpaosy ză my Iahavrtaa,
ză 3 dhmv ab ri Mapizy TepStta, ovuGia rod moră Tapopărn Smâhyzob. Aotzdy, 4ată
my bumă zpootayijy îns, siz6y âtă vă zEpoby

sie mb “oplov zijv Grioua, zi Byte vă Thy dmâavy

sie

605, Gray

elis tă

sizov

Iatoopyi6foy,. al

zustos vspâpua

EXOq

Ria-

ris

is

-ias mă pâpn G Ttofarietas, vă mb zi400by
mi vă mhy ame sic cb “Yios cms.
Adri Î wovoiz 705 Ilszpovoaviov eivat eis
705. TE) Pouaviov, î, 2 ăm,
zi vaz
hm povaia, stvat
Taovtăvy vai m Ilapuzăw,
sivat
sis ză vavânhia ris Bhhozas, zh
oiyvopoy sic :zb zavâmhijr mob Tsh- Poulov,

za a apoorăta md “Tos

ns. 0892

703

2050 ee zb vă viu: tă GTou Cazan. 'E7o,
dos aiazâs ns, 63 Îaizw sis rd vă Th as

poso 7 "Tos cms, va Îot st

| 5WmXă

zposzayi, ns. “Erepoy, Bnhibzază pot, Zată
zpoarayiy 7as, 29 drztuoo obzs
zip wm
arăt, 0brs vpibăpi vă ubij, o5ze uiz zăsta, Î sis Topyiifay îi sis Nirzohty 3
%od TE-Pose Rohe mb cb zana
pziiov, za zip robzoo ăe psi zd "Twos

15 10557. Îlp 2 aobzo!s, bimhbzat pot, ăvapăpo se "Ta

cs

mipapijdss, văgulay

Get

1788,
19 Iute.

Mavrogheni, despre oprirea vân-

.

âzd

d

Ilhovăcz!

EsxHOGapii, îzîpa sis

by mov 205 Provoytiiov, sis Eva /uplo>
ivountiuzvoy MD, 4% zasi sivat pzoţăst,
= Eco 2impăvlim, vai siva: sis cij Ilie
pzoscănz 77 “Powsstowrizoy vai Latogpo)al2oow, Ezăno sis zhy sâzov 205 pi0dopeifoo, vai. Epoca zivas, Em souzâtta tri
4 Aaaa: ză
rătă Vă 70033099 AO
2 iasa 4 3 î2zipasay ui abă. Oi Dio:

Doamne

al mieu,

mea

[scrisoare]

smerita

“- După
de

“Ta

porunca
ţului,

am

zahereă,

vândă

se

nu

să

ca

plaiurile jude-

prin

înaltă,

cu
Tale
după

Înălţimii
aduc înaintea
mergând,
că,
păzite
Dumnezeu

SU punere

pus şi neferi să păzească; am mers şi
la Petroşani, care e la hotarul Giurgiului cale de două ceasuri şi, cercetând,
mi-au spus oamenii satului că un Ture
Meemetaga Bosanume
din Giurgiu,
unui, Român,
mijlocirea
prin
tanoglu,
venituri de
cumpărat
a
loniţă, Logofătul,
alta Peşi
Giozani
la două moşii: una
a,
Bălăceane
la
de
- troşaniș una a cumpărat-o
răpocealaltă de la Maria-Teresa, soţia
satului Zamfirachi Stolnicul. Însă, după
înalta-Ți poruncă, am spus să ducă în
sat dijma, şi să n'o care la Giurgiu, şi
spus neferilor că, atunci când.va
am
. Ioniţă,
ti
veni în părţile “Țerii-Româneş
Înălţila
trimeată
să-l
şi
să-l prindă,
Me
mea “la.
Acea moşie a Petroşanilor e în ju-.

dețul "Teleorman, iar cealaltă, Găozani
şi Parapanul, altă moşie, sânt în Judeţul

Vlașca,

dar

e

şi

să

la. județul

hotar

orânduieşti

Înăl-

țimea Ta vre-un rob ca să ieie
Eu, ca un credincios al 'Lăw,
sesc să arăt Înălţimii "Tale, şi ce
poruncă a Ta. Alta, prea-Înălţate

dijma.
nu lipe înalta
al mieu,

Teleormanului,

după

poruncă,

înalta-Ți

las,

nu

grâu, nici orz să se dea, nicio
sau la Giurgiu sau la Nicopol

Cule
şi

Ta

(Turnu)
despre

din judeţul

aceasta

liniştit.

Pe

să

nici

baniţă,
sau. la

'Teleormanului,

rămâi

Înălţimea

lângă acestea, prea-inăl-

țate al mieu, aduce înaintea Înălţimii
“Pale că de la Ploieşti, fugari, cam vre-o
şase

sute, au

mers

la

locul

Giurgiului,

sât anume Malu, şi acolo e
la un
bogaz, care a secat, şi sânt la Baltă
bostani ai Rusciucliilor şi ai Giurgiuvenilor, de-asupra locului Giurgiului şi
vin cinci, şase bărci acolo ca să înpalbeni şi pepenii verzi:
carce pepenii
i-au luat şi au plecat cu ei. Românii
din Petroşani mi-au spus că nu lipsesc

388

că

Ro
?
Ap

ou

ța

8

iz tă Vletpovcăy pă sizoy ms 83v Îsimoby
d ră uzosrăw ră mouzălia, Ezs0ij ai ră
7059 ot Guazidsc usi, Kai 6 KRobpr-ăgăs
md “Patypăr Eumloy ms aspuosy ad
îi Ilsrpay mai Exijyov Să ră Kovăs. Ao'„ds

atotâc

ns, tă ăvavăpw

Azayra apbe

ză Osowpobpnroy “Yvos ns, zxi
o
Th &mstpoy Ehe6s mms. -

ot

sivat

1788, Plovhtov 19. |

Tis

la

bostani

băreile,

căci

îi şi austă-

pânii acolo. Şi Curt-aga de la Razgrad
am aflat cum că a trecut de la Piatra
şi a mers prin Cule !Turnu). De altfel,
ea un credincios al Tău, le aduce îna-

inte

pe

Dumnezeu
ata

toate. către Înălţimea

Ta

păzită, şi ce e nesfârşita

aa

Al Înălţimii Tale

mamstube ai ENĂ-potaG
- Matuzacns "lopaih-ăvăs
Mzshmy&ooţăovs.

(Pecete turcească cu cerneală.)

de
milă

1788, Iulie 19.

“Yusrspas “Tymienros
_

de

:

i
supus şi prea-mic .

Bimbașa Ismail- Aga
Belinașoglu.

.,

,

.

19

1788,
Iulie.

- Ismail- aga Belinasoglu,. bimbașă,

către

Nicolae- Vodă

Mavrogheni,

despre

sosirea unui grup de ostaşi din „Giurgiu, cari cer să se „bată..
“Tivhorară po: Ad0tvra,
- Ască rb razetyâv pot,
pri yâs
dy
pspw m 0soppoopijz "Toys 5 zis, dnsp=
vâvyras mb Ilârpa Evas price, mpraubato! tr
wrtapsor ză zobs rpiâvza Eva, 1h03y vai pă
âvrâpuasy6 obozăs Obost-yăs, hEyuvrăs
ov zâs Tic Exausy Govpyobvndes sis L'atovpv666y 6 zodoppâwos Ertvrns pas Bstiipns,
40 pă sizev sis md Vă pă ră "Yus ee

zâs Est uzaipin, aăTds

Gspytszsori-ăyao?

za eivat Tă pmampăzi AVot/Tă, 104, &yicws
za 'eivat î bn) postarii ens, e apoatâta

tă vă păvo sis Lutovpyis6ov, vă EX0 adră
mă ăortpt aphs
tb “Tyos ms, Ezetâh vai
silva macrptub Gori mai 6 oborăc ăllpwzos
Capeiits pă 7vâoty, wa, NEYoby ms plusis
Qshousv vă bzdyousv sis rb csrâpr ri vă
muuey sis Laztovpyi6Goy ;%.
“To opt siva, BimoTară ot, z0)Ăă u6 zsi0ovrar sis md Cauze obs. Kai /wptoră
dz adTă să us sampătzt siva rău € zepot Tpta-

Prea-înălțate Doamne al mieu,

“După

supusa

mea. [scrisoare],

smerit

adue înaintea Înălţimii Tale de Dumnezeu
păzite cuni că, plecând de la Piatra o
ortă, trei

sute

şi unul. (şic),

de

ieniceri din cei treizeci

a venit și m'a

şeful, Husein-aga, spuindu-mi

gunit la Giurgiu stăpânul

întâmpinat
că i-a sur-

nostru 'Vizirul,

care să trăiască întru mulţi ani, şi mi-a
zis să scriu Înălţimii Tale: că are steag

acel. agă al serdengheșdiilor, şi e'steagul
deschis.
şi, dacă e: înalta poruncă a Ta, să
orânduiești să scriula Giurgiu, ca, 'să vie
acea oaste turcească la Înălțimea Ta, căci
e oaste proaspătă “şi şeful om zabet cu

cunoştinţă, şi spun că „noi' vrem
mergem la războiu; ce să facem

să
la

pră, si 02 0â)s: udvov, âs zpoczătn îtă ră

Giurgiu“
Oastea e, prea-înălţate al mieu, foarte
frumoasă; ascultă de zabetul lor. Şi afară
de acest 'steag sânt încă alţi trei sute cu
ortaua, cu care, dacă e şi Înalta-Ți poruncă,
vei lua toată ortaua, şi, numai dacă vrei;
porunceşte prin: căpetenia steagului ser-

Gspyravzori) uzatpăy-0boză Odesiiirără,

dengheșdiilor, Ilusein- Aga. Și ce va fi și

46510 pă măy 0pră, sis zh Oz0ioy, ăviows vai
etyat bpmhă 2pocTați Cs ss: zi pn 50 ră

ro eiyat
1188,

bWmhi 3zpoorarii 78
"lovhiov

îs “Tuscipzs

19.

“Yunsznsos
sazsivăg

val Ehă/!0703

Mziusaons "ouzih-ăyăs
>
Mashjvăooţhows.
: (Pecete turcească ' cu cerneală.)

Rai

înalta-Ţi poruncă.
1788, lulie 19.
Al Întilşimii Tale smerit

şi prea-mie

Bimbașa _Ismail-aga
Belinașoglu. -

389

CCLXXIX.
Turnagi-Ismail-aga către

Nicolae- Vodă

despre

Mavrozheni,

militare.

“y Wnhdezas, edusysorare vai Gvzatbrars iu

Prea-înălţate, prea-bunule
al nostru Domn,

Cu (serisoarea]

M5 ză Bobhrzâv ob pavspâvw 7 0sowpovpiizw "Tis. rns Gr 405, Euzeij, 6 8yâotdcaTos BAzOVTb
Iu z40NG (6 Smoioc Epyezat eis
ză adr60:), wati) za uă Eyay rovpyatlily uă
-pinbs mpiazociovs orparibruc, pas 6 2yGotoratos vazooripzzons ui eizty, al Epowa sis rhy Dznmpsalay ris “Yumhârnz6s
Ze z0ds 6motovş robs 83syOiiramey tău, âiovrâe mov ză rata obs 6 'tozpăâvuos,
m abptoy, Săffazoy, wowvody vă ră Ilirsorn,
pază my apoorayiiv ens, path 47 ud zobs
uxpusdipnăss 6x05 tâwopijosrat ză! "Yos
CL ă Loyijocareat ot' yw0zy orpartâsat dz
do âpr&d=s: mă obs 16 pat ad 7od6 0sua. Kai 0 ENhewa ad md vă Th pas
piow 7 "Toys me:
Ilpăs robrns pavspâvo ză "os rms 6rt
zobrmy ri pa ErOaosy Evac rizapns ut
pspuvn 705 Smzprâzov Asâhsr-lz5y3n pas,
mb

mby

păsa îss

Goioy

papal

ţimii

Tale

de

şi

prea-drept

mea supusă arăt
Dumnezeu

păzite

Înălcă ieri,

Joi, prea-slăvitul capugibaşă (care vine
într'acoace), împreună şi cu un turnagiu cu o mie trei sute de ostaşi, precum mi-a spus prea-slăritul capugibașă,
vin în spre paza Înălţimii Tale; pe cari
i-am primit aici, dându-li tainurile lor
ispravnicul, şi mâni, Sâmbătă, pleacă la
Piteşti, după porunca, Ta, împreună şi
cu mehmendarii ce i-ai. orânduit .Înălţimea Ta. Face parte acești ostaşi din
două ortale: de la şaisprezece şi de la
lipsit să o arăt
doisprezece, Şi n'am
Înălţimii Tale.
Pe lângă aceasta arăt Înălţimii 'Tale
că în acest ceasa venit un Latar cu
firman al prea-înălţatului Devlet-Efendi
al nostru, care scrie prea-strălucitului
Ibraim-Paşa şi mie, robul Tău, că-mi
trimete o mie de dalchiligi, şi azi, Vineri,
pleacă la Calafat; pentru care” nu lipsese

EvdappâTATOY

zaotă „ai sie tut, mb Gobhây 76,

Gr. păc or5hvat -prdiovs vTăh-ut dice mâss, uz
oiusnovy, Ilapaorsvijy, ăzspv05y sis Kadapărt:
30y 83 dsizm pă md Bovhrziv mov vă tb

so

arăt

prin

„supusa

mea

[serisoare]

mavspăcu ză “te: vs. Tabra, ră 65 Er
zis “Yundoznrâs vas simoxy dt ahsiora vai

Înălţimii Tale. Acestea, iar anii Inălţimii Tale fie cât mai mulţi şi cu totul

T0y2004.0v5GTATI.
azm'e, ?lovhioo 20.
Tis “Ypscipas 02so'ppobpilsz0v “YA6Tqz03
cazetvăs' Godhos
Tovpvastiis "louaijhayase
- (Pecete turcească cu cerneală.)

fericiţi.

1788, Iulie 28.
Al ÎnălţimiiTTale de Dumnezeu
smerit rob

păzite

Turnagiul Ismail-aga.

(Vo.) Tâ bymozăze, ebyevzozăzp za âtmatosăzip hu) Adiyrt 7, 40, ao N
200 Ilicpo» Mabporiym Bozâiysa za “Ilgun zăsns Odrrpoihzyias. Ilposzwrnzs.
(Pecete de ceară

1738,
28 Iulie,

capugibașă pentru paza lui şi alte mişcări

Ad83yra,

sosirea unui

roşie.)

Prea-Înălţatului, prea-nobilului şi preadreptului nostru Domn, domnului domn Nicolae

Petru

Mavrogheni

Voevod

şi „Domn

a toată Ungrovlahia.
Cu

închinăciune.

CCLAAĂ.
Ismail-aga Belinaşoglu, bimbaşă,
sosirea şi trimeterea unor Turci.
*

70

2

+

d

pt Abba,
MOD TazatVâig
Taz

Osozpoonizo

"Test

ens

Ga

Mavrogheni,

Prea-înălţate Doamne

Yomozazi

a Mac

către Nicolae- Vodă

DVI
*

ui

ză

1788,

despre
29

al mieu,

+ Cu smerita mea [scrisoare] cu

supu-

nere aduc înaintea Înălţimii "Tale de Dum-

Julie,

390
vă 1jh0sy 25 rod vrsMluzacr, 5 dyrăuzaons
Movorarâg, tă mb ăozâpt 6z05 sivat &ă vă
2A0m ză

Eâvzdvy

Sea,

Ecrsthoy

ăyOpuzoy

ov Gă vă tăţj 05

patobs:

sbpiorsrat, mai

2ppâusyoy mh dorin. Băhst zpoozabijoy ră
zază Boyauty Bă vă EX0Ţ via Gpa „ăpiirspov. Ilpbs zobzo!s Grazdotot Efijvra '9d0 "ApGawijrss Epoyav ăzd ri Kijvamya, zpozaot(usvot: zzâz 83 z5pvoby Aobptss. MavBayay-

râs 70.5 Erhoumpbraros Ilxoâs ăzb Lzobpuifov, Eorsthhey "205 ettpaziov
. rod “tovs
Tns, Tod viod wo

Tapobs-ăă

rhy pzaipar=

zăpny, za ris 2ybprosy, 45 2ybpzbav vă 6zzârţoby sis Kparpisfy zi ris Evbpioa uzi

nezeu păzite că, viind aici al deli-başii
odobaşa, Mustafă, pentru oastea turcească
ce este să vie din Sliven, am trimes om

anume al mieu ca să vadă

şi, sosind oastea, va căuta după putere să

vie un ceas mai curând. Pe lângă 'acestea
două sute şaizeci și doi de Arvaniţi au
fogit din Câmpina, aducând 'înainte că nu

primesc lefile. Aflând

poi, şi s'au întors
iova;

dar

Piteşti.

pis adră 8%) orâroveat, Kai ijrot sivar 1) 6-

poruncă.

Mziuzaons 'louaij-ățăs
MedevkooŢhovg.

aceasta

prea-stră-

lucitul : Paşă din Giurgiu, a trimes pe
bairactarul ciracului Înălţimii Tale, a
fiului mieu Tafuz-aga, şi i-a întors îna-

obs tors)dov sis Ilrsort. Kai .âs zpoorătn
vă vă mobs Gidszat mi) tamvă ui Movpi
ari sivat Grpărevua 2X0Tpirby ui vapxatoy. Ilpăs robzots, Stă bimhds ui ayer
„Aăuzpov mposrayis ms vă mpoorăt ai 3va vns dobhov âtă vă ris 60nysi, Sari oWnĂă zpocrayi, tns.
1188, 'lovhfov 29.
”
Tîs “Yuertpas “Yimădrmros: zazstvbe vai
EX: /Lozos

unde se află

i-au

Şi

să

întors

orânduieşte

şi

meargă

la

i-au

trimes

să -li

Crala,

se dea

tain şi lefi, căci -e-oaste tânără şi de
nevoie. Pe lângă acestea, prin înalta şi

prea-strălucita-Ţi poruncă orânduieşte şi
un rob al- Tău: ca să-i conducă, căci
fără această nu stau. Și ce va fi înalta-Ţi

178$, Iulie 29.
Al Înălţimii Tale.
|
E
supus şi prea-mie:
Bimbașa Ismail-aga
Belinaşoglu.

(Pecete turcească cu cerneală.)
(Pe dos: pecete turcească de ceară roşie.)

CCLXXXI.
1188,
16

August,

Adeverinţa mai multor boieri către Nicolae- Vodă Mavroggheni, despre afacerea de moşie a unui Robescu.
“Tumhorară uot Adbsyra.
“ Aă

pousy 7

rob razstyod pot

Govhuâs

Ozoppovpiiz "Is: cms

vapt-

Gr

pară

zip tă” mod rps/ovros EM0y & Kwvorzsivos
rGozaăpns pă zavtvhauzpoy abBsyztaiy 2s

“păpum

ăvorarby

Bă

vă

omubom

âzb

zbv

Aoavzq
noozawrtisdov “Pontoroy ră ăNova Văzotov Owuă Zowyiov, Gozts Ervysy sie
robe &40pobs, zară Ti ăyuyiy 6and Eos
ză Ooppopiizep “Yuzi 25 d pase Iloazsăwins mb Bovtaioy, î” 8
Dăhst isbpst d
Osozpobpmzoy "Twos ns da, 70789 ai 6

305hds ans Rovozayrivos Khoztăpas sis “Pipt40v Guod pă zods ăproveas lozpabyizows
od amino, Eserăausy zi bz60s31y eab-

27 ţâowvzas zodia aci zu fmbsvza IloaTEhw40v (pe Ghoy 605 6 Evățoy Ilîrpos
Iooztdvtzos 63y En 4a0' Gov 386 vă zafp-

Prea-Înălţate Doamne al miei,
-+ Prin supusa mea [perisoare] cu smerenie aduc înaintea
Inălțimii Tale de
Dumnezeu păzite, că, la 14 ale lunii curente, viind
Constantin
ciohodarul cu
prea-strălucita-Ţi
scrisoare
domnească

deschisă ca să scoată de la Asanachi
postelnicelul :Robescu caii unui anume
Toma
Xoniu, care a fugit
la duşmani, după raportul ce l-a dat Înălțimii Tale păzite de
Dumnezeu Petru
Postelnicul din Buzău, pentru care vei

afla Înălţimea Ta de Dumnezeu păzită
că, întâmplându-se și robul Tău Constantin' Clucerul la “Râmnic împreună cu
dumnealor ispravnicii judeţului, am
cercetat afacerea aceasta, aducând de faţă
şi pe. acel . Postelnie
(de şi pârâșul

fnataadţ)), cby îpurfioxusy
Gastă ră nina

E

moto

Xâyov

ădoya, z05 eipapi, 42 ăs

ănsugim, Br, râu] ăză ră zepaousvo “/etpâvz îpyâusvos 5 mbsie Ouuăc, ut siroai ăhoa, îj0Emes vă ză zoom, uă ză vă
î/pswarodos văzzote Amynipărm
Tszszh
păotz 290 âv 6uodoyiac, pai, ztăyovrăs z0y

vă dy zAnphon mă ptoc, val, uiy Eyovras
ăddoy zpzoy, îzobhnosy ră Xhoya râ ridivrt
moare
zpbs Yvpâata 23 md ma £v
Za pă ză do, mipwoyrac Gară ăozpa
îmi “/sipae ol Gobhot ras Gus,pi âlovres
air sis ză Asyâneva rob (/m05yos Iloarehwztădov,

Tây EA Tijozusv

wăpropas

dac5 Ezoyay sis zi popă

Petru Postelnicul nu s'a arătat de loe
înpe acolo, ca să fie de. faţă), l-am
ai
cai
acei
ţine
în ce chip
trebat
din
încă
că,
fagarului, şi ni-a răspuns

iarna trecută viind acel Toma, cu douăzeci şi şase de cai, a voit să-i vândă,
Dimitrachi
unui
de oare ce datoriă
din Bebee 290 de lei cu sinet, şi,
strângându-l să plătească datoria, şi ne-

&/stvobs

râv dNţay, ra

us Epepsv pete ătomlorove păprbpas, dyOpibzobs 705 zz0mAnziov zobzov, rd Eroytăvov wazstăyoy, thy 'Acavărn Empirhări zi
mov Mavohrm Kozrta, ai Euaprbpnoay 8

w6âmp 33: 005 ri &hijstay: Gr 6 "Acavărie
dAmBwă ăyopxosy abză să
[loazedwrtsdos
Zoe uă mhv nOzioavy ciudjy, sis ro5- 6zolov
zi 6m6Osaty măpausvy DOO” (05 zpăruz
5m05 cb ăyâpaoev uă ăozpa Eni -sipac wa
pă oowrwyizy E7 ăvăpv p.aprbpu) vă ph

ustv

tmutousvos.

"00sy

1

arm

bzidsote

05zus Eyovras, Gt Esiwausv Govhzâs vă
zi oavspocuusy ză "Tver vnsy Î) 83 rshsia
amăzaas păvst vă vb sapă This “Ipettpas

Ozoormpijezov

“Yumhsenros,

Tis pal mă 2x-

văzdouzpa Em simoxy 0s50=y zavysvâat.0vys0- :
TATA WI TAJ2'5p60WYL.
az, Abyobszov 15.
"Azb vant Posaiio».

Tis “Yperipas

Bzozpobpijro» “Tpnâenros

zhăpozo! Go5hot
Tens Tohr&yos,
>Aastavâpos Asovhtoznhos Izip'qs
Ko
Ko

Koszăzts Ku
(Pecete neagră pe dos.)

Khozi

având alt chip, a vândut caii acelui
postelnicel cu 23 de lei, unul cu altul,

luând toţi banii în 'mână; robii Tăi însă,

nedând

credinţă celor spuse de

telnicel, i-au cerut
Sau întâmplat la

ni-au adus

acel pos-

marturi pe acei cari
cumpărarea cailor, şi

trei marturi.[vredanici de

ere-

dinţă, oameni ai judeţului aceluia: pe Stoian
căpitanul, pe Asanachi Chiriţoiu şi pe Manolachi Copeea, şi au mărturisit în frica
lui Dumnezeu adevărul: că Asanachi pos-

telnicelul' în adevăr a cumpărat

acei cai

cu zisul preţ, în a cărui afacere am găsit
bine (ca, lucru ce l-a cumpărat cu bani în

mână şi cu înțelegere de oamenii marturi),

să nu rămâie păgubit. Deci, treaba aceasta
aşa fiind, n'am lipsit cu supunere s'0 ară-

tăm Înălțimii

“Tale,

iar

cea desăvârşită

hotărîre rămâne a se face de Înălţimea Ta de
Dumnezeu păzită, căreia. şi prea-străluciţii
ani să-l fie de la Dumnezeu cu totul fericiţi, cu toată mulţămirea.
1788, August 16.
De la judeţul Focşani.

Ai Înălţimii 'Tale de Dumnezeu păzite.
prea-mici robi,
lani Polcovnicul.
Alexandru Deduleacul Pitar
Clo
Chi
Cluccr.
Costachi Chim.

.

CCLAAAII.
Mihail Armaşui către Marele
Ti

Grămâtic

Edysvsiay sens dahzirs î2p0949/0)-

„m M3 e ăZshtary pod 08 ha vă &piowio să 23 E7szozisns Wot adzis ăpahăs

Dystas pai Ematza vă Zi ŞaIsp000 dz Eppi-

uzvos 220, sis Rpawii, 27 25504725, TD
sis ză pazăszpa 20 Ploxizta Map3asfi] 6z ș
ăad Zi Oz 009ŢI a 305 D210 4503955

Nicolachi, despre nevoia de cherestea.
Mă închin frăţeşte dumitale.

- Cu

frăţeasca

mea

[scrisoare]

n'am

lipsit. să cercetez despre prea-dorita mie
sănătate a Ta şi apoi să-ţi arăt că, viind
aici la Craiova şi cercetând, am aflat în
catastişele lui Ioniţă Mardagiul că de la

orânduiala vechii cherestele foarte puţin a

10 Septemnbre

392

ză

dios

Eperysy

ăpozos" sida. vai riy

Ti oz» m0D vatvobpiav vepeoră Gas

ai Ezaua) âpi

Ejetysy

mai vă wâproby, diduvrăs

zovs mai 27 e 6htyovy bâpr Gzo0d vă măpOby ranyert dă vă wovfawodi ză zaybrspo râcoy mai Gră omda:roptdsc, &zb zobs 6zolovs EfsviOnaav ăprezoi, asi thzito sie
rby zavâva09y Os) vă piy psi vavăya du
z6âtov zi ră mb ză80y Goyovpârepoy za
pazzdă vi Edysysiay ns vă zum roy sta
pzv 0tă vă oradij râv E302 ăpy6vroy râs
Kpayofac Ezhauuzpov pâna 6x05 vă 8vvotacdody uă zhsoy zpoouiay, tă vă phy
Tim ăpymra sic mă &yliuovyra rîs Esrvijosws
Tod abrod zepsoră, zadatod ms mai, ysov. Ilpăs
robrote, dă ză -Kadapări, ui md vă uă Eu-

os 6 'lozyirtas

Mapăartis

oworiv

etâzav

za ăy îjrroy pete vă anale &zetos, Eustva
za Exivijomusy usză 705 lozpaâvizov Gtă m
Penohâur, zspyâvwras dd mă Govyby 6z05
Adarsrat 6 vspsorăc, Gră vă Gowus/ voi Est
împupăzepot tâp. dă văi ăpriicovy. "E8&/0qy ai Sia Asprovpyobs ăzb adrod ăză
Dov'zobp&at, 4 mode Etezivoa. Tă 88 En
ras simoav 0=60sy mhstora nai zavevâaiu.o
ya.
1788, Ssarauoplov 10.

Tis Roysytas mms ds ădshpos uni Gobhos
Maze

rămas necheltuit; am văzut şi cisla noii
cherestele cum sa făcut şi au început
şi s'o taie, dându-li şi eu nu
ca să facă un chip. de a se

mai iute şi cu salahori, din cari s'au
şi pornit destui, și nădăjduiese în preabunul Dumnezeu. să nu rămâie
nicio

împiedecare;

dar

pentru

(Pecete neagră pe dos.)

mai mare si-

guranţă te rog pe dumneata să faci un
chip de a se trimete o strălucită seri-

soare a. boierilor, în

Craiova

ca să se

cunoască, şi cu şi mai mare grabă, spre
a: nu fi zăbavă Ja cele de nevoie pentru “pornirea acelei cherestele, vechi : și
noi. Dar, pe lângă acestea, pentru Calafat, de oare ce ni-a dat loniţă Mar-

dagiul socoteală deplină şi nu era nevoie
să, inerg acolo, am rămas şi am pornit
cu ispravnicul spre Fetislam, luând de
la munte unde cherestea se taie, ca să
dăm. şi acolo amândoi zor spre a nu
zăbovi. Sau primit, şi şaizeci de muncitori
de acolo din Bucureşti, şi i-am pornit.
Iar anii dumitale fie cât de mulţi şi pe
deplin - fericiţi.
1788, 10 Septembre.
„Al dumitale ca frate şi slură

*Apuăons.

(V*:) To edrsvestăzep ăpyovrt Meydhwp
I'prppazstră) abpiep pot zbpip Nino, Te
cos Gâshză pot dia zeprzodijzwp. Ilpocrowqeăs.

puțin zor
aduce cât

Mihail

Armașul, . .

(V*:) Prea-nobilului boier dumisale Marelui Grămatie, dumnealui domnului Nicolachi, ca frate mie mult dorit. Cu plecăciune.

CCLĂX XIII.
16

1788,
Septembre.

Alexandru Dudescu
pentru Turci.

Pitar către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre tainurile

“Yomăszars uot AdBsyra,
-r Aovhraâs exvepâvw ră “Tie cms Ga
2 dzozpiztrby mpoouoywmrâs Ehafov, zpocrăGods us Gri vă Giâw roivăzt rod rtutorămob Xăbt-lkasip-âză Asfztohov: wptas 61%âss 120, woută 600 ai zpiBăpn ziua 600,

dă ră 6zoia drspsv/apt ză riy “Tumhoanză
2
dSroveas Ga: „Add Tasmoalm]ust
pzapodaciy“, uri za) o7spswa:y zod “Yvovs
- 25: Ilapxzaăsi Guos zi Ying: sns vă
mă să 7sp5un 275, 0ă ppăae za Von,
vă Gidoyzat Exazby zsrijyca Gzâles up5zg
ZX drenu6aa Vouă, 5z5%51), pază Ti zpocavi? ns, 839 ăprody 6 8o5hos es Guns

Prea-înălţate Doamne al mieu,
“- Cu supunere arăt Înălţimii Tale că
am primit cu
închinare un răspuns,

poruncindu-mi

să

dau

tainat

prea-cins-

titului Hagi-Cadtr-aga Develeoglu: carne
ocă 120, pâni 600 şi G00 de iemuri de
orz, pentru care mulțămește
Înălţimii
Tale,
spuind: „Alah să-i răsplătească

foarte!t, și [dorind] buna întărire a Înălţimii Tale. Ci se roagă Înălţimii Tale
să-i faci placul, pentru carne şi pâne,
a se da o sută cinzeci de ocă de
carne şi opt sute de pâni, căci, după

porunca

Ta,

nu

ajung;

iar eu,

robul

303
ăzodovfă p5pt

70585

fară

Ti

acum după porunea
“Tău, urmez până
Ta, Mi se poruncește de. Înălţimea Ta

zposzarij

ns. Tlpocrăţopa zapă ră "Ybos ns

st vă

îtân Vogt, wp5as ai wpiăp. ăză. d 230
pavati. “Yomhârară mot AdOsyra, goui 70
„pap edplovmyrat £30, ră ps Guns îi

539 sivar, pai zapard
pod VE

apoorayi, ăză

mp
z05

"Yos
Exw

ns
vă

vă
doo

zob vă Goo, Erau Tbicha eis 03 rpsis zh
055, za 405 ÎjhOay zsv3ză mpoBaTa, 47 zapaza Bovhzbs, si păv val etyat dă vă pă

zpooravis

ns

&zd

pâne,

arătare

de

am

unde

venit

oi,'şi

de

cinzeci

avrâ0sy

aici

plăşile;

se

za E56 oi mhăoss* si 83 il vă Ep 25%

prea-strălucita-Ţi

auzp6y ms zpooraviy ară Ti Tbtohzy
705 Ezapa vă W0d ENJovy zp65ara.
”
"Ex pavspbyw re "Ye rs dtă obs 25paozizobs dousphoiăss, ză ăzb.: zh paţali

ce am

încerce

din poca să nu

de nu, să am

iar,

ca

poruncă

supus,

rog

mă

cisla

după

făcut să-imni vie oi:

încă arăt înălțimii Tale pentru ostaşii.. turei cei noi, iarăşi din „magazie
să se dea tainul, sau să am eu, robul
Tău, un conac osebit; să am eu, robul
Încă
poruncă.
Tâu, şi pentru aceasta

vă &idovrau mata î vă Ex 6 Gobhos' 7ns
tsyoptozăv vovăr, Vă Em .5 Bobhos ns ai
5 adrb zpooraijy. Davepâuw Ext ră "Yust
cas dă mode dowsphotâss 6m05 Evrsblsy ă-

arăt

Înălţimii

turci

ostaşii

Tale pentru

cari vin de acolo :şi aduc carte de la
atâtea
ca: să Ii dăm
Înălţimea Ta

apă tb “vos

ans Gu vă tobe Gijâmusy rdoz gaivăzia, 70
23 ppăpet warxherrâs: Tâ00y 5x15, 768%
moptă 77 760 4pt02pi AG do, pă Eva9
3609, Eaâl, ây eta Erarăy dvâpata vă
zods Btâmusy &uaroy raivărta: 9 wxhă 5
Zodhos cms Îfsbpet io vă Tobs Go, Gus
adzoi tmrody mă zapazăvo, pă 7 Vă pi
stat ăzopaotoutyov. "00ay vai. âv ară zaprză varasatibs: 2605 Griâss vp5ae, 760%
ouă. vai. 7607 7pi0ăpt. ?lâob 605 arh
5 &obhos 7ms a. pbhov tă ră Tevjpaza Tăy
gopăpnâuy ; Aazobyts po ul rod Sacpipn
Leopipian:

tul:

atâta

carne,

de-amănun-

cu

serie

nu

şi

tainaturi,

atâtea

pâni

şi 'atâta

orz, ci numai cu'un cuvânt, adecă, find
o :sută de nume, să-li dăm o sută de

tainuri; de. şi robul 'Tău ştie, câte să
li dau, însă ei cer pe de-asupra, nefiind
mă
pentru. aceia
hotărât, Deci : şi
de
-ocă
atâtea
'
ntul
de-amănu
cu
rog
lată
orz.
atâta
şi
pâni
carne, atâtea
că trimete robul Tău şi filă pentru nea-

murile

locuitorilor fugari

şi

rului Iordachi. -

ale Șătra-

|

Acestea cu supunere, i ce e porunca Ta.
1788, Septembre 16.
Al înălţimii Tale prea-mic rob.

Tadra Goo, va. Gr das poozay1) 975.
„cpt, Sezreufploo te”
"Pas “Tusctpas “Yonhâsnzos BX /totos 8o0d)os
A Mtavyâpos

căci

carnea,

să dau

dacă sânt, să mi se trimeată
runea Ta de acolo oi, bine,

zpâ6ara, îj5%, 1ahâe, 6x00 vă uiv znpălov-

z=pvo50! ai '95pV0bY păuua

orz de la magazia

şi

carne

de unde să dau,
robul Tău, nearând
am. făcut cislă la trei plăşi, şi mi-au

„ptas, îzstâi, 6 Bodhos ras, ph E/4wvras ăi

azadody Să

să dau

„de aici. . Prea-inălţate Doamne, pâne şi
orz se află aici, dar carne nu e, şi mă
rog de Înălţimea Ta să mi se facă o

Alexandru

As3ovhtpovhos, Ilezăpms.

Prea-înălţate
porunca Ta, să
veleoglu, când
de-asupra, să-i

“Vomhâzază uot Ade, &y etvat'6ptou5s
215, Vă pis 705 stwtozăzov As<6s)807)05,
Geza (roby ot ăorzphoiâss catvâsn Tap1zi, Vă %obds tuzz[03]i(n, vă. 250009 „Wâv67
ză arse Ţutya.

cele” orânduite.

Dedulescul, Pitar.

Doamne al mieu, dacă e
serii prea-cinstitului Decer ' ostaşii turci tain pe
împiedece, să iea numai

-

(Pecete neagră pe dos.)

o

55220. — lorga,

ntlurmuzaki”,

XX.
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„CCLĂXXIV: Alexandru Stolnicul către: Nicolae-Vodă Maviogheni, despie! pradăciunile
23 Septom- ce se fac la Ni copol de când: cu vestea mutării Paşei, rugându- se a fi lăsat să se
întoarcă la. Craiova. ă

Y

o WAdTars Adica,
Aovhtrâş:! pepâno m “Te

E

zaTă Thy "Bovhrziyy

tasatay âz0d

Prea-înălţate Doamne,
ne

Gu

îpbooș &-

ana :sle mb Deoppobpntoy abrijs “Yevos: -ugi
E260m Î. ads
- Ts ădeta ii 2ueroiuoa
cic Nwâzohy uă Ghov uov ' 7 '6zijti, 605,
zi Gy sipenâis zai "Îa5yos,' 2âv Exavoa

pEypt zobds ăzb zod vă zaparadă ti Ejov
Qzby âtă vi zavtzdauzpov Doi ua sd3awoviay rod “Twovs rnse TA TR, DWSmare AbOsyra, Eâoanay * Erstwmi Tijv elprutiv Goiiy, 8zetâi, ai, ebdbe Szod drepmulod
5 mwnpubs zod bqdotărov : Sshiu-zaoă
: Să
Vă Daâvm sis rd uâpos '6z05: 'Zizpocrâ:y 07,
ăptaai peptzol'Edenoittăsc vă. draazoby, al,

up”. ob Exărqoay vbyma “mb vovăat rod ăpocs Tns pom! Meyădoo Aoyolizov: Koorăzn Luiza, îNDayi vai :eie mb xovăzi rod
Sobhov 2ns: âbo popas, zal,: sbpiorovrăs - uă
aifpoaz vodvra;- -63y “îumâpsoav "vă E4rsd&oovy
Tby Ox026y robe: "00ey, Spnhorari Ab6svra,

„+ Cu-supunere' arăt
după supusa rugăciune

mijlocit Înălţimii 'Tale de. Dumnezeu păzite, imi: s'a. dat învoirea Ta domnească şi

m'am strămutat la “Nicopol cu. toată casa,
mea, în'car6, şi trăind paşnie şi -liniştit,

mam încetat până acum să rog pe Sfântul “Dumnezeu pentru prea-strălucita viaţă
şi fericire-a 'Înălţimii Tale. Dar acum;
prea-înălţate Doamne, :.am . pierdut. acea
viaţă.

pașnică, de

treaz, “nu şi-au putut ajunge scopul. Deci,
prea=înălțate

Doamne, dacă

dutează: şi calcă
mult mai “mult
Tale.ce
nu vor.
zând acestea “şi

zăy zornpubv zis

gmhârnrâs ov 7i.8ây 05-

îndată ce s'a

Costachi.. Ghica, au venit ? şi la- conacul
robului Tău de două ori şi, aflându-iă

se -află

hoby'pâs wăust; Adră: dotzby: mpo6hEzuvtăe

ce,

ca 'să -meargă la partea unde a fost orânduit, au:început unii neruşinaţi să se tulbure, :și, de când au căleat noaptea, conacul dumisale : fostului “Tău Mare” Logofăt

ros 'Ilzoac 260, 'adOzârătovv

donieta 7âvy '80bhwv'rms, 20 pădoy pere

oare

vestit: mișcarea, prea-inălțatului Selim-Paşa

âvy mpa, mod dit ebpiozszat 6 bimhoramai" za30dy! ză

Înălțimii . Tale că
ce am făcut ne:

încă

acuma,

-când

Paşă

aici,

prea-înălțatul

locuinţile: robilor “Tăi, cu
-după plecarea Înălţimii
voi să facă? Ci, prevăceilalţi: prea-nobili: boieri.
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Dumnezeu păzită cu mine, dându-mi voia
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lucrurile-şi vor âvea îndreptarea, şi

arăta și slujba

fiecăruia

pe

urmă.

să în:
Înăltoate
se va

Sânt

sigur, prea-înălţate Doamne al mieu, că
am mulţi prieteni, cari invidiază nenorociţii şi poftese să capete aceia ce nu află

Dumnezeu

binecuvântat

răsbunare,

şi ei, cu' minciunile și ambițiile

să

li dea

spre

lor luptându-se, poate că vor căpăta ceva, și
nu gândesc ei că toate lucrurile se capătă cu
pronia lui Dumnezeu şi hotărârile Domnului, şi nu cu mincinoşii.
Şi altă dată cu supunere am arătat

Înălţimii Tale că judeţul Prahova nu are
ispravnici: dumnealui Armașul Iordachi
Zamfiroglu a mers cu Aga-Paşa la Giurgiu,: Nichita Armașul la „Bucureşti, Serdarul Căplescul fugise de la Ploeşti; au
rămas numai cei cu. tainul, magazionerul
care primeşte fânul şi leinnele, şi ce serie el;
vei afla. Înălţimea Ta dinîînsăşi scrisoarea
lui. Prea-înălțate Doamne;
pe Osman-

aga -bimbaşa îl văd-foarte paraponisit, cum

vei afla, Înălţimea Ta 'de la: însuşi muhurdar-aga, care abiă: cu sila lam. făcut
de ă primit bimbaşălâcul, dar sânt acuma
câteva, zile- de când îl văd slujind cu receală, şi mai ales sânto zi, două de când
mi-a cerut o blană, spunându-mi toţi au
purtat blăni şi berete' de la Înălţiraea Sa,
numai
eu nu m'am învrednicit€, Dacă
binevoieşti “Înălţimea Ta să i se trimeată
vre-o blană, de zinih, până: la o sută cinzeci de lei, şi 'o beretă,: Şi: acestea cu

supunere,

iar: anii -prea-strălueitei - Tale

Înălţimii fie . de -la, Dumnezeu
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Caimacamul Craiovei, şi mi-a răspuns că
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de : Dumnezeu. păzite pentru această afacere: Înălţimea Sa a scris dumisale Caimacamului Craiovei şi a orânduit.un sacali-agăal lui; supusul Tău rob a încercat să iea mehtup ca să nu se trimeată
om al Înălţimii' Tale la Craiova, şi a
fost cu neputinţă.
...

Încă încearcă după obiceiu să vie şi
zahereaua eznazi din domneasca 'Ta Ţară
la Ilasan-Paşi-Culugi, adecă grâu, făină
şi orz, şi să se vândă cu preţ maximal; supusul Tău rob i-a răspuns la
aceasta că eştiut cum că, oricâtă zahereă
a fost, tot după 'poruncă împărătească

venerată, şi câtă

oaste se hrăneşte

din

domneasca Ta "Țară, și cât matrapazlâc au
făcut cei din Vidin; ei însă stăruie şi o cer
să vie neapărat, făgăduind că vor izgoni pe
matrapazii Vidinului, şi pentru aceasta au
rânduit doi cul-ceauşi pentru această afacere: unde s'ar întâmpla și. sar prinde
cineva, să fie pedepsit. Deei, după neapărata
şi supusa 'Ta nevoie, n'am lipsit
s'o vădese

către Înălţimea Ta de

Dumnezeu

păzită,

pentru ca, aşa cum vei porunei, să aibă
a li răspunde smeritul Tău rob. Şi acestea,
cu supunere, iar anii Înălţimii Tale de
Dumnezeu păzite fie de la Dumnezeu foarte
mulţi şi eu totul fericiţi.
1788, Noiemvre 8.
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precum şi ieri Ţi-am vădit, Laz-Ahmedaga a venit într'acolo, la Buzău, cu neferii
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turcească

oastea

loc şi

Tău,

în

ca

mieu, căci
confuzie la

ce

trimete

se

altul, arată-mi

să-i

tree

şi

într'un

şi mie, robului

în

catastihul

şi cu acest chip urmează
slujba “tainaturilor şi lefilor

ci. Ghiurgi Spătarul de la Văleni îmi
serie din acea parte că e linişte cu rugă-

ciunea Ta, şi s'au închis căile duşmanilor de zăpezi, numai din spre zaherea
51

£/0pâv dzd ză pb,

Gody ră

dorspta

zh

rây

âză Cagtpăy zpa=

Evei

psp

'uăra Govhzs, ai etul:
mam, Nosufptoo 70.
Tis “Ywertpas OsomPpobprjTob

Ebert,

"Apex
mii

și

Acestea. cu

sânt

”
“Yomddentos

hapiotos 80dhos .
Koordzs

trag oștile acelor părţi lipsi.
supunere,

11788, Novembre 20..
Al Înălţimii Tale de
prea-mie rob.

Iloortdyzos R. 9%.

moi (jrodv mai: âz

ză

Costachi

Odptm-

oi Evei Gyăâse 7ods obgvrtdec mw, ua

uă îmrody vai sic &vetyb ză utpoc, za mupa125 7 "Yvos cs vă uă zpopdaododv ăoap
2ms153) vai ră &N70dY: dvozepbszoe, vai Extpaosy zai (;) 5 uÎj726 Tov" 7hâY iso ră ăotpa
za: vis Puzdouirtac vă ză îtoplcere sie Tv
ândhov ns, dă vă Păpauey t8apăy vai z0bs

|
Dumnezeu

păzite

Posteliicul Or.

„Au început şi. caută. şi “de la Urzicâni
agalele de. acolo lefile lor, şi mă cer şi. în

acel loc, şi rog. pe Înălţimea Ta să mi se
trimeată bani, căci îi şi cer fără zăbavă, şi
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Brâncoveni,

Romanați.

Prea:snălțate, prea-bunule și prea-drepte
Doamne,
la
plecăciunile mele până
T. După
pământ

ale
năzi
ierii
lipsa

și

arăt

smerite, iarăşi

Înălţimii

de Dumnezeu păzite, precum dăuam arătat Înălţimii Tale, că bodupă
Romanaţului,
ispravnici ai
de grija ce o întrebuinţează la

încasarea zaherelelor, care au
din 'orz: două mii
„măşiţă

atâta

Tă-

şi atâtea
căruţe,
de
mii
trei
-peste
fân:
din
chile,
vremea
era
până
îngrijit,
care nu sau
ci
bună, să se trimeată la Craiova,

numai

eu

nenorocitul

cu

Doljul singur

turcească, şi,
am . hrănit atâta “oaste
astfel: tratat, mam războit să plătese
„cererile ascherliilor, şi, ne mai putând

locuitorii

Doljului

să poarte puţină

ră-

măşiţă ce o datorese, care a urmat din
pricina căderii iernii foarte grele, nu iarnă, ci urgie dumnezeiască, și nemai. rămânând putere în acest Dolj, care a
slăbit de prea-grelele şi necontenitele
am
facem,
belele, neavând alt ce să
gătite
ele
zaherel
hrănit. ostaşii turci din
"ce

aveam,

până

le-am
aşa; ca

isprăvit,

şi,

să nu urmeze
văzând robul Tău
"şi tulburare (care : urmează şi vine din
pricina - ispravnicilor Romanaţului), am
ieşit cu. singur pe o astfel de grozăvie
ca să merg. la Brâncoveni să încare
fânul de anul trecut şi să-l trimet ]a
fără drum .am venit
şi aşa
Craiova,
- până la Brâncoveni, cu greutate, şi îndată

am încărcat destule sănii şi le-am trimes,
şi iarăși fără zăbavă de vreme voiu mai

porni şi altele.
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Prea-înălţate Doamne al mieu, greşeală
la mine săracul, de când necontenit
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Înălţimii Tale fie de la Dumnezeu foarte
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Încă înştiinţez pe Nobleţa Ta foarte
binefăcătoare faţă de mine că arzul
Înălţimii Sale de Dumnezeu păzite către
prea-înălţatul Gelaledin-Paşa, cu privire
la prea-strălucitul Derviş-beg, muhafiz de
Adi, şi pentru cei trei făcători de rele
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a Înălţimii Sale, nu numai că nimic vredpie nu se va îndrepta, dar poate şi încă
mai mult se va aprinde Înălţimea Sa și
va face vre-o intrigă între prea-strălucitul
Derviş-beiu şi Înălţimea Sa de Dumnezeu
păzită şi, pentru acest gând temându-mă,
nu î l-am dat, aşteptând o împrejurare
mai potrivită; între acestea, s'a întâmplat
şi casul acela al robului Pău, şi nam
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'Tale

Nobleţei

cunoscut

binefăcătoare,

foarte

Tlavevyăysay.

"Azozptvouat

cari

privire la

cu

Adă,

atât Nobleţa Ta, cât şi dumnealui Caimacamul, mi-a seris pe larg, încă nu l-am dat
Înălţimii Sale, din pricină că, de când am
luat plicul dumitale, cuprinzând acel arz,
l-am tot văzut pe prea-înălțatul Paşă
mâniat şi supărat, și am crezut, cu, robul

ami mov, 3£ oiziac Br, dp” Grob Ehaâoy by
zintroy Tis Ebyeystac tre, EumeptEy0yra T0d-

z0y săy ăptă, ăstmors siâov mb

în

petrec
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Răspund eu, robul “Tău, în aceiaşi [scrisoare] şi la nobilul. Tău pitac cu privire
la omul aianului de Loveea, călcat, acum
vre-o două luni, de hoţi pe cale, la
de la
venia
când
poşta Radovanului,
afacere
această
Pentru
Nicopol la Vidin.
mă gândese că a înștiințat şi prea-nobilul dumnealui Caimacamul. Acest Turc,
după ce în urma acestei călcări a ajuns
şi

lângă

poşta

cat hoţii,
punga cu

mai

ştiu;

ci

sus

şi

auzind,

că

l-au căl-

arătată

şi i-au furat pistoalele şi
ceva parale. Apoi, mergând

în faţă la Vidin,
nu

faţă

de

câţiva

alţi

tău, fiind

robului

povestit

la Calafat, a

am

ce
văzut

povestire
că

după

va

face

puţin

timp sa plâns înaintea prea-înălţatului
lui, şi
era şi chehaiaua
Paşă, unde
înainte ambii că Turcul
mi-au adus
cu el şi douăzeci şi cinci
avea
sus
mai
de
le-au luat hoţii;
carei
pe
de pungi,
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şi bani
cu el,
a “spus că numai
pistoalele i leu “luat hoţii şi ceva
paralâc. ce: avea; Înălțimea Sa şi -che-

mai 6 4syopăs Extusvov Gr ete wati vai
rijy îmOstozy zocirnra rây elzoat z5yrs-20vy-

haiaua stăruiau “că-avea .cu el şi acea
sumă. de douăzeci: şi cinci de pungi de
bani. Robul tău a -întâmpinat că,: dacă

Telo pooluy.

ar fi avut

"0

âo0bhâc

ri, âv siye ră poa

ară,

ns

âvdvnsâahoy

Ex6usvyoy Troy

vă sis pati) za păuua mepi 7. ypootoy
codon vada 6ăvoy apă Tivog ră Tpăcta
ai pbs motoy oteddoyrat, zi 6tă molay bsocat, 1 ete molay povtâa- Ezeidi 8
zotodro pă, â3y sis, ăpa obs ră %p6-

Gta, (ore ră. zspi mâiy elzoa mâyre z0byŢsiy
Ypooioy sivat zhâcuz: zârs î “Yunhârns ov,
vevâusvos îm: mb adry mb A6yoy rod
obhov ras, tcoznss. Ilpîjde 85 z0)5e vat-

ps, ZATOTI, HOVTĂ Gapăyra Îpspac, vai Găy
cizs-râ Gobhp Tric 1zh50v u:q58y zepi ây

po-

Giwy robroy pă pep'zăs 83 utpac, apt zis
&ztorpovijs mod îuzpozpn zov, vai zpiv rây
Goy/losy mob, uboztză 1 tpâzp eizey pifay

Îptpay Tâ Bode ns î “Teomhăcas rob : Gu
EzAmpop popii

zis 6 Todpuos Eusivos ră dyrt

cls ră strooimâyre movyyeia, vc ypăpe 6
Adepria-ămavi câ vspană zis “Timhsenrâs
mov vă varipn ră "Y vrei 70b uă Tp5mov „ri ră Eozedhe ră elnooztyre Epstya
zovyyeia

â” Exsivov

zod Tobprov asovso!, ai

zobro vă To pbhtw pubozti6y. Tiy rehsvralay
95 utpay, ri) tr rod TpEgovroc, Gri ju &-

wbztoy zis “Yomăsrnrâs zob,-Eaet0) elyey &ini, zi 1 TUmhizms

Tov

Gr _datodqoa»

Sarat, peratd rây &hhovy 5z05 pol Gulaaa, poi sims ai zodzo Gr uns mâe :tmăobnoxv oi vhăzza os Enărnaxi răy

acei

el şi scrisoare

bani, - urma

să

aibă. cu

pentru acei.. bani, arătând

de la cine. banii şi. la cine se „trimet, şi
pentru:ce

afacere. şi în

neavând acea

ce monedă;

scrisoare, poate nici

iar,

banii,

aşa că vorba despre cele donăzeci şi
cinei. de. pungi de. bani e o. plăsmuire;
atunci Înălţimea Sa, ruşinat - de.. acest
cuvânt -al robului. Tău, a tăcut, Apoi a
trecut multă vreme, la vre-o patruzeci de zile,

şi n'a mai spus robului Tău nimic despre
acești bani; dar, după -câteva zile, înainte
de întoarcerea imbrohorului său, şi înaintea. năcazului său, în chip tainice a spus
într'o zi robului tău Înălţimea Saci a
aflat cum. că Turcul acela de fapt avea
cele douăzeei şi cinci de pungi, pentru
că scrie aianului. de Loveea
chebaielei
Înălţimii Sale să aducă înaintea, : Înălţimii Sale cu chip că .i-a. trimes cele
donăzeci şi cinci de pungi prin acel
Ture ca peşcheş, şi aceasta s'o ţie în
taină. Iar, ultima zi, la 13 ale curentei,
şi

când

eram

înaintea

Înălţimii

Sale,

de oare ce auzise şi Înălţimea Sa că se
prinseseră hoţii,. între altele ce mi-a spus,
a fost şi aceia că a aflat cum că s'au

prins hoţii.cari
nului

de

au călcat

Lorcea,

poate sânt aceiaşi.

şi

m'a

Şi am

pe

omul aia-

întrebat

dacă

răspuns

Înăl-

ăyOpuzzoy rod Adpeta-ântavi za uă îipbmos, Eusivo! zăza vă eiyat oi tot; Kai ăzsuptdm> ci. “Tudora zov: „val, Eusiyot oi
tâo“, vad uădoca mp dhiyov Erfaoxy paie

ţimii Sale: „da, chiar aceia“, şi mai ales
că puţin timp înainte au venit trei Turci

Tospro! ab

Vidin, şi povestiau la Calafat că, fiind în

Kpaytofay, fzot 6 zp6y0vos 2

€3

AiţoAcutâ-ră vai or Eh “aotetizea
ză Biâbw, za Gnrifnoay 2 <â Kahapaip Gai, Ev . Kpapihfz . dyzss, mapsoptraav

>

Esi Exit GBaylov

zhezz6y, 40 ada

Ev d Eyâyezo 1] îtscaate Tây

tuaprbpioay zâs Ezâcy

say săv Todpzoy, vouitovzes vă e5povy ăoanu

Ezăvo Tov, za ei;/ay G4ozăy pu6%09 vă. zod
zăpovy ză ăozpa 4% vă mhy Gplicovy, vai,
Ene âutows Ono Evepaviotmoav umpocbiy

pă

Pa

de la Craiova, adecă fiul lui Laz-Ahmedaga şi alți doi negustori de sare de la
Craiova,

s'au aflat

acolo la

Divanul în

care s'a făcut cercetarea . hoţilor, şi ei
au mărturisit că. au călcat pe 'Ture,
crezând să. afle bani la'el, şi aveau

numai

scopul

să-i

iea

banii

şi

să-l

lase, şi, de oare ce, îndată co sau
înfățișat înaintea lui, el s'a împotrivit
asupra lor și, cu două pistoale faţă de
unul (!), au sărit şi ei asupra lui şi, după

40
,

a

A

ce l-au bătut şi l-au prins, şi l-au cercetat şi
mau aflat banii asupra lui, i-au luat
năcaz că
de
pistoalele, numai
doar
Va
împotrivit
cu
ele,
şi l-au lăsat.

ca

uk

3

ov, adrbs tăxâpăâtos za Eazy Toy 47 pui
ză &bo zori Că măs, Eplibay zi abru
zby Emtaoavy,

05

47

mby

Exhiipooxy

Etrjrnoay,

aa

83

ai

a

îzăvov rob pai, 9

:0bp3y

piola 320 Tov, 705 E27)px 4.510 Tă 2107Ă-

Această

Da, Gră mstouz pâvov

ind-o

Gri

tâxâpâvdtos

pă

greşit spu-

am

poate

povestire
Înălţimii

adză, vai tây ăonoay.. ADriy. Thy. Griynaty
taws Eopadoy Get ri eizoy ij “Yonhoanri

şi-a . schimbat privirea

zov, dast5i, mapebbs. Aafey ăbty pai Edsta
£sy. Gr. ompdâpa, Gerapăp0m îvâoub/os. "laws

că

îm ete c0zon vă sizij m Gobhp vas 7d
uootuaây Tov. Kai 8y Eeta vă elGozatijow

Tale.

îndată

că

Sale, pentru

că

arătat

şi a

foarte s'a, tulburat înăuntru.. Poate pentru

apucase

a

taina

tău

robului

spune

lui. Şi n'am lăsat să n'o fac ştiut Nobleţei

zi) Ilovabysvsim .Tns..

. (Pe altă foaie:)
„Am.05 Exafbovaăobn

(02

că

horărov Ilac

Evoztoy

mod

De când a: înfăţişat înaintea prea
înălţatului Paşă, imbrohorul Înălţimii Sale,

BW7-.

6 îuzpokopns zis “Ybrhier-

aducând înapoi calul: trimes

56 av, păpuy '6alam rd zphe mâv 0Găyp2y551)-m05 “Tous ob Gray „ărt, Enpae

“re

chemat

ză

ăziaw,

0575 sia GONXVĂ!-

“(Pe altă foaie:)
,
Ti. uâv ăia» 3 îjv vs poz 5 d0ddis ns. zh Kadarăr sidomotă 8 Ertpw

tău

ră AXaSTĂp

705

Omoigete vai. răs apostaţăs 705 DUnoTĂTI»

“

[lasă Îă vă pt Wim 4252 '40wa05pt, vai
tenta val mă Nomă dvaţamia, Thy tâidasa
zi momo Bai, â vtm ză pâpovs 705 biwndozâzov [lzoă Epbonats zspl s05 obhob 7ns
vă sia Gal, Emtorpăzoy mb. sh capăt zii
“VomhdTnzÂS 205 pal FApII5Y645V0s us sic
zi usor 205 Aobyăfsos, pă aTEaÂS pir
ăvâpidoa, vai, 703025 sis cb RAzmofzpă
Ş
?
măzti ui 102 Gr0703T/i2915, Doze 76/35991
ă dozoBouasw, at, pofOsie vă pi? pă 2500
Zac, Zapata ai Npanoay că vă Bon-

0fco ză? bpstay nod us insptră. Kai 2: E20530

către

Nobleţa

: plecând
binefăcătoare.Ci,

Kodapaztov, Sevilia, dtă vă epoiog măs Eul

sua vă eidozotiau Govhrâis ai
adzîs Ilayswpsysiz.

spus că

mi-a

Jar adevărul pentru care a plecat robul
de la Calafatiîl arăt înalt: supus

pitac al mieu

pot Bovhzg airazi apbs Ti sbspyeztauTămp pot abrijs Iaveoyevstay, Easi0sy & ya
înspâpresr

şi

tău

„prostul de imbrohor al mieu a adus calul

Îta md zotodzov 802 2zapăzo ăymtapb“. 05ro
ami, 6 dodhâs esmd apa. Kai 03y Esba
vă sifozotijow Govhmwâs vai. zepi: robrob Ti]
sbspyertzorăzny pot Boysvelay 25.

-onioasy 29

-pe robul

Sa a

către divan-efendi ' îndărăt, pe care .nu-l
primesc să-l ieau îndărăt, şi nici nu e obiceiul otoman 'unul ca acesta; aşa că luaţi-l
dincolo. Aşa şi robul tăi l-am luat Și
m'am lipsit să fac cunoscut cu supunere şi
pentru aceasta Nobleţei "Tale foarte binefăcătoare.
.

„pepe 7 'ărt Th zpbs mhy Băy-2eyâai) îziaw,-mb 5zoioy moză 83y zaraâăyowat Vă th

ay

Înălţimea

efendi al Înălţimii Sale,

<y-Î, “Ywmhras mob zby 8o5h5y mms zai pol
sizev Ge „5-ă/uâzns 6 iuzpoybpns ob E-

către : divan-

Ti

Ta

foarte

de acolo,

în-

sărcinând pe căpitanul Calafatului, Stănică,
si se ocupe de lucrurile de acolo şi de

pentru a

poruncile ' prea-înălțatului Paşă

nu se face vre-un cusur, şi am orânduit
şi celelalte de nevoie, l-am învăţat și aceia
ca; dacă ar veni din partea prea-inălţatului Paşă întrebare despre robul tău, să

spuie că, plecând de la

palatul Înălţimii

Sale şi ajungând până la, mijlocul Dunării,
m'a prins un grozav tremur şi, ajungând la
Calafat,- mi-a venit ameţeală, de mai că era
să mă pierd şi, temându-mă să nu mă
lovească damblaua,

m'am

dus

la

Craiova

ca să-mi ajut sănătatea cu doftorii. Şi
n'am lipsit să fac cunoscut cu supunere
şi aceasta Nobleţei Tale.
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CCXCY.
Raport

1788-9.

de capuchehaie

către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre plata făcută

“de un Turc, despre boierii de la Nicopol, trimeșşi în exil, şi despre mulțămirea Chioților cu noul lor şef bisericesc.
Amhozoă ză Osompovpijm "Ie cuc Gat
5 Tis)izoyhovs tor sis rhv ax06hay rob
mai Eoratey aubrule rats utpue mpăs răy
vibraroy âvebâvy oxs Aoyolszny, pă uayo0dat40y &yOpwz6y rov, ră Ef5ouijyra mâyze Ov
eta, ză pâv etmoo sis huwpia sări zpbs
2SVTS poata ui CemonEvre mopădss, mă Gă
doză sis ăomnâva, mă Gzoio mal ră zrupăhaCoy oa, vai îvzysipioa Te Ge, pară ri
adOsvriyi zapayyehiay, mă zepi tobzoy mtppa tă vă ză orz Tij "Evdoformri ns.

Îţi. fac ştiut Înălţimii Tale de Dumnezeu
păzite că s'a ţinut de cuvânt Cilic-oglu şi
a trimes zilele acestea către prea-iubitul
Tău nepot Logofătul, cu un om al său
anume, cele șaptezeci şi cinci de pungi,

cele douăzeci în galbeni de

za Goxs &hhas oiyovpas z6hsbate 1u,zopsow
vă edpw. Tă 85 stvoor mobyyeia, Geverteoy
mhobpiny, pă rsosapas, zâyre Înpas eivat Vă

Esxwvijom 6 mazob-usyantâs mod bmsprăzov Emâwra pă ciyoopr brzxtivs apbs ri As„vadstâzară mov sis ră Gacthrby "0pâi, vai

O£dw mă castig
6s/optozby zoo

pă aoriy vi rwabiiys

etc

Ezvyevpau.n&vov zpăs mă 0s0-

Și, de oare

lua

după

pai,

pă

adi

zi

G. Ypăzovoa vai ză addsyriu cas wazov„sapă sis mă '0p5i, vă ză zepihiâm vol vă
ză ozsihm dorzhăs zphs 7b “Tvos cas.
Ilpd rod 22/ou90 ză 2xhapăoâwy Gspn-

pion sis md Davyăpt Gri 23wpio0-pcav sis “P6îov oi eis Nizâzohv 2vrâzto! ăpyovyzec, dă,
2)06yzwy mă adOsyrivâv cas vahapăcidoy, si-

80y mb zepi avzăy Cijenua Tpa?6u.5y6y po: Grt
Î7haâi, Ehzâoy că Exietpa mov, madâyzss ăSta 9 Edpacay, popis vă pă mpoozătezs si207 zhazvrspws âv eta */psta văuutăs pov-

ca, în-

catastiful

aici

nouă. sute
bani îi vei

cuprins.

Cu al

şi câte alte poliţi sigure voiu putea să
aflu. Iar, cele douăzeci de pungi de gal-

beni de Veneţia,
stă

să. plece

efendi

cu

după

patru,

capuchehaiaua

ocasie

sigură

cinei

zile

prea-înaltului

către Măria Sa,

la Ordia Împărătească, şi voiu trimete
cu.acea ocasie în pungă osebită adresată
către Înălţimea Ta;
a făgăduit capuchehaiaua să o trimeată cu toată sigu-

Am

Expoorăţeze,

pomeneşti

doilea călăraş voiu trimete Înălţimii 'Tale

ranţa.

6z0d

îmi

aici închise, de șapte mii
douăzeci de groşi, ai căror

“Exoiuaca pai ră paz6ra ziyoy (.(aie) 1. "709-

i2iay &rralidve, 65hw ră cretu) zpăs mb “Tvos

ce

dată ce se or lua banii, ori prin poliţe, ori în 'naht cu hazneaua, să-i aduc
Înălţimii Tale, m'am gândit îndată şi
am cercetat -pentru poliţi; şi până mai
ieri 'am găsit numai cele patru poliţi

?pobpnroy “Tvos cas" baso/50m 6 paz0d-rsyamtăs vă md arstim pă pă0s domădetay,
vats

câte

să'le trimeată Slăvirii Sale.

Kai, pă ză vă pă ooyvonpoorătiers Get, s50bs
605 zap005y ră ăszpa, î Bă zohizoy, Î
sic văi pă /abvw vă mă mpopdăoo zpbş ră
“Tuos cas, îvmpâvztoa sbbe vai îtiraca mepi
mort
vai Eos be
vbpa judo mais
mepizdstouâvats sSooazpaig 26hir(aiG, E2Tă vtMdloy Evysazoclay etroov yposiwy, Tây 6zolwy ră &ozpa Dshere ră zaprhdi vară m
zepizdstâpusvoy 4răoror:zoy. M5 8srepoy:
4adapăony bsho tazoorsim zpbs rd "Ivos cas

Veneţia

cinei groși şi cinsprezece parale, iar celelalte în argint, care le-am şi luat întregi,
şi le-am dat nepotului după înștiinţarea
domnească, iar firmanele pentru acestea

,

gătit şi capotul... şi blănile ce mi-

ai poruncit, şi, cu aceiaşi ocasie, le voiu
trimete Înălțimii Tale, seriind şi capuchehaielei “Tale domneşti la Ordie să

le

iea şi să le trimeată

sigur

Înălţimii

Tale.
|
.
Înainte de venirea călăraşilor s'a zronit
în Fanarcă s'au surgunit la Rodos boierii
localnici de la Nicopole, dar, venind călăraşii Tăi donineşti, am văzut cererea cu
privire la ei scrisă mie: că, adecă, şi-au
primit plata, păţind ce li se cuvine pentru

ce au făcut, fără

să-mi fi poruncit

cera

vă Szăovw i-

mai pe larg dacă e nevoie de vre-o îngrijire
pentru aceia de unde și unde să meargă;

7 EvOzoay eis Kod)izohty” 68y itsdpw

s'a auzit că au ajuns la Galipole; nu ştiu

26039 ai mod

dacă e adevărat.
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0

zaympbzaros

Osozârns Eypas

Preasfinţitul Stăpân a scris către Înăl-

zpâs tă.

Osowpobprov “Ywos cas zpoaivzns

sd;/s-

ţimea Ta

„pbijze zi) Iavanâzazi rob, tzions ză Eat dă
teopioTiy

tati

Vapăy

zaprvopiay.

Kdy.zooa

cita (sic) siyey î Ilavamăzns mov abrais
m
îutpae. PAmsdaysy 6 pazapiens Xiov,
* mis

Sa în zilele acestea. A murit răposatul
de la Chios, au hirotonisit la Chios pe

„epozânoay Xioy sd ăppătnovyov, zh biăy

zis. Kotovevas, optic vă dawnathtarody vai
oi Xioi, o 6moiot mb 8Eshaâoy pa rpp6vr!
zovs, pă mă. vă st/av GHozby Vă ămoHarastIjcowy ădoy, Xioy, 6zob zobs Eâtâs păpt. "Ey
2000574, 9” 05 owpnâby pare6o0d9xy ei ză
soztma pă mb 039 rhy OSuevat, pazEPb0Y
zi sis mbv Sobheiy-usparpiaGî ppm Gopz-

-pavv-2ulwmy!, 2văotâraroy Msypsrmy-iz&vrny,

mpoozhatusvos' ză Ti Ilavagârnzi. ob.
Ms pă Gâmopa usor tâvoozfOn 47. 1 "Eye
dotâzns rob, zmpozopndzis Gr ây eîyaL utvastzns 8 aapă Tâv Xioy pofad6tsvos, dt

ai. dă ză oztpyet 6 Ksrttoyavss” pă Giny 25a6somoav za. ot Xio dm ri zapăhorov ExtOvi

TOVS.

arhidiacon, fiul Cozonesei, fără să se întrebe şi cei din Chios, cari an socotit-o
ca un mare afront al lor, căci aveau de
scop să aşeze pe un altul, din Chios,
care li-ar fi dat mâna. Întru aceasta,
după ce au strigat în gloată pe uliţe că
nu-l primesc, au alergat şi la chehaiaua,.

Sultanului, fostul zarphant-emin, preaslăvitul Mehmet-efendi, plângându-se de
Preasfinţia Sa. Abia .cu deosebite mij-

loace sta îndemnat şi Slăvirea Sa, aflând
că nu e potrivit cel propus de Chioţi, de
oare ce nu place la Checis-hană; cu greu
Sau îndepărtat şi Chioţii de la stăruința,
lor cea fără rost.

„CCXCVI.
Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă
războiu ale acestuia, ce a vorbit cu Turcii despre

Mavrogheni, despre isprăvile de
nevoile lui şi surgunirea boie-

a trimes.
rilor Brâncoveanu şi Fălcoianu, precum $ i harta.ce
>Avigrsda

ză

bzsprăt

266%

was

vai

<b aazpipt 6m05 Eâursy arid: zspi rob “atu
zaaivov oi Gohswriptdes, val Td GouzEpzGuA

505 ob mb orozod Erăuzre” &vradda Guws

ză roapipia 6z05 Edovay m0d Eybs pă 705
ăhov joy eapopsrtră.
[legi z05 z0y3%y05 &p/0vr05 6205 “părpsrs-£,
220 rorcoze ăApuzot â3v Evăynra 63 T(j-a
Gov vază mi abOsvztijy 025 POSTAȚI E
înv za zspi z05zw Ti Meyae6rnzi, 705
obtobv-odtaâiyă ză Goa sidomotsizs, 47i îi. T5prătet vă zabs îrziG09y Gpz Qovra055, 7adâs

z0bg Bidowy sis zd gt

Ecti uă sizsy 6 d-

mpzazos Emtysms pas Wa at Zpăunzs z0NĂ
05 EBoozazs si Stâna, vai 2ypăWace mspi ady ai eis "ouzit
"lzcb za 29 Gstbo-usuzodz05, DObh)oouE-

phs E3 pai 3 patut

4005409353
“Gt

z0, Dihszs

tb GR0t0y ya

pari

mb

usţ-

Am vestit prea-înălţatului efendi al
nostru şi tacrirul ce au dat acolo pentru hainul

ce

aţi

acela

făcut

tacrirurile

nu

şi

volintirii,

scop;

fări

ce au dat,

unul

cu

încheierea.

acolo

însă

altul

erau

deosebite.
Pentru Domnul Moldovei ce serii, aici
astfel de oameni nu sau arătat; totuşi
după porunca “Ta domnească s'a arătat şi
Măriei Sale şi pentru acestea pe larg câte
le faci ştiute, şi ce gândeşti (2) să-i. laşi
acuma vii, precum li dă mâna (2; încă
mi-a spus prea-înălţatul nostru efendi și
că ai făcut multe pe calea cea bună,
despre care i-ai dat ştire, şi ai scris
pentru acestea și la Ismail.
lată şi un mehtup al Vizirului, pecetluit, şi încă și un firman,

îi vei afla

pecare cetindu-l,

înţelesul.

209,

—

1 Eminul

monetăriei.

52220. — Iorga, „Hurmuzaki“,

XĂ.

u
LE

&E

de Dumnezeu păzită mai înainte

o rugăminte a sa şi nu s'a. învrednicit
de domneseul “Tău răspuns, şi, dacă pofteşti să răspunzi Preasfinţiei Sale, poate
să-i fie spre deosebită bucurie şi mângâiere. Oarecare năcaz a avut Preasfinţia,

mau mov vai, Găy îm absyrzis oxs ăzonptozos, 4 8y eivat 6plopic 015 Vă Gzo-

C.

1788-9.
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“Am spus! prea întilţatului nostru efendi că

uă 7 d,
papei zwy ei Nezfzo):
A
n rai
Bz z0))ă 4xhă Th Eudustal,

Topa, îjp.ovy sis rby Oztprarov 2988109 us)

2zsyouitoy pai '050:s ci Msyadsirnzi
az

A.

Th pă

Pază
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paâhăzo»y

Pai

.

1

a

!

rob:

i

a

oc, vai 63 eivat vă rd a

vai vă ăvaâăhdovy 7 ap,

za
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banii şi să-Ți ârătăm câtimea banilor ce ne

costă şi, pe urmă, după ce noi cădem de
osteneală, dând şi cheltuind atâtea şi
atâtea ieşiri de bani fără număr, cum
& cunoscut tuturor, abia acum să ni se trimeată treizeci de pungi de bani; ce să facem
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şi ni

cer

zaherele de trei sute de pungi;

ci la care din toati noi singuri

să

ajun-

vă zpopOăawusv; Movov 6 &iptos Osăs vă pas
2v5ovantr!

gem? Numai
dea putere!

Ilpodzf6vros Ejrodoss vă ps năume vă
păpopey vai vă Găhouev pă msptooorâpay

Dăunăzi ni-ai cerut să ne faci să luptăm şi să aruncăm cu mai mulţi bani la,
socoteala zaherelei pe care, cumpărând-o,

zip ele moy doyapiaauby zăy Go/iptv mob,
ăvopălovres, mtumouey sis mb "Opobi-XovWaytody, ds râya pă robro she păc ora0i
atovherhiărzos valve, rbpa Etawova păs ar5)dovrat

Tptăvra mobyysia. “0hz dorzby ză rs

Ebyevelzs ov

Box

pâs

mpăpetc

2

robrov

pabvazat Gr sivat 4sb83).
Td zapă rod Ezhaunporăzov

ăyă oxpt-

mină Ehdbouey, ai dă iv pxptrav 605
nrei"..p” Ghovy 605 eivat rây &âvyăroy vă

Sfântul
|

o trimetem la Ordia

Dumnezeu

să ni

împărătească,

ea şi

cum cu aceasta ni s'ar trimete o haznă de
bani (9), iar acum de-odată se trimet
treizeci de pungi. Deci toate ale dumitale
pe care ni le scrii din aceasta se arată
a, fi mincinoase.
Am primit răspunsul de la prea-luminatul agă, şi pentru carăta ce o cere; de
şi e din cele cu neputinţă să se afle încă

ebps0 'ăm zotabrn, ppovritousy Gooy ră
Sovarây, ai, âv păv s5ps03, O5houey orst
ATU).
"E)âfouey ai ră rtooapa pevbijh-pepuuavMap mai ră îuzspte:/6usva hotză usztobzia,
vai Qspuăva, vai Epyousv ză Ypapâueva.
“Ymepeyăpnuzv &ă mă sp
Aabapărov
Jepszsrn rod *Opâobi-Xovpaytody: ăuzore 6
zayrodbvapnoș jos Qzbs vă rd varattbon
ai peypr Bwyns, înca, ui zedsiay parazpâzooty ziy £/0pâvy rod zparatod Asfheziov

până la Viena, işală!, cu deplină biruire
a dușmanilor puternicului Devlet să fie

Gas sim &ratapă:/mroy!

neînvinsă!

una ca aceia,

căutăm

cât se poate,

şi, de

nu se va găsi, vom trimete pe urmă.
Am primit și cele patru firmane de
menzil şi celelalte mehtupuri închise cu
ele, şi firmane,

Ne-am

bucurat

şi am

aflat

cele

de înaintarea

scrise.

până la

Lazaret a Ordiei împărăteşti ; de ar înyrednici-o atot puternicul Sfântul Dumnezeu şi

CCXCVIIL.
1789.

Fragment de scrisoare a lui N icolae- Vodă Mavrogheni către unul din capuchehaiele Ţerii-Româneşti, despre provisii şi nişte socoteli de bani pentru oastea turcească.
An6oyrzc ră md

%y. Tod spă/0vros zită=

mă Gov, siouey ză îv adrois fut Gnuetodeva ăzoupuatus. "0zy By hsivausy, Esut1 „S% dea Dumnezeu.“

Primind pitacele Tale de la 23 ale lunii
trecute,

am

nate nouă ca

văzut

cele

răspuns.

într'însele însem-

Deci

n'am

lipsit,

413
yodwrec val Hâ

4xhapăny

760, vă soi vpătonev

pas Gvă

tă ad-

zai zobs doyaptaGy0bs

ozapiov za 4pnOaplov 5x05, os pis Ypăpst6, teg adro, za mă oevâra rob abdsyrt4o0b
duovpod. pac Bh, dosăv 60 dy datat md
Diădy z0hb Gorqua, femepâzbovrss ai z&p“-r0e Vă
A ,9. 600 ao 10705
2%
6).
Your
Vă GDAOreutdsy
yovzăs ra Ba
0is vai vă EXOms sie ză Bovrobptort pir pay
e

>

-

ză &imvropbrepov,

-

2

+

Și

4axds

wa

-

TPOSTPAVANEY

île ua rpsie mepi vobrov Ti) [bysvsia o0b.
Ilspi r&y Exrarooloy zevăvra poly 605,
zază mposrayiy .zod &vâotozărov Xabysrăpvă, îxparinoz» &ză'răv orah&vra abw8,
19
j- "laTovpvaarti)6xy Tovpvaarii
Kpaytd6ay
v râmă eteete Kpay+5
zroăyaus
păbauey

path-ăyă, nat vă idobuey ri, East vai ăpstvos vă &zopid.

-trimeţând şi acum călărașul nostru într'acolo, să-ţi seriem şi socotelile grâului şi
orzului, care, cum îmi serii, le ai acolo, şi

împărătesc al nostru

sineturile umurului!
oare ce

toate, de

socotindu-le

nu e departe

Vidinul;

şi făcându-le toate împreună,

cât mai iute să ieşi şi să vii la Bucureşti cu un ceas mai curând, cum şi mai

nainte de două şi de trei ori ţi-am scris
despre aceasta dumitale.
Pentru cele şapte sute cinzeci de lei

care, după porunea prea-slăvitului Haznadar-aga, s'au luat de la hazneaua trimeasă,
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dea la vre-un rob al “Tău luerurile celor
e măi Codhiy ns ză mpăipaza 0%
trei tufeceii cari s'au trimes la Înălţimea
=pây robpezztizaoy 605 20540752 2pbs 2
de
Ta, şi să porunceşti a se trimete aici,
“Yuos ns, Va Vă possâs vă azahody
oare ce sânt şi chezăşi, aşa că, atunci
du, zf
230, însă vai ivoreat spihtăss,
.
când îi veţi cerceta, să ȚȚi-i dea, precum
za mos îmziszz3, vă Găs Tod 200503 ads
Îţi seriu serisoare şi cele doui agale, şi
câs vpăzony vai ci îbu ăpâdss piu vai
răspunsul “Tău domnese despre
să am
vă Ep Tij) mEţi 300705 abdsvazi cr 2%

başa pentru

pot.
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1789,
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“Părţi dintruni raport de capuchehaie: către: Nicolae-Vodă Mavrăgheni, des-

1789.

pre o tocmire de Turci cu leafă, despre lupte turceşti la munte, afaceri de bani şi
de furnituri, boala unui. Turc influent, care- Şi. cere medic de la Domn.
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Epauay VA ast), Viyousvot Evupazsis md
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zais hocoais

1 Diunăzi a venit pre a-inălgatul efendi
al nostru, pe la, unsprezece ceasuri, și mâne,
cu Dumnezeu, ce hotărîre se va, da la câte
am adus înainte eu, robul Tău, voiu face
pe larg înştiinţare: prin raportul

mieu su-

pas “către Înălţimea -'Ta cu al doilea lipean.
“Am văzut câte mi se poruncese .ca răs- .
puns cu privire “la Mahmud-beiu Schenderiell; numai cât el n'a cerut petin banii
de la. Înălțimea. Ta, ci numai ca datorie
către Stat să i se dea pentru o mie de
oameni datoria obişnuită, care sa dat şi
altor bimbaşi, cu hatârul Înălțimii Tale,
„Şi atunci şi el să trimeată- ca să aducă
oastea; dacă însă şi din partea Înălţimii
Tale faceţi poruncă pentru a-l avea, ca şi .
pe alţi ostași turci cu leafă, porunceşte-mi
să-i dau răspuns sigur.
|
2, Am: primit cu supunere "prea-lumi.
natele domnești. porunci ale Tale prin
lipeani de la 6 şi 7 Mart, şi am văzut
câte mi se orândniese. la răspunsul. Măriei
Tale; şi, nefiind aici acela, am adus înaintea „prea-luminatului Chehaia-beiu câte mi
s'au poruncit,-și mai ales ce. priveşte pe
prea-înălţatul Abăi-Paşa, pentru care mi-a
răspuns că la venirea lui efendi al nostru
se va :dă, hotărirea.
- Am” tălmăcit şi serisoarea,. de la Sibiiu
a poleornienli, orânduind și câte erau
în scrisoarea , Vistierului „al doilea, către
Înălţimea "Ta, adecă ştirea ce Ţi-a trimes-o. el : din gură pentru. pornirea. duşmanilor . la Râmnicul. -Vâleii, şi câte le
aduce. el către

Înălţimea: Ta

pentru

ne-

voia armatei pedestre, care “tălmăeire am
dat-o, adăugând şi. scrisoarea, turcească: a
celor de aici oameni (?)ai lor, care şi în
aceasta. se cuprindea şi nevoia de oaste ce
au şi xizboiul “ce au -făcut cu voluntarii
şi biruinţa care cu puterea lui Dumnezeu

au. tâştigat-o. împotriva

“lor, luând limbi

şi capete. Pentru. aceastaşi pentru năvala
Ostaşilor musulmani şi a locuitorilor „de

la: Câmpulung, după

“raportul: 'bimbașei

şi Postelnicului al doilea, slugile Tale, :
către Înălţimea Ta, şi pentru limbile ce
le-a luat bimbaşa al Tău din "Craiova,

415

Cară-Mustafă, după ce am dat şi ştire
verbală” către Luminăţia Sa, după po-

cx4ion 2păs Ti "Brdauzpâtnză "ov, dă
zpoorais rob Eduwoz 73 Ta/pipey.:
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'Ta am

Precum
Tale, de
lei, cum
plata 'Ta

făcut şi raport.

am adus mai înainte -Înălţimii
oare ce iese o sută cinci mii de
s'au trimes Înălţimii Tale pentru
la zahereă, fiindcă rămâne puţină .

suma plătirii,

am

să treacă

făcut-o

la

datoria noastră către Stat ce are so dea,
Înălţimea

Ta

după

pace,

|

Cărbunii ţigăneşti după -catastiful lui
Cuiruelă, pe: care dăunăzi. i-au pus prin

firmân în samăsă se dea

din Fara-Ro-

mâncaseă.la ogeacurile gebegiilor şi ha-

rabagiilor, le cer ei cu un ceas mai curând.
„Cum şi haznadar-vechilul prea-înălțatului
nostru efendi e bolnav de picior, mi-a,
poruneit prea-luminatul
arăt Înălţimii Tale ca
la Bucureşti un medie.
luminata, poruncă a Ta,

“Chehaia-beiu să
să se trimeată de
priceput cu “preaca să-l caute, şi-l

cer cu un ceas mai curând.

aa

|
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eccl
Parte dintrun raportde capuchehaie către Nicolae-Vodă
conduce
pre aceleaşi lucruri şi despre dorința Domnului de a

Moldova,. mulţămirea Turcilor cu el, greutăţile

Mavrogheni, desoștile turceşti în.-

Paşei 'din Moldova! în ce priveşte

'Țara-Românească!. .
aprovisionarea, nehotărirea Paşei Abdi dacă 'să meargă în
Tip “fnepây s7tvnox dbw. 'âzhăpăodss,
ăzozpubuzvos dtă' Găvhrây p.ob sis ră: o
îzpoorătovuoby oi 6zoiot pai 639 1juz6p207%9
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1 V. Blancard, o. ce L, pp. 133-t-

Acum câteva zile am. pornit doi călăraşi, răspunzând prin.supusele mele scrisori
la câte .am fost orânduit; cari, şi dacă
n'au putut trece să vie de mulţimea apelor, după cum am aflat din raportul unuia,
care, întorcându-se, mi-a spus, pe care
pornindu-l acum, n'am lipsit să o înfăţişez

din nou prin smeritele mele [scrisori], adu-

când . înainte, ca şi.mai nainte, că, în ce
priveşte atât pe Abdi-Paşa şi nevoia 0ştilor şi năvala din Câmpulung, câtşi războiul ce au făcut la Râmnie cu volintirii
eci răi, pe cari rău i-au gonit, luând capete şi limbi, de oare ce cu în seris raport
al. mieu le-am împărtăşit stăpânilor cari
să trăiască întru mulţi ani, 'Ți-am făcut
ştiut şi din gură Măriei Tale, cum am primit
poruncă, „lucrurile despre trimeterea oștilor,
la care şi iarăşi mi-a răspuns că; îndată
ce vin oștile, Ţi le trimet.
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vă căs arsi arpazsbuata, mai, Eos 2004,
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oâww,
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GEdsrs ză voulcst
vados ză ănipaautya.
i

I-am spus şi despre Abdi-Pașa că, dacă
vreau să-l facă surugiu (sic: comandant),
ca să “adune oștile, atât de la Galaţi,
cât şi dela Focşani şi Măxineni, contra dușmanilor,
şi 'să-i
facă
sprijinire şi ajutor cu _ trimetere
de oști

şi cu dare
cu
în

de

bani

îndemnare
acest chip

putea
pra

în

şi

Înălţimea

protivnicilor

acea

destui,

de aici,
în acele
și

parte cu

orânduindu-l

să-l
locuri,

trimeată
spre a

Ta

să

pleci

să

Te

însăreinezi

asu-

tranşeia, ca să poţi

şi Înălţimea Ta
să întărești celelalte
a bate -pe duşmani,
după scrisoarea din
tire şi bună stare

păzită de Dumnezeu
trecători, şi să cauţi
căci acum, mai ales
Sibiiu, sânt în pregăduşmanii; arătând şi

scrisoarea Serascherului

din

Ismail,

am

spus după prea-luminata-Ţi poruncă
. să-i
dea ordin ea şi din acea parte să pornească oștile împotriva dușmanilor. Dar

Măria Sa mi-a răspuns că, până

va sosi

acolo noul Han, atacul împotriva Iașului
s'a contramandat, mai ales şi pentru vremea rea. lar pentru Abdi-Pașa n'a dat
încă, nicio hotărîre.

„De oare ce şi Înălţimea Ta

de

Dum-

nezeu păzită, după marea dorinţă ce ai
pentru. aprinsa răsplătire” cu caftane şi
baeşişuri şi cu altele, afară de lefuri şi
tainaturi, îndemni oștirile-Ţi împărăteşti
din Moldova spre grăbirea împotriva duşmanilor și poruncești robului Tău spre
mai multă râvnă, ca să cer din partea
Înălimii Tale a, se face firman scris pentru
numele ce se cuprindeau în tefter cu toate
„lămuririle şi ordin ca să pornească împotriva duşmanilor şi, conlucrând, să se
silească pentru liniştirea Moldorei, am
dat, cum mi se poruncise, raport în scris,
şi a ieşit poruncă să se facă firmanele,
mai ales şi un ordin împărătese de răs-

punsuri al Măriei

Sale

arătat

de

oștilor,

l-am

spus

nevoie

Măriei

Sale

pentru câte
de

oare

că până

am
ce

acum

de patruzeci de ori am răspuns Înălţimii Tale că s'a pus termin a i se trimete oşti şi, până acum, neriind oști,
câte 'Ți le scriu, le vei socoti ca şi cele
trecute.
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CCCII.
Scrisoare de

capuchehaie, despre

purtarea lui Serascher-Paşa şi numirea

1789.

scriitorului într'o dregătorie.
Am văzut şi cele pentru Serascher-Paşa,
sântem lămuriţi, căci fiecăruia-i place să
adune adevărurile şi na poate tăgădui şi
ascunde ceia ce de toţi se recunoaşte şi
de toţi se vesteşte. Felul de mai nainte
cu care sa purtat cu noi nu era alta
decât lăcomie şi câştig ruşinos; am scris
noi atunci întoemai dumitale.

iiGwusy zi mă mepi rob Sapxozp-226ă,
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Am văzut şi hotărîrea ultimă la Cerneţi
a Înălţimii Sale.
Am văzut şi cele despre Bănia dumitale;
află că dumneata eşti mai cu folos decât
nepotul nostru, cu toată logofeţia lui; nu-ţi
scapă din vedere că dregătoriile bisericeşti
în genere sânt neîngăduitoare faţă de ace-

zoy Bopiouby ris “YOmSTnTĂs rob.
Eidousy ai că mepi
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Ilaviac vis Ebyevelas

sitevps Gat “Î) Ebyevetm

cob toat Eatusp-

md

îsozepos mod &yetod pas pă Ghoy
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ze

2-5 mă mb ăvtitirov. “00sy

aceasta

înaintaşilor lor (2). Dacă însă şi
e bisericesc, e cu-povârniş

şi ne-

sigur; iar al dumitale, chiar dacă nu se
face din nou Ban, şi mai ales în nădejde
da a te învrednici cu vremea şi de mai mari

cinstiri şi dregătorii, fără să ai vre-odată
pe cineva împotrivă. Pentru care se cere
să primeşti en mulțămire acea dregătorie

Vă T

şi so

Zuozspwnbis zh âpptzov robzo, 40 vă 7
cotâtms ai Befmtzspoy va phhizepov” za
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CCCIIL.
Capuchehaiaua Țerii-Româneşti către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre
mulțămirea Paşei Selim din Moldova cu isprăvile Domnului in această ţară contra
duşmanilor şi despre provisii şi furnituri, precum şi despre greutăţile Paşei prieten.
Ms măv Gov adapa Ehafoy rd ăzd d
"lovijob zpos4nrdY Epazoy cad Ywows
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Fa]
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DE,
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“aiânss
52290.
— Iorga,

„Hurmuzati“,

XX.

Cu al doilea călăraş am primit respectata scrisoare de la 30 Junie a Înălțimii “Tale, şi am mers la prea-înălțatul
Paşă şi, cuvânt de cuvânt, cercetând pitacul “Tău domnesc, am făcut expunerea
prea-înălțatului Paşă, întreagă, şi, când
am

isprăvit,

mi-a

spus:

„şi

nu

mai

este? Înălţatul Han până acuma nu făcuse nicio mișcare, mai ales că, de când
fugiseră duşmanii, trecuseră şi atâtea zile,
până st 'ajungă la Iași; dar, dacă ar fi ca
duşmanii să fi fugit de frică (de oare ce fuga
trebuie să vie de la frica de cineva), nu
i-a, speriat alteineva decât prietenul nostru Mavrogheni, căci nimeni altul n'a
53

1789.
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mâpm păzea 6 wthos ae măs 6544 piuăas
vothă 6x05 Erpata, zl,
zep1002 99 dtp
vă ttsbaw, vai ză Giâw Gov âv Dshijon Gus
&)io

sido

&r arsi, vă lesboo“.

Abptoy monzâvovra vai ai mâyza 'idâss
orapzdhia pt Oâpn îră hy "Iapathay, ză 40v-GobpL 6x05 ue sysy vă mtum 6 Ilapuoravăc
âzd
zda Gawuiy, Tăs Evâsua A &âas.
Sruepov Ehafoy. zi zh ză
705 zapăy-

05 ZpOGHLVITăI Ypăuua 200 Dzogpaopfizeo
i povs Ss „oi zdv Aatuây 6405, 47 Exira
ste 7ăy b' phâraeoy zacăy, 4ai. Expoozsna Tă
«taina, al ui mo) ebyevstav val ăz6-

atacat Moldova decât numai el, şi n'a
încetat să-i bată, când la Vasluiu, când la

Agiud, când la Focşani, de unde azi a secerat câţiva, mâni câţiva, atâţia i-a secesau

rat, şi ei, oameni sânt, că tot

ținat, s'au speriat,

împu-

au fugit: slavă Dom-

nului așa e! Serie însă şi tu“, mi-a spus el,
„beiului că prin ostenelile lui și cu necontenita

şi strânsa, lui grijă, pot şi eu să am

mieu,

cu

şi

soarta. mea

cu

o parte,

norocul

fugă, pentru că sa în-

la această

tâmplat a fi de când am fost orânduit
a fi comandant la laşi şi baş-bog (comandant suprem) în 'Ţara- Românească,

iar ceilalți mau niciun merit“. Şi să fii
înștiințat că el a seris întreg cuprinsul
pitacului

domnesc,

Înaltul Devlet,

din

partea

lui, către

supt formade refleziuni

cu privire la fugă, înfăţişând pricina: grija

şi bunul gând al Înălţimii Tale; şi m'am
îngrijit, după datoria mea, şi l-am văzut.
Am

înfăţişat şi socoteala zaherelei tri-

mese anul trecut la Silistra.
Pentru

zahereaua

Craiovei

|
am seris ieri

Armaşului Iordachi după porunea Ta, să-mi
serie cât orz şi făină vrea, şi să-mi trimeată banii şi să-i dau înainte; i-am

mijlocit întâiu 30.000 de ocă de făină şi

două sute de chile de Brăila grâu, şi a
rămas încă un mie cusur de bani să mii
trimeată pentru dânsele. A trimes iarăşi

omul lui aici,

şi i-am

mijlocit

alţi 120.

de saci de făină curată, fără bani, numai
cu sinet; i-am seris ieri să-mi trimeată
şi acei bani și alţii pentru ce fel de zahereă îi trebuie.
Pentru zahereaua de la Silistra, mi-a
spus Paşa că i-au seris de acolo cum că nu
mai e alt grâu; ci el mi-a spus: „să iea
întâiu prietenul nostru cele zece
' mii de
chile ce am scris, şi, dacă ar mai prisosi,
să ştiu, şi dau tot; iar, dacă ar vrea alt
fel de aici, să ştiu“.
Mâne se încarcă şi cele cinci mii de
standoale de orz pentru Brăila, rămăşiţa
ce rămăsese să trimeată Parascheva din

împrumut, cele unsprezece mii.
Azi am

primit şi respectata scrisoare a

Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite

de la

3 ale lunii de faţă, şi tot odată şi caimeaua, şi am mers la prea-înălțatul Pașă,
şi am înfățișat corturile, şi cu multă no-»
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bleţă şi dovadă de mulțămire, de să mă
umple de confusic, le-a primit, şi a mulţămit Înălţimii Tale, spuind: „ştiam că o
să facă begul aşa; eu le-am cerut ca între
prieteni, dar nu fără plată, însă, de vreme
ce a găsit el bine aşa, mulţămese“.
Iar, pentru venirea sa aici, cum i-am
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Poiirm: capatai

şi cât o dorese,

având

singur la

sehelă

de

dimineaţă până

seara târziu şi încarcă el eaicele, şi cele
de aici au plecat toate; pentru sosire, şi

corturi şi oaste, pace!

vai Ta

Gcpărsouz „sudata!

"00zy stiva zopa £5, miză

Domnului,

mai ales aplecare să mă întâlnesc cu beiul.
Însă ştii şi cunoşti lucrurile mele, şi
serie-le beiului, în fiecare zi%. De altfel,
să ştii Înălţimea Ta că-i vin trei, patru
fermane: i-au cerut întâiu cu tefter o sută
de mii de ocă de pâne şi şapte mii de
standoale de orz pe zi, şi deosebit o sumi
de posmag, şi seriu ca toate acestea de
la “Tine să le cerem: fâră zăbavă să
le trimeţi la Vidin şi la Florentin şi,
afară de firmane, scrisori şi de la, regeale
în fiecare zi doi, trei 'Tatari nu încetează,
arătându-i că de aiurea nu poate veni
aici zahereă decât de aici. Paşa, având
de la început această, sarcină, trimesese
pe oamenii săi cei mai vrednici, capugilărimbrihor şi alţii ca aceştia,
chehaiă,
ca inumbaşiri pentru zahereă; după aceia,
i-a venit poruncă să meargă la Iaşi;
a avut nevoie să-şi strângă oamenii, i-a
adus înapoi, și a seris la Ordie (la oastea
cea mare) să-i trimeată corturi şi oaste
şi să plece, iar, în loe de acestea, îi vin
firmane: zahereă şi iarăși zahereă, şi să
trimeată 1,800 de cari la Ordie; stă

vă

Pentru care, acum şase, şapte zile a scris
la Ordie, ce să facă din două: să plece

spre 'Ţara-Românească, ori

să

se

îngri-

jească de zahereă? Ce orânduieşte Devletul? Și aşteaptă acel răspuns cu neli
nişte, şi, halal de el, să-i vie răspuns să
meargă în 'Țară-Româneascăl Dacă însă
Înălţimea "Pa găseşti că e bine pentru 0ştile de la Focşani, care au ajuns la rea
stare, şi aceasta vine din faptul că nu au

nici o căpetenie, până să vie răspunsul
desăvârşit şi hotărîrea de la Devlet pentru

venirea acolo a Înălţimii Sale, să se
orânduiască un Paşă cu două tuiuri, dintre cei
de acolo, şi să se trimeată la Focşani, se

420

rm dzepty ans 1] "YUndGTIS 700, Xa vă
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my EN0 ăzouptâte Gă vă su] abroă, ele
3do ijptpac vă “ople văupiay ăppboizy, *
Tă vară my Ilacă Eztin TpEowy: vân
sivar vă E)0q sie Bhayiay pai Goproutvos
etvar, mal epudwa my îjAOay mepi zodzov
âpr=ză mpă Tis Ghbzwe 'Inoiav.

"Aydogan star, vai zoă psyrimtepa, Ad02vzq wo, vă zpopOzon ba:pepiv sis ză "Opâij,
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0, Ehmitezat („E0* d&oy, iv Bovhvapiay
îwvod riv ptoijy, uz/pt Sohisrpae vai "Izpat-

roagă să aibă răspunsul Tin Înălţimea
Sa, şi să se trimeată buiuruldiu, şi Paşei,
şi "bimbaşilor de la Focşani. Dacă însă-i
vine răspuns pentru a veni acolo, în două
zile se porneşte fără îndoială.
Cele de spre Paşă aşa merg: e de nevoie
să vie în 'Țara-Românească, e şi orânduit
[la, aceasta], şi i-au venit pentru aceasta
şi destule firmane înainte de luarea Iaşului.

E nevoie, şi cu mult mai mare. Doamne

al mieu,

să

vie

zahereă

scriu că numai de. aici se

Ordie, .căci

la

aşteaptă şi se

nădăjduiește („aici“ spuind, înţeleg: Bulgaria-de-mijloc, până la Silistra şi Brăila),

ac), 6zod eivat 6 Ilzoăc ps=uobpne. Iloizv

unde e însărcinat Paşa. Deci care din cele
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Mapăomy Eâw.

două nevoi o șa alege Înaltul Devlet?
După două, trei zile primeşte Pașa răspunsul, şi îndată robul Tău va trimete
ştire, şi de aceia am oprit şi un călăraş
aici.
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„Cele cu privire la prea-înălţatul SelimPaşa aşa merg, după cât am putut să aflu,
şi, cum e datoria mea, o vestese Înălţimii

Tale. .

|

Înălțimea Sa, încă aflându-se atunci
capugi-başă, a avut sarcina de a îngriji de
zahereaua ; acestor părţi şi, slavă Domnului (?), a făcut ispravă; s'a dat între
acestea deocamdată sarcina aceasta lui
Hasan-efendi şi, la urmă, chemată fiind

Slăvirea Sa la Ordie la Adrianopol, s'a 'dat
iarăşi ea dintru început grija aceasta Paşei,
şi iarăşi au urmat ale îndatoririi lui, până
S'a chemat la înaltul Devlet pentru treapta
tuiurilor, Ştii Înălțimea Ta păzită de

Dumnezeu la ce schimbări e supusă starea,
oricum, a'trebilor; deci au fost deosebite
stări. Sa întors între acestea Paşa cu
porunci să se îngrijească luător aminte
de zahereă, și, ca să fie de ajutor, a
început

cu forţă . mare

să

caute

această

treabă: a trimes pretutindeni pe cei mai de

ispravă

oameni ai săi lui pentru aceasta,

şi n'a încetat să mişte totul pentru îndeplinirea dorinţii. S'a dat poruncă pentru ca prin comanda din 'Țara-Românească să meargă în Moldova. Sa gândit de unde să îndeplinească şi aceasta
fără a se opri de la îndeplinirea celeilalte

[porunci],

de oare ce aşa s'a orânduit, şi

1. De aici, scrisoarea fiind acefaşi, extrem de îngrijită, în deosebire de celelalte, sar
din alt raport.

putea să fie
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1 Po altă fuaie, cu acelasi scrisoare.

a chemat

si-i

iea

dintâiu

pe

cei

la

mijloc.

A

mumbașiri

trimes

ca

mai

şi

mici ca să nu înceteze şi împortantisima
nevoie a zaherelei, fiind însărcinat cu
toate. Dar azi un firman pentru comanda 'Ţerii-Româneşti şi pentru Iaşi,
mâni alt firman, pentru zaherele şi căruţi
şi

altele

ale

acestei

îndatoriri ;

de

unde grija de a săvârşi toate, iar puterea
împărţită, ca şi însăreinărila; a cerut pentru cealaltă însărcinare corturi, oştiri, şi, în

loe de trimeterea acelora, firmane pentru
zahereă necontenite, şi cu tefter atâtea ocă
de făină pe zi, atâta orz, atâta posmag vrem
de la el, neaşteptând de aiurea ajutor (2).
Dar munceşte singur, de dimineaţă până
seara târziu, stă la Dunăre la sehelă,
încarcă.de acolo eaice şi le porneşte; primeşte şi pe cele din alte părţi şi schele, le
porneşte, şi aici afară de luntri mici n'au
mai rămas. În sfârşit, văzând că nu ştie

la ce capăt va ajunge la

urma

urmelor,

a seris cu stăruinți la Devlet, ca să afle,

cerând [a i se spune] care

poruncă

să o

caute mai ales: aceia a comandei eriiRomâneşti, şi să meargă [acolo], sau a
comandei Dunării, şi să trimeată zahereă după putere; şi această cerere a
făcut-o după vestea, bună a luării Iaşului.

Deci acuma aşteaptă cu neliniște

răspun-

sul şi hotărîrea din urmă, şi de ar putea
să-i vie după dorinţa lui porunca de a
întra în 'Ţara-Românească, şi să mă crezi
că îndată, în două zile, se pornește,"şi e
mai uşoară această sareină şi pentru că
are poftă mare să 'Le întâlnească, şi în
sfârşit aici oricum trăieşte şi cheltuieşte
din ale sale.
Şi, cum va primi răspuns, îndată robul
Tău îl pornese cu un călăraş pe care
pentru

aceasta

l-am

oprit

aici.

Iar pentru cele de până atunci, pentru
că hotărăşti să-i serii, sau în chip potrivit
să-l sfătuieşti, robul Tău nădăjduiese să
găsesc mijlocul cel mai potrivit pentru
scopul “Tău, ea un credincios al Înălţimii
Tale, precum mai mult nădăjduiese să-Ți
fi plăcut, şi în multe feluri să o fi aflat.
Prea-înălțatul Paşă ma însărcinat pe
mine, robul Tău, să mijlocese unele cumpărături pentru treaba lui, până la două
sute de lei şi mai mult încă. Deci robul

ă)hov 'rpâzov săroh6repov, Eypaa

mă sdysys-

Tău, neavând alt chip mai uşor, am scris
prea-nobilului domn Vistierul să mi le

ozăzp &p/ovwt Bsoztăp vă poi ră ăropăs%,

cumpere, şi să-mi

Ai -vă pă pu TONTOXI, vă ră wow 20%,
sic 7dy Kawapiony [lapacysvâvy vai Gzov
&h)o5 -/pziacdody. ME mb vă stiva Guws /psta
tă vă mvetyovy 407 pă Thy Ezhauzpoy aăzis ăâstay 29 mpostayiy, zapanzhă Bavht-
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Oz
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poliţă,

ca

să le

Marele Cămăraş; şi cum va fi luminata-Ți
poruncă.

rs.

“Yomhdrare 7ai ebuevtozars Adbtyza,
“- Eis rpete Mumwăvovs orudtyras 260 Eyw
vă duo

facă

dau aici,
la Cămărașul
Parascheva și
oriunde alta ar fi de nevoie. De oare ce
e însă de nevoie a se face acestea cu
luminata 'Ta voie şi poruncă, mă rog supus Înălţimii 'Tale să se orânduiască boierul Marele Vistier a se îngriji de aceasta,
şi, mai ales, dacă poate nu sar afla acolo
ușor, să mai aibă ajutorul boierului Tău

Prea-înălţate și prea-luminate Domn,
4 La trei (scrisori) trimese aici cu
lipeani am a face supusele. mele răspun-

eis 7b

suri către de Dumnezeu

„_Osowpobp'qzoy “Ywoc cms. ME by a'oY rodrwy,

zi) ai roy p.6vovy zpbe thy Smhăratoy
zaoă Epypara, tă măs vază, Thy "Oayay vizas

păzita Ta

Înăl-

țime. Cu cea, d'intâiu din ele; de oare ce
şi erau numai
către prea-înălţatul Paşa

ali, covrovydria (;), ră Expoorepa 6 Gods

pentru

ne, 4%, pă 7z0hhiy apăv mă £5%40q 1 “Y-

prăvi (2), le-am înfățișat robul Tău, şi cu
multă bucurie le-a primit Înălţimea Sa,
şi, făcând multe mulţămiri şi laude Înălţimii Tale, „nu ni-a rămas“, spunea el,

WnN6Tms Tov, 4ai, păuyovras &prezobs Goăxe

ani Erau 1 "Yoz

rs, p93 pâe Evetwsvă,

size, „%muia Govhsă zh&ov sic Iloţăxvizv:
1] ăâtrns za vewatârns rod ethov pas 257
wc thsvbipoozv md ăzsi*, "0dzy vai Exps-

„nicio

cele

de

slujbă

la

în

Ocna

biruinți

Moldova;

şi is-

vrednicia

şi

virtutea, prieteniei beiului m'a liberat de
acolo“, Pentru care a şi poruncita se face
răspuns către Înălţimea Ta, şi a trimes
şi Tatar la Înaltul Devlet cu această veste
îmbucurătoare.
|

oraGe vă eve 1 ăzduprors sis mb “Tios rns,
za ebyadsy 4 rărapny sie ră Ynhăy As6Mr pă adry Tiv apozorăy dpţeMAay.
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de capuchehaie

către

Nicolae- Vodă

Mavrogheni,

despre

isprăvile

acestuia în Moldova, despre lipsa de ajutor de la Paşa de Vidin şi de la Serascher.
Ti 9

rod
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Sshiu-dyă

Mrovros, Esrtvljoxs: my

va

Satu

măr

si 0-0 Gă mod
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ră ab +65 Bă 705 ma-
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ubrod Giă zod AMjrără maoauţi Emi cs ri)
zimpozopia zis basp mt Edo sburatorăzns
mot Exhăuzpov

Byisiac oxe vai Că

ză

Gra-

MEra 7swăhia mai ai puzhbr 0vs îoheniptăss,
peyă)os E6osaoa mb dtoy 05,
Eidov vai căs Ev adroic absyztrăs cas
zpocraţăs,

73,

E57vâvras

Ouspoy

Tăy za

pâa
padapăaty, ăzozpivâusvos
87azot
Gr ză pspăhia, ai Tobs atyuzwtovş e
syriptâss pă să aa
el Za Vs75g 70
rovrszzti-zacî,
.

ăutows zobs Exaipneizoa sis

La 17 ale lunii trecute, pornind pe
Abdi Tatarul, şi iarăşi la 19 prin Selim-

aga Saimi am arătat cu supunere ce aveam,
Apoi,

primind

scrisoarea

capugilăr-ehehaiasi

şi cea

de

la 12 prin

de la 16 ale

aceleiași luni prin Ali-aga iasaegiul, pentru

aflarea

strălucitei

Tale

sinătăţi,

prea-

dorită mie peste orice alta, şi pentru capetele trimese şi volintirii prinşi, mult am
slăvit pe sfântul Dumnezeu.
Am răzut şi poruncile Tale domneşti
din ele şi, pornind azi pe călăraşul de
faţă, răspunzând îndată Îţi fac ştiut că
am înfăţişat capetele şi. volintirii prinşi
cu iasacgiul şi neferul
lui tufeci-bașa
prea-înălţatului nostru efendi, spuindu-i şi

4 3

câte serii despre dânşii, şi că au fost
prinşi în Moldova de oștile Tale domnești
'de acolo lângă Iaşi, şi atât Măria Sa, cât
şi stăpânii, cari să trăiască întru mulţi
ani, aflând de isprava ostaşilor Tăi, şi văzând necontenitele ucideri şi prinderi ale
duşmanilor, s'au bucurat şi de acestea,
peste măsură, rugându-se din inimă pentru

zby bzsptazoy 28 Wc, hăvovras 7ai 604
zspi adr&y vpăvsts, vai Ga ENipOnoxY pară
cas
zi Tloyoaviay bad zây Basios abdsyrtz6y
orpazsnudroy mnalov rod Lixotov, 47. 7650
î Msyahstârms Tov, 6oov mai oi zohv/pâvtot
ad03yra:, zhqpopopnbusvot Tv 2p0/bpnatY
mode
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_uă Godâze sie zh vă dvamavirs 009 omu,
imoâubzovrss Eysid=y mobs E&/0pobs, EyAnursi

Înălţimea Ta de Dumnezeu păzită cu ru-,

găciuni să Te arăţi cât mai iute, gonind
de acolo pe dușmani, stăpân şi pe toată
Moldova, şi, puterea nebiruită şi întărirea
armele
împuternicind
Prea-înalt
Celui
îndrăzde
e
insuflar
Tale domneşti cu
meală şi stăruință, 'să “Te arăţi întru
toate, stăpâne al mien prea-blând, biruitor şi triumfător, pentru ca, urmând cele
de până acum, să bucuri şi pe urmă pe
stăpânii cari să trăiască întru mulţi ani
necontenite isprăvi şi înfrângeri ale
cu
Devlet, după doÎnaltului
duşmanilor

zi. Gns Tăs Iovyăzias, xi î Xumpos â8-

vane mai vivo! Tod “Yiorob Bowybovaz
ză addavrză cas Grha pă Euzysboty z5hp-ns
aa aaprspias, vă Găs &yxăstrybp AyTOTs,
Ad0vza pov sbusyorars, Viamtăs 7 TpO-
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rinţa Ta.
Am adus prea-înălțatului nostru efendi
şi câte de mâna 'Ta le faci ştiute robului
Tău despre Paşa de Vidin, şi a orânduit
să serii pentru aceasta în voie la stăpâni
ca să se dea poruncă, şi să se trimeată
Înălţimii Sale, ca să urmeze după voia 'Ta,
fără să facă mişcare contra duşmanilor el
singur, ci la câte-i scrii să urmeze neapărat. Totuşi şi azi ei îi scriu pentru
împoaceasta, mustrându-l tare pentru
un
la
trivirea ce a făcut cu privire
care
Craiova,
la
Tău de
boier al
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să

se scoată

de aici,

şi parcă

s'a împotrivit, având oamenii lui în Craiova.
T-am'spus Măriei Sale şi pentru Serascher-Paşa că până acum, de şi i-ai seris
si. trimeată şi Înălţimea Sa oaste în Moldora, pentru ca, unindu-se cu ostaşii Tăi
domneşti de acolo, să lovească toţi de o
potrivă pe duşmani şi să-i gonească, nu
sa arătat încă vre un ajutor al lui, şi a
nu mă îndoiesc că e
răspuns „ah, copile,
părţi; 0 ştiu
acele
în
begul
numai
să dea pueu
Dumnez
şi
foarte bine,
tere“.

404

CCCV.
1189.

i

Capuchehaiaua Ţerii-Româneşii, Postelnicul Scanavi, către Nicolae- Vodă
Mavrogheni, despre întrebările cu privire Ia ştiri.ale lui Chehaia-beiu, banii daţi la
Vidin, mulţămiri turceşti, cereri de zahereâ, daruri la Turci cari-l străgăniau,
despre dragoman, nepotul Domnului, datoria lui Mihai- Vodă Suţu, despre
neputinţa lor de a-l servi mai bine în afaceri băneşti, gătirea unei şalupe la Galaţi
ŞI Olteniţa şi dilerite datorii la Turci.
No. 10. Aaâivres ză dară pp Asrsufpiov abBeyrrzd, os res/prpărta Ep pawoâzis 6 Go5h6c
ns Iloor. Szava6is, ză îveeiptoa ră Euhauzporătip Karyapă-zeyy. "Avayiyouayrăs Ta
1) ?Exdoauzp6rqs zoo, pă 1)PTI8s: „Gil /afadis puburi mE7;*. „Xătp Erp6v0q ui, Roi ză,
&u îsorâpov, pă Eeavapbrnos: „0ăv câs Ypâpet

6 mâne xâveva pabaâia sis ră Dobul zo/ptpăză rov;*. „"'Epăyâny,, 63 ue vpăret aba-
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rînoi), tă ră Evyta “păsas pda mod Tby
îvămere reohiu
1) VUmibrns ro E Tâvy
30.400 yposiuv 6 A cây Edupiodnoay vă 2oste 24 Tod uzyăhov czzâzt-taypiplov 705
Ilsyâsp105 mod îzi-yodt,Să mefaztizi BrSvvtav,

No. 10. Luând serisorile domneşti de
la 23 Decembre prin înfăţişarea robului

Tău Postelnicul Seanavi, le-am dat

prea-

luminatului «Chehaia-beg.

Cetindu-le,

minăţia Sa m'a întrebat:

„ştiri nu-ţi tri-

Lu-

mete beiul?“. „Nu, efendi“. Şi iar, a doua,
oară, m'a întrebat: „nu-ţi serie beiul vre-o
ştire la scrisorile tale greceşti?“. „Efendi,
nu-mi dă ştiri beiul afară de ştirile cele
scrise în raporturile sale ce le trimete Înal-

tului Devlet.“
„am

arătat

N
Luminăţiei Sale şi senedul

lui Hagi- Ahmed-aga
pentru

cele

nouă

Saliaghegisi de Vidin,
mii de lei

ce i-ai dat

Înălţimea 'Ta din cei 30.400 de lei ce s'au
orânduit să dai după marele sebep-tahrir,
donă sute de [pungi] la Bender, pentru
nevoia (?) Vidinului. "Ti-a mulțămit Imminăţia Sa, spuind: „să trăiască beiul

Lăs ebyidn î "Brhauzporms Tov, elzy: „zsp-

pentru silinţa sa“.

-ovâăp bhcody 6 zâyms Gtă rd Yaipert mov.

Am dat şi mehtupurile de mulţămire
ale prea-înălţatului Bechir-Paşa Iflac-baş-
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Teohuatiuy,
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doyapiăţovzat
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&ozpa

prea-slăvitului

domneşti, să: le arăte şi pe acelea preaînaltului nostru efendi.
Ni s'a 'dat hotărîrea înaltă vrednică de
închinăciuni pentru zahereă, pe care iată
că o închidem aici; cetind-o, Înălţimea
Ta vei afla rostul. ei, că, adecă, trimețând Înălţimea Ta aici puțin câte puţin

sineturi

de

zaherele, să se puie în soco-

păs

teală şi să ni se dea

uinpi

Ey

banii datoriei de la Stat, pe cari, după
cuprinsul înaltei porunci împărăteşti a
prea-înălţatului nostru
efendi trimese că-

ză “Twos rob apocra)&yzos bimhod Eutpyauă
zod Unsprăzov Ep&vân pas vă wâmuay TzG-

diuin eis răv &y62po05y paberesi Wa/G0dzL sis
rhy Tâsilevl mzoivr, dă vă bi usivn Î Da60=o:5 ve reprijt0s, Bhszovzes Gat î) Yumhâzns
cs uăp! r0d0s Gây păs zorsi)ere X))a cs
văza, wazls-uovoip, &p/iozusy Vă tObpOw- că îapsbps05yra csysâa, i Ghoy

1 Dar către Poartă,

Ta

Mehtupei-efendi, care, cu tacrirurile 'Tale

Vă

odlps, ză Gzoia ară ră mepip0but 205 mpbs

zovpăiowusy

bog şi cu ale cinstitului Ordă-agasi, pe care
le-ai 'trimes Luminăţia

de la

mirie

(Stat)

tre Înălțimea Ta, să-i dăm la socoteala haznalei, la geaigeă, pe şin, că
să nu rămâie afacerea
fără ispravă.
Văzând că Înălțimea Ta până acum nu

mi-ai

trimes

alte sinete

capzine-musir,

am început să înfăţişăm sinetele aflate,
cu toate că sânt pentru o sumă mică,

42
6z05 sivat dis zoosrrros, pal, Eat03) etyat
îvaualoi & AMzazovaţi-ă 06508 vai 5 Ksosdăp rod tvâvsorărov Teze spag-ip8y0n, SepiwEpsvâns, pă md vă stvat 1) Bobhstă mod 'pahs-

wt05! sis eipas rovs. vânvovtas
pSTă Tod eyevssrărov

ce sânt de nevoie Mehtupci-

„şi, de oare

'Tef-

efendi-și Chesedarul prea-slăritului
Serif-efendi,

terdar-efendi,

wobtazepi

căci slujba

lemului

e în mânile

lor,

cu

prea-nobilul

domn

ire

ca-

sfătu-

făcând

dragomanul,

prea-iubitul “Tău nepot,. li-am dat câte
cinzeci de lei la fiecare,
sute
două
şi au “fost mulțămitori, ca unii ce până
acum, da oare ce nu li .s'a întrebat hatrebile
târul, ni-au făcut greutăţi la
noastre și zăbăvi în a veni răpede firmanele de nevoie.
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"Am arătat înainte Înălţimii Tale felul
şi sfârşitul ce a luat afacerea de bani
a înaintaşului Tău, Domnul Mihai-Vodă,
după ale cărui datorii suferim şi ne
luptăm cât putein ca să se facă pe cât mai
răpede învoială (?) şi a se plăti.
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Iorga,

„IHurmuzaki“,

XĂ.

Sfătuindu-ne cu prea-slăvitul 'Lefterdarefendi cu sinetele de-amănuntul, ale .zaherelei, wa cam mustrat cu dojană, spu„încă

n'a venit raportul

beiului; noi

avem cheltuieli“, şi mă rog să aveţi grijă
şi pentru aceasta, căci e de nelipsit darea,
presentului Slăvirii Sale, şi peşin a început
să-l ceară,
e

Am văzut că te miri Înălţimea “Ta cum
robii 'Tăi, scriind, îndemnăm a se plăti
aşa de greaua sumă de nouăzeci de mii
de lei, cari ţi-au venit havaleă de la
sebep-tahrirul Pașci de Bender, pentru
două sute la nevoia de la Ozi şi Vidin,”
pe 0 vreme când ştim greutăţile Tale
şi năcazurile Tale, şi 'Te superi pe noi,
trăgând încheierea că trecem peste datoria
noastră, nevroind să socotim drepturile
"Pale şi să înştiințăm pe stăpâni: ferească
Dumnezeu, prea-bunule nostru Domn, noi,
robii 'Tăi, la câte ni cere datoria noastră
supusă,

nu lipsim,

căci,

de

afară

zilni-

cile

dese şi prea-ecălduroase rugăciuni, pe

care

ni

le tot fac stăpânii cari

să

trăiască

mulţi ani, nu încetăm a ruga pe stăpâni
şi a cere graţia lor la trebile Tale domneşti și să Te amâne la cele cu neputință. La câte tree prin mâna noastră
nu le trecem

cu

vederea,

înşirând

greu-

tăţile “Tale, nevoia Ta, drepturile “Pale, şi
rugăm pe stăpâni de mărinimie: la unele
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Înv "Avazzt (05 ză zpăros Gatwyiloy!), &voaodstoz ?Eurys-Xovhziy. "Expwvzy 5 Gvvij-

sântem ascultați bine, dar la altele nu
sântem ascultați: ce alta putem face? Datoria noastră, Doamne, e, când primim
vre-o poruncă, s'o vădim Înălţimii 'Tale
de Dumnezeu păzite, şi, pe când ne gândim
la ce e cu neputinţă, iarăși aşteptăm dacă, .

e chip să dispară.
Pentru plata acelor datorii (2), acum!
mai ales, când a luat capăt neînţelegerea
ce ai avut-o cu înaintaşul Tău MihaiVodă,
cum Ti-am arătat
mai înainte
Înălţimii Tale,
zilnie sântem. întrebaţi
dacă ai plătit acele datorii de nevoie,
şi, dacă ni serii Înălţimea Ta, noi, robii
Tăi, arătăm după datoria noastră și, dacă,
e porunca Ta însăţi, e neapărată, şi din
cele mai de folos, plata acelor datorii,
Doamne.
Pentru șalupa ce ai scris că, gătindu-se
toată cheresteaua, o aşezi la Galaţi şi,
între acestea, din pricina împrejurărilor
ce au venit acolo, s'a furat şi s'a împrăştiat toată

cheresteaua,

apoi ai rânduit

altă cherestea pentru îndeplinirea corpului
şalupei, şi o pregăteşti din nou aici, la
Olteniţa, şi în .treizeci de zile se face
gata, şi vei cobori-o pe Dunăre, ca so trimeţi aici, şi pe urmă cei să se trimeată,
echiparea ei de la căpetenia Arsenalului,
cuprinsul cererii Tale s'a trimes la preaînălţatul Capudan-Paşa, stăpânul nostru,
ca să pregătească toate cele de nevoie
ale şalupei; ceia ce a şi făcut-o Înălţimea
Sa, şi s'a făcut buiuruldin (ordin) la reisul

limanului

ca să

gătească

ancorele,

fu-

niile şi orice alta e de neroie; pe care
le-a şi pregătit, şi, îndată ce se va deschide vremea, cu cea d'intâiu. corabie se
vor trimete la Brăila; pentru care se
şi face cunoscut Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite ca să fii fără grijă pentru
armarea ei.
“Închidem în scrisoarea către Înălţimea
Ta păzită de Dumnezeu porunea împărătească a prea-înălţatului nostru efendi, ca
răspuns la rapoartele Tale, și că, după
cererea “Ia, Ţi se vor trimete cele de ne-

voie pentru armarea șalupei.
Acum câteva zile s'a născut o preafrumoasă Sultană prea-seninului şi milostivului nostru Împărat (a cărui. putere fie veșnică!) numită Emină-Sultana.
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făcut obișnuita

dunanmă

şi

şenlic,

şi

i-au urat toţi mulţi ani Seninătăţii Sale,
dorind viaţă lungă şi sănătate şi Măriei i.
În aceleaşi zile s'a schimbat MareleImbrohor, prea-slăvitul Cerchez-beiu, şi s'a
orânduit în locul lui ca Mare Imbrohor
prea-slăvitul Ruşid-beiu Izet-Paşa-zadă, Capugilăr-chehaiasi.
Capugilâr-chehaiasi a ajuns prea-slăvitul Said-beg Muhzun-oglu Damad.
S'a, făcut şi un nou Mie-Imbrohor, preaslăvitul Ceairoglu.
Reis-Efendi
dat. prea-slăvitalui
Am
scrisoarea Ta domnească; după ce a
cetit-o, mi-a spus Slăvirea Sa: „dacă tu
crezi în Dumnezeu, am nevoie; dă-le zarafului“. A răspuns şi robul Tău că „n'am,
efendi, chip şi mijloc, căci să împrumut în astfel de vremuri, nu găsesc“.
Pentru hatârul mieu, a hotărit iarăşi: „Fă
chip

ca

în

două,

trei zile să

dai,

căci,

cu cât vor trece zile, cu atât cad la
nevoie: aceasta n'o vreau, şi să superi pe
beiu că nu mi le-a dat în vremea ce a
veam nevoiei. A răspuns și robul “Tău,
văzând felul de a fi al Slivirii Sale: „Să
văd, efendi, în curs de câteva zile, să
fac rost şi să dăm lui efendi al nostru“.
Acestea,
Am dat şi prea-slăvitului begliegi-efendi
mulțiimirea Ta domnească: cetind-o, ma
întrebat de hatârul Înălţimii Tale; apoi
mi-a spus să fac eu chip să dau presentul lui. Am răspuns, eu, robul “Tău,
aşa:

„efendi,

beiul are

atâtea

încurcături

şi greutăţi, şi în clipa de faţă nu află
mijloc, de şi cunoaşte datoria sa faţă de
Slăvirea Ta“. Mi-a răspuns: „bine, bine,
cl să nu-mi dea presentul micu, şi eu am
atâtea cheltuieli; pe lângă că sânt multe
alte cheltuieli ale beiului, să fie şi cinei sute
de lei“. Am răspuns și eu, robul 'Lău,
aşa: pefendi, încerce, poate 'să aflu chip
pentru grija lor, ca să mulțămese și hatârul
Slăvirii Tale“. Prea-înălţate al mieu Domn,
acestea sânt de neînlăturat, şi, dacă nu le
dau, nu pot să mă înfăţişez în faţa lor cu
curaj şi.să iînaintez lucrurile noastre, și
pot să ni facă pagubă.
Și dăunăzi am seris de Dumnezeu păzitei “Tale Înălţimi pentru al treilea căş-
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ea...; şi, să-Ți dea mulţi

ani Dumnezeu Sfântul, grăbeşte-Te cu ale
Tale la cele neapărate, și, dacă ar interveni o mai mare zăbavă, poate să se facă

tărăboiu;

şi

să ni

dai

rod

boierească, rugându-se pentru Înălţimea Ta
de Dumnezeu păzită. Am luat eu, robul
Tău, Postelnicul Seanavi, cu catastih curat
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aici nu avem chip, şi mai ales că avem
strâmtoare şi lipsă de parale, aşa că şi
într'aceasta va face Înălţimea 'Ta cuvenita,
domnească grijă, ca să avem bani şi voie
cu răgazul nostru, și nu în grabă şi cu
sila, ca să ne îngrijim pentru -toate cele
de nevoie ale noastre, ca să ne şi coste
şi mai ieften.
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”Yovs
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împărăteşti biruitoare; noi, robii Măi
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(Statului)

dat, şi felurite alte rapoarte domneşti ale
Tale ce le avea în mânile sale dumnealui.
Cele de nevoie nouă pentru călătorie
rugăm pe Înălţimea Ta, şi din nou să ni fie
pregătite cu un ceas mai degrabă, ca să
facem drumul nostru cu uşurinţă, cum e
slujba noastră personală; se apropie vremea
ieşirii prea-fericite cu Dumnezeu a Ordiei

Postelnicul Statachi, fiind

mod

dumnealui

Spătarul Vlastăs se odihneşte la casa lui

ov 4a0xpod Goz Gevsăva umpiov pă Edwsev,
mai stâtză &hha abdevriră cas mayppăâta,

zpos4rnsy

poruncă pentru

ca să le dăm.
|
După porunca “La domnească,

sie

Ozoppovpijrov “Twovs rs. Ilapshafoy 5 505ds

tiu al prea-vestitei Sultane-Hanâm, ca
să purtați domnească grijă să-l trime-

Înălţimii
robul
bolnav

ca

în

porneşte

să vie spre. închinarea

'Pale de Dumnezeu

“Tău Cămăraşul
şi

gata,

păzite. Iar

Iordachi e cu

primejdie,

săracul,

totul

în pat;

Sfântul Dumnezeu prin prea-strălucitele'Ti* rugăciuni să-i dea sănătate.
Acum, la plecarea călărașului, am primit
scrisorile 'Tale domneşti de la 27 Decem-

bre, slăvind pe Sfântul Dumnezeu

pentru

prea-scumpa, prea-dorita nouă bună sănătate a Înălţimii Tale; am văzut şi cele

4 9
câvy abOayriz6s Îuiy pOSTATTĂNSVI, 23pi 0b
ui Epovrzc daipăy dă ij) Ensiyoy 705 4xMapâsn, pă: vazozidy zapiony 05howey ă70140:01 ză Ozoppovpizio "Tuz Tqs.
Tă adOsvruză 076 raptpăzia
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05housy ră viu Tarziu Tâ Srhauzporăru
Reerpapt-iz57A"
"E)ăBouzy ua 7d censat-rajpipt 7 £yvevipra z600Y “piăăuoy pocioy uefarbizov

"005 za Biăoviov' EGozhnutvuv.

într'însele poruneite nouă domneşte, pentru
care neavând vreme din pricina grabei
călăraşului, vom răspunde cu un călăraş următor Înălţimii “Tale de Dumnezeu păzite.
Rapoartele "Tale domnești mâne le vom
înfăţişa prea-strălucitului Chehaia-beiu.
Am primit şi sebep-tahrirul celor noui„zeci de mii de lei, datoriţi la Oz şi
Vidin.
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cu știri de la un

Mavrogheni,

Sofragi-Sbaşial

trecut

noapte a

de

Ia patru ceasuri

1789.

Paşă de

prea-inălţatului

Babadag spre Brăila. Auzind că vine de
la unul ca acela, l-am pussă facă un fo-

mati-kavalt (popas?), şi între acestea am
început să-l întreb pentru prea-înălțatul
Paşă şi pentru ştiri din Țarigrad; caremi spune că 'Țarigradul mai nu l-a văzut,
căci şi porunea Paşei nu era de loc să.
între în 'Tarigrad, ci să meargă drept de
la Cerdac, plecând de la Galipole; dar
totuşi, pentru că avea să deie. două serisori (9) pecetluite cu pecetea Înălţimii
Sale,

poruncindu-i

să

cumva

nu

ca

se

întâmple să lase pe cineva. să le deschidă,
s'a gândit, de altfel, ca, plecând la Gali pole,
întâmpinându-l acolo vameşul, să nu-i ceară
a le deschide;

iar

cu nu-l

voiu lăsa:

poate

să le trimeată la Țarigrad, şi atunci e cu

totul neplăcut, de oare ce şi vameşul e capu-

chehaie al Înălţimii Sale. Deci m'am
gândit şi m'am dus drept la Țarigrad, şi,
mergând la vamă, supt glugă, ca să nu.
mă cunoască nimeni, am mers la agă şi
i-am spus ce se petrece, şi astfel le-a
adecă
pecetluit şi el cu pecetea lui,

hurgicul.

Și am

mers

drept

acolo,

şi

zile de la Erzerum;
avea optsprezece
unde-i e drumul,
până
l-am întrebat
pănă unde vrea
că
şi mi-a răspuns
îndată la Brămerg
Dumnezeu. „Acum
fraţii lui
către
ila, unde am scrisori
şi către
Brăila,
haznadar-aga, care e din
şi de
laşi,
Hagi-Ismirli, şi de acolo la
u“.
Dumneze
la laşi apoi unde va da

Apoi iar cu socoteală
„am

aflat

că-ţi e

l-am

drumul

întrebat că

lung“;

mi-a

S-a
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A
râspuns: „până
la patru

sute,

cinci

sute

de ceasuri încă,
larăşi cu meșteșug
îl întreb; .îmi
spune: „nu ştiu nici de ce merg, nici

până

unde

merg;

aceasta

o

ştiu că la

zece ale acestei 'luni Februar,
de la baie, aflu că Paşa-efendi

a ucis pe

ieşind. eu
al nostru

chehaiaua al său, şi tot . odată

văd că l-a legat de picior şi l-a:schingiuit; iar la chindie m'a chemat şi mi-a
dat
scrisorile
și mi-a
poruncit cele
ce mi le-a orânduit: bu-catargie
Bili-

mpâaratey, wo varaprtie uziMpmp.“- adrbe
2070] zovzovvrtiis rod axipaurăp Movoraă-

rim“;

masă” sivat 440 adr 6 “Povozţowrhods- măy
map 60d tororbdn 6 Movorod-zacăc ab-

pe vremea când au ucis pe Mustafă-Paşa,
el era în Anatolia, unde a

ros jrov sis mi "Avarodiy,

până cea

6nod

mai

elev

usiym Ews 605 îxîevy Mzauză-uzacăs răy
N Aptr-ăyă: avec, Zos spravraztvre povây ăvOpwzos. “0 Go5h6s ns Erporba mpăs rby
ăpyora Ilzpâpwzoy zauzod--za pantă "Iapatăas
zspi abro, 6z05 vă um sic zepttnyeay vă

udOn

zizorss

pai vă sidozotro vara/pios.

el

a fost tutungiu

rului Mustafă-Paşa;

al

bairacta-

e de loc din Rusciuc;
fost şia rămas

atacat Paşa de Babadag pe fostul

Ahmed-Aga: e bălan, om de până la treizeci
şi cinci de ani. Robul
către dumnealui î Mharnieu

Tău am seris
câpuchehaiaua

Brăilei pentru el,
să intre în cercetare să afle ceva și să înştiinţeze după
nevoie,

CCCVII.
Capuchehaiaua
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blăni de samur

pentru

munteană către

Nicolae- Vodă

Mavrogheni,

despre

niște

dregătorii haznelei turcești.
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că

haznadar-aga

prea-milostivului

al

Înălţimii Tale de

prea-puternicului

nostru

Împărat

şi

a cerut

să-i trimeţi Înălţimea 'Ta cu banii lui
două pântece de samur de până la două
sute de

lei, şi că

eu

am

dat

răspuns

la

această cerere, 'pretinzând lipsa unor lucruri ca, acestea acolo în vremurile ce sânt
şi uşurinţa cu care le poate afla aiei, la
Constantinopol. Am văzut însă că-mi serii,
trimeţând şi. mehtup către prea-slăvitul
Osman-aga, vechilul haznelei, că 'Ți-am
scris cum că vechilul haznelei a cerut
zisele blăni: se pare însă că e 0 greşeală sau la grămăticul mieu, de vreme
ce a seris „vechilul haznelei“, sau la grămăticul

Tău,

nadar-aga

al

de vreme

ce a luat: Pe » haz-

prea-puternicului

drept „vechilul haznelei

Împărat

Osman-aga“;

£i

adevărul e că “haznadar-aga al prea-puternicului nostru Împărat, care să trăiască

431
îiqas, doze, vados pai 8 Ersiwp u.ob
4
cp zîj sidozolovy,' Ti) &n“aipăzi

sta,

mms

ed

ij

moi

întru mulţi

vestit-o şi în acel pitae supus al mieu, în
adevăr poartă străduința Ta şi 'Le ajută
ca prieten foarte drept. Deci, dacă socoţi

os

pios sihzpiwâoratoc. "00ay, ây ză plm sb)oyoy za. Î Tnsras ras, âs ră avazabom,
zados i zposvpapoy, îl tă adOswrti0d mas

usuzovziov,î| os
WyaGIzLH0.

ani, le-a cerut, care, cum “Ți-am

potrivit

să-l mângăi,

şi Înălţimea „Ta,

cum 'Ți-am seris mai nainte, sau prin meh-

ză, 03 30=)s ză sbpq

tup domnese

sau

al Tău,

altfel,

cum

vei

găsi potrivit.
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Gheorghe Serdarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia de
retrimeimplini bani de la mănăstirea Tismana, care nu dă zahercă, şi despre
numai
ci
şal,
feld-mare
la
de
nță
plenipote
naveau
terea trimeşilor austrieci, cari

din Timişoara.

de la generalul
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Prea-înălţate Doamne al micu,
Şi iarăşi eu supunere arăt Înălţimii Tale
de Dumnezeu păzite că, după prea-luminata
poruncă a Înălţimii: Tale, am trimes la
mănăstirea “Tismana să împlinesc zahereaua,
cele 80 de chile de orz şi patruzeci de
grâu şi cele 50 de oi, şi nu sa găsit
niciun om al mănăstirii acolo; 'înaintaşii miei însă, prea-înălţate Doamne
al mieu, aveau poruncă să orânduiască
oameni la moşiile mănăstirii, şi numai
banii vetrei fae peste şapte sute de lei,
afară de veniturile viilor şi altora, şi,
dacă e porunea Înălţimii Tale, să am prealuminată poruncă de a lua din banii veniturilor mănăstirii şi de a eumpăra zahereaua
aceia, ori ba. Afară de acestea să fie ştiut
Înălţimii “Pale că, precum am aflat, dajdea
Țiganilor mănăstirii, care acum e vremea
ei, face două şi trei pungi de bani, și, dacă
gândeşti Înălţimea Ta și vei vrea, orânduieşte dumisale Armaşului celui Mare să
trimeată om vrednic şi credincios să adune
de la dânşii dajdea lor. Încă să fie cunoscut Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu
că acei doi trimeşi de la Nemţi, viind
poruncă de la Ordia împărătească să se
întoarcă înapoi cu scrisoarea ce erau s'0
aducă, de oare ce

feldmareșalul,

nici nu era de la

“imişoara, au plecat,
balâcurile

însuşi

ci de la generalul care e la
aici;

lor

la

lăsându-și şi

cala-

unde

erau

Sanţ,

așezați, ca să aducă scrisoarea de la
însuşi feldmareșalul, şi n'am lipsit s'0
arăt Înălţimii Tale. Mi-a venit şi această
serascher
poruncă de la prea-înălţatul
Iasan-Paşa

cu

patruzeci

de

cară (2)- de

1189,
2 anuar.

pby wzobytovpri ză rby Dimhâzazoy Gepua-

tainaturi, şi iată că o închid. [în scrisoare)

70. Xaoihy-llacăy pă zapază

Înălţimii “Pale; iar anii Tăi fie de la
Dumnezeu cât mai mulţi şi pe deplin fe-
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riciţi.

1789, anuar 2.
Al Înălţimii Voastre cel mai mie şi cel
mai supus rob
Gheorghe Serdarul, Ischi-Stambul.
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Gheorghe Serdarul către Nicolae- Vodă
venit la Cernăuţi şi cum i-a împărțit.
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vozopiay Gat E,

Dwnbrază pot Ad02vra,

orz, mă' rog de Înăl-

ţimea “Ia, păzită de' Dumnezeu să, economiseşti ca să se aducă pe cât se poate mai
iute, căci e să se şi adune aici multă oaste,
de oare ce planul era pentru soldaţii din
căsărmi să fie în trei părţi, adecă la Mehadia, Ruşava şi la Lazaret, şi, pentru că acele
locuri sânt arse, merg toţi acolo la Cerneţi, şi rog pe Înălţimea Ta păzită de

Dumnezeu să Te

gândeşti să

fie chip de

a încăpea, căci alt loe n'am unde să-i
pun, căci şi Şanţul e plin şi celelalte toate
înfăţişează greutate foarte mare pentru
tainul lor şi celelalte de neroie; numai
Puterea dumnezeiască
prin rugăciunile
Înălţimii Tale să ajute ca să se poată
economisi rânduiala şi, cum am mai scris
Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu, să se
scoată oamenii lui Ibris-aga, şi el însuși
să, fie. orânduit la alt loc, de oare ce, cum
e cunoscut Înălţimii Tale, ei, fiind dela
Dunăre, vreau ca toate să le aibă cu pri-.
sos, precum şi pe cele două bairace care
acum câteva zile au venit, le-am aşezat
în

două

sate,

-şi nu

mai

decât la o sută douăzeci

sânt la

sau

130,

bairae

într'o

vreme când eu în acele sate pot să orânduiese şi cinsprezece
pe Înălţimea Ta de

bairace. Deci rog
Dumnezeu
păzită

să-i scoată de acolo, ca pe unii cari
nu se mulțămese de loe să sufere orice
îngustare; căci aici, prea-înălțate Doamne
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al mieu, e să vie foarte multă oaste,
şi să fii Înălțimea Ta liniştit. Pe urmă
Arvaniţii aceia sânt oarecum disciplinaţi
şi se supun la nevoile locului unde sânt
aşezaţi, aşa că o si pot să-i aşez, cruțând pe robul Înălţimii “Pale şi pe săracii loenitori. Pe lângă acestea, preaînălțate Doamne al mieu, pentru scăderea ce iarăşi am arătat-o supus Înălţimii Tale, şi acuma călduros mă rog să
eruţi şi pe robul Tău, fiind compătimitor
şi la, starea, nenorocită a săracilor locuitori, ca să capete oareşice uşurare şi
mângâiere, mai ales satele plăşilor de sus,
unde necontenit trece oaste, şi cele de lingă
Cerneţi, unde e oastea turcească asupra
lor, şi să-mi trimeţi îndată poruncă prealuminată să-i sead pentru mângâierea lor.
Şi ce va fi mila Ta.
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Al Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu
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CCCĂ.
Gheorghe

Serdarul către Nicolae-Vodă
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al lui Hasan-Paşa.
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Iorga,

Mavrogheni, despre o trimetere de

„Hurmuzaki“,

XX.

Szaz6).

Prea-tnălţate şi prea-bunule Domn al mieu.
+ Cu [scrisoarea] mea simplă arăt supus
Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu că ieri
prin menzil Ți-am arătat cum că azi voiu

pleca hazneaua, lată că trimet cu cel de faţă
Mehmet
mine,

bulue-başa, care se află pe lângă

douăzeci

de mii de lei din banii za-

herelei orânduielii lui Iunie, și iarăşi fără
zăbavă voiu căuta şi pentru alţi bani să
îngrijesc trimeterea lor. Încă, prea-înălţate
după prea-strălucita
Doamne al mieu,
poruncă a Înălţimii Tale de a trimete pe
dragomanul ce era aici pe lângă preaînălţatul Serascher Ilasan-Paşa, iată că
vine la Înălţimea Ta: mi-a spus şi Serascherul că a fost mulțămit de slujE
ba lui.
u cât de
Dumneze
de.la
lar anii Tăi fie
mulţi şi cu totul fericiţi.
11789, lanuar 26.

AL Înălţimii Tale de Dumnezeu

păzite

prea-mie şi plecat rob.
Gheorghe Serdarul,

Eschi-Stambul, 55

26

1189,
Ianuar.
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CCCĂI.
Un Grigore către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre Arnăuţii ce-i trimete,
12 Februar. mănăstirea din Moldova ce se va cuceri şi o „schimbare“ de la oastea turcească.
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Prea-înălţate,

bunule

prea-evlavioase

Domn al

şi

prea-

mieu şi stăpân prea-

măreț a toată Ungrovlabhia,
|
-- Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
mă închin cu supunere, sărutând umil
paşii picioarelor Tale prea-strălucite. După
închinarea mea supusă cu plecare adue

înaintea Înălţimii Tale de Dumnezeu

pă-

zite că, după cea de mai nainte prea-stră-

lucită

poruncă

Măriei

Sale,

a

Ta,

cerând

m'am
până

la

îndreptat
şapte sute,

opt sute de Albanesi aleşi, ca să-i trimeată
Înălţimii Tale. Deci Măria Sa, de care
ce azi sosiseră la Ordia Porții de la
Debra o mie de ostaşi aleşi, mâne cu
Dumnezeu Ți:i trimete Înălţimii 'Tale, şi
mi-a poruncit din gură să dan ştirea atât
Înălţimii Tale, cât şi în satele unde vor
face conac, ca să gătească lucrurile de nevoie,
pentru ca nici ei să nu ducă lipsă, nici
săracii locuitori vre-o greutate. Robul "Tău
îndată după aceia am pornit pe acest
lipean,

dându-i

scrisori

către

Daia

şi Co-

păceni, ca să facă gătire fără cusur căpitanii de acolo, şi cea de faţă supusă serisoare a mea, către Înălţimea Ta păzită de
Dumnezeu. Aceşti ostaşi turci sânt, Doamne
al mieu, foarte aleşi și credincioși, şi; cum
mi-a spus Măria Sa, mai buni și decât
dalchiligii, cari mai nainte s'au cerut de
la Tacub-aga; pentru care, de oare ce şi
prea-înălţatul efendiu al nostru trimete pe
cei de faţă, cunoscându-li vrednicia, mi-a.
poruncit să scriu Înălţimii Tale pentru
mănăstirea din Moldova, că nădăjduiește

eu hatârul Înălţimii “Tale să se cuprindă
de oștile Tale domneşti, împreună cu za-
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Dumnezeu,

închinăciunile

mele

supuse cu plecăciune Înălţimii 'Tale de
Dumnezeu păzite, ai cării prea-străluciţi
ani fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi cu
totul fericiţi.

1789, Februar 12.
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CCCAIL.
Costachi Spătarul C. către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre numirea unui
beşleagă la Buzău, ca să apere satele de Turcii în trecere.
Prea-înălţate Doamne al micu,
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judeţ să-i dea leafa

de acolo, şi robul “Tău să fie scos de
lau. Aga, căci şi e foarte de nevoie acolo
spre apărarea satelor, precum şi isprarnicii chiar roagă să-l aibă, cum vei afla
Înălţimea Ta şi de la chiar scrisoarea
lor. Pentru care nam lipsit s'o aduc la
cunoştinţa Înălţimii Tale. Acestea cu sui

:

punere,

[17]89, Mart
Al Înălţimii
prea-mie rob.

K.

21.
“Tale de Dumnezeu

păzite

Costachi Spătarul C.
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ri de Paşti.
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CCCĂIV.
1789,
25

Mart,

Ruxandra Suţu către Nicolae-Vodă Mavrogheni, cu felicitări de Paști şi din
partea copiilor (textul ca în n-l precedent).
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zoc za adBzvzuzâv rs vatăpt ai vă vwâueda pezoyot mob abbzvrtzod abrîjs athos: 2hEovs,
oăv 5x05 ueră 0sby sic adr 3nitousy, "Ile că zavirhauzpa Ecm emo 0s60zy zhstora,
euzv ză 40 T0WSDâaIOvSGTAT7,
.
qiz0'e, A pete wsg.
Tis us z5pas Osoepovniizov “Ybnhdrazos
Cod razsiwi

“Pozăvâga Sodrtin.

CCCAV.
1789,
31

Mart.

Alexandru, caimacamul Moldovei?, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre
cererea lui Ibrahim-Pașa de Silistra de a i se da şi paza Galaţilor, rugând a se
găsi un loc celui vechiu.
pot Abdiya,
“Yomâzars vai ebusvtorară
4 Euspoy mpă 6lyov 6tă zâv versploy
5zob Epspay mă &ozpa Evavpoaz Govhzâs
z Bzoppovpijzep “Tuz cas mb văazi 70 Endiorprm 'Izpr/iju-sasă ai Btopteuby sis td

|

Prea-îniilțate şi prea-bunule Domn al mieu,
+ Azi de curând prin neferii ce au
adus banii am arătat cu supunere Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite scrisoarea
(?) lui Ibrahim-Paşa de Silistra şi hotă-

!. Frumoasă caligrafie.
2 Manoli-Vodă Giani trecuse la Ruși; v. memoriul
n9. CCCXXIIĂ.

nostru citat mai sus, p. 217. CE. şi

mal jos,

43
Jă eivat dvraba

sis

Todărtt

rirea să fie aici la Galaţi mubafiz Strălucirea Sa. Acum din nou, de oare ce muhafizul de mai nainte trimete azi pe Ta-

wovaritns

"Ezayzpoens Tov. "Hâm 85 ză, Ezetâi) 5
pom wobyoritns zeus uayaobs Tărapij
zov zzpbs tă “Tvos rov, pă 2apXxÂNtiHăy Axius

ov sic ză vă Em ră Epevâtdizn

tarul său către Înălţimea Ta, cu scrisoare
de rugăminte ca să ai domnia şi îngrijirea
domnească şi cu bunătatea Ta să
Pa
se orânduiască la vre-un loc baş-bog,

al abâsy-

zriy cas mpoorzolay val pă ză pluustt Gas
vă Gropto0ij sis wăvsva pspos măc-z0y005, vai

şi să

vâva u&pos wa0luevos 2/40b35, Emstâi et
mas vă îpodvian ai 5 Gobhâs cas 7dy ăyOpoizâv mov pă Gov ob, 82y Esta Vă.

deweaba, de oare
trez şi eu, robul

ămofwaw

47

adie

wav

zăs Covhrris

2p09-

mowijazs < Bsoppovpiize “Vis: cas, âno06) Or 6 fmdsic etvat sis motobroy Zatpăy
-/pigmos, ai vă mâhsuoy uohâs: mă G2Niza0ns Extis pilipt-epărns, pi. Xyrta% 7010070. YPNOtW.2dOvY TWP7. Ely azi &A4noş Ezatvârns 045, pal vaii

zizite

os

5

lipsit să

n'am

dau şi din nou supusele mele închinări
Înălţimii- Tale de Dumnezeu păzite, arătând că el e lao astfel de vreme de folos,
şi bun la războiu; din delibaşă a ajuns
mirimiran, şi numai de aceştia trebuie;
acum. E şi foarte lăudător al Tău, şi neapărat trage nădejde că va fi îndatorit şi

ajutorul

cării ani
“ nezeu

şi

Înălţimii

ocrotirea

prea-străluciţi

Mart

Tale. Ai

fie de la Dum-

mulţi şi cu totul fericiţi.

cât mai

1789,

cerşind

ca sigur şi se roagă,

el, şi serie

ezstza 70 adrâs, vai. os GEGatos ypăpet Azi
îi
zapuznăst, tabeqâveas Ti 6oijziay vai 2ponraciay rod 0z0: ppobpijto» "Yuovs oas. 05 ză
zaudapapa Ein eimoxy 0s60sy Or. story,
aa 7o/s03ziu.0V7,
awz0'p, Mapriov 79.
Tis “Yperâpae 0soppovpijrov “Yoaâeqzos
mtorârazos G05)0s
>Anstavâpos, Kaiuzzăuins Io'ţâayias.
(Pecete cu ceară roşie, pe dos.)

ce a cerut să înzesTău, pe omul lui cu

supusă,

mea

[serisoareaj

undeva

stând

putrezi

laşi a

nu-l

vă piy zăv duplosze ai rtovpovâlast ele vă-

31.

Al Înălţimii Tale de
prea-credincios rob.
Alexandru,

Dumnezeu

păzite

Moldovei.

Caimacamul

„CCCAVI.
despre

Tip

Tp0040V, XORI-

Edysystay ns A81VÂ$
(5u.2v0s Thy 6 ssd

e

2 “0 ăpmw IRhooettăpns, îmodvioas Thy
7pbs 7
zapăma pă mb sic /sipas pă
dtâst
păy
0zo 7po5p7jz0% “Tuos mov, ptas zo5zo

etys Govhsă Î) Ebyevsiz 705, vai mb 2spto57s5p0y să 605 Ec zpsnst 4s/artăs pă
vzpapă

Vă optozov3ăpz!,

vă php

ZȚG
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pspoos 05 sf Eivpsvsig cms O zi 2p9G45LEA Epocă d Gspiet “pazit ns 4 Ti Fa

prcrst că orzijpt

vă dăm

Roman

către Iordachi
Ioan Grămăticul a toată Moldova“
oare intimă.
o afacere cu Turcii, adăogânid o scris

303 vă e tău paunest

ii

Tis iasa

sthos î) DndOsots mezi

*

5 Tleuzis râs pă ci za pă caci ns, Ezsâi)

ze 6 Sari-"Outp-ăvăs ză >„spemam 300, za
uă Xp) DOTAT
7 ipacat pa. modă vadă,
33 esumira

05

vi

Exăutd)ov

Yart-

ză Ep zasazohennsty, AGtvento î) Eyevzia ns da Et
pATI St 26 asia EX5pŢeERIGȚ
pasa Ti
zh
pi

Postelnicul,

La dumneata cu supunere smerit mă închin, sărutându-Ţi dreapta.
“- Dumnealui Clucerul, întovărăşind acoasta cu cea de aici scrisoare către Înălțimea. Sa de Dumnezeu păzită, a hotărit
aceasta pe de o parte, pentru că avea slujba
dumnealui, şi mai ales că încă trebuie un
chehaie cu altă chehaie să corespundă, să
scriu eu din parte-i dumitale că ţi se închină,
întrebând de sănătatea dumitale şi te roagă
ca de hatârul lui să aibi bunătate şi să
ieie capăt afacerea pentru care vine
Bectaş-Aga,

Omer-Aga

cu

înfăţişarea ei,

căci

Sari-

îşi are neferii aici, şi se poartă

şi foarte bine,

cu

înaltă

supunere

către

porunea lui şi dorinţă din am: ândouă părțile pentru combaterea duşmanilor. De
altfel, să nu crezi dumneata că am istorit

pecetluirea

nesfârșitelor

'Tale

binefaceri ;

1189,

5 April.

i

438

otv ns, 2usvo pâvoy
“8exhsirzst ad
O
An
Oe
r660y

Exirbubtog

mâTpa să

zi uvijuqv mov. Id Bray.

nezeu. Până atunei sânt.
1789, April 5.
„robul tău.

T
e
sipat.

avzb'w,

"Azpihdiov e.

Kocafe)sroş

"lozwns,

8obhos

Ypaumartubs
+

aceia: numai piatra de mormânt o va
şterge din amintirea, mea. Iarăşi cu Dum-

ras

z&ons Mohoshayias.

“O >pooods ăp4wy Măyae Ipauuarizs pă

r

Joan grămăticul d toată, Moldovlahia.

od &deheobd pov vă phy Aăâu, ză ră Svăfoho

Auritul boier Marele Grămatie „mi-a
scris, dar i-am răspuns: „întrebaţi sufletul - mieu, şi apoi - spuneţi-i dumisale că
mă închin lui şi pâni acum să nu fi priinit
nicio scrisoare a fratelui mieu, dracul s'o

vă mb ebpatre. “O Sapij- “Ouăprarăe 2poră,
ă
ăp-

ştie“. Sari-Omer-aga întreabă de sănătatea

PorSpoov

amândurora, și se roagă pentru tine, ca
un prieten care nu-şi aduce aminte de rău.
(V0:) Prea-nobilului boier Marelui Postelnie, dumisale Iordachi Roman, cu închinăciune..

Erpave, usi mhy dassupi0my: „Epurăra roy rbă. 700p” 3 Val

Însa

simâTs 70

Ti)

Edyevsta

Tov

Gr mhy 2poG4bvă, za îns zâpa Vă păr,

„Gas,

mo

aripi

ăuwnoizazos

ospiz,

wa

eiva, Gonttije

midoG. -

(V*:) Tg zavvrevsorăre
Toorshviz, 4bpio Leopyăz

pyovrt Meyăw
“Pony, zpoc-

4DINTOS.

(Pecete cu ceară roşie.)

CCEXVII.
1789,
Doamna Mărioara Mavrogheni către soţul ei, despre trimeterea unor. „cor12 April. turi şi a trei butoaie de vin din via pusă de mâna lui.
“Tumhbrara, edosftorars vai sbuevorară voi
Ad0&vyrz,

“Ti
ETA

“Tpertpay

TARI

Osompobpnzovy

2POGAbYĂ

Gh

Th

“YwA6GOzaGu

Tis mavezhăuzpov abdsyriric oxs âstăs,
Bsoutym Tod âiov Qs05 Gzws zaptez za
zeprppobpi

adri

ă;ocov,

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi prea-blândule Domn al mieu,

ebOvuov, 5ytă, px

ap6âoy pai bzsprstutvny axwrbs Eyavziov cd
zi) Exo zaytos Maumporărov Evstod za

uatavuiov. Msră Tăs Tazatyăs job 2:p004vvijozts &mozoiă 7 Osozpovpirrp “is cae

-- Înălţimii Tale de

Dumnezeu

păzite

cu supunere mă închin, cu sărutarea preastrălucitei Tale drepte domneşti, rugându-mă,
de Sfântul Dumnezeu ca să Te îngrijească
şi să Te păzească fără boli, bucuros, să-

nătos, întru

mulţi

ani şi mai

presus de

orice împotrivire, cu dobândirea a tot ce.
cu cea mai mare strălucire doreşti şi pof-

teşti.

După

supusele

mele

închinăciuni

Gri mwpa Efsrinoa ră râdâipa uă zto-rhiortv,
px: /005G140y,.tă z05 X. Ilovayuori vazavh)
dă iv Băpvav, Gszts 1pâreu m Eustos dyrt

arăt Înălţimii 'Tale de Dumnezeu păzite că
acum am pornit corturile cu :cele cinei

ăvOpwzzw rob Gri, s50bs 5z05 c0zoovv, ăutcus

capanlâul; spre

Varna;

vă mă Esztwijog zpos zăy sie

Tău ce se află

acolo

Dzvzia6y

cas IAR0wHa/aă,

Xvhiorpay abîpăs mdy 6zotoy

“păro Gri, sb0dc 6z05 ză zspiăn, yo ăpvozopias vă ră Etazoorei apbs md 0zozpobpnz0v “Tţos cas, îs modă aaa: zsvivza
zâmpunis sia vai
ul Exazhy croat Speta, mă mio ai
zsezra 15 siyat sie
ua 18 pă să TQă
ds zh 0z07p0bpqroy “vos. cas vai mpi Gapâhra wpaai db
ză watodht z05 Guzzdtod 705 vmotod, ză 9moloy Efo)s pai Tă Exapacri0nzzy, aa Extys
z0Mă 72069, 2 vă mă usrayeptodijze Ev

părechi, anume (sic), prin

Hagi-Panaioti

care serie omului

ca,

îndată

ce ror

sosi, nemijlocit să le pornească spre cel
de la Silistra .capuchehaie domnesc al
"Tău, către care scriu ca, îndată ce le va
primi,

fără zăbavă

să le

ţimii Tale de Dumnezeu

foarte de nevoie:
şi

douăzeci

sută douăzeci

de

sânt
corturi

trimeată, Înăl-

păzite, ca fiind

cinzeci de cefghii
cupelidice

de derfii. Ceadurile

şi

o

şi cef-

ghele sânt în șaptesprezece ţuhali. Trimit şi
acum cu ceadurile către Înălţimea Ta de
Dumnezeu păzită şi trei 'buţi de vin din

rodul viei din ostror, care L-ai pus şi l-ai

439

zâon 17. aavroia
adr

byisia: dis.

ro ppusi tri016

eva

ăzb ră

câş

ăptozt

Epya

Trâv

-zatpâv mod ”Yvovs 076, 0 mă zavsrhaurpa
Em stnoay mapă

205

s

zhstota,

Dytatvă

40 TO0ISDĂRIU.OVEGTATA,
ayrd'e, "Az po
59.
Tis “Yysrspas so? ?pobpijrob ST hcrpas

Tazstvi, ăazTri)
Mapibpa

Aduya Meopoyărn.

“Epysrat vai Evas Giterzios fân, zâv 6z0iov
wâg ză Eotsthsv 6 Lvhrzrăp-ărâs, ÎEYovrae
ru stvm. dustvoc 6mod tby E5oszs îi) Yyn-

înfățişat, şi a ieşit foarte bun, și să-l
guşti în toată sănătatea de tot felul: iţi
va plăcea acel vin pentru că e din faptele mânilor Înălţimii Tale, ai cării ani
fie de la Dumnezeu cât mai mulţi, sănătoşi şi foate fericiţi.
1789, April 12.
A Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
supusă, iubită
Mărioara Doamna Mavrogheni.
Vine şi un vizitiu acum, pe careni l-a
trimes Silihdar-aga, spuind că e acela pe
care i l-ai dat Înălţimea Ta.

)âTns Gas.

(Vo:) Ta Gbqhorăzw, ebozâsozăzp vai sduaveotăzep pot Abbey zi Ilyenâv, psyaompezeozăzp măons Odrypofhayias, zoplep pot
opt "loser Nezodtp Ilezpov Mavpopsyy
Bosâ6â4, zpoGrovqTâs.
(Pecete de ceară roşie, cu coroana vultu-

(Vo) Prea-înăţatului, prea-nobilului şi
şi Stăpân,
mieu Domn
prea-blândului
prea-măreţului a toată Ungrovlahia, domnul micu domn lo Nicolae Petru Mavrosheni Voevod, cu plecăciune.

rului între steaguri şi inițialele M. P. A. 0o.)

CCCĂVIII.
Colescu.
Socoteala banilor luaţi de Portarul Sterie de la Clucerul
“O doyapiacubs

767 TsTpa400wy 0547 1p0-

ciwy 6m05 îxîjpsv 6 ăpyoy Toprăpms Sr5mos mb Tov Gbyrpopăv mob, ăp/0va Riov<tăpn Kodtorovhoy.
Tposta

„inv &zd
180 i2woey dă 7d7 a :
“Pobsctobzt, în d jzov vă %70p760059
amd zi POhezivnzta 7prdăp tă zip
"[oiusta, nai. Dozspov EozâNOnoz7 sis
zi Lvhiazpa tă vă țopr6Gaw,
30 sq 034 mo îws 6z05 vă Ehdowy eis
zi POhzatmesat.
mo venă 6x05 3wwvicin
iz sh PAI 705 De pita» 1% îczâddn sis DBowovpsort.
.
A

2057

N

ras.
1 Mezgtooga Aâuva 0 pofida

1189.

Socoteala celor patru sute zece lei ce a
luat dumnealui Portarul Sterie de la tovarăşul tău, dumnealui Clucerul Colescul.
Lei
"180 a dat
Rusciuc,

pentru chiria

caicelor

care erau să încarce

de la
de la

Olteniţa grâu pentru Isaccea, şi apoi
sau trimes la Silistra ca să încarce.
30 la cheltuielile

lor ca să

vie, la Ol- .

teniţa.

200 la 50 de chile orz, care s'a cumpă-

rat din judeţul Ilfovului şi s'a trimes
la Bucureşti.

410

April.

S>

CCCXIX.
Socoteala banilor luaţi de la Ploeşti, etc.

1789,

“O doyapizoubs 6x05 ei/a ut zăy poa
"Apuăoqy "ANstnv fă ră &ozpa mod 2 î
psv &zb Ilhosor za dă mă Xozpa Gn05 EBadr âMS)-yeoăz, zai îvopro0m î Eoysvia

Tov, 6uoiws

za

uă mă &ozpa

6ao0d

î-

ez ză rob tazrtijdec raic zhdăoate, bs
zdzod=y ealvovrat, [a]z0”,"Azprdiov.

€

Socoteala ce am avut cu dumnealui

Ypâsta

Ar-

maşul Alexe pentru banii ce a luat de la
Ploeşti şi pentru banii ce s'au dat deocamdată,

şi

s'a încărcat dumnealui,

ase-

menea și cu banii ce au luat de la zapeiii
plășii, cum se arată mai jos; [1789],
April.

|

Tă ăoapa 6nob Exip0qoay &ză IlXoscrt.

Banii ce s'au luat.de la Ploești..
Banii

450 pă 27 palăat.:
2.000 Er pă ăNO, Et dd Date 2.000.
mod 1oay otadputva. Dorspoy mai Eoirafsy Tăy Noţapiiou6v Tov.
400 Er pă &)o.
2.850
"AM)-yecăza 605 E300m0%y sie robe
pădss vai Eroprodn vai pă adră.

2.250 5 Xa-âyac zăo-moţod, brat:
1.550 pă 2y rayfiăe

2.000. cu altul încă, afară de alți 2.000
cari se trimeseseră peurmă;
viau socoteala lui.
400 cu altul încă.
2850

şi pri-

Banii provisorii ce s'au dat agalelor
şi s'a, Încărcat şi cu aceia.
1.550

600 Em pă ă)o
100

450 cu un răvaș.

2.250 IHalil-aga, baş-bogi,

adecă:

cu un răvaş

600 cu altul încă
__100 încă
2.250
250 Gheorghe căpitanul de dărăbani.

tu

2.250 .
250 6 Lsoptos wamarăv Gapazăvos.

2.500 -

2.500:

Tă ăozpa 6x05 Exipsv-ăzd
zhăoa

ri

Banii ce i-a luat din plasa
pescului.

Ditzaztoovhov.

375

dă etpbe 705 "Avacrăat zazecâevob,
ozpa 705 aepi uă pafăo!, Asrzp,.s.
460 Ezt &zb măv 'Ayaorăary wansTyoy E7
rây &ozpry Tod (atpă mai Booiuxtos,

Asusubplov 25".

-

80 E rob tâlov ăzb Gorortdvizov 705
Goăoa, Gă Xetpbs 705 Lebpyt vxasmăy Eapazăvov.
200 Em. md zăy tâtoy zaaszăy "Avaorăa!y

4 Tis fauunoirias dă -etpbs
Bioziăpn Azoâăyoy.

z05

315 prin

mâna

lui Anastase

Fili-

căpitanul,

bani de zahereă cu răvaş, Decem. 5.
460 încă de la Anastase căpitanul din
bani, zaherelei şi dajdiei, Decem.
bre 25.
80 din al lui de la scutelnicii breslei,
prin mâna lui Gheorghe căpitanul
de dărăbani.

200 incă de la același căpitan Anastase
din rămășiță prin mâna
Lipoianu,

Vistierului

iz ză căy ăppoa Ţ Biocăpny Ar
z0âdvoy, Aszeuâpiov +5,
150 ză zh Roszăuny Ap Găvyoy SA râ&y
ăozpwy sod taytpă,
Asrzufpiov 15.

100 încă de la dumnealui

525 ad zhy ăppovca 7 Brostăpny MmăAmy Azodrăvoy ăab Gitpuua rod /a-

525 de la dumnealui treti Vistier Mihai

Ei]

100

za

April.

paztiov, "Izvyovzpicv

za.

Lipoianu, Decembre

150 de la Costachi
zaherelei,

Lipoianu

Decembre

Lipoianu din
nuar 21.

treti

Vistier

12.

din banii

12.

sama haraciului,

Ia-

.

44l
274

200
âodnozv rod Ilcpov VaETăV0b 07
pazăvov pă Ey aaa, "lavvyobap.. ha.
540 dwOnsay rod Pewpym azerăvov 6a-

214 s'au dat lui Petru căpitanul de dărăbani cu un răvaș, anuar 31.

540 s'au dat lui Gheorghe căpitanul de

m

pazăvov

E4 mây

ăozpruvy

TIS

dărăbani din banii sămii haraciului,
Januar 30.
470 sau dat din sama haraciului la
aceasta, Februar 6.

Găuuus

=
o

[IE

rob apartiov, "Inyyovapiov X',
t300noxv ăzb iv Săpuay TOD /ap7riov sis zăy zporeiusvoy, (beâo, s,
3.114,00

3.174,00

Tă ăoapa mob Exspihafs ăzd ri
mhăoay Tehtyas.
210

ăszpa

270

ris Gas oduuac, Asreubplov L.
Em ăzd adry, Guolus râs Gas ciu-

125

ăză rbv Aoyolizny Amur,

120

Banii ce a luat din plasa
'Telega.
de la Logofătul Dimachi, bani
ai sămii a doua, Decembre 10.
încă de la el, tot din sama a
doua, Decembre 20.
de la Postelnicul Ianachi asemenea, Decembre 22.
de la Dimachi Logofătul, asemenca din sama a doua, De" cembre 25.

pwxe, Aszsubpiov 7.

300

ab răv [loorăhwroy Liavărny 6-

300

20

potws; Aezeubpiov 48.
ză soy Anu Aorolăzy, Gaius
ris Gas căpuxs, Aszepbpinv za.

20

79,72 E îzb md Amuărnv 6molos, Asmenâpiov 41.
500
Er mb măy 0toy, E4 Tis 0iuuas
rod apartiav, d.

19,72

Er ză zăy t6tov ucis, "lav. ex.

300

200

îm amd

194
”
206

Ec ăză mă tâtov dzd ră ăozpu
od Jopzapiov uzi todo, "lay. 20.
zi ăzd măy tâtov 6uolws, Psfp.e.

200
194

100

Em ză zâv tâtov Guoiws, ap.

Tăy tâtoy, "lay. 45,

Dimachi

asemenea,

lemne,

lanuar

29.

încă de la dânsul asemenea,
bruar 5.

Fe-

te

100

încă de la acelaşi asemenea,

Fe-

tâtoy, E, ză Xoapa Tîs
Găunas 765 “apazilov xi dd mă

1.250
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bruar 10.
încă de la el,
haraciului

a.

9

ot

—
.
9

la

Decembre 28.
încă de la dânsul, din sama haraciului, 31.
încă de la el asemenea,
Ianuar Il.
încă de la el, anuar 26.
încă de la el din banii de fân şi

500

300

încă de

ăozpu

şi

din
din

banii
banii

sămii
scutel-

nicilor, prin mâna lui Gheorghe
căpitanul de dărăbani,
anuar

7) GozoTadiz, 0ră psp

zo5 Peopyq razstăvov Gapuzăvov,
la. 29.

18.

3.539,72

3.539,72

1.483 îzp0mox zporizsna, ss Th lozprâpatizy z0d p-/ovsos Xendipn az)Eouovhod.

1.483 s'au luat mai nainte la isprărnicia
dumisale Serdarului Căplescul.

Banii

Tă ăozpa to zhaiod.
Lei

Tg5s. ăsr.

1.787,60 ho. 250 sis zi
2505, zphs

cununa 705 /a07qpâata

6

za

bant

1.157,80

620,—
166,30
2.578,90

195 de căruţe de fân, câte5 lei.
125 de căruţe de lemne.
,

00

125 apâţea popzăgi zpbs ip. 5.

166,30

125

uita

Eh.

2.578,90
52220.

Iorga

„llurmuzaki”, XX,

.

lefi, 250 la sama haraciului,
câte lei G şi,60 de bani vechi.

ăonpa ahaă.

-020,—

plaiului.
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Cuprinderea

Na

2.850
2.500

Gobuuây.

d Gr Ea6s ad Ilhosor,
)E-ysodzta 6205 tâo6mazy etc

a

“EH cbvovis ză

obs ăyădss al Evoprbdm pă adră.

3.174, 60 âzăd riy zhăozy rod biuzzeoriov.

3.539, 72 i d răy mhăoavy Ted&vay.
zeipav zporijcspa sic ri tozpafstia mod ăpyovzos Sepâăpm
Kopirtu Kasz =ASovovhoD.
2.518, 90 ză zhâ
1.483

16.125,102

2.850
2.500

ce a luat de la Ploeşti,
cele provisorii ce s'au dat aga
lelor şi s'a încărcat cu ele.

3.174,60
3.539,72
1:483

din plasa

Filipeșştilor.

din plasa Telega.

au luat mai nainte în isprăvnicia dumisale

2.518, 90

dhovpââss 6z05 Eximpwinozy

măde Asvspâpiov.
1.152, 72 ăn zd
ăompa

riţă Căplescul.
plaiul.

Din

14.605 1/,

Gooiparos

0moav &xă Ilhosori sis
mos Gyădec dă ptoov
mod Aoyolsrn Aivov.

lui Decembre
1.752, 72 din catastih, bani ai
dăjdii şi ai zaherelei.
provisorii ce s'au dat
2.500
de la Ploeşti agaelor prin Logofătul
Dinu.
au luat

zofay ămd zăvy ăp/ora

2.450

| Logofătul

şi s'au

205 Exhinpiodnozy xai EzăpOnoay mai Ex vtj90%.

Dinu.

luat şi s'au

împlinit.

14.605,60

60

1.520,42

1.520,42
RE obrây:

*

607 ză zăv dhoyapi zonă 605 st„a: pă măy Gbvtpoz6vy ov.
618 ză ătoâa rob dpâtob uă robe
dhovpsăss Try Wmudâwy mai
„acăztâwy 6m0d Edsitey sic
ziv abDavzrzijy Bromapiay mod
"Iarvovzpiov unv6s.

1.225
295,42 pEVOvy
us
„6 dovezi 205 Leopyt Aszmsâ:o
10
700 pnvbs Asizspufplov, 6 05 ăi 2Gomez) 6 &pyoy "Apudons"4
sens ai. my Enhi,poca, dă ză 6moiz siyx. Sezsousyos sis Tăv do
vapiacudy îs Bioztanias,
465,42

dum-

1.912,108 cusururile ce au rămas la socoteala lefilor ce sau plătit

6z0d E-

pstvay ete mby doyapiaawdy Tây Ghobrsâwy 6-

14.605.

de la

nealui Spătarul prin

Xzadăp'nyy vă u8oov to

"Aoyodârm Atyov.
1.912,108 ză zovoobpta

ce

ce sau plătitipână la, sfârşitul

Eos

va[rdottyoy]
rod

aceștia se scot acei

Sau arătat în socoteală, când
Sa, trimes catastih pentru lefi

"moi mod la/spâ.
dăt)=ecăzia 6z0d E54-

1.225

Serdarului Chi-

16.125,102
"ERE adrây Eszebruovyrat Easiva 605 Epavspwosy sie Thy doţaptaou.5y, Gray 2or&)On warăart:/0y tă

14.605 '/,

sumelor.

iza!

T5TpI409ta

Siza

DS

ui

1.225

Din ei:
607 din socoteala ce a avut cu
|
tovarăşul său.
G18

cheltuielile

pitarilor

Ordiei

şi

cu lefile

casapilor

ce

le-au arătat la domneasca
Vistierie în luna lui la-

nuar.
1.225

295,42 rămân.
leafa lui Gheorghe Lăcusteanu
170
pe luna lui Decembre, ce mi-a
orânduit-o dumnealui Armaşul
Alexe şi i-am plătit, pentru
care e scos
tieriei.

la

socoteala

Vis-

465,42, adecă patru sute şaizeci şi cinci

443

şi bani patruzeci și doi rămâne

Xozpa oxpăyra Bă pvoby */psb- GTS.
|
|
.
&emebrere 1) pxoobpx rod ăpyov705 "Apudon PANSA, dd 7

253

dator.
[o
se scoate 'răsura dumisale Armaşului Alexe, din suma haraciului, merticul. lui.

253

Gobuuay rod yapariiav, ză usprt46% Tov,

219,42

212,42.

“O doyapracubs dă ră GAEN-"ecăzta, 6zod
3500moav sis riv Kiuztwa mob “beâpovzpiov
65, &s 4x0s 6 ăppov "Apuons 'ADsins
zoimaţey doyapiaauby pă mby ăpyovza "Appăony Nizohăzny.

Socoteala pentru plata prorisorie ce s'a
în luna lui Februar,
dat la Câmpina
precum dumnealui Armaşul Alexe a făcut

2.148 csh-soânta 6mo5 tâw0nox» sis 70bs
ăy&â=s Novpshijdes, s vadis 'pvsptovat

2.148

socoteală

Nico-

Armaşul

dumnealui

cu

lachi.

zb wbhhoy ză Bzoyeypauuăvoy mod ăp-zovtos:PApudon Nizohăzn, îjzo:
zporirepa sic 2 yes
1.605
219,42 mov md ră zahatdy /psos.

78 2âwwpto6mozv sis ri zh

bani provisorii ce s'au dat la agale arată foaia iscăcum o
leafă,
lită : a" dumisale Armaşului Nicolachi, adecă:
:
1.605
mai întăiu la 2 agale.
219,42 iar la vechea datorie. 330,178 s'au orânduit să se iea la

plasa 'Telega.

Tehiyas vă ză 2ăpa.

"2.148,00

2.143.00

Aleze

"A)stns "Apu.dons.

Armașul,

CCCXX.
Nicolac-Vodă

Un Păharnic către
servicii

despre

aplecarea

spre

sa

TAVsvzw0bs

p4p06L67nT0s,

eDÂIWL0VĂ

WsTă

tpzpoy

abzis îpezăy. Mscă Ti Govhij

zapsoszuwş ăz)ovijzov îm! rhy Îjpenoyrby ad= 0p5vov pai îzimoyias 0a60ay zăvyroy 76
&patovutyry

2p05%45Yn8%, gaspiw

îstiusvos mairhauzp6y
pz00ivzos

ms 2

4

2455504570 Depeăp,

aa ady Gpoy 0z6y, bo

605

dz,

prea-evlaviosule şi preaPrea-înălţate,
bunule Domn al mieu,
- Rugându-mă necontenit de prea-bunul
Dumnezeusă păzească şi ocrotească pe
Înălţimea Ta în cea mai înaltă sănătate şi neîntreruptă fericire întru mulţi
ani cu totul fericiţi, întărire nezguduită
pe Scaunul Tâu domnesc şi dobândirea, de
la Dumnezeu a tuturor celor ce strălucire
dorite ale Tale. După cuvenita mie închi-

700 sa-

nare supusă, arăt 'că, primind (scrisoarea)

2054G0y-

Ta prea-strălueită

pă paensioz

Zră 05 aaysrhiuzpoo ns vă dâlo 47 abDayzrâs 278 shăs, E 05 vai uă mposTăzset
vă noa pă învârt sis mb vă ij 00%
)adw dă să ăia ăzvods, ps si300iT,0ty
ai mhmpozorias zis “Vumhenz6s sms AbGiyza por edmevtazazi, 1, miozts, î sbast0stz,
î BROHOT, îzsp 0mssythny mpbs 2 “Yuoz
na, u3 ftâto 00 uâyoy vă sua: Xorvos
sis zi Cobhsoaiy 37, Dddă pai asi si
+.Ziay Doiy oo vă zi Vostăso zip sis
i

trecute,

m'am

1189,
10

credincioase.

“Yombrare, edosfiozars 40 sbusyiorată ot
'
202
Abd5yra,
4 Asâmevos Eutevâs 700 zavyaţădov 0:05
Gzws zeptepobpij vai Tiptortam 7 “vos
Asta TTOTO
abis îv ăaporăra bytsi ut

pad

Mavrogheni,

dată
bucurat

la 20
peste

ale

lunii

măsurii,

slăvind pe Sfântul Dumnezeu, care m'a
invrednicit prin prea-strălucita-Ţi [scri-.
soare] să primesc şi rugăciunile-Ţi domneşti,
prin care-mi şi porunceşti ca să slujesc, cu
stăruinţă la cele vrednice neobosit, spre ştiința şi aflarea Înălţimii Tale. Doamne al
mieu prea-bun, credinţa, supunerea, ascultarea, ce le-am făgăduit Înălţimii Tale mă
silesc, nu numai să fiu neadormit la slujba
Ta, ci şi viaţa mea chiar s'o jertfese pentru

Matu.

“Yomârnrâs mas, za uă Gov 6zad rd pă

Înălțimea 'Ta, şi, cu toate că halul mieu e

po sivat mepobokyuoy, 4x0s ai 2poda6iwroş Epavipuax mpos mb “Ivos re, 88
zabw Gus ăzb vă iv Bovhsdu, pâvwyras ăsi
amd, Matov vq.

nenorocit, cum şi mai nainte am arătat-o
Înălţimii Tale, nu încetez a sluji, rămânând
totdeauna,
1789, Maiu 10.

Tis Tyscspas Tomhăentos
Nos

ai

Al Înălţimii

Dzij400s 0o-

Tale

Shdptotos

Tvooros

Saim-Husein-Derviş-aga

1789,
Iunie.

Nicolae-Vodă

către

Mavrogheni, despre

îndem-

Domnul trece

cu 20,000.

“Yombzart

Prea-înălţate

po AdOsvra,

Tazswâs ăvopspw ră 0zoppovpijrip abrâs
“Toys. Gr că &zd %îis mod rptyovros Erau,
zpov zpoorazrtr6y, 6405 vai Erspoy.. Erau

zpov zpbs

dy

Movorapă,

mb 6zoioy uây psi

orsthu,

şi prea

.

narea trupelor turceşti de la Cerneţi să intre in Ardeal, în timp ce
spre Braşov

rob

Știutul Păharnic

Ila/pyros.
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mie

miw|tozarov]

păpovrăs

Xatsraj-Kapă-

roy vai E

ro mă

pEpovs

t-

WOb

vă Yawtpsrhsyăior, Ghovs robs ouziprăsc, ya
zephsoritovras ai mby biqhâratoy TlepverGwov/amitij, Meu:/t8-zaoă, sic mă vă %ăyuoby

“zovrtodut jtovpoda! zip oxăr GE pată Tây
2/0pâv, 2x0os zi md “dos ns Eptowpod-

Doamne

al mieu,

Cu supunere aduce înaintea Înălţimii
“Pale de Dumnezeu păzite că lam primit]
scrisoarea Ta strălucităde poruncă de la
20 ale lunii curgătoare, precum şi altă
strălucită [scrisoare] către . prea-einstitul
Hazechi-Cară-Mustafă, care

menzil

i l-am

trimes, seriindu-i și din partea mea ca să
îndemne pe toți ostașii turei, înştiinţând şi

pe

prea-înălțatul

Mehmed-Paşa,

muhafiz

de

ca să facă un iuruş

ceas mai înainte

Cerneţi,
cu un

asupra duşmanilor, pre-

63 movbăr milă, 0lă vă paratpoziowusy Tobs
&0pobs .8rzt305ţ, woăvy 6x05 Sspudy sis obs
&/0pobs 8âv Eee. Ti Kvorayij fexwvâ rby

cum şi Înălţimea Ta ai înaintat contra
cetăţii Braşovului cu oaste de douăzeci de
mii. Deci, îndemnându-ne, ne rugăm ca
Dumnezeu să dea bun sfârşit şi putere pe duşnouă, ca 'să-i căleăm în picioare cu totul,
căci n'a mai rămas putere la vrăjmaşi.

Ttaâmprbbvhov uă ăszpa tă vă wo Ghovs
zods obhobrsâse, .6V0y vai p5Y0y puavă %0b-

banii ca să dea, toate lefile, numai şi numai

tos mată mod udorpov zo5 Ilpuooo5 uă e!108: idăsc orpăzsvua. "Os yaytpsrhey-

î.o0syrsc tasv'/6usda, Aha,

oehmpăr Gepoiy

obnzarhap, za îvomdhd, 82y durifa)ousy Gr 05hovy yszortpătodiăia wovrov-

ări

ră “Yis ens, 2p0yWpIjoXvTa Tă 0Tpa-

rsbuară pas sis ră Evădzspa utpm 70 E&y0po5. [Kai radra razevâş.
[erp]=0, "lovyiov 45a.
75 “Ypsripas Osoppovpijrov “Tomdienzos
Tomsty6raT0s Godhos
Satu Xovosty-Aspfis-ayăc.

Duminecă

pornese

pe Ciardirgl-oglu

să nu găsească pricină,
Dumnezeu,

cu

și, cu ajutorul lui

nu ne îndoim că vor da vred-

nice isprăvi Înălțimii Tale,

înaintându-ni

oştile în părţile mai din lăuntru ale duşmanului. Şi acestea cu supunere.

[17]89, Iunie 21.
AL Înălţimii Tele de Dumnezeu
prea-supus rob
|

păzite

Saim-Huscin- Derviș-aga.

(Pecete turcească cu cerneală neagră.)

CCCXXIL.
Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre inştiințarea făcută lui
Turnagi-Ismail-aga şi Clucerului de pe lângă el, ca să meargă la oastea domnească.
Yumhdzars pai shusveorart pot Ab05yza,
“r IlavEzăzuzpoy mod “Yvovs 7ms 2posra-

Ti? zază Ti 45% 705 Îj0m Aijyovzos Ț21puum

pe0' bzozhiozus zpooroynzăs 288/0%y,

Prea-înălţate şi prea-bunule Domn al mieu,

“Am

primit la 25 ale lunii curente, cu

plecăeiune închinându-mă, prea-strălucita
poruncă a Înălţimii Tale,şi am aflat cele

445
zi mă Zap ADTIS RDOGTATTĂNSVĂ Not Evvyoy.
“00sv ăutaos stozotnoz răv Tovpyzrţa-"lapaboăva za mây oby adr ăp/ow Khovrtuăpn. 6205, Srowabâusyot ăyzv ăpyozonias
vă wav Giuspoy dă ză abdzvzta6y ns
orparâzsâovy. [sp wăy rod vertoripâijuzTos T6y
tapnpsăuy arîho ră Osozpovpiijrp "Viet ras
zarăczp0) îl Bo0y 2tsvij0n pE/pt . 7035

dumnealui

îndată

Deci

Tinc.

'Turnagi-Ismail-aga
Clucerul

care

în-

şi

pe

dânsul,

cu

e

am

pentru ca, gătindu-se fără zăbavă. să
domnească,
plece astăzi la oastea Ta
Pentru adunarea zaherelelor trimet Înălţimii “ale de Dumnezeu păzite ca-

tastih ce s'a pornit până acum din: ce
zi am plecat de acolo“. Ne îngrijim cât

şi
se poate ca după nevoie să dăm
cu
greutăţi
avem
şi
altă zaherea, de
harabalele, căci şi orânduielile de la
judeţe nu par să vie încă. $i acestea cu
supunere, iar prea-străluciţii “Tăi ani fie
de la Dumnezeu foarte mulţi şi eu totul
mulţămiţi.

8o0y Tb Gvvazhy 6z0d pară Ti)
mushobusda
zi Ezepoy povzăylxpopdowusy
vă
-psiay

mov Gasptpty, w Bhov 6z0b Goorohsvepsz dt
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adrijs En stnozy 0z66sv mheiora 42, saysv(PpOGIYA.

[17]89, Iunie 26.

[ap]z0'%, "lovviov 459.
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Sraphăros
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dis îpspas Erarsoadh0n dm Evrxd0z. "E
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de

orânduite

AL Înălţimii Tale supus rob.
Scarlat

B.

V.

(Pecete cu ceară neagră pe dos.)

„

CCCXXIII.
Mavrogheni,

e- Vodă
Scarlat Vistierul şi Dimitrachi Turnavitul către Nicola
despre tunul ce se trimete.

Arătăm Înălţimii "Tale cu supunere

CI

că,

de şi am făcut ştiut Înălţimii Tale pentru
tun că-l trimetem, dar, de oare ce s'au şi
găsit maistori şi toate cele de neroie, am
pus noi, robii Tăi, să se şi facă, şi mâni
de sigur îl pornim. Şi pentru aceasta w'am
lipsit a TŢi-o împărtăşi.

ms zzpi. rod zoziov dat mb arEXouey, pă &-

medi a.
dvagzata,
zatâvovy
Kai zspt
TOLIjGW E

Iunie,

al nostru,

Prea-înălțate Doamne

“Pomhotare fă AbOsves,
Amhozotodusy ră "Ives rns. Bovhrâs Grt,
depaă “vaz vă etâozotoboausy si “Yomdanrt

1789,
26

edptdmozy patozâpot vai Gh ră
Efidhapey Di Godot 7ns va ră
Za adptoy îSâzayros cb EztyoDusy.
zodro 85 Ehsbvausy vă ij sico-

[1'7]89, Iunie 26.

[1'7]89, "lovwfov 26.

Ai Înălţimii Tale supuşi robi

Tis “TonNbrnrâs ens zanstvot 2o5ot
Smaphăzos B. Amunrpâzns-

Dimilrachi.

Scarlat

V.,

despre

cartuşe şi şoimi.

CCCXAIV.
Scarlat Vistierul către Nicolae-Voda Mavrogheni,
“Yomhâzazt pot Ab0sy=4,
2 Tip îă pstaaty 6c0y *ă/0s zi
205

“pai

36

ornat

420346)

Prea-înălţate Doamne
.a
£10u)7
Fi

ad

&spatet cms apossari? 450” bzorhicsws
,?
Ezzaţi
25/09, îzsp woiturăs Ta a
îi
so “Tiows 37s poiis ĂDINIIY Qi): să
208%5i)n.

ss 0305
s
Tăy 23 Mâha val Iaaţiay voută

Am

|

|

primit

cu

supunere

al mieu,

porunea

Ta

domnească spre a se face cât mai iute
felurile pentru trebuinţa cartuşelor ce se
sor fabrica, care cumpărându-se după porunca Înălţimii Tale, fără zibavă se vor
trimete.

Iar pentru Malia şi Zaharia pitarii ce

1789,
l-iu

Iulie.

446
zpoorătst ză “Yios ans vă ozeihou.sy. 2yzsăsy, abroi, pă ră vă Epovy vă zxpudwaovy
Aoaptacuv ăhevpiov 6z05 dz uayali Exspiafoy, 839 oră neay GA) yo adry '8CemviOmozy ot 420” add vxhpăâss Toy, pă

orânduiezti Înălţimea Ta să-i . trimetem
de aici, ei, -având'ada socoteală de făina

ce au luat din

magazie,

nu s'au

trimes,

ză vazuta roy, sic ră :abOsymtuiv ns Gpâi,.
Ilpbs cobra qhozuaă ri “Tundsrnri ens

dar în locul .lor au plecat calfele lor,
cu
tacâmurile lor, la ordia Ta domnească.
“ Pe lângă acestea arăt Înălţimii Tale că

re pâypi z0dâs 2unbb/Omoav

până acum

dea

Eară oa-

fina, dă ră Gaoia ropa ErOzosy 6 zatpbs
vă oraddo5y, îms6i) za zpoţevody z65m îinuiay pă mă Apoc, mai vă Ep ol zepi tob7009 7POSTAȚĂY -Ti Vă Tă 7dutoiey.

[ay]z6'w, ?lovhtov am.
Tis ipâerpâe

s'au adunat șaptesprezece şoimi,

pentru cari acum a venit vreme a se trimete,. căci şi fac atâta cheltuială cu earnea,. şi să am şi pentru ei ordin 'ce să
facem. *[17]89, Iulie 1.
NE

Al Înălţimii Tale supus rob

rs razetyos Bodhos
Sapahăros BD.

!

“Scarlat

V.

„"CCCXXV.
„1789,
l-iu

Iulie.

Scarlat Vistierul către Nicolae- Vodă
de

Mavrogheni,

despre

noile

orânduieli

zahereâ.

Prea-înălţate Doamne

“Yomădrară pot Ad0%yza,

- "Erotuâbluvyrac 6 Godh6s rs val ră aspl..

- Gătind eu, 'robul

Tău,

al mieu,

şi scrisorile

mob vâov Gayipă ypăunaza pai Gtoptouobs pă
90))z, GTEw m Osovpovpizep "Tie: ns
âuă vă Govhw0ody, za vă oraddody az sd-

pentru noua zahereă și orânduielile în foi,
le trimet Înălţimii Tale de Dumnezeu
păzite spre a se “pecetlui, şi să se tri-

Qzinv

meată grabnic: la judeţe de acolo. Deci
n'am lipsit a o face ştiut Înăţimi Tale.

ele

ză zamhizia

dd

ră

abrâd.

”00sy

zi div Edewa vă eiozotow mă "IWn ns.
[e]z6'w, ?lovhiov ag.
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Snaphăros B.
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AlUI Înălţizii Tale supus rob, .
Scarlat

V.

CCCXAVI.
1789,
1-lu Iulie.

Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre caii ceruţi la tunuri.
Yomhârazt pot Abdwz,
i
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vază any ?lovlov zpoozomrâs

£28809,

îv

$ zposrărrouat Gri 600y 6:pos

vă jopăao

Szarhy ăhova waOmutva sis zb Yawobz ră
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pâsta Tod Exdozov 1 stu, al vă ră Eta
zosrstw. Pavzpuvo ză "Trist zng Gat sis 7 :
Bovzovpsort ssrota ădoya 05 ebpicrovrat,
zhihy sd05s Ezaum abdrby by dtoptoudy sie
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20 sie Maoviaio,
20 sis "zoo,
30 sis Lidouizos,,?
30 eis Aiunoiror.
100, 6tă ză Szoin vai itaztor
wovzaciptess, Ypăwwyzas pă

Prea-Înălţate Doamne al mieu,
“- Şi altă prea-strălucită scrisoare

Ta

am primit-o cu închinăciune

Iulie, în

care

mi se

poruncește

la

a

l-iu

cât mai

iute să cumpăr o sută de cai deprinşi la
ham pentru nevoia tunurilor Tale domneşti,
cu preţ de 30 de lei fiecare, şi să-i trimet. Arăt Înălţimii Tale că la Bucureşti
astfel de cai nu se află, dar îndată am
făcut această orânduială la. aceste judeţe,
adecă:
20. la Buzău, .
20' la Ilfov,
|
30 la Ialomiţa,
„..80 la Dâmboriţa.
100, pentru care am şi trimes vrednici mumbașiri, scriind cu luare aminte is-
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.

pravnicilor să-i cumpere şi până în sorocul aşezat să se afle nelipsit la tabăra

- "Ta, domnească. Deci n'am lipsit sto și îm“părtăşese Înilţimii Tale.
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(1789, Iulie 1. ,
Al Înălţimii Tale supus rob
Scarlat

V.

CCCXXYII.
Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre grâul ce i se cere
la Focşani şi care sar putea lua de la Dimitrachi Turnavitul.
“Yomdrars pot Adsvra,
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ua văr Tâv Evrabba ratzeii, zi ie Eretva ră pâpm
6 Gapipis rod 4bp Amunepăzn
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Prea-înălţate

Doamne

1189,
1-ju

Iulie.

al mieu,

+ Si altă orânduială a Înălţimii

“Tale

cu închinăciune am primit-o, în care mi
se poruncește ca din magazia de aici a
grâului să dau şi să fac o mie de cântare
de posmag, care să se ducă în câştiuri la
Focşani pentru neroia ostaşilor turci de
acolo. Eu, robul Tău, sânt gata la aceasta,
însă arăt Înălţimii Tale că mai mult
de o mie o sută cinzeci şi nouă de
chile de grâu nu sânt în magazie, peste

cele trei sute de chile de grâu ce s'au
dat pentru facerea celor şapte sute de

cântare de posmag după poruncă. Deci
pentru acea câtime ce-mi porunceşti a
fi şi a se trimete la Focşani trebuie la
şase sute de chile de grâu, şi, dacă “le
dim, nu mai avem zahereă să trimetem
la domneasca Ta tabără şi pentru nevoia
tainurilor de aici, dar, de oare ce şi în

acele

părţi

Dumitrachi

se

află

zahereaua

Turnavitul,

fie

dumisale

porunea-Ti

prea-strălucită ea de acolo. să se facă şi
să se dea, de oare ce se află şi mai
aproape, şi se
va fi porunca
[17]89, Iulie
Al Înălţimii

poate strămuta uşor. Şi ce
Ta.
1.
'Tale smerit rob
Scarlat YV.

CCCXĂAVIIL.

greutatea găsirii
Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre
bani.
de
lipsa
şi
de provisii, ce se poate aştepta de la noua recoltă
“Yom)âzazs 77, sdusviozază pot Aviva,
o Depz)auznoy 305 "Tipoos 715 “pu
az Si Dv 20 zapshliiIz0s "lowyiod Ysjpauut0) GipL590%, AI "lowd(od 25034571

Prea-înălţate şi prea-bunule Domn al mieu,

- Am primiteu închinăciune azi, la l-iu

Iulie, prea-strălucita serisoare a Înălţimii
“Tale la 30 ale trecutei luni lunie, în care

1789,
1-ju

Iulie.
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otiov. Kay îjzov, Ad0ivza ucs, 605 E7 Tod
Ca: np3 ris Tiudenz6s ov, ai pă ză usf-

bobzov 605 E/w 6 Gobhâs ns vă 76
5 Gtoptoubs sis zpoora:/(stors 2706670705.
"Burbg 63 zobzov, Sast0h val ză pzdrt râs

mi

se

poruncește

zahereaua,

din

de. faţă

nou ca

ce

am,

să

afară de
orânduiesc.

oameni de-ai miei să cumpere şi alta
aşa ca să se împlinească
pentru mii
de chile de orz şi o mie de -chile de
grâu, şi să le trimet la Focşani, pentru nevoia! de
acolo a oștirii. Preaînălțate Doamne al mieu, pentru această

treabă

de

la

28

ale

[lunii]

trecute cu

lipean
am
arătat
Înălţimii Tale că
peste o mie cinei sute cincizeci de chile
de orz şi o
sută de chile de grâu

mam -acuma,

pentru

care

această

za-

hereă am făcut scrisorile domneşti ale
Tale, şi le-am
trimes dumisale Vistierului. ca să le pecetluiască. şi să mi

le trimeată

ca să pornese cu mumbașiri

ca să le

ducă la

nu

înfăţişat.

s'au

Focşani, şi până

De

la oamenii

acuin

miei

trimeși pentru cumpărarea zaherelei am
primit răspuns că ru e chip de a se
mai găsi zahereă veche, decât numai
în raiaua Brăilei abia s'au aflat încă
trei sute de chile de grâu, cu câte opt

lei chila,

și o

sută

de

chile

de

grâu

câte şaisprezece lei chila; decât, Doamne
al mieu, eu, robul Tău, nu ştiu cu ce
să cumpăr
zahereă,
căci şi, precum
am scris mai nainte Înălţimii 'Tale, bani
n'avem,. şi la plata zaherelei cumpărate. am împrumutat eu, robul Tău, de
la negustori cinci mii o “sută de lei, cu
dobândă, căci de la boierii de aici cu

greu se

împlinese.

De la

unele

judeţe

i-ar mi-a venit răspuns că s'au dat la
lefile ostașilor turci, de la altele văd
că se: face zăbava trimeterii lor. De

dincolo

(de

peste

Dunăre)

iată-Ţi

tri-

met Înălțimii 'Tale scrisoarea de la Husein-Derviş-aga, că acele cinci. mii de lei
s'au împlinit şi s'au dat la lefi şi mumba-

şirul trimes a rămas fără

ispravă. Deci

eu, robul Tău, sânt gata ca după putinţa mea să jertfese şi viaţa mea pentru Înălţimea Ta, şi poruncește-mi ce să
fac. Iar dumnealui Dumitrachi Turnavitul
mi-a spus că are zahereă în părţile
Brăilei, care. sânt şi aproape de Focşahi, dar i s'a poruncit de Înălțimea 'Ta
să o ducă la magazia de acolo a Bucureştilor. Era bine, Doamne al: mieu, ca
din zahereaua Cinstei . dumisale, şi cu
ce am acum eu, robul Tău, să se facă
orânduiala câtimii poruneite, Ci afară de

449
e

aceasta, de oare ce. şi bafta (trecerea)
Înălţimii Tale e mare şi fericită, au
început pretutindeni să secere şi noul
orz. Deci robul Tău, prevăzând nevoia
şi lipsa aproape a zaherelei, am făîn
cut un plan al zaherelei cele noi
de
mii
ce
şaispreze
la
ca
unele judeţe
chile orz, care la preţul ce se va afla
bun de Înălţimea Ta să fie poruncă a
se cumpăra şi a se orândui la nevoie,
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cu dumnealui Marele Vistier şi până acum
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spy Emite vă sbyq vai 7 v50y oităpt,
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de la judeţe,

nu

urma

va

gazia. Bucureştilor, arăt Înălţimii Tale că

până acum orânduielile căruţilor ce s'au
făcut pentru trimeterea lor n'au venit, şi
noi mavem cu ce să trimetem zahereaua, la,
l lagăr, cu atât mai mult
domneseuTău
să trimetem căruţi ca să o scoată, de
vreme ce am trimes de două ori mumbaşiri ca să facă orânduielile căruţelor, şi

tapnpty

ei ză abOsyztaby ms orpatbzedoy, 260% pâh-
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pentru

acestea pentru transportul zaherelei de la
“Giurgiu, pentru care mi se poruncește să
trimet acolo căruţi ca să se aducă la ma-

zobâs oi Gtoptouot mây uatiuy mod Eytvay
Îi mi &zoaronty mw dy îjADoy, vai fjusie
vă

dau bani

greutate, Dar marea nevoie e lipsa de
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ce vor plăti
Nicolae-Vodă Mavrogheni către Marele-Vistier, despre banii
provisiile lagărului.
Io Nicolae Petru Mavrogheni, cu mila lui
Ilsspoo Maopoytns Bosloăvrns Nipidaos
Dumnezeu Voevod şi Domn şi Stăpân
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- Dumneata al nostru Mare Vistier,
trimete patru mii de lei la Unturoasa Pos-

telnicului Costachi Zisu, căpitanul de Unturoasa,

pentru

cumpărarea a trei sute de

chile de orz câte opt lei chila şi a o sută
de chile de grâu câte şaisprezece lei chila,

din raiaua Brăilei, cari bani săi se dea
din banii cislei celor pentru cheltuielile
oştilor şi cu arătarea primirii, şi cu acest
51
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Dumitrachi Turnavitul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre provisii, carlușe şi oastea ce o chiamă Domnul, precum şi despre. Turcii ce pradă la Călăraşi.
“Tomsrars Abddsvza,
“+ Adw zpoorayăs aov ofuspov Ehafov: îi
pia, pă3 apooraăţere Că vă crsi)iw sic ră
zodie rod Putayiov zsyrazdata 4hă atmăp: 7ai mayrardoia mă 4pibăgi, vai, ăv
de mpordăcovy vai udtw sis Binyias, vă
văp

Ev

axyrolobs

rpăzovs

ad

Tăy faptă

vis "zpathas, vai-jă ay voprâaw

pay ăpyiitspa sie mă ot,

uiay

-

ăze5 uzi Î:e

“Tomădrns ov by Os dpi Fete vă zameâfis trsi, 6 Oz 6 ăyros vă eta uaţii
Gov. "zsiyny rijy Gpay 6a05 Ehafov ri zpoorayijy, sbbbs Etezivmoa ăvâpuzovy uatode 5mod

vă ebrodaiv

î Covhtă

Aă styovar ptădsc ssorâeg eroina dzod
pă zpoorăbszs tă vă vân val vă ză Grsthhw
dă Tă uz opăte mod Badeviov, oraoziţoo at,
oz 'pzopă vă vu, sb0bc ză ars).
Ad ră dovtp 203 uE apoorălare, 6205,
Gcov doztp! eta, văd orstdhu Gvă ră aă760, Adbiyzn, da veptnia 83 eivar 280,
zăpst ră verpepta 6m05 Eo* ei 33 ho oTpămevua 5z05 univ usor, napeodde OTAMorilo pai iv tâiav futpav să sută
8? obro5.

Ric mă Kzhzpări, AB05y7q, eivat Onip z0be

z5ya40Gi0v3 iczaphtdec, 40
uă 7b vă. pi

z0ds pia!

păcovy, 77 pifjzs Eumpooră

orizoyaa usi
5 Ilacâc vă, das

2070009, wljes

ziow Epyoviat, GNhă orEnovzat vai rtzhaza7059 ză popă. Kai zposraţe Î “Yumirns
Lab vă Tir păvtva “pă sp zobzov,
1789, 'loviiov 7.

Tis “Turspas Osopovpizo»
zX%p10z0s 80dhoş.
|

“YWmsenzos

Amunpăamse

Prea-înălţate „Doamne,

“+ Am

primit

ieri

două

porunci

ale

Tale: prin cea d'intâiu îmi pomeneşti să
trimetla pasul Foeșanilor cinci sute de
chile de grâu şi cinci sute de chile de orz,
şi, de nu vor veni şi carăle' 'Terii-Român6şti, să fac eu tot felul de chipuri din
raiaua Brăilei, şi s'o duc [zahereaua] cu un

ceas mai răpede la Focşani,

de

oare

ce

şi Înălţimea Ta cu Dumnezeu sfântul e să
Te cobori acolo, Dumnezeu sfântul fie cu
Tine, “În acel ceas ce am primit porunea
Ta, îndată am pornit oameni anume ca să
"se ușureze slujba.
Pentru donăzeci de mii de testele de fişicuri (cartuşe) ce-mi porunceşti să le fac şi
să le trimet prin pasul Vălenilor, mă sârguiese şi, câte

pot

să fac, îndată

le trimet.

“Pentru oastea
turcească ce-mi
porunceşti, ca, oricâtă oaste e, să o trimet
într'acolo, Doamne, alţi ostaşi turci nu
sânt aici, decât neferii ce-i:am; dar, de va

veni altă .oaste aici, îndată o trimet şi
în chiar acea zi le fac se plece pentru
aceia.
La Calafat, Doamne, sânt peste cinci
sute de ostaşi

turci,

şi

stau

acolo,

căci

nu-i lasă Paşa să treacă, şi nici nu merg
înainte, nici nu se întore înapoi, ci stau şi
strică satele, Şi poruncește Înălţimea 'Ta,
să se facă o rânduială pentru aceasta.

1189, Iulie 7.
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu
prea-mie rob

păzite

Dimitrachi.
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CCCXXXI.
Banul Scanavi

Postelnic loan

către Marele

Pantazoglu,

greutăţile

despre

12

cu tainurile turceşti la Sinaia.
Ti

Ebyeystay ms

ădshprue

mpooubyă, da-

malâuevos ups.

|

, «- Meră iv Epsoyav ris Evsrorăzns - wi
Bpistas ns, 85 Eewa vă ij Oqhoantijsw

Ga Ea Gbw utpac vă dăbo piu 715
ddshptzăy vai pihv Eporărs sis 6moiay Eyvoray ebpiozouat” ăs tăi) ză vpăuua 705 ăp-zovzos Kowicov, 6z0d poi ypizst ăzb Ewăpay, zi, ds mhmropopn0, Thy vaTăoraat>
ris Suvăpas. Abzoi, &âshps, 33 Epstvay paijta
mâne uudâes. "Iluzopodos vă Ey abtb 7

wsthobzt 6z0d mânvoby abroi, ây Epăvsro
mă

avon,

ratvamy

7)

psârtovzheptvă YAtops,

siâă 92.000 (-prui3ec) rata, pis, poi za

zpuâpt vă zobs 800 zăvrs fuspâv asi,
5m0d ovu.zosodyrat 110.000 (prdâse) zatvăma. Tâs îuzopi vă âm ad76! Ezoyaobiire
mi ăâbyaa pechobza linrody, Ex wi Tobs,
5zo0d vă e5povy zp67ast, 77 Vă pi) 20t„mâtoby pănminy Bovhsy Ezeivo 6z0d Experts
33 amexptOny ră ăpyowrt Kouico. "Ey 836,
Boos baytpte pă 02, Bhoy ză Esztvnoa
zapa/pîu, opis vă by toztpâijow 0bâ8

2, Nsazow E Găp-ăuzăp! borppăy ăNov â3v
z0, îzzds amd dds5m, 47 ebyălo mb yo/Oiuspov

îs

5.000

voi,

ai, ads

d

ăp.o

“pâtes, ebdbs ză arâhw Ezdo sis Lt-

vărpuay, Acad a70/acdizs mi vară 7puâ0duew i 6 pos 0zbs pâvoy vă v&ym thsos.
Smethezs

Tă Ypăpuuara,

G

Găs

170059

sy-

oa, mă Bzozpovpie "Yus mov, God vă
zhmpoz0on0 zi 1 YUm6ns Tov.
“11)0oy dză ză Nasta Să0oo (3) 300 zp5faza, vi pă adrh si Ezauey mă Î Ehiesia mov; 300 mpsfaza pia psp Ey e04nb. Ilaparzdâ vă my eizijze vă apozOion
dnpshade za. moifaza, Das 6hezsce 1, EDavea cas si mptzsvravdves E/0w 20). pâ)-d09 âu 25 Epow ui md maOrusptyibs 610pioutvov z055, 23 £/awy vă Gtot4f)o5v, să)
&m0d E-powy vai 4, 5 Tmtpas Ap6asy Wa 2S0Y
ănâmaz» sis sh aptas, pai. ăn esto pptas!
“0 Zatuoghovs ăâbvazoy stat vă vasazssti
2 vă Bază Exo, vai poss, îtă vă
127) mod 05her by Gtoriast zh "Vpos 500.
Ta5za, 47 ut

[7u]=0'w9, Ploohico +57.

Tis Ebyavstas ns a Bâshzbs 42 263)05
di. (8ic) S7â. Ives.

Dumitale frăţeşte mă închin, sărutându-Te
cu dragoste.
“- După 'cercetarea. prea-doritei mie săarăt
lipsit să-ţi
nătăţi a Tale, nam
primese
să
aveam
zile
două
că acum
scrisoarea-ţi frăţească şi nu întreba în
ce grijă mă aflu; vezi scrisoarea dumisale Comisului, care-mi serie de la Sinaia, şi să afli starea Sinaiei. Fi, frate,
p'au rămas nici cinci mii. Sar fi putut
face acel lucru ce-l face ei, dacă sar
fi împărţit tainaturile pe oamenii ce
sânt de faţă, adecă 22.000 (de mii)
de

tainuri,

să dea cinei
laltă 110.000

se poate să se

carne,

şi

pâne,

orz

să li

zile pe şin, care fac lao(de mii) de tainaturi. Cum

facă aceasta!

Gândeşte-te

cu neputinţă cer, în răuce lucruri
tatea lor, ca să afle pricină, şi să nu
facă nici o slujbă; iar ceia ce se cuvenia
i-am răspuns dumisale Comisului. Eu, aici,
câtă zaherei mi-a venit, toată am pornit-o
îndată, fără să adaug nimic; eu altă zahereă în magazie n'am, afară de făină, şi
scot zi cu noapte 5.000 de pâni, şi, cum fac

zece mii, îndată le trimet sus la Sinaia. Însă
gândeşte ce rău o ducem, şi numai Dumnezeu Sfântul să fie milostiv. Trimete
serisorile, dacă-ţi par bune, Înălţimii Sale
de Dumnezeu păzite, ca să afle şi Înălțimea Sa.

Au venit de la IIagi-Sandu (?) 300
de oi, şi cu aceasta ce-a făcut oare
de oi najung pe o
300
dumnealui?

zi. Te rog
şi oi, căci

să-i spui să trimeată vaci
vezi dumneata ce pretenţii

au; mai ales, dacă nu
li sa orânduit zilnie,

vor
cum

area şi ce
vor să se

poarte, ca unii cari au şi patru, cinei
zile carne, şi s'au învăţat mai mult cu
nărav la carne, şi trimete carne cât

mai iute! Zaimoglu e cu neputinţă

să fie

înduplecat a merge în sus, şi aşteaptă
să vadă unde-l va rândui Înălţimea Sa.
Acestea, şi rămân
(17]89, Iulie 12.
Al dumitale ca frate şi slugă
Scanari Banul.

1789,
Iulie.
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(Vo:) Tg soyevyeozărp ăo-/ovat Msyăhp Ilocrs)vizo, zopie Flodyyn Ilovratirov, 7 ws
d5zheă no aspizodijzw, TIPU șa
|

sic Dzeu.

Tpănpa mod ăpyovros Ilăvov Szayn87, si
mb Gzotoy rby dzsrpidmuzy vă mu sir ju
zopsem îtă rd owpuayâzi sâ Gayipsâu,

Prea-nobilului boier Marelui Postelnic,
dumisale lui Ioan Pantazoglu, celui ea un
frate mie prea-dorit, cu toată fericirea,
la: Văleni.
Scrisoarea
dumisale Banului Seanari,
căruia i-am răspuns să facă și el ce
poate pentru treaba zaherelelor.

(Pecete en ceară roşie.)

CCCXXXII.
1189,
30 Iulie,

Capugilăr-Chehaiasi Selim-aga şi Chiurd-Ibrahim, „serascherul Vaălenilor“,
către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre plecarea lor la Ploeşti şi venirea fără voie
de la Văleni a unui Ibrahim-aga.
“Yomhbzara za edusvtorară vot
Ad0&vza,
" Meră râs E3awtaine us Gavhirăs zpOGHvvioste, razstvâsdvartpouevy râ Dzozpovpijzo
“Tous mms Gr oljuspov 6 Gcbh6c 7ms, Gspx5„5pns Krobpr-Iapayiu-ăţăs ăzb Das va TSEnza sis Ilotort Gă vă Gshousy sis vbăut
obs wadtdec râvy obhovrtduy, my lzyepsîwy vai do
âvapratay bzo05oswy, pai ed-

0ds 6 zăş-meohod-ăyasi) Izpoplu-ărâs £Ezsipsy 6hovy ză doutp: 6a05 eiysv eic mb peaţâri
ov, za tonubdyrsy ad mb Bah, za Ep

„erat sis mb Ilhotor, zpâyua 605

pâs

£-

meipatey Ghovs. "AMayfăv mopruâl;, Ilac:
capăio „mopul; Ilip epirârp;Ti pă siva

E5b vă &oijom za

vă omo0f)

vă EXOm

sis

Ilotor: /opis vănulay aiziay; A3y hsizousy
dă vă ăs Ebawusy ri stânaw, dă vă zăv
păwsrs ai vă Tăy mpoorâțsrs 07popă W0bTaa vă Dar pă ră ăorspi mov sis Batu.
Kai mara wâv Gov iz, mă 63 zayEvauzpă
zod “Yuovs ras Er stmaxy 0=60=y Gr zhsi-

077, avyabepâobva pa iaysbâzin.0va.
[4]z0'e, ?lovătov d3.
Tijs “Ypscâpus Osoppovpijzov orase

Prea-înălţate şi prea-blândule
al mieu,

:Cu închinăciunile

noastre

Domn

supuse

până

la pământ, cu supunere aducem înaintea
Înălţimii 'Tale de Dumnezeu păzite că azi
eu, robul Tău, serascherul Chiurd-lbrahimaga din Văleni, m'am coborit la Ploeşti
ca, să punem în rânduială trebile lefilor,
zaherelelor şi altor lucruri de nevoie, şi
îndată baş-beşli-aga Ibrahim-aga a luat
toată oastea de supt comanda lui, și a ieşit
din Văleni, şi vine la Ploeşti, lucru care

ne-a jignit pe toţi. Nu se teme de Dumnezeu? Nu se teme de Împărat? Ce om
este? Ce hal e să lase acolo şi el să
iasă ca să vie la Ploeşti fără vre-o pricină?. Nu lipsim a-Ţi da ştire ca să-i
serii şi să-i orânduiești foarte neapărat

să

meargă

cu

oastea

lui

la Văleni. Şi

acestea, cu supunere, iar anii

ciţi ai Înălţimii

Tale

fie

nezeu cât mai. mulţi, foarte
fericiţi.

prea-strălu-

de

la

Dum-

mulţămiţi

[17]$9, Iulie 30.
Al Înălţimii 'Tale prea-miei robi

Ehâpazot Bodhot
| Kazowrti)ăp- Ka parpiao?)
Sehru-drpăs.
Recbps-lzpa/iu ns,
„Sepaarspns Boâsno5.
(Peceţi turceşti cu cerneală.)
(.Jos:) “O Iloorsiyrros.

(Pe dos, pecete cu ceară roşie.)

Capugilâr-Chehaiasi
Selim-aga.
Chiurd- Ibrahim,
serascherul- Vălenilor..

: (Jos:) Postenicul.

Şi

o
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CCCXAAIII.
Socotelile de zahereă ale judeţului

1789, August

903 6 5An î zocorns rijs bpavâovyră)as ete
Nobdovpa 3.015 my zis ns Gâppas.
mpooridaza: â!ă 317 ozovrshlEm
79 2
o

-

/

ss

as

.

-

Grâu
chile baniţi orânduiala din Iunie.
903 6 toată câtimea orânduielii
3.015 ai sămii a treia.

d05530vpa, 6ze-

127 6 âră 550 1/,

Gubs ris Oms Găuuxs:

30

uă :, mzozepty ăzb Asasuptov 16.
wă Erepov, "Iavobapiov 4.
312
178
Ex Ezepov, ză Tod ad215 1
z05 28.
652 1 . u& obs zob Khovztăpn

- 358 41

Ilipzow

149 2

- părdy

188 5
794, 3 s'au dat
358 4!/2
:
1,
[oileei

ard pet, Tzoti

652
1499

rob Ilayp. Ilsvozo».

Orz
1807 4

1966
92

1906

încă și cu alta din aceiași
lună 28.
cuai Clucerului Barbu
L
cual
nescu,

Păharnicului

Pe-

câtimea la 3615 liude, câte
baniţe.
4.
158 4 pentru scutelnici 317 câte

184

99

Bustyay pai Ep Tzohidzt sis par
“pati, Tati
asozenty 05 Apudun
1521 1
sn Mavohizn Vagpaţă.

1874

ză

la magazie, adecă:
cu o teşeherea de la Decembre 16.
cu alta; Tanuar 4.

194 3 şi sau istovit, trimeţând
şi teşecherelele la Vistierie.

Kp:0âp
1807 4 î) zoa5ens ci 3015 obyrowpa, zpbs
4 aăpres,
0: sobs crobzevizovs 817 ps 4.
4
158

250729 să neve

Cioroiu.

Oteteleşanu.

'0zszs)natăyov.

794 3 vai tozo5â0, Grehuzvot 47.
ci, szowantdss sis zi Inozepiay.

097051.

1874

Satul

1 3 Caecaleţul.
9
Zănoaga.
S 4 Puţurile.
pentru 24 scutelnici morţi
6
şi fugari, pentru cari şi
la zahereaua trecută din
Februar sa arătat VistieAa riei domneşti.

zf ad0zvztzi) Biozapim.

188 5
„794 3 Eprvay mzohmuăzt

317 scu-

988.
188 5 se scot, adecă:
197 6 pentru 550!/, liude, scăderea sumei a patra.

30
7b yopiov Îtovopci.
1 3 mă KRazadsrt..
9
1 Zavoaia.
S 4 ză Ilo5rGovpa.
ră 24 orovrehvizove zedr6
p.Evovs 744 (pewyâzobs, z=pi 0
pai sie Thy TEpLG0Y Cz/ep 39
md rby Gavpovâptoy Erpavys-

pn

în liude

telnici şi prisosul la 2 baniţi.

0vs vai mă pală pbs zăwrtes 2.
988
188 5 tezebzovrat, (zor:

pentru

adauge

19 2 încă se

9

roy ?L0byt0Y.

Il.

_

Străpt
ăzb

11 August.

Judeţul Dolj.
Suma, socotelii zaherelelor de grâu, orz,
lemne şi fân, şi încă şi a meiului, de la,
orânduielile anului trecut.

RaSmiz Ador.
za
= 2
Ilepiâmis rob Xoyapixou.05 zây îz:/eptâwy
ataptov, xptOaptov, Sbhwy za: spoptzpinv, Est
za. as0tov, md GpawGovyihaie rod dzipxoutvav 7p6vyob.
1789, Abyobsrov Il.
odă mâwrt, &paBobpiăda

1789,

Dolj.

4.

u
sau scos ale menzilurilor pentr
184 liude.
au râimas şi s'au dat
adecă:
1521 1 cu

o

şului Manolachi

ln magazii,

teşcherea

Farfară.

a Arma-

10
pă 2 Erspov rod
207 31/, Eu rod abro d
2 2
Er. rod 5 adrod.
9
Em rob adt05,.
s

12

10 cu un altul al lui.

207 3!/. tot al lui.

>

3 Ey Erspoy mod

IL

abtod,

2 2
9 .
12

abroi,

!/e

“1751
1/a
115 4
tot

115 4

Er. uă receptiv rod igmpuâvizov
Kwyoravztvyov.
7 3l/a ut Ey Erepov Er rob
abrod.
1874 — ai orofi0n, cre 6usvot
40, oi msoveptles es rijv BmorzXoprâpr păi

Fân căruţi
3615
317

3932
805 £6ez25062y, tot:
550 6 Eezeoubs ry
ds Gâuuae.
66 ză Kaznherte.
93 ză Tţovopâu.
31
Znvagra.
4l ză Tlobriovpr.

Movâobpuv

|
râs

- 94 zâvy psbyăroy oxovrehyizny vai =

teşehereaua is-

1874 — şi sa istorit, trimeţându-se şi teşcherelele la Vistierie.

3615 î &pawovpha 705 ?lovyiov.
oxovrshyluwy,

cu

pravnicului Constantin.
î 31/, cu un altul tot al lui.

play.

317 zâ

total lui.
total lui.
cu un altul al lui.

orânduiala lui Iunie,
ale scutelnieilor.

3932
805 s'au scos adecă
550 căderea liudelor
66
93
3l
41
24

sămii a patra

Cacaleţul.
Cioroiul.
Zănoaga.
Puţurile.
ale scutelnicilor fugari şi morţi.

zedapEwoy,

805

805

3127 Epetwvsy i) zocârms vă vi] rsohmuărt
sic mă uavati, 2£ ay 28607:

2244
:

azb ră popia 705 axâtimriov,
mod Eâwoay
2shyizobs.

vai

md

Grov-

166 4 ză Goa Ezoctotqozy dd zobs

ÎN
716

0x)a/opnăss mai, ptipvovrăs To
sis 7d wayali, mă Exhipuoozv ză
opta ră
Khovriapn wa
viza.
1 Exnp0q ză Aepfic-âyă, zpâs

3127 a rămas câtimea ca să se depuie în
magazie, din care s'a dat:
2244
din satele judeţului, care s'au
dat şi dela scutelnici.
166 4 câte s'au cosit de la salahori şi, ducându-le la ma-

gazie, au plătit satele Clucerului Ioniţă.
116

Ypoota 5 md cudte.
3127
Zoha duătta
3615 1) &puovydha rod Plovyinv, ză
3615 dobvravpr.
31 ză ry orovzavizoy

3127
Lemne căruţi
ci

805 tzzizzovza!, jrot: 550 ză zâv onovrsdviuoy dd ri 8nv
Găuuay.
66 md Ravase.
93 ză Tţop6.

3l 1) Zav6avaz.
41 ră Ilo5zGovpa.

1 s'a plătit lui Derviş-aga, câte
5 lei căruţa.

3615 orânduiala lui Iunie,

iarăşi

la 3615

liude.
_317 ale scutelnicilor.
3932
805 cad, adecă:

550 ale scutelnicilor de la a patra
66
93
3l
&l

samă.
Cacaleţul.
Cioroiul.
Zănoaga.
Puţurile.
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_____ 250auusvoy.

805

805
3127 Ewewyay vă âwdody

sis

7

uayali

2060:
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420
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Decembre
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1874 î mosiera

357

tar.

<&01.

516
243

la 3.397 liude
s'a. trimes la
-
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TpoTATsprvă,

20

din

4 se fac.

168 5 cade
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Orânduiala

2 câtimea orânduielii
după catastihul ce
Vistierie.

928

4 ivovrat,.

13 4

banii
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79 2 se adaugă încă pentru
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că 38maay,

sau
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Grâu
chile baniți.

Străpt
odă mâwrţ.

928

90,

lui Derviş-aga.

sic mă yopia,

505 2074)

la satele judeţului şi de
scutelnici.
plătit satele, câte un leu,
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C

p&vovy

rob 420 Amriov
GrabTshviH0os,
“popi, apos 29
90, mat 2526052
Aspâiis-ăţă.

magazie
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mulţămiţi.
Octombre

1789,

16.

A Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite
roabă sfioasă la porunci
Smaranda Ilungeri.

CCCXĂAVIIL.
C. Marele-Ban

către Nicolae-Vodă

Mavrogheni,

despre

felul

cum

pot

sc

18

distruge hoţii.
- “Tomdâzază uot Abdăvea,
-- To mpâs z0bs ebyzyeorăzovs ăp/0yăs
705 GTa)Ey Tpăpaa adBzvzrady cod "Yobs
ns stzov, 2 d mpoazărzouat vai 6 dobhos
ms vă zăp vatost pmovlăp sis ij Ttapa, 4.609 ai pu5702 dă peptzobs vhEzTaS
6z0d zspt pâpovnat 206 pal Esi vai metpătowy zobs azw0ds pă ris phsitis cv, EDwsvzozază po: Abliyia, ele să z£pi$ s0d ovmowpsazi o» zhEzeat 839 dzobovza!, sis ză uapă Gus up, să Thontăoz, Ba,
"Ohsos, Iliziozt pai da pipn meprzaz0dy
îm pă, 47 Twa m6â09 sis 2005 230
pa sti)
-105s, zads 05hst 2 proza
să tozpuiiizaov 305 Bzhsiod
Za ppm
505 săpa uâs îhz 28 cizsloy Gus ră
îm, săy 6x05 dp îs Tmăpas rpoINs:
25 ”Tios zoo ăzb Bowrovpiszt oi aazi-zbs
»A)fnyizae ză

Cina vai

în vouzta, vei gata

DIHazEE

4

Ţ5D705

ivoicat Din

Prea-înălţate Doamne al mieu,
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1 La d-tu Mart. V. Blancard, 1. c. pp. 415-6 (după Urechi).
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ca nişte credincioase raiale ale puternicului Devlet, spre săvârşirea oricării
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Am primit cu Tatarul şi prea-strălucita-Ți
(scrisoare) de la 15 Dechemvre, şi am lăudat
pe Sfântul Dumnezeu pentru "prea-scumpa
sănătate a Înălţimii Tale.
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Sâmbăta

trecută, cu

întoarcerea

lipea-

nului ce sa trimes de dumnealui Vistierul Greceanu către dumnealui Vistierul Văcărescu, am îndreptat o supusă
scrisoare a mea Înălţimii Voastre, şi,
neînvrednicindu-mă de prea-strălucitul răspuns al “Tău, bănuiese (deşi e cas de
nesupunere și primejdios a îndrăzni cineva până acolo încât să oprească un
plic

domnesc),

că

s'a

oprit; care

era

de rugăminte ca să-mi dea rugăciunea
domnească, împreună şi cu voia Înălţimii “Pale, să 'merg cu: fratele: mieu la
Arvanitochori. Căci

e de

nesuferit

strâm-

- toarea, lipsei, marea scumpete şi greu“tatea iernii, Şi mai ales după plecarea
e .cu neputinţă,
prea-înălţatului .Paşi

“Doamne, să . mai

stăm

aice, de răul lo-

cuitorilor: abia Înălţimea sa îi îmblânzeşte de la relele lor, dar nu să-i împiedece cu totul de la faptele lor rele;
iar pe agale nu-i ascultă de loc. De unde
urmează că sântem totdeauna în primejdie.
Pentru care rog pe Înălţimea 'Ta să ne
învrednicim, întâiu prin rugăciunea Ta şi
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Țerii-Româ-

Ipsilanti, Domnul

Prea-în ălţate şi prea-binevoitorule
Domn,

“ La, Înălţimea

'Ta de

179%,

16 Februar.

mie

Dumnezeu pă-

zită mă închin umil, sărutând pașii preastrălucitelor Tale picioare,
rugându-mă
necontenit de Mântuitorul nostru făcut om
ca să ocroteaseă şi să păzească pe Înălțimea 'Ta fără boală, cu voie bună, sănătos, întru mulţi ani şi mai presus de orice
întâmplare nenorocită, în nezguduită rămânere şi întărire pe strălucitul şi dommescul Tău Scaun până la bitrâneţa cea
mai adâncă. Pornind pe cei de faţă pentru
afacerile pe care le arătăm în cele de mai
jos Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu,
m'am lipsit şi în deosebi eu, robul Tău,
ca, închinându-mă până la pământ, să mă
bucur şi eu cu supunere împreună
cu
Înălţimea Ta, ca să treacă sorocul Sfântului Post de patruzeci de zile cu evlavie
şi

în chip

lui Dumnezeu, în cea mai

plăcut

înaltă sănătate, bucurie şi fericire şi să
Te învrednicească Acel care a suferit şi
a înviat, Mântuitorul nostru, a serba şi
pătimile lui cele grozare şi sfinte şi Învierea Lui de trei zile, strălucit şi domneşte, cum

şi

doreşte

pofteşte

Înălţimea

Ta,şi o cerem noi, credincioşii robi ai Tiăi,
de la Dumnezeu.

cera de rădit,

o

Iar,

dacă am

vei

afla

avut

alt

Înălţimea Ta

din supusa mea [scrisoare] aici închisă. Și
anii Tăi prea-străluciţi fie de la Dumne-

zeu foarte mulţi, siinătoşi şi foarte fericiţi.
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os
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1197,
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AL Înălţimii

(3).

16.

“Pale de Dumnezeu păzite
simplu rob.
Alexandru Manu (?).

Şi eu, roaba Ta, smerit mă închin Înălţimii
Tale şi sărut prea-strălucita-Ți dreaptă.

Rai 3 Godin îns razevs mpoozbwi 7
“Yuos cms mai dozăbezat Ti zavSrhauzpov
îstuăy ms. Meyăhny papăv pă EzpoS&ynosy
Adbsyen uov, ză Ezhauzpov tÂt6/stpâv 7as:
e5âtazoz rdy Kbpi6y ov, pavdăvmyrac Tv

Mare bucurie mi-a căşunat, Doamne al
mieu, strălueita-Ţi scrisoare de mâna Ta:

au slăvit pe Domnul mieu, aflând de
prea-strălueita, mult prea-dorita mie să-

zovărdauzzpoy, sdazatotărry uot Byrstay Tns*
Oz Zsa vai tă râvy Ezhăpzpuy 2ATprA 6
ms e5yâv ai Îi 805 cms brtaiv. Ad05yra .

nătate a Ta; cu mila lui Dumnezeu şi
prin strălucitele Tale rugăciuni părintești,

4.04, ed/aptotobus, vai uă 050 pâlc 6hSzuw

zâs pă 2vOouărs, sis mb 6zotov Găy Gwptao zzhstoș, pă mă vă htebpo z500y ăyz£los pă ăyază. “O Kbptos mov vă ri Yapitn
Geo &apa Dpisia ai “papă pai 730Xb/p6wt0v
orzptoaty wsză ris Exhauzporărns Kvpiae,

dpi !

şi eu, roaba

Ta,

sânt

sănătoasă,

Doamne

“al mieu, mulțămesc, și. în două rânduri
văd cum' Îţi aduci aminte de mine, de care
vu mă îndoiese de loc, ca una ce ştiu cât:
de fără vrednicia: miea mă iubeşti. Domnul mieu să-i dea viaţă în sănătate
înaltă şi bucurie şi întărire de mulţi ani
cu prea-strălucita Doamnă, amin! .
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Afacerea Chiliei, prea-înălţate Doamne

al mieu, ca să se îndrepte cum a ajuns,
au urmat multe, căci şi prea-slăritul
Celebi-efendi al. nostru se gândia ca, ţi„mându-se o parte cu Moldova, Înălţimea
Ta trebuie să 'Te bucuri foarte şi să-i ţii
deosebită recunoștință Slăvirii Sale. Robul
Tău, văzând şi aceia că din toate 'rugăciunile sale şi osebitele îmbrăţişărice am

făcut către

Slăvirea

îndrept nici. cea

mai

Sa,

n'am

să nu rămâi cu totul netulburat Înălţimea
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havalea,

cum

o cerea Inăl-

ţimea Ta, mai ales că începuse

a

se pi-

raportul

mieu

şi pentru însemnările ce le-am cuprins în
cerere, şi, pe urmă, pentru că a, văzut
neorânduiala Porții, am orânduit preastrălucitului-Aga-efendi

al nostru,

şi Dum-

nezeu Sfântul să-i dea mulţi ani Strălucirii Sale, şi, cu toate că avea şi Strălucirea
Sa idei osebite, l-am lămurit, şi cu socoteală
a adus la treapta lui Celebi-efendi ca să
vorbească mai osehit cu robul Tău, şi,

vayaalos ppeătszar dă md Noi vă vă tpu-

arătând ca [în] toată socoteala ce neapărat
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Tău, pentru partea 'Ţerii-Româneşti, eu,
robul Tâu, răspunzând că nu sânt vrednic a-mi arăta părerea, nici nu trebuie
să mă întrebe, ci ce voia să poruncească,
„beiul e gata să puie în practică porunca,

&il

Ta, iar slujba mea de la beiu e numai
să rog mai osebit mila şi nobleţa Lui,
pentru care se roagăși nădăjduieşte binefacere de la Tine, şi nu de la alteinera,
după făgăduita bunătate pe care însuşi
milostiv a (7) făcut-o către beiu după voia
dumitale“, mi-a răspuns că, pentru făgă-
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am

să fie cum

care

n'am

să se lămu-

pentruun copil deisprară, Alecu, să i se

Erarăy

vă doyagiaodody ab a "Orzoâplov, vai vă
3w0ody ză BeBovhsoutvz, îzs:6h vai md Ti
z0m0dv 26 3t5dwv zapatziodn, vai 38y Tu
zopsi vă vartpompâion. Eizov 6 Gobh6s Tis
vă mă Boa, za But siuat GEfatos Gr 7
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dau,

rească, acum câteva zile, şi-a schimbat
apoi gândul, şi Banul aproape şi-a pierdut
nădejdea, iar prea-slăvitul Raşid-Efendi al
nostru nădăjduieşte iarăși a o îndrepta,
şi astfel stă lucrul.
Prea-strălucitul, prea-iubitul Tău beizadea mi-a spus să-i scriu Înălţimii
Pale că se roagă pentru Căminarul ce-l
are la slujba sa ca pe un chehaiă, şi

“O îxdauzpinztos, pihraTăs ras mepiladăs
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svolty

şi aşa

să-i

avut ce mai spune decât să-i mulțămese
şi să-i spun că-Ţi voiu serie Înălţimii
Tale pentru mila lui.
Afacerea, terzimanlâcului Banului a rămas deocamdată neisprăvită, de oare ce
efendi al
prea-înălțatul Capudan-Paşa,

păsa ză “Ys rs Th îvayărt Tov,
“IL 6m60sats rod zeprliuzvhtziov 705 Ilăvov
Euerys vază md maphy ăyavepymros, Eastâi

ce aveam

vrut a face partea, „dar văd că n'a ieşit
bine; deci roiu face aşa ca să cadă la
voi o treime, ca să cunoaşteţi mila mea“.
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cinzeci, cari

să se

lei pe lună,
socoată

de

la l-iu Octombre, şi să dea cele .servite,
căci şi din mulţimea cheltuielilor s'a zăpăcit, şi nu poate să ajungă. Am spus cu,
robul Tău, să dea şi că sânt sigur că
Înălţimea Ta o va primi cu plăcere şi nu
se va supăra, dar na i-a plăcut Strălueirii
Sale, spunând că, dacă nu vine răspunsul
Înălţimii Tale, nu o primeşte; şi ce va
fi porunca Ta domnească.
Aziz-efendi a cumpărat cu cinzeci de
pungi chioşcul de la Achindi-Pași al lui
Raiă-Al-efendi, care, cum a spus-o odată
şi de două ori Banului, mi-a spus că tre-

buie so seriem Înălţimii Tale ca să-i trimeţi vre-o sumă potrivită,
şi cu, robul Tăwcăe de

gulă

aceasta,

şi de sigur

şi am spus
scris în re-

ar fi fost în

regulă. de n'ar fi cunoscute altele; dar, la
sorocul la care sânt acelea, ce foloseşte
a se gândi cineva la altele (2); din acelea
însă se cuvine cât de puţin, şi porunca

fa [să fie] ai se trimete
întâiul. Și, dacă Banul Îţi

jumătate cu
serie despre
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mine, robul Tău, şi ce vom judeca bun
amândoi s'o facem.
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din cunoscuta sumă a Măriei Sale pentru...,
pe vremea Ramazanului să se dea o parte,
măcar o treime; acea cinstită voinţă să
spuie să Te gândeşti, căci ştii că nu se
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faci bunătate

totuşi să se facă

și

în aceasta bunătatea cu putință, şi va rămânea îndatorit.
Aziz-efendi
supraveghiază şi poartă
grijă de planul bun pentru binaua ce se
va clădi cu Dumnezen Sfântul la Curaceșm?, la arhitectul Mină. Abia mi-a adus
Comnen o socoteală, care nu mi-a plăcut,
şi i-am dat veste să facă alta.
Preasfinţitul de Larisa, care se închină
Înălţimii Tale, mi-a trimes câtera tini-
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Sa

se roagă Înălţimea Sa, ştiindu-l om al
Slăvirii Tale, să-l aibi în grijă şi să-l
ajuţi la nevoile lui întâmplătoare, şi,
dacă vrea să aducă înaintea Înălţimii
Tale ca să trimeată 0 câtime de bani
prin Înălţimea Ta aici în Constantinopol
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trimet
acum cu cele de faţă o tinichea de probă
Înălţimii Tale, şi, dacă-Ți va părea plăcut,
porunceşte-mi să-Ţi trimet şi altul.

Mi-a dat azi şi

prea-strălueitul

prea-

iubitul “Tău beizadeă o bocceă de tutun de
Corfu, bun, din care numai pe două boccele am putut pune mâna de la nonl
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rămas cu al doilea călăraş.
“Prea-slăvitul Aziz-efendi mi-a poruncit
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pusox, ri

Euewys pă Gov pxhapăomy.
“O ăvotâzaros "Afiţ-â0âvâns Wă Ezpiorass

vovy 4ahă, 5z05

R
O

0
“

î

>=<

"ud

zăv ozstim Gtă mb p0văpL Tob 257
&zăsss ua, vă mpoorâtn Guns vă ză

=

câ “Toz ans dt ri zopatasi vă

vă pă

2hb-

vă sivat zaozptr5, pal 05s:

spele

D074 p3w03.
“O Msopăzqs, pă ză: vă Ex "părbtuov z05p-

»

.

7

a

.

-

659
x
Ta
vă
43

.

t
Către prea-slăvitul Rustem-Aga aştep
acum
până
ce
de
raportul “Tău, şi nu ştiu
ul
nu s'a trimes;'care, isprăvind conac
întră
zile
său şi porindu-l, şi peste câteva
lucruri
în el, se cuvine să-i aducem certa
aflu.
de împodobire, la a căror alegere mă
A podit şi prea-înălțatul nostru panou
tron conacul lui şi a clădit şi un
atoţi
şi
gata,
e
chioşe, care aproape
nedupă
şi
ri,
due în dar deosebite lucru
voie se cade ca şi robii Tăi să aducem
lueruri de împoilobit până la cinci, şase
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Nica cerut şi Aziz-efendi pentru conacul

său un aviză!, două policandre şi o păreche
de oglinzi.
Izet-beg-efendi mi-a dat o bocceă de
tabae de Corfi ca foarte bun, pentru a-l
trimete Înălţimii Tale, care, de şi nu sa
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Am potrivit un plan. Doamne al micu,
foarte bun pentru binaua ce e a se face
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Doamna
neşti, cu urări,

1797,
18 Februar.
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Smaranda către
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0soppobpnzov adrîs “Temhâenea pnTpt=
ms ad wapăiag dozaGous7), 7 vogă
Ezs0y Opal,

“r “Ily Omphărro, mb Gatoy 2y ă4porăry
Dysia vai duzei sămuepia, usră parzpoCotac vai Enrsbteus zăvzuy ză Brhâua 7poy
abrij waradouloy. Msră zi dpiâij Epsvyay
Tis cizsp zi Zdo sbzratotăzns pot Eu
zpob Oyteiac cms, 8ăv Eheta vă zi âxdomotion Or voi îpoie Xăput Oi, bpaivoţusy.
Tă 68 Ezhauzpa En râs “Yumhiraros te
eioay 0s60sy dap.zpă zi edăaiy.ova.

awât'o, Psvfpovapiov tm.
Tis

“Yimăsrnrâe

ns

Pentru

Înălţimea

Domnul

Ta

de

zită din inimă ca 0
din suflet mă rog.

Țerii-Româ-

Dumnezeu pă-

mamă

sărutând-o,

+ Pe: care să te păzească Dumnezeu
cea mai înaltă sănătate şi necurmată
ricire, în viaţă lungă şi cu căpătarea

turor celor strălucite . dorite. ie.

în
fetu-

După

cercetarea de aproape a strălucitei 'Tale
sănătăţi foarte dorită mie mai presus de orice
alta, nam lipsit a-Ţi arăta că şi noi cu
harul lui Dumnezeu sântem sănătoşi. ar anii
străluciți ai Înălţimii Tale fie de la Dumnezeu străluciți. și fericiţi.
1797, Februar 18.

A Înălţimii Tale.
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Mamă:

Smaranda

Și iar, Doamne al mieu, din inimă de
mamă Te sărut, şi Domnul mieu şi Dumnezeul mieu și Doamna mea .născătoarea,
de! Dumnezeu să 'Te bucure, la toate, amin,
amin, şi mă rog pentru Tine din suflet
la, toate.

CCCL.
Doamna Smaranda

1797,

către nora ei, Doamna

18 Februar. Terii-Româneşti, cu urări.
»
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lui Alexandru Ipsilanti, Domnul

Sărutând din inimă ca o mamă pe Strălucirea “Ta prea-cucernică, din inimă
mă rog pentru Tine.
“+ Pe care să Te păzească şi ocrotească
Domnul nostru în cea mai înaltă sănătate
şi neschimbată fericire, întru mulți ani şi cu
căpătarea tuturor acelor strălucit dorite ale

Tale. După cercetarea de aproape a sănătăţii Tale strălucite prea-dorită mie peste
orice alta n'am lipsit să-Ţi arăt căşi noi
toți slavă Domnului sântem sănătoși. lar
anii 'Tăi străluciți fie luminaţi și fericiţi.
1797, Februar 18.
A Strălueirii “Tale.
Și iar din suflet şi din inimă sărut pe
Strălucirea Ta şi dorese ca mamă a primi

a
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g=[e] uov.
Mera

plăcute serisori şi Strălucite şi să le luaţi,
amin, amin, şi iar amin, Doamne al
mieu,
Mama:

Xwapayâal.

Smaranda.
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despre ştiri din Europa apuseană şi afaceri curente ale Domniei.
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“- Rugându-mă de atot puternicul Dumnezeu să “Te păzească şi oerotească fără
boli, bucuroasă, sănătos, întru mulţi ani şi
mai presus de toată întâmplarea protivpică, Plecând cel de faţă, nu lipsesc prin
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1 Pe foaia din dos a precedentei.
2 Curtea.

1797,

18 Februar.

cea de faţă a mea supusă să corcetez cele

Domnului

şi prin prea-strălucitele 'Tale

rugăciuni părinteşti şi noi sântem “sănătoşi. Cu câteva zile înainte prin înaltă

poruncă a prea-înălțatului efendi al nostru
am dat o scrisoare către Înălţimea 'Ta
unui Bagdadli Ibrahim-aga. De oare ce
şi cu grabă mare am scris acea scrisoare
şi aproape în picioare, n'am putut liumuri
luerurile. Acel om acum câteva zile venise aici din Nicopol cu nişte rapoarte
aspre despre ştiutele lucruri; afară de
rapoartele ce a adus, a dat şi un raport
din gură despre lucrurile de faţă şi cele
ce se aşteaptă a urma, şi cu ale lor răspunsuri s'a înapoiat, cum vei afla Înălţimea Ta chiar de la el.
Aşteptăm cu cea mai nare nerăbdare
călăraşul Tău

cele din Italia.

ca să aflăm

Cu curierul din Bosnia al Spaniei am primit relația unci grozave ciocniri între
Francesi şi Germani, în care s'a pierdut
mai toată oastea austriacă: numai douăzeci
şi trei de mii

zeci de

au rămas

tunuri.

Spun

prisonieri

că până

luat şi Mantova.

“Primesul Prusiei mi-a
său era bolnav și că acum
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și șai-

acum
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Rog pe prea-înălţatul Alexandru-Vodă
(Callimachi) să nu-l lase.

„Şi

anii

Tăi

prea-străluciţi

îjzopă

de la

ajutătoare în viaţă.
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Constantin Ipsilanti. .

z6rtay

vă zeptypâtu
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Dumnezeu foarte mulţi, sănătoşi şi preafericiți, iar părinteştile-Ţi rugăciuni mie

Al Înălţimii Tale fiu şi rob

Koppia ăzb my zoMă pivow thzilo vă by
zeysylioy, Ay

Înăl-

lui Dumnezeu Sfântul care, ne-a păzit ca
lumina ochiului de atâtea și atâtea atacuri
ale lor, şi a scăpat şi Devletul de răutatea lor.
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pe ei înşii s'au vătămat. Fie slăvit numele
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țimea Ta câte urmaseră mai . înainte
pentru acest berat. Ce au câştigat? Numai
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. Trimet Înălţimii Tale o bocceă, de tutun de Corfi foarte fin; nădăjduiese să-Ţi
placă. Nu-ţi pot. descrie -ce rău se face
aici pentru acel tutun de Corfă: toţi vreau
din cel fin, şi nu se află.
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Safta Ipsilanti către
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starea familiei.
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1 Aceste două rânduri autografe.

Mă

al Țerii-Româneşti,.

despre

închin cu supunere Înălţimii 'Tale
prea-evlavioase şi de Dumnezeu păzite,
sărutând prea-strălucita-Ți dreaptă,

“+ Pe care să mi-o şi păzească,

prive-

ghind-o, cel din morţi înviat Domnul
nostru Isus Hristos fără boli, bucuroasă,
sănătoasă, întru mulți ani şi mai presus
de toate şi de tot felul peripeţiei, întru
mulţi ani şi cu căpătarea tuturor celor

strălucite bunuri ale Tale. Am luat preastrălucita şi închinata-Ţi scrisoare, m'am
bucurat peste măsură de sănătatea-Ți de
Dumnezeu păzită şi prea-scumpă mie. Am
văzut și câte părinteşte îmi doreşti în
ea, pentru care şi foarte mulțămese Înăl-

ţimii Tale. N'a lipsit roaba Ta să se bucure cu ine

viață

pentru

aducătoarea,

prea-venerata

Înviere

a

şi de

Domnului

nostru şi cu călăraşul de'naintea acestuia,
şi acum, făcând același lucru, mă rog de

47

Dumnezeu din cer să învredniceaseă pe
Înălţimea 'Ta de Dumnezeu păzită aserbători strălucit şi slăvit Sfânta Înviere întru
prea-mulţi ani, cn nezguduită întărire pe
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Scaunul 'Tău prea-strălucit şi domnesc, cum

dorim; ai cărui ani fie de la Dumnezeu preanumeroşi, foarte mulțămiţi şi foarte fericiţi.
1797, April 11.
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A Înălţimii Tale de

“Vwnhsrnrâs

"Î mazswi

Gobhn,

Doamne al micu prea-mărit, sărut pieioruşul Tău şi mânuţa Ta şi rog să mă
iertaţi, că, pentru ca să nu Le supăr,
Doamne al mieu, nu-i scriu des, de și
că totdeauna sărut picioruşul Tău, în scrimulţămesc,
sorile Doamnei mele, şi-Ți
Doamne al mieu, pentru poliţa ce-mi trimeţi: Dumnezeu Sfântul să-Ţi dea viaţă,
sănătate şi întărire pe mulţi ani şi să Le
păzească pretutindeni ca lumina ochiului.
Doamne al micu, Alecu sărută picioruşul
Țău şi se roagă să nu-l uiţi, şi toți prea-

Avpbevzq pov psyahozpezeorars pod 20
ro mO6Xpt 026 VAL TO "/SpI4N GA 70 =
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018 86 TA ȚPINATA TIS PAPIAG BOD, Pa 078
ev/apioro, Avr6zyzn pob, ua ay „zohnrta
wzov us Grete m aymos Qsos va 025 pa
Za FONT/PONY

păzite

Safia Ipsilanti.

Sonora “Yva.

pron Guosty YA

Dumnezeu

supusa roabă.
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cas maparzho, Avzbavrn ov, za îm Toy
“cy.8pov poo Mnyadaza va un zov 68/aG3ss.

iubiții TTăi copii Îţi sărută picioruşul.

Doamne al micu,Te rog pentru fraţii
miei să nu-i uiţi, să-mi ierţi cusururile, și
rog, Doamne al mieu, ca totdeauna, să-i
mustri pentru cusururile lor, şi iarăşi Te
rog Doamne al mieu de măruntaiele Tale

rog şi pentru ginerele mieu Mihalachi, să
nu-l uiţi.

(Pe plic:) Prea-înălţatului şi prea-cucer-

(Pe plic:) Tg bymorăze val ebosfsorăzep
Aden vai “Ils mins Obyvobhaylac
zoptop ot opt Plozrg "Aesivâpy "lovvov “Tomaăvzn Boeâ6âz, zpoczomrâs.
(Vo: Pecete cu ceară roşie, cu seuturile
ambelor ţeri.)

nicului Domn şi stăpân al toată Ungrovlahia, domnul mieu domn lo Alexandru

loan Ipsilanti Voevod, cu închinăciune.

CCCLMII.
Alexandru

Manu

către Alexandru-Vodă

Ipsilanti, Domnul

despre datoriile faţă de Turci, hrăpirile predecesorului, legăturile
şi Turcii de la Dunăre.
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Ţerii-Românești,

cu Pasvantoglu

Prea-înălţate și prea-binevoitorule mieu
Domn,

+ Înălţimii

“Tale de

Dumnezeu

păzite

cu supunere mă închin, sărutând cu smerenie paşii prea-strălvcitelor Tale picioare,
rugându-mă neîncetat de cel din morţi înviat Mântuitorul nostru ca să apere şi să

1797,
13 April.
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la bătrâneţă prea-adâncă. Scrisoarea
mie în deosebi prea-strălucită de la
Mart am primit-o cu cât mai multă
curie şi închinare, din care aflând de
mie prea-dorita, prea-slărita sănătate a

05 znpovopndsis ri eburaorărny pot za=
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'Ta fără boli,

prin a. cărui

Domnul

nemărginită

'Ta
25
bucea
Ta,

care Te ţine,
milă,

și

prin

rugăciuni,. și noi toţi

sântem în bună sănătate.
Am primit şi poliţa celor cinsprezece
mii de lei, din cari orânduieşti opt mii
pentru cheltuielile robului “Tău, întorărăşindu-i şi cu prea-străluritele-Ti domneşti
rugăciuni, prin care, nesfârşit făcând urări
Înălţimii. Tale -păzite de Dumnezeu, nu
lipsese să-Ţi dau supusele mie mulțămiri,
rugând

pe

prea-bunul

Dumnezeu

să - ţie

pe Înălţimea Ta de Dumnezeu
: păzită în
cea. mai înaltă sănătate și -nezguduită
rămânere, așa “că --în - foarte mulţi ani
să primesc astfel de domneşti mile şi
milostiviri;
iar cele şapte mii de lei,
cusururile poliţei, se vor împărţi cum vor
veni. în părţile unde poruncești Înălțimea Ta, precum şi ai lui Serghie, care
de bucurie s'a rugat cu lacrimi.
„După plecarez şi a 'Tatarului de la 4
ale lunii, după ce am dat scrisorile Tale
atât prea-înălțatului nostru efendi, cât şi

celorlalţi dintre domnii noştri, împreună
cu ale dumisale Banului, 'la ceasurile nouă
a chemat Măria Sa numai pe robul Tău,
şi, plecând îndată la odihna Sa, apoi de
multe laude și cinstiri peste vrednicie şi
uneltirile celor de mai înainte neruşinaţi
pentru trecerea și . mulțămirea împărătească a Înălţimii Tale, m'a întrebat dacă
am ceva în deosebi să-i aduce din partea
Înilţimii Tale, și am răspuns că deocamdată n'am nimic osebit decât cele ce acum

câteva zile am scris pentru slava locului,
pe care în scurt le adusesem
Măriei
Sale, şi, făcându-i mai amănunţita descriere-a lor şi a felului prost şi năvălitor
al

înaintaşilor,

- din

care

sa

căşunat

aproape desăvârşita ruină a Țării şi aceasta
lipsă de rânduială, pentru care rabdă
Înălţimea Ta mare greutate, şi arătând
cum
necontenit Te lupţi spre a găsi
Înălţimea Ta chipuri pentru mângâierea
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cu acestea, Pentru care s'a impresionat
Înălţimea Ta şi sa rugat pentru tine
din inimă. Apoi m'a întrebat şi pentru Pazran-zală, şi, răspunzând robul
Tău câte sânt cunoscute Înălţimii Tale,
a hotărît ca Puterea Sal, precum
şi
Măria Sa, să nu dea voie spre a se
face mişcare împotriva Cinstei Sale şi
împotriva Vidinului, cum vei afla din
ordinul ce se trimete acum Înălțimii Tale,
pe care a orâniuit să-l pornim fără ză“Apoi m'a întrebat dacă sântem
bavă.
mulţămiţi de dumnealui Banul, şi, răspunzâni robul “Tău că sântem foarte mulțămiţi, a orânduit că şi Măria Sa până
acum ma luat nimic afară de voinţi și
credinţă, dar că totdeauna îl ţine. supt
ochi şi-l păzeşte bine. La urmă mi-a poruncit să-Ți scriu rugăciuni şi urări de
mulţi ani, şi că are orice fel de bună
voinţă oricând Măria Sa la toate cererile 'Tale.

Cu Ismail-aga, omul prea-ciustitului
Pazvan-zadei Osman-aga, pentru că mă
împrietenisem mult eu, robul Tău, de
oare ce mă înţelesese că mă port eu

înaltă emoție de suflet şi la. porunca Înăl-

țimii Sale, cu aplecarea datorită şi slujbă
către Devlet şi făcându-l... la noimele
poruncii împărăteşti ce cuprinde, şi la
hotărîrea și ordinul Devletului, și, cu
toate că ieşirea de la Adrianopol a preaînălţatului Ilachi-Pașa și a lui OsmanPaşa din Nicopol contra dagliilor şi a
că va arluce bănuială

bandiţilor

se socoate

pecetluite

fără scris de-asupra,

lui Osman-aga, totuşi serie acel Ismailaga această scrisoare de înştiinţare şi vădire a prieteniei dintre noi, care, ca fiind
cu totul de nevoie, îndată se ra trimete
şi Înălţimii Tale cu om anume, şi pe
lângă aceasta două cutii in mușamale şi
care, cum

mi s'a spus, cuprind foiţe aurite, şi sânt
şi acelea ale lui Osman-aga, şi să se trimeată și acelea împreună cu serisorile celui
ce s'a spus, către Cinstea Sa.
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poliţile de către

prea-slăvitul

tefterdar-

efendi pentru recolta nouă, care iarăşi prin
robii Lăi, ca şi mai înainte, se vor tri-

mete

Înălţimii 'Tale, și n'am lipsit a da

veste despre aceasta Înălţimii Tale, și
banii îi va, lua Slăvirea Sa prin ce area

lua din

banii

giaigelei,

iar

alţii se vor

depune la Vistieria împărătească.
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De oare ce a venit și vremea aprovisionării (?) Hotimului şi Benderului, vei
afla că peste puţine zile ni se vor cere

Maăvas (3),

„Iată o

scrisoare de răspuns

a prea-iu-:

bitului “Tău Derviş-efenâi, cu care am fost
prieten de aproape; însă pretinde zahereă.

Hafiz-Ali-aga a ajunsa ni fi rea plagă.
Dând robul Tău pentru cheresteaua ce o
cerea, răspunsul Înălţimii Tale, nu i-a
plăcut, şi-mi cere neapărat să-i-o cumpăr
şi să i-o dau aici, seriind şi cu mare silă
prin teșcherele una după alta, spuind că:
aceasta, e făgăduiala ce i-ai dat-o Înălşimea, Ta pe cinste, şi-a început clădirea,
întemeindu-se pe acea făgăduiali a Înilţimii Tale, şi acuma să audă că încă nu
sa tăiat, şi dacă se va găsi, şi altele ca
acestea, nu vrea, să, le ştie, nici să le audă,
numai

să-i arăt partea

unde

să

trimeată

să le iea, căci şi Înălţimea Ta încă i-ai:
spus că ori de aici ori de acolo i-o potriveşte

şi

să

nu-și

facă

grijă;

ci costă

întru aceasta şi destulă ruină şi nu ştiu
cum o să se facă şi să se economisească.
ŞI prea-străluciţii Tăi ani fie de la Dumnezeu foarte mulţi, sănătoşi şi cu totul
fericiți.
1797, April 13.
Al Înălţiraii Tale de Dumnezeu păzite
supus rob.
Alezandru Janu (?).

CCCLIV.
1799.

Același (2) către un corespondent din ţară, despre ataceri.
2) rare
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care te rog să o dai

în mâna lui Grigo-

rachi Peristeri ca să mi-o aducă. De oare
ce însă mi-ai seris că în chiar acea Miercure trebuie să aştept chiatipul vacufului,
de şi aveam nevoie să merg la Curi-Ceşm:,

4831

m'am mers. Având însă nevoie de bani,
sânt silit să mulțămese şi pentru cei şase
sute de lei spre liberarea mea; pentru care
te rog pe dumneata, dându-i acelui Grigorachi, să faci bunătate să se anuleze
numele d'intăiu și să treacă la altul
care-l va voi muşteriul, şi, din toată
această afacere judecând strâmtoarea mea
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cât mai

care,

Dumitru,
le

demână,

gândi

vei

că

îndoiesc

trimeată

se

bânda

vei

do-
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le

da

tot

aceluia.
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Prea-iubita mea se închină
prea-iubitelor cocoane.

rs

.

Ebyevaias
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al dumitale.
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Contract pentru lucrările la palatul din Curu-Ceşme al lui Constantin- Vodă Jpsilanti.
Învoială pentru clădirea Curţii
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1799.

domneşti.
+ Prin cea de faţă cu marturi scrisoare
“a mea eu, cel mai jos iscălit, arăt că
pentru casa din Curi-Ceşină a prea-înălțatului Domn al Moldovei, domnul domn
Constantin Ipsilanti Voevod (care, clădită din temelii pe vremuri de Minasicalfa şi devenită [cu] zăbrele, după ce
a fost învelit cu ţigle (?) şi cărămizi,
a rămas neisprăvită din împrejurări), de

oare

ce au voit acum prea-nobilii boieri

capuchehaiele ale Înălţimii Sale, boierul
Alexandru
dumnealui
Logofăt
Marele
Manu şi boierul Mare Postelnie dumnealui Iancu Carageă, orânduiţi vechili
pentru aceasta ca din partea Înălţimii

Sale, ca să se schimbe în parte planul acelei binale pentru partea ce pri-

veşte spre grădină şi prin urmare să
se schimbe din loe în unele părţi şi
temeliile, pentru cufundarea lemnăriei şi
mişcarea temeliilor înseşi şi stricarea binalei acelei părţi, după cel din nou făcut şi pecetluit plan, m'am mulţămit,
întrebuințând iarăşi însăşi lemnăria, să-mi
dea dumnealor imaterial (?) pentru... lei,

fără să pretind
aceasta;

pentru

mai
ca

mult

un singur ban

tocmese

să

pe

însă

în-

urmă toată clădirea după plan mam
ţeles

cu

dumnealor,

și

am

luat

lucrul:
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tăiat .., lei cotul
pune

scrise. în

hul

deosebit

sânt

dat

în

în

mânile

practică

catasti-

dumnealor,

cuprinzând cele pentru schimbarea şi desăvârşirea acelei .binale, aşa că, dacă se
va dovedi că şi la felurile. cele de ne-

voie ce rămân 'ale lemnăriei și la toate
celelalte, până la isprăvirea ei, nu păzese neschimbate făgăduielile mele după
catastihul de mai sus, atunci să fiu dator
a loa mai puţin de cât învoiala,- noastră,
adecă... lei cotul,
, luând eu din -acei
bani întâiul câştiu îîncă după, puţine zile
de la dumnealor, și, al doilea, de când
va. înainta zidăria - și tencuiala, şi, al
treilea, când cu Dumnezeu se va sfârşi,

făgăduiese, începând din

prima

zi a

lui

August neapărat până la căpătul lui Noiemvre s'o isprăvese şi să li dau cheile
dumnealor.

Şi, de oare ce, după socoteala și prețuirea mea a tuturor lucrurilor ce au a
se face cu binaua după catastih, s'a făcut între noi și această învoială, cu deplina mea mulţămire, ca, ori câștig ori
pagubă (care să nu fie!) mi-ar urma,

amândouă de o potrivă

mă privese

pe

mine cu totul, fări ca dumnealor ca
vechili să se împărtăşească, sau preaînălţatul Domn, ca, “stăpân al casei, şi

fără să mai pot eu supt

cuvânt

de pa-

gubă să cer ceva mai mult decât preţul învoielii,
sau de la, dumnealor sau de
la prea-înălţatul : Domn, de aceia, după
„ fericitul sfârşit al socotelii exacte ce se

va face la acea
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obiceiu se

vor socoti în loe de unul şi scoţându-se
cei de la ziduri și fereşti), de când voiu

lua și banii rămaşi deplin după învoiala
noastră, atunci să fin dator a da cu
grabă chitanța
mea,
făcând învoială
pentru isprava

astfel, pentru
ranţa

celor

întărind
şi pecete,
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le
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am
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CCCLVI.
' Scrisoare a unui Constantinopolitan către un chir Manolachi, pentru afacerea unui Mastromanoli Tziotul şi unui Andrei Pelaphantes, care a plecat în Cri„meia: beizadeaua dragomanul, foarte ocupat, n'a dus afacerea la capăt, — cu pomenirea „răposatului Hangeri“.
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Kalliarchi, către un boier, despre oglinda ce

* Corespondentul lui Grigore
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* Scrisoare a aceluiaşi către fratele Marelui 'Vistier al Moldovei,
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vre-o ceartă); cari, după ce au fost câteva
zile la mine, pe urmă toţi au fagit în
Țara-Românească, la sora mea măritată
acolo. Ci i-am scris îndată pentru aceasta,
şi nici că mi-a .răspuns; pentru care am
adus afacerea înaintea celui ce domnia
atunci, prea-cucernicul Domn, răposatul
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ei; ci ca, nemulţămită, cum
numai
seris, dându-mi toată puterea asupra
unei

singure moşii,
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ca

fiu

al

mamei

mele,

am

orice

voie asupra lucrurilor ci“. Şi astfel, îndată,
fâră să am vre-o ştire, a vândut o moşie
pe care mama mea mi-o dăduse mie, Boşcătenii, şi. căutând mai ales şi judecată,
silind pe răposatul mieu soţ, au ieşit la,

Divanul celui ce domnii atunci, prea-stră-

Jucitul şi prea-inălţatul Domn
şi, fără ca cu să dau

soţului

Mihai-V odă,
mieu

vre-o

sechilemea pentru această afacere, venind
ln judecată, a fost judecat. Și, chemându-l
din nou acela şi (nu ştiu cum) judecându-se
atunci, am rămas de atunci, şi lipsită de
averea mea părintească, şi de dreapta moşie
ce mi sa dat. lar după trecerea celor
treizeci

şi cinci de ani, cunoscând

trei suflete ale acelor

'Țigani,

i-am

fiind cu totul nedreptăţită. Acuma,

cu aici

luat,

făcân-

du-se judecată a boierilor, am fost intrebată aşa: „primeşti jurământ că bărbatul
Tău sa judecat fără să-i fi dat vechilimea?%. Am primit eu, şi primesc cu
adevărat din partea mea; iar boierul acum
Mare Logofăt mi-a răspuns că e leginit
să nu se întoarcă nimic bărbătesc de o femeie.

Dar,

Doamne

boierii cercetători,

al micu

prea-înălţate,

prin prea-strălucita, şi
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domneasca

Ta. ţidulă în

această judecată,

nu erau toţi; căci lipsia Logofătul Nicolae
Roset, Logofătul Gheorghe Ghica şi Logofătul Dracachi. Deci de Dumnezeu păzita şi prea-strălucita Domnie a Ta,
fiind (cum de fapt s'a lămurit mai strălucitor ca soarele) ajutător celor neputincioşi, şi: ca unul care primeşti în orice
ceas în sânul dreptăţii Tale pe cei nedrep-

tăţiți,

primeşte-mă

şi

pe

mine, văduva

şi. nesprijinita, mă rog cu lacrimi; şi, judecând şi cercetând dreptăţile mele, să
mă, judeci pe mine, nenorocita, nu o dată,

ci de două nedreptăţi nedreptăţită, şi voiu
fi în toată viaţa, cum şi sânt, după datoria
mea, rugătoare către Dumnezeu pentru
neclintita, și îndelungata, prea-fericita întărire a Măriei Tale prea-strălucite pe
domnescul şi de Dumnezeu
sprijinitul
Scaun al Domniei.
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Prea-înălțate

şi prea-bunule

Domn.

-- De oare ce nesfârşita dumnezeiască,
milă, care s'a îndurat de noi, ticăloşii
rugători ai ei şi smeriţii robi ai strălueitei Tale Înălţimi, a binevoit să căpătăm în aceste vremi cu adevărat de
aur pe Domnia Ta de Dumnezeu sprijinită, ca să arem de la Tine, noi cei

strâmtoraţi,

ca de

la

alt

nesfârşit
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de

aceasta,

văzând

în

faptă zilnic

cu

vă zazarorr, bonOzias

însişi ochii noştri adevărul, de aceia şi
eu, prea-supusa roabă a Înălţimii Tale
domneşti, cu rugăciune şi cu supunere aduc
înaintea Scaunului Tău ascultător și milostiv, de Dumnezeu păzit, că de multă
vreme an, cum pot, eu, smerita, şi hrănese şi păzese o soră a mea, lipsită de
tată şi de mamă și: de -toate ale traiului.
Acuma însă, pentru că a bineroit Pronia
dumnezeiască să se afle unul so iea,
dar cere de la dânsa o astfel de zestre
câtă ea nici în somn n'a avut, neaflând
nenorocita unde alt să alerge pentru aju-
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“păzită de Dumnezeu

ca o hrană

de

milă,

care nu se cheltuieşte şi mântuie niciodată,
prea-strălucită și de Dumnezeu încununată
Doamnă. Însuşi izvorul mileia făcut, cum
se 'vede lămurit (?), şi face în fiecare ceas,
cu veşnic curgătoarele-i unde ale ei ca lem-

nele uscate şi fără rod să dea vlăstare şi să
scoată şi foi şi roade; cei fără : mijloace
şi cu totul lipsiţi de cele de neroie să se
îndrepte

şi

să

pară

şi

fericiţi.

Pentru

aceia și eu, prea-smerita roabi a “a,
având o soră orfană în casa cea mai săracă atâta vreme, şi aflându-se unul pentru
dânsa,

care cere de la ea, aflându-se într'o

astfel de lipsă, o așa de mare zestre de
nici nu şi-a închipuit ea, iar cu, „pentru
sărăcia mea, în niciun chip nu pot s'o
ajut, având şi eu mare lipsă, mă îndrept
pentru ea la aplecarea Ta domnească iubitoare de milă şi mă rog călduros împreună cu dânsa, cu lacrimi calde, ca să
se învrednicească de mila Ta.
Deci, prea-strălucită şi de Dumnezeu
încununată

Doamnă,

rugându-mă

cu

la-

crămi amare, arată şi "Lu pentru ea orfana
şi care sufere ale vieţii de orfană, picură
o parte din mila care pretutindenea
curge a Înălţimii Tale de Dumnezeu
slăvitoare, bineroind ca şi ea, copac
uscat şi meroditor,

dând -rlăstar

prin re-

vărsarea milei Înălţimii Tale îndreptate
spre Dumnezeu, să dea şi roade, şi să vadă
lumina

soarelui

cu bucurie

şi inimă

înflo-

rită, cum ştie sufletul Tău domnesc următor al lui Hristos. Şi va fi, cume
şi
meapărata datorie a supușilor, neobosită
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“- Care, care, din câte sânt pe la Roman se cuvine a admira, în care rânduiala
a toate, cu cuvenita şi împodobita aşezare,

sa împodobit? Căci se vede acolo (ca să
nu zic şi altele) Dumnezeu înainte de toate,
în toate, dar mai ales în Episcopie cu
toată slava și cucernie slăvit în multe
limbi şi cu alte glasuri ale preoţilor învățaţi şi cultivați. Şi în genere ar cere
cineva acolo de la Dumnezeu ca toate să

fie îndoite, ca să poată vedea și auzi (dacă
se poate zice) rândaielile şi para-rânduielile aproape îngerești şi cântările musi„cale. A înflorit: cu adevărat eu primăvara,
Romanul, 'și cu toate podoabele s'a împodobit, pe care a le și număra nu se poate.
Ci, ridicând numai una, ca să povestese
în scurt, aceia-a, acelei ape hârbare (?).

Căci

acolo

e loc

cu

copaci,

având. ca

„straşnici cântăreţi felurita seminţie a păsărilor; şi soarele, cu sutlările zefirului
umbrind copacii, cu florile mirositoare. şi
frunzele, - mişcându-se liniștit şi aducând nu
puţină alinare sufletului se răsfaţă; iar oamenii, cei mai mulţi trăind în apă, lângă,
malurile lui avându-și căsuţele, unii pescuind, alţii mulgând dulcele lapte şi pregă-:
tindu-l în doniţi (?), şi alţii în alte feluri

lucrând în

viaţă,

și, ca să zic așa, acea

podoabă e mai frumoasă decât toată lumea

lar pe mine, care mă desmierd cu acestea
şi cu foarte multe altele, şi toate celelalte

le am după. place, un singur lucru mă turbură

şi mă

supără

foarte: depărtarea

ca-

pului tău iubit și învăţat, faţă de care. nu
e leac decât scrisorile de la tine;.pentru
care nu înceta să mă. sprijini şi să-mi
creşti bucuria; căci eu (ieau martor pe
Dumnezeul prieteniei), chiar dacă merg la

„aceste
nu voiu

de

depărtări ale lumii de supt soare,
uita de

prieten

cum

prieten, şi de

e 'Teodosie-cel

un

astfel

de-aur;

"dar am văzut bine în mine însumi înaintând adausul iubirii.
Deci, răspunzând cu iubire celor ce mă iubesc, în scurtă hârtie şi cu cerneală fi sănătos.
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se
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grijeşte acea. moşie cât poate, ceia ce şi
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recolta acestui an, și din acestea prea: lămurit reiese răul fel de a îngriji al rătafului.
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face această havalea dumitale, ca ori să
serii, ori să vorbeşti cu dumnealui despre
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fiu tot mai simţitor încercat pentru despărţirea de tine. Pe toţi prea-nobilii boieri

capuchehaiele, şi între ei mai ales pe
dumnealui Hatmanul şi pe dumnealui Marele Postelnic, cu cea mai mare frăţie
îi salut și-i rog ea împreună cu toţii să
mă iubească şi să-şi aducă aminte de
mine.

Preaciubita
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doamnă,

foarte

mulţămind pentru grija acelor bani comuni, se închină dumitale. Și Prea-bunul
să te piizenscă

pe tine ca

lumina

ochiu-

lui, întru ani prea-mulţi şi plini de fericire.
Prea-nobilului boier
Mare
Cămăraş,
dumnealui Grigore Kalliarchi, ca frate al
micu prea-dorit, cu toată fericirea.
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* Acelaşi către Marele Logofăt Dimitrie Ralli, despre scrisori pierdute, cu
pomenirea lui Apostoli Papă şi preotului Țigară, despre o sumă de bani şi starea
familiei rămasă la Constantinopol, precum şi șederea sa la Terapia.
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* Acelaşi probabil către Hatmanul Ghica, pentru resturile sale de moşie..

5

C.1 99.

Rei ad0:c dâzrzrbrara, zposzovă iv
vsetay ne.

Eoă

-- To âmb "lobylov Berry Tns ist
pas apăs &stăuevoc 7ai eaaolie: zept

ris Epocă
size,

wo ăyadijs zavoti adrijs b-

ăapos Eyăpny,

totioac

sp Ilavayădy,

05 ră &zslprp Eh&st vai Eyăâ bytaiyo. Eiâov dz
irpetile mai Boa pot omustoi mepi 705 îmeto
povhziob pac, 40, Dabudcas tă zijy Gvvy€ pere
zis ară Todzo ătylas p.0v, GâTe 29 îvbs
hozipov ypevov vă Gsitn 6 Gazăyos ipăăt
todo 087 1păota, thozifdm pasă TONĂ
6z0d pulps Eptros 03 za00p000% vă 20003 .

ză incă

,
tzavhy

pă

ziuiijv, Gore vă

zoză

vă apoi sous, vai vă sivoousysă
es si ză ivodirt mal sbgbyst retea 705 Gasdov. Tyopito Gus Gat
6) abză eta. &zozshtouaza cîs Tb/ms mob,
e

»

4

-

*

-.

,

a,

7

că

605 Î, Ebyayia ans Epzusy Ghz ză âv-

Poe

-

=

.

"eu sânt sănătos Am văzut apoi şi câte-mi
însemnezi despre moşia
cirii mele

şi,

întru aceasta, de oare ce într'un
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* Acelaşi către Camăraşul Grigore Kalliarchi, despre moşia sa din Moldova, pe care să i-o îngrijească până la venire, cu sprijinul Domnului şi ajutorul
Marelui

Vistier, şi despre
Ti

ciuma din Moldova, cu privire la care, întristat, cere ştiri,

Euysvsiay ans: ăăsheracaza

dozaţăusv0s, TpOGHLVÂ.

-- "Ex z05 apohafâvzos rptoxzepăosoo po! ădehrezoă <ns amporopndzis zijy zohb3v2269 pot vabăv abzis bpistav, 85 ărpov 6x0uby Epâpmy, Erzapâios 4x0ipsczbous sv Ilovyărgaa

[d

"

*

a

*

a

a

7

LA

*

p

Nr

a

0oy fa îs âsi Gramohâzen adzijy Bytalvoazy, Eayopmrlzt azăvzoy ua maci

ăradây

dv

100.%5
1ap0ias
1
14407590
vhsTIS sihrprysazăcns
sivâva
d
Eubo:70y
ui? 7
si8y
lăzi]
us v
wo
053 mzspaufnvoutym
30
72545
"Ex, a“ să îmstic
îmiecat,
pISTIt,
GvozsptEpp6v0vy),
îsfa6oqzos
pe
(îs
ăvăzns
ens
dăshztris
du
sis
âvadhobzo»
za
ms
1%

[Că

bd

a

=

,

12

e.

-

.

a

păzzov 2ah%00%y zi âmOzin papăs, ăzozstryooutyov abzod z0bzov vai îv, sis ppovelâos Gz05

Es

abrozpooâzns

ps

47hiy ămorzzinenaty 705 însios powhuia» pas,

&zpob lijhov Gtă iv

zspi ob ai î] zopă uăirnp ov, ebousrn vai. zpooubvodoz, zi Băyswsiay ms sbyaptossi.

"Erptvânu ăpov Kamapăon, 33 zhv zovorspaă uă Gerâhă mob sp abrob 705 7otJo doztzinod îvreptoov pac, î mszstoutyns Get Ebyswsia ns, âv Gap-0dy 0zg dpi tustos
dijo adi, 0shst ză Găhm
vă Edo; “ds tâtoc mbptos abris Emstepyabout ha ză iza
ete zpâtw, îv îXEovs vai adâsvzuaod ptustiov mod Osoazizzov "love rob, GW0utoDOz pistă

zod sbsysovăzob ăpyatorăzo» mot pihov ăpyovzos

Msyăhav

Diostâpn. M3

ză vă eva 68 us

îpzio, zară modă Epppoyrte map mob Gaduod ris ovufions trsias „216hs, APIAĂ VĂ
poi eldozotiom, vai, ăzodidovoz E Exhomp zây ebyavsozăzoy d0/6v50y buy 0 pod
pohăiaâby uov -zăs simobozs zpocnbvijoste vai &âshptnods dozxa.obs wav, szapaza Thy Ebfevatay ns vă vadă vai. by zâzoy zh vă arsi dopahâs ză Eumspizhatousya 09 Exp
poyrat, zpoorărzovaă ps theolipus ai î Eăevsia cms aază că în" Euoi, tă vă ture -ră
tă Giov .&petidusva “Ap Wwob.

Mâvyov râs Ebysvsias rob.

CCCAC.
* Acelaşi,

sându-se că,

către Marele

venit în Moldova,

fiind:bolnav

scu-

Manu,

Alexandru

Logofăt

vremii reci, nu poate îndeplini o poruncă a

din causa

Domnului, şi pentru nişte meşteri, cari vor trebui să lucreze la Curte (v. n-l următor).

|

Karazpoczoyă Thy Ep6yân Wob.

âhrov dmb zpoy05s, vai E3 airias sis Omuspwyhs

Mă zh vă EtatpMyrioa

"e

Sptouby

îu&pas, 33 îuzopă vă parsâo vară shy Erăobsyea pot zpoozbrtdy
€

Epoospis

rob bwmhotăto».

Edaptaiy
Ad0zyzov, zaprzzd zi Eoysysiay cms pază Ti %pbs rd “Ywos rob 2p0070păy 2â)
zspi
stâozet0doz
Bsttâs,
mdrod
îzMuzpov
rii
I6%40ud
uob Govhzâvy zpogzovijoswy Ghy tip

adrod zobzov. *0 udhpas ăviaws oimapnv Eng vai ppm

mă [foptr, vă Tă zposâtoniom

Ti

adr Gtă vă.
ijuăpav 220 îv ăpebuzos apszst vă EXON sic că Ebyswsiay ns, Gnistodoi vot
siț sv()sps
zâv
Ghov
ote
ăzapidun
mapsopsdă za 6 Gobhâs rs, ore ma vă e 187 1 ap
Ş
.
5. Liiwns
za
i
mapabpst
vă
a 205 ză vara vai, Exztăl bs sizouey, obuzepst Th
Gtă vă zip sido.
zăzas, î) Ebyevsta rs 05het 7by pinvbast, î Osher pi mpoorătet zspi zobzov
70:1j50-

“O râs Ebyeyeiae ns...
Tâ , aausvyeysarătu . pot!
La A

Msi

Ao'fod:7,

.

sp

>Adstavyăpo . Miop, e] 2
Zopip
wo

4

6iytns,

CCCACI.
Capuchehaiaua Ţării-Româneşti,
ştirile trimese de Domn, preţul

despre

Po- valiului de Rumelia, despre luptele cu hoţii din Balcani, trecerea de
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şi pe
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se

va, trimete; iar. celelalte răspunsuri la rapoartele Tale domneşti se cuprind într'o
poruncă,

împărătească

ce se trimete acum,

dewrspî) Tây zsvijyra Tptăv vapabiov popTu-

cu cea, de faţă.
.
Răspunsul la catastiful, ce sa . trimes,
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caimeaua

aceasta
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Sa,

Poartă ca să. le cerceteze

teala Sa:
Sa auzit

că la

orzul de la capanlâi

Brăila

câte

dom-

împreună
trimes

după

de

soco-

sa „cumpărat

cinci

lei chila
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de Brăila, şi că s'a ridicat şi preţul grâului,
şi, cât despre orz, de oare ce s'a obişnuit
a se vinde cu preţ maximal, nu e atâta
paguba, dar preţul grâului, fiind tăiat prin
poruncă înaltă,: ajunge la... chilă, dacă-i
creşte . preţul, și aduce pagubă la: fiatul
capanului, care, când s'a tăiat (preţul), s'a
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cească porunca împărătească -la :plângerea,
lui, cum se arată în pitacele obişnuite. ::
Prea-Înălţatul Osman-Paşa a scris. prâa-

înălțatului valiu de Rumelia că -aianii
mau venit, Plevna şi părţile de acolo
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runcă pentru iertarea lui .Ali-aga după
mijlocirea către Înălţimea “Ta a lui Osman-

pentru aceasta. Cere şi “altă po-.

poruncă

aga, şi se gândesc stăpânii, cari să trăiască!
întru: mulţi ani, să dea ambele porunci. .

.

Între acestea, Silihdarul prea-înălţatului.
' de Rumelia: cu “câţiva fruntaşi ai
valiu
acelor părţi, cari au. fost mai inainte

ale

căpetenii
ei aproape

precum

Ali-

şi alţii, cari: au

supt

muntenilor,

mollă: - din Tocat

a-

oaste, :s'au

cinci mii . de

dunat în partea unde se află astăzi hai-ducii, : cu: figădniala lui să nu-i lase: să

fugă şi să-i piardă

iar: prea-

cu totul;

întilţatul * Ali: Paşa, învrednicit de multe
laude, . pleacă la: Adrianopol, şi de acolo contra haiducilor :cu putere (2), având işi porunci către Drama, Seres. şi
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de

ar

pcire

ca să vie la ordinele sale;
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putea 'să “se
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peirii
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sească toate lucrurile

şi să -lip-

cele de mai sus.

>

„eri

ale

au

venit

rapoartele

prea-înălţatului

despre

muhafiz

de

Leşi

Hotin,

în care spune că, plecând din Moldora
spre hotarele austriece, trei sute 'douăzeci de Leşi la număr s'au întors, şi a
doua oară iarăşi au plecat, şi iar au
sosit la Herţa, iar de la Domnul Callimachi n'a venit până acum altă ştire

decât

că au

plecat “de-al

doilea

şi

au

trecut în Galiţia.
Înălţatul Bechir-Paşa, cum serie, a trimes odată şi” de două ori oamenii săi către
Leşi, i-a cercetat pe aceştia, i-a liniştit,
a corespondat şi cu Austriecii şi li-a
dat de ştire ce fără rost (?) e mişeareaacestor smintiţi.

vos sic eidos pabzară ră vazaypăpst 1 “I-

- Acestea toate de-a rândul şi cu de-a-:
ininuntul în special le scrie Înălţimea Sa
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1 Domnul Moldorei (de la 1799).
-2 Cuvânt neînțeles, Sfârşitul lipseşte.

zod

în rapoartele

sale,

închizând

și mulţă-

luat ca răspuns din partea
austrieci. Ale Domnului Calfoarte uscate, pe scurt şi
împrejurărilor.

Au venit ştiri de la Erzerum

că Agă-

Mehmed-Han a fost. ucis de însuși
sa ce se afla cu el.:

Prea-înălțatul nostru

sluga!

efendi a înocit cu'

însăşi a sa cheltuială chioşcul 'împărătese
de la Bebec; isprăvirea lui cada la Muharem: s'a “făcut .acolo slujba obişnuită a
Muharem-rechiabului (Anului Nou), spre
arătarea
bunăvoinţii Împăratului
către
Măria Sa. A spus Împăratul de faţă Mărici

Sale: „la acest rechiab s'au făcut nesfârşite

rugăciune şi laude,

s'au primit“, arătând
şi mulțămire a Sa.

cum niciodată nu

marea

bunăvoință!

Măria Sa: clădeşte: din nou și la ialiul
său de la Marele Canal, sus, pe înălţime,
la un loe minunat, un chioșe foarte frumos:
cu două havuzuri, unde are de gând Împăratul să facă alerpări, îndată ce se va
isprăvi; deci Măria Sa a fost silit să
adauge, acolo aproape, alte trei împărțiri

pentru cei de pe lângă Împărat.
Ieri venind hatul de îngăduire a... 2.

m

CCCRCIL,

Doamna Safta Suţu (?) catre fiul Mihalachi, către un Spătar şi fiică despre
pierderea

unei

domniţe,
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adausul. scrisorii
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Epzovăzta wow î7 Găldovs ros că " et-/cus,
vai să hozozm)â. Tadza î5, zi sus căy
ăgasnzâ pot. mzây
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Sâzza Sobzsov (3).

aveţi

mie, căci sânt singura

045, Vă

vai

Să

rugăciunea

nea,

„copilaşii miei, [dar] nu nă lipsiţi de serisorelile. voastre prea-dorite şi prea-poftite

vă câc apte

mă

voastră.

.

mângâiere'a mea

la această amară lipsă a prea-iubiţilor
voştri. Spătarule al mieu, sufletul micu,
m'ai uitat, nu-mi serii, finle al mieu, de
loc. Aud, lumina mea, de frumuseţa casei
tale, şi se bucură peste măsură sufletul
mieu; Sfântul Dumnezeu să-ţi dea viaţă,
„şi la voi doi, şi la copilaşii voştri, să vă
bucuraţi de ei, şi să dobândiţi şi alţii mulţi.
Scrie-mi, domniţiea mea, tu singură, ca să
ne. bucurăm. Fata mea, îţi serisesem să-mi
- trimeteţi zece testemele: numai trei să fie
calemchiare (2), căci n'am de loc. Fata
mea, pentru cele -ieftene: ce vrei Luminăţia. Ta, aceia serie-mi să fac, căci ce-mi
spune din gură Grigore n'aud. Spătarule
al mieu, trimete-mi parale răpede cu serisoarea ta la cine vrei, ca să ieau jumătate de moşie a Şindrilitei, care s'a vândut toată cu o. sută:de pungi, şicu protimisirea vecinătăţii Argeşului pot să ieau
jumătate. 'Trimete-mi răspunsul: da ori
nu,

pentru

ca,

dacă

nu vrei,

fiul mieu,

s'o iea alt frate. Toţi frăţiorii cu smerenie sărută: mâna : amnândurora; pentru
puişorii miei scumpi, cei doi nepoţei - ai
miei, din adâncul inimii mă rog pentru
ci, şi-i sărut. Acestea şi sânt a iubiţilor
miei copii..
25 April.
SE
iubită -neneacă
Safta” Suţu (?).-

va> adziji Th Oa sis Dowrodpss7ty Vă Ep

Cu supunere sărut mânuşiţa ta.
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Din fundul inimii Te sărut şi te îmbrăţişez.
“- Copilaşii miei, prea-iubite Mihalachi
al mieu, şi domniţa mea, lumina mea,
inima mea, nu lipsesc să cercetez despre
prea-secumpa mie sănătate-bună a voastră,
cât sânt de năcăjită şi întru aceasta adâne
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a6fâahoty ris: wovimtas ob, Tis ăvaznriis
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-Prea-strălucite şi ilustre beizadeă, dum'neata Ioane Callimachi, dragoman al puternieii Împărații, frate nouă foarte iubit şi
“prea-dorit, pe Strălucirea Ta frățeşte să-

rutând-o şi îmbrăţişând-o, ne îndreptăm
'spre Dânsa. Am primit bucuros [scrisoarea]
Ta frăţească: prea-dorită de la 15 ale
“trecutului Mart, şi m'am bucurat foarte
de vestea . doritei .nouă şi : poftitei scrisori a 'Tale.' Am cetit și câte ai arătat

în ea,

urându-ni

lucite . serbători
zile

din

făcut om.

morţi

la

trecutele

ale ' Învierii

a Mântuitorului

Nu .ne îndoim

deloc

stră-

după

trei

Nostru
că

Stră-

lucirea Ta, aplecată prea-frăţeşte faţă de
Noi, ai însemnat gândul Tău prietenese
în scrisoarea: Ta, chemând - din inimă şi
suflet asupra Noastră dumnezeiasca Atotputernicie. Deci, răspunzând cu cea de
faţă, la rândul Nostru ne rigăm să serbaţi plăcut şi strălucit mântuitoarele
Paşti în curs de mulţi ani, cu Strălucita-Ţi
familie, în cea mai înaltă sănătate, dobândind cele bune dorite întru ani foarte
mulţi

și cu totul

fericiţi.

1808, April 3.
âl Strălucirii Tale

ca 'frate

şi la porunci gata

Alezandru

Suţu

Voevod.

1808,

3 April.
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Scrisoare privată: a unui boier muntean, arătând cum

la 1810,

supt

Vodă-Caragea,

cu aşezarea de legi nouă

se .. judecă

pentru ca să câștige

cel

procesele
susținut de

boierii divaniţi, el însuşi fiind pe cale să piardă un proces cu Hagi-Moscu.
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Îţi trimet anaforaua. boierilor contra
cocoanei pentru protimisul -ce pretinde
la moşia vecină la Ageni-Metereni (?).
Îţi trimet şi apelul cocoanei, adăugând
. paragrafele legii, ca să le vezi pe toate,
şi” mai jos îţi seriu cum a mers afacerea,
şi cum se nedreptăţeşte, cum pierde: co"“ coana, maica ta, dreptul ei. De altfel, după ce vei ceti toate, află
că, la capătul a toate, bătându-mi picioarele, după şase luni, a înfăţişat Dom-
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al zapjnotaotăces; 839 Ezpwsy 6 "Tos rob
o5rs by &yă7oyra, o5re măy zriueveă, AI Edtorobzaps! peră rây dpu6yruy defavizoy zi
vsprody ză &rzatcoua ris Săpras Aovâsouas"
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Pe

afacerea

în

Divan, dar,

înaintea înfățișării, două -zile

nota

bene,

mai nainte,

în casa, domniţei Rali, când am

mers .să

dau prea-jalnicele hârtii ale Dudescului,
m'a. felicitat Domnul, zicându-mi că Ia
Legi a găsit un paragraf că douăzeci
de ani poate cineva să mişte Divanul
pentru protimisis şi -că,. de oare ce au
trecut numai optsprezece. ani, moşia e a

cocoanei,

şi neapărat

așa

o.să

fie ho-

tărîrea.

După două zile, a times maică-ta, bucuroasă că-şi va: afla dreptul, vechil pe
ginerele ei, Vlădoianu, şi, presintându-se,
n'a judecat Înălţimea Sa nici pe pârâtor,
nici pe pârâş, ci a .diseutat cu. boierii

divaniţi

cum

are:

putere

dreptul

Saftei

Dudeascăi; că n'are dreptate de protimisis. Dumnealui Nestor Clucerul, Şeiculislam-efendi al “Ţării-Româneşti,. s'a
: ridicat, vorbind cu Vornicul Băliceanu, că, de

ar fi trecut două luni la, cei prezenţi, patru

38 pâdoy 18 sem, Todzo ă)o eizey ză "I-

luni la cei absenţi, atunci nu mai rămâne
drept, cu atât mai: mult la optsprezece
ani. Aceastalaltă.a spus-o: Înălţimea . Sa:
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p.0v* 270 biz ză Gizatoy ăm6hvz0v,i] zsptopta-

„Nu e răspuns la. chestia. mea; eu cer
dreptul absolut și hotărît“. Şi, iarăşi a-

p&yov. Kat, zădy ză ară âzoptvăpsvos al

cestea răspunzându-le, şi cu Văcărescul
Bărbuceanu, a spus că în Novelă e o lege
ca aceasta. Şi nu mă judecă de .loe
Înălţimea Sa, ci, răspunzând la curintele lui, a spus: „Noi toate prieinile le
judecăm cu legile în mână; voi cum“?
Deci au răspuns: „cu ele în mână“. Deci
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Slugerul

Panaioti

doua

zi a venit

a

făcut

Aga Dinicu

spune că boierii, luând cu
coveanu prin Băleanu, au
către Înălţimea Sa că
nu primesc aceasta
şi
urma, tulburare la vânzări,

70 păs dâvst Gr ot ăp*ovrss, GbWzaptAaGowss za my Ilpowrnofavovy âtă mod Ilado, Ezauzay ăvazopăy mpbs mă "Iwos rov

059

că

în-

şelare („dol“) şi cocoana Safta nu l-a
ştiut?
Atunci Înălţimea Sa a răspuns
că aceasta e uşor, de oare ce legile hotărăse şi alte mijloace ca să scoatem la
mijloc adevărul; dar, „cu toate acestea, să-mi aduceţi şi Novela, ca să văd
cum tratează acest cas“. Acesta e întăiul
şi ultimul tribunal al judecății.

se facă lege nouă,
ce cunosc,

v50s -vânos, Giximariaas Tod

şi ni

ei şi pe Brânfăcut anaforă
în niciun chip
că de aici va
şi că ei cer să
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de faţă, nici cei lipsă, trecând terminii
judecății, să nu mai aibă motiv .de protimisis,

Msră mapthsvaw 850 Îuepây, Exiya sic 7d

După trecere de două zile, am mers eu
la Înălţimea Sa, şi Înălţimea Sa mi-a spus
că a pierdut eocoana judecata ei prin
legea din nou așezată. Eu am răspuns că
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To

drept

cocoana,

încâta trebuit să

se facă o lege nouă ca să se suprime dreptul

.

Mi-a

răspuns Înălţimea

Sa, desmier-

dându-mi barba, şi dându-mi paid cum că
„toate le ştii“, că întru aceasta el nu e vinovat, căci poporul are dreptul să facă legi.
Am răspuns: „obştea, şi nu cinci sau şase,
şi, al doilea, chiar dacă obştea ar face o
lege, Înălţimea “Ta, după vechile legi, trebuie să judeci dreptatea şi după dreptatea
judecății înseși trebuie să legiferezi şi
însuși şi să poruneeşti altora câţi vreau legi,
cuatât mai mult că dolul și înşelarea nu
se leagă cu lege, nici înșelării nui se pune
soroc“, La capăt mi-a spus Înălţimea Sa
că: „silit fae legea, şi spune aceasta cocoanei, să nu aibă parapon“. Am spus:
„e porunca Măriei Tale“, şi le-am povestit
toate mamei tale. Mama ta îndatăa adus
pe ginerele Vlădoianu şi a luat vechilimeaua, și, când se va rosti la judecată,
va scoate uzri-seri, ca să nu dea prilej s'o
judece,
Pârâtorul a câştigat, ea unul care e
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cu Bălăceanu şi Băleanu, şi sa amestecat
şi Brâncoveanu, şi e şi nepot al lui Văcărescul Bărbuceanu, şi a mâncat și Nestor
atâtea afaceri, și tot așa şi Bălăceanu; şi
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de stânjeni, adecă pierde 115.000 de lei,
după cum este acum.
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Afacerea lui Hagi-Moseu umblă aşa:
s'a, judecat la veliţi; l-am învins, am luat
anaforă contra lui, cerând 12.500 de lei
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capital şi tot atâta dobândă. Hagi-Moseu
a făcut apel. Înălțimea Sa îmi spune că
am să ieau cu drept cuvânt şi capitalul
şi dobânda, Hagi-Moscu spune în casa lui
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Sa, şi sa istovit
teală a răposatului
cial a Strălucirii
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Ioan Gheorghe Caragea către capuchehaiele, în chestia conflictului cu Austriecii pentru păşunatul mocanilor.
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agentul austriae
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îndoială urmează

a se aduce
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"la Escelenţa Sa Internunţiul) se cade a fi
ştiut dumitale ca să previi şi să înştiinţezi mai dinainte pe Escelenţa Sa, nu
cumya să i se asigure. altfel cumva decât
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S'a obişnuit din vechi vremuri, şi apoi sa
întărit . prin tratate, ca, oricâţi din cio
banii. ardeleni sau ungureni ar trece în
'Para-Românească împreună cu turmele sau
cirezile lor, nu numai pentru păşuni, dar şi
pentru iernarea lor, să plătească oierit.
Aceasta s'a întâmplat totdeauna, şi s'a

întâmplat

fără

vre-o discuţie,

de

oare

ce discuţie nici nu încape un lucru pe
care l-a întărit obiceiul şi l-au consfinţit tratatele. Însă în fiecare an câțiva din zişii ciobani ardeleni, trecând

prin “Țara Moldovei ca să se coboare în
'Tara-Românească pentru păşunea şi iernarea oilor lor, nau admis de loc a
plăti legiuitul oierit aici, pretinzând că
I-au plătit în Moldova, şi arătând: răsaşe
ale goştinarilor de acolo.
Noi, dorind totdeauna să aplanăm prietenos neînțelegerile ce se întâmplă între
noi şi străini, fără neînţelegeri şi fără
să ajungem, dacă se poate, a recurge
la mijloacele la îndemână pentru căpătarea

drepturilor

noastre,

şi

prin

viu

graiu şi prin note am presintat drepturile locului, și am arătat că nu to-

lerăm a se călca vechiul

obiceiu şi pri-
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vilegiul acestei, Domnii printr'o astfel
de inovaţie şi am cerut perceperea oieritului şi că, dacă şi goştinarii Moldovei au perceput oieritul de la zişii
Ardeleni, lucrând nedrept și contra acordului, trebuie a se întoarce câte fără
rost le-au luat în nume. de oierit. Căci
oieritul îl plătese ei -nu numai ca să
aibă voir să între în ţara Imperiului
Otoman, dar și ca să poată ierna şi să

aibă oile lor păşunea lor aceia. Dar
acei Ardeleni iernează aici în 'Ţara-Românească şi au pășunea oilor aici, deci
în 'Țara-Românească trebuie să plătească,
“pe dreptate şi oieritul, nu în Moldova,
pe unde numai au trecut ca să vie în
“Para-Românească. Dar la acestea, după
ce sa împotrivit destul sinior Aghen-

tul,

apoi, cunoscând

s'a rugatsă

lucitul

şi

noi

noastre,

la

prea-stră

nostru frate Searlat-Vodă

ușurăm

saţi

drepturile

scriem

restituirea

pe. nedrept

banilor

acolo:

ea să-i

acestora

Lă-

Strălucirea

Sa

însă, ori gândind în adevăr, ori târât
de goştinarii de acolo, ni-a răspuns, 0-

biectând că de mult
nu pentru

oieritul

se

socoate,

iernatşi pășune, ci pentru tre-

cerea pe “pământul

Împărăției

Otomane,

şi Ardelenii, plătind odată unde au venit întâiu, oieritul acesta, rămân
scu„tiți pentru această percepere în orice

altă osebire de loc; şi

mai

aduce

întru

aceasta şi mărturie că în anul 1804 câțiva din astfel de supuşi ai Austriei,
după ce se întâmplase să aibă a plăti

în 'Țara-Românească, cerându-li-se şi, încasându-i și în Moldova goştina de slujbaşii de acolo și-au luat înapoi banii
percepuți şi că tot aşa Ardelenii
aceştia, cari şi-au apucat a da goştina în
Moldova, nu trebuie 'să mai plătească
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urmă oieritul ÂArdelenilor a fost un obiceiu . vechiu să se plătească după serbătoarea Sfântului Nicolae: cum deci fără

înşelăciune
s'a perceput în
gust

în

ceput

Moldova?

cu

Şi, dacă

nedreptate,

de

restituie? Şi, dacă acolo
cum să nu se perceapă

tate? De

oare

luna

ce
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sa

să

per-

nu
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cu nedreptate,
aici cu drep-

obiceiu

întărire de tratate, şi
venerabilă, şi exemplul

lui Au-

vechiu, şi
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tuturor celorlalţi

Ardeleni din aceiaşi patrie cu dânșii întărese
Noi

drepturile 'Ţerii-Româneşti!
n'am

învăduit
D

de loc a plăti cineva

în orice chip un drept de două ori, cicu'
atât mai mult străinii şi oamenii de aiurea. Dar nici n'am răbdat să se facă un
rău început, şi să se întâmple apoi a se
răpi dreptul său 'Țerii-Româneşti, dreptul

care

atâta

vreme

Pentru care am şi

păstrat

s'a

orânduit

neatins.

ca fără altă

zăbavă să se culeagă de la cei zişi dreptul

oierit al Ţerii. Pe lângă aceasta e de
observat că e foarte vădit cum că au pus
la cale o înșelare şi ciobanii ardeleni şi
goştinarii Moldovei şi au făcut această
învoială, de oare ce fără rost o au făcut, şi că nu e adunare de goştină în
Moldova.
"Toate aceste argumente dumneata le vei
spune Escelanţei Sale Internunţiului ca să
nu ne bănuiască de protivnici, ci, din potrivă, de apărători la dreptul lor cu toată
puterea, ai supuşilor Curţii austriece și
că ne gândim ca Escelenţa Sa să nu afle
ciudat că nu putem trece peste acest
drept al 'Țerii care ni s'a încredinţat
nouă,

şi mai

ales

întru

cât

toată

adu-

narea boierilor a cunoscut "acest conflict.
Aşteptăm deci în această privință răspunsul Ei.
Pregăteşte pe Internunţiu pentru acum,
înainte de a primi scrisorile lui Fleischhackel, care poate cu poşta de azi a
scris despre aceasta. E un drept obişnuit din vechime al Terii-Româneşti: toţi
Ungurenii în genere după Sfântul Nicolae plătese în 'Ţara-Românească oie-

ritul lor, pentru

că

aici. iernează;

fără

“1

o

sto zhnpoaz Erraiws 2yra50a

518
pusa

dr

eis

Iloyozylay

my

Extpaoay Evsi0sy,

Abţovaroy,

vai, îy

85

ț+6y0y

roy

maipbs obptapirov, 4x0âr eis Iloyâzyiay ză
odytapizoy, Gzep dvowibezat Abozva, GVy%Cezar usră mdy Mdtoy: uă zotoy Xăţoy

Aotzby -

mapistat &xb Obyuovpăvovs 605 Ep:/oyrat
vă &zpstudooby sis Dizylay yaioriyav weră
măy Abrovazoy; “O odpăpns 7îjs Iloyăaviac
zpszst vă Eztorpâby Goa zapaițos Ezijps, 4ai
6 Efu6s ov mpszst Guolos 77 sdhăyws vai
peTă Tijv nezahavopărny covij)stay, vă zăpr
ză obuxpiro Tov zapp adTây, 4700 md Eaipe
voi, drd robe dotzobe Oăpzopdvooc, 40. ab
mă Giza ov 05 oaheobijcopais sis 7by

rost au plătit în Moldova! prin August,
numai: pentru că. au trecut de acolo, şi
cum nu era vreme de oierit, de oare
ce în Moldova oicritul, care se chiamă
goştină, se strânge după Maiu: cu ce
rost deci :se dă de Ungureni cari vin
să ierneze în 'Ţara-Românească goştină
după August? Oieritul Moldovei trebuie
să dea înapoi câte le-a luat fără 'rost,
şi al mieu se cuvine cu dreptate şi rost
şi după vechiul obiceiu să iea oieritul
său de la ei, cum l-a luat şi de la ceilalţi Ungureni, şi din dreptul mieu nu
mă voiu clinti în veac.

aiva. (Concept.)

CCCXĂXCVIII.
După 1812.

Ioan Gheorghe Carageă-Vodă către fiul său, capuchehaiaua, despre legături
cu Turcii, intrigile contra lui, scrisorea ce a adresat-o lui Talleyrand.
“Povâisovy.
Plozzszt „ne til my veâiyăy rod A.2
"Erapijreda vă Erowuxo0ij 6 tazipic zoă

&vâoţorizov “Pste-âp5vyn uae wat vă Sradi)
vây my mobaovha: ră were Gus Evărog
etya ypsia: Ezapinyetda 83 oroâpâs vă eiva
20)
pefrtovâw58y.
|
“Evo Gowinăy ţol orâddere îy Toig '40voie, os 84 uspovs rod taytpt-valtpij 2r&vân,
& p uoi 1pâpat szspi ăzoorohijs bptp5, my
1) Gobhha 8iy eluat mod ăyâotorărov Tiayia-

pEvân,

Mă

Evăs

zotos 6 ypărwyE
8

Meyut6-Bsciu=âr6y6q]:
sifsdpo” hintey

6 ta-

p5-valtpjs ;

"E)aGoy my mstzpiv ris Aouvirous “PaMods dă râs d034%
005
phiOss TSYTAHOGLA
vpâoia" Gray Gosts
ră wovoobpia, orsthezs
pot zăhty mstzipty ms tă vă mă păun ap

piyă eis ri Guodoyiay mov.
505

ră apbs my Todsipăvy ion Tây pia

uăzoy 605 m Erpaa.

"Oa wâyoy Gîvy Gr-

zsyrăpuw sie rby Gaota, Ghdă vai dtz ăz5pa sp. Tod Bacthtoş: zi Ta pin Tu70p0wY
vă pâu.oby oi Epst! Ey 26ăo0my vă Ypâto

ză Tahsipiy, 72067 EzAnporopi0qy weră 6s&a6rmzos Gr abză ză yaiâodp. Eypavey abză
vă Tis mbozas ăastpa 77 Gzos 10shs dă
vă zpohitâco Acizăy 7dy Tadstpzy, pijzos mai,

azaendsis amd
văun vada

si

peharttâva

crama

Utimul
2 Cifrat,

adz0d, 40she

psousâtzoy val, Yty0-

„. Întâmplător ... dar ...
Am anunţat să se gătească zahereaua,
prea-strălucitului Reis-efendi al nostru şi
să se trimeată cu chitanță; mierea însă
în acest an'e netrebnică; ci am anunţat
straşnie să fie cantitatea cea mai bună ce

s'ar găsi.
O serisoare-mi trimeţi între cele obişnuite, ca din partea nazirului efendi al
zaherelei, în care-mi scrie pentru trimeterea zaherelei, dar pecetea nu e a
prea-slăritului Gianib-efendi, ci a unui
Mehmed-Vesim-efendi; cine e cel ce serie
nu ştiu; s'a schimbat nazirul zaherelei?

Am primit teşehereaua Domniței Ralu
pentru cele douăsprezece mii cinci sute de
groşi; când'veţi da cusururile, trimeteţi-mi
din nou teşchereaua ei ca
la sinetul mieu.
Vezi copiile scrisorilor
Talleyrand. Nu numai nu
ratul, dar şi spun atâtea

să le fac a trece
ce i-am seris lui
atentez la Împădespre Împărat:

ce idei pot să-și facă acei de acolo! Eu
am fost silit să-i seriu lui 'Talleyrand,
precum am aflat cu' siguranţă că acest
măgar i-a scris prin poştă multe de toate
şi cum

a vrut; ca să apuc înainte la Tal-

leyrand, pentru ca nu cumva, înşelat de
relația aceluia, să facă vre-o reclamaţie
oficială şi, făcându-se protocol al acestui

alineat e do altă mână; poate fi de a Domnului

însuşi.

519
păwns iu

rijs

6puwoovhetăs

adrijs, viva

lucru puturos, să se supere Devletul, i-am

zarțitt mb Asâhsr, mo Erpaa. "Azur Bus

scris. Dar

mipăs

puns:

amd

Gtă vă Îăfo ăxaniaty 839 sivat mâna:

Bers 'tows

vă

ăzoup0i, madiz ză

Gsbrepoy păpuz ob mio sis mi DBi5wyn>
05 vă od ră 6wa90y.
"1305 6 asi Kadauaptov Goo'ztiec, În dsze 63 ci
“păps 6 mxhibs Eoyatos, sis | zi mptazdy
apâțua mivetat, pă vai poa piară 0 vă
zmpaiovy |

"EsozeNsdioa mby Krovhiyay7) md M6soy:

să ieau răs-

că mi-a răspuns din

Viena,

de oare ce a doua scrisoare a mea i-o dau
ei acuma la Viena.

Vezi şi scrisoarea despre Calamari,
vezi ce scrie bătrânul acela, la cc... grozav lucru ajunge, dar şi bani grozavi ce
vor să meargă!
Am judecat (?) pe Chiulhani Musealul:

âîv stysv &zohoyimy wa Ezarazep8sd0n, ph
itzbpov zi vă ăzozpt03. "Il Ebrpevsia oxs 401
măteza mi Govhstăy 075, Puts 77/GlĂ Tăg
zâhrtac rsumuăvy ăzb mb Lewpymy, doric
“păps m Ms
Gr 65y Tumopsi Vă iu
adzd 605 m vpărs, madirt Empihais 7
măs Emtezăntos, val, âv TOshsv 2yayrtobij sis

nd Stie, pofsizat Br răs 6lâszs sic my (ez“ov 0

încă 'nu e vreme

poate

măs zâuoby Bio, pai Guzorsia Ta

cir Xotzby ri Bovhstây cas7) Ebyevia cz.
"A-/ ds Efuley eis -d “Ep 42982 EvIpazov

o 2 by 6zoioy Gaorăte 70y AXĂ, ăprtară
/piters moy: pal mt eivat 20XĂĂ cauză
sia 40, AVIŢAABTAz0S sis TĂIA.
"Erzâpmp tă ră atotov m5os 745 GWy0t4sso» mis ăyewăs Sovhrivas: Ivcarhhă/,7 ir)
zozs sis mombra "/xiphidtaz Xzâna vă etvat
psov usi 5pyavoy 1) Eăyevia ans. Xatpouat
ai Dă zhy 70670Y 30 TÂŢA, 71 i zip
vpâpst
sis Ebyswsias ans. Moi
eăaptorna

ma avut cum

să

se apereşi a pierdut

(?),

neștiind ce să 'răspundă. Dumneavoastră
căutaţi-i afacerea, adunaţi poliţile toate de
la Gheorghe, care serie Musealului că nu
poate face ce-i serie, d6 oare ce a luat-o
înainte şi le-a cetit (?), şi, dacă sar împotrivi pe urmă, se teme că le dă la
gebhancă şi le adună cu sila cu o judatoria dumncadecată; altfel, faceţi-vă
voastră.

Dacă, vai, vă va veni în mână vre-o
scrisoare . ., pe care ţineţi-l bine..., faţi-i-cheful:

de şi e foarte lacom, e şi foarte

de folos la toate.
M'am

bucurat

de bunul

sfârşit al căsă-

toriei nepoatei Sultana; să dea Dumnezeu
ca totdeauna la astfel de veşti norocoase

să fii la

mijloe

şi făptuitor

dumneata.

Mă bucur și pentru lucrul Agii, și pentru
mulţămirea

dumitale.

Îmi

serie

şi însuşi

rd, 6 tâtos zamathiy mă Goa i 3) 6 Sa po-

anume (?) câte a spus Vizirul

mos mspi. mod Gvyotpsalob 70b, Î.
vă ctzcvoginpedv 2509
Tă zoă
VĂ (sic) pivot ză Gtdâusya 0x/prră
ay patpas mob 7 6uodorţiay, pas zi

sătoria lui.
Ale lui... să se economisească mai mult...,
să se facă acele date zahereă... în mânile

Tă 8, A3y tisbow ?

trimese... Nu ştiu dacă s'a făcut zahereă:
pentru aceasta nu mi-aţi scris, și vă rog
să am ştire ca să nu-i plătese de două
ori aceşti bani ticăloşi.
“Din scrisoarea aici închisă a lui... veţi

mă pohzfyzs

GTANSYIa

în Xpevay (opprgă: meri. mobzoo 8îy poi Eypăa VĂ Ea tGtay E vă pi
Pa i TapIL
35 gopris ară ză pu, 6'/pOGIno
Aa ab Euzzptp)etâuz09 “pusa 705 1909
awyzud (sie) Dies 3» dâst (sic) ză pp 0209
Eau <hs ahaâzias zoo vai zh vă poi zd
azziăm &50bhoz 0465309 250)a35072509 1 pâu.pa, 29 d ppăzat eotacă TR Spa S9etz6) pX)Crhizy mod, îtă vă shto Thy GHI3G) 209:

lor..., cu sinete,

afla nesuferita adâncime
serisoare

deschis
găteşte
mai

wii mb Cidszs 11 i etyat Ăcoz0Y.

e

1,
3
1,
12

6 Moy3zfi) 12, oipatizasis 205

2 nedescifrat.
Patru curinte nedeseifrate, apol cifrat.
5,6,7,8,9, 19,41 nedescifrate.
Preceptor frances, care a lăsat și memorii,

cele mai

nainte

a obrăzniciei

lui,

şi să-mi trimeată fâră pecete o. astfel de

=05z0 mh50y zaoă adhădzz, dh)ă bopzziz
că vă ui m10335325, Gâs Th Gri, dă

NO3s 7

precum

despre că-

foarte obraznică,

despre mazilia
ca să-şi atingă

mult

decât

în

care

ce mi se prescopul: aceasta,

obrăznieie, e

revoltă; să

mă credeţi, v'o trimet, dar să
fără

rost.

scrie

nu

daţi...;

|

Ieri a venit Monderille, foarte de casă...

520

1 ao (sic) ns mob, za poi eizey mi Gtă t05
+

=

- 2 a Bitvyns Exîpey 3 ppăuua d roy t m
6zotoy md Eâtăâzosy pai 6
„2
Ti
“părpe obrwoi: e sic mb zecăiu mov Kapartă
Poză)
vozrăs

&vaia 6
sis zây

tâoz 6
* Ozijțey 0is ră
7 705 Dz00yE07 play...

(Întreruptă.)

al mieu, şi mi-a spus despre serisoarea..,
luată la Viena de la..., 'care a cetit-o....
în care scrie așa:
focul de pe capul
lui Carageă dânsul şi l-a aprins...; a mers

de

două

ori' noaptea...,

i-a făgăduit o...

|

CCCXCIĂ.
loan Gheorghe Carageâ-Vodă către fiul său, despre felurite afaceri secrete,
“Şi de zahereă, precum şi despre boala sa.

1812.

Tis uov Gyuri ami zreptz607re,
Adw rawviuta menizolizoy po! Gtetoâtuây
zutazioy ns ExGov tă mod "Avroyărn 27.
Movorapă, vai 8ă6ânoa my ptoy 0s5y, zin-

popopndeis £$ adry rijy Eperorări)y pot za„aia ăvadiy bpstay os. Mix

opodporărn

wovzăwun

âw5szaiuepos

varadpol,

ms

vvipm pă tbdorats mpeis utpas, zen
Wsox Tns, sis tocodzoy us ărâviosy God

3 sv

za
ră
2

qashueu” îă mobzo mal 839 05-

vanat vă &zezzaydă uă my zapovTa zphs =
zzptoty mâyruoy Tây îv rol mirean ns

- Tpatânevă pot. Oi zăpezi etuat 4xd, y0ic
Ema 40 Gfăyt, mhIY zONNă ăroyousyos,
vai dx mobroby Băy ziywo pă Gebrspoy iv-

Fiule al mieu iubit şi prea-dorit,
Două rânduri de pitace mie prea-dorite
pe larg ale Tale le-am primit prin Antonachi şi Mustaţă, şi am slăvit pe Sfântul Dumnezeu,
aflând din ele mie preadorita bună sănătate a Ta cu toată casa.

Un foarte

straşnie

guturaiu

douăsprezece zile, care

mocănese de

m'a

ţinut

şi la

pat trei zile, pe la mijlocul. lui, atâta m'a,

slăbit de încă nu mi-am revenit; de aceia
nici nu pot isprăvi cu cea
de faţă
răspunsul la toate cele scrise mie în pitacele tale. Slavă Domnului sânt bine, ieri
aum făcut şi Divan, dar foarte slăbit, şi încă

nu beau

tutun;

în a doua

[scrisoare]

cu

oz) câs vpăpo defoâuzz 8.
PAmasto 9 îvz.ui) size Gri 2uaz6pmazv

ajutorul lui Dumnezeu

7dy G49z6y Tobs mă vă păc 7ăuoby vă
aivousy sis Tij) TayOTmTa TobĂdiGtoy

pul să: ne facă a şehiopăta, în iuţimea măcar a havadişurilor noastre; ...
numai poate să îndrepte aceasta şi pen-

yaânâioiwy was abrb rd esoăât pâyos 6

umây

10

>

Ap.zopodozt vă m Aatopdbop azi dă râs oysosis 6zob Es sie 1! pai ds 12 -zadtons
e

amins 19 mov 1! ds 0b7 dres. Fis 7057,
sic my raporta Om sis ră alipi wâs £melpasey. Eic răs mapobozc mep'orăostg 7b
Gbroua z05 zxtdiov ad Biâwyms 6 15 măMozos pă Exivoprtoutvoc uă Ghoy dy 7athâ

zov 16

z0î0y

vai ră pată

apâroy

vă vâum

mov 17 paz

rom

Ectpyusâilet
size

7

6 Ilshos 6 weyăhos 6 mb padauăpi vai 6
Adoafa (sic) ps 1jh0oy 18 $) 19 pai 20 Et:
Ecay, 6)Emovrzs ră 2, 0sây sov 2! ami paivaca î 6 um zi U.770 poe: vă zu 2
a
îwrs 7ai 22 ză
5 căs )Sfo ci sis ză
0pd7 Tăs 639 puăs zatpălei 1 ? pp
o

După

vă 7ijy Gosouey aiziay, ei 85 pi) “dă
4

as bă

.

tru

Ca

să

îţi

scriu

pe larg,

nu spun că şi-au ajuns

legăturile

ce

am

la ....şi

sco-

ca... să

înfrânez ..., cum nu trebuia. Întru aceasta, adecă în ce privește iuţeala, greu

m'a încercat.
cum scoaterea

În împrejurările de acopilului de la Viena -..,

foarte frumos împovărat cu toată bătaia de cap a lui ..., cine întâiu să
facă a, se feri şi banii lor ..., rea soartă
rămâne, şi Belu cel mare cu călimara
şi Lasava şi ni-a venit ... şi „.. au orbit,
văzând dumneiescul şi rămânând ... singură,

spun,

ce a putut

cea de faţă

“dăm pricină; iar

face,

nu

a dat...

ne

şi

iar

îţi

încearcă... să-i

de nu .... nu deschide

în doi ani nu ştiu..Pe încetul să facem ...

după voia lui.

1, 2,3, 4, 5, 6,7 nedescifrate.

3 Apo! cifrat.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 23,2 3 nedescifrate,

putut face şi chela,

Cifra o scrisă dedesupt cu
dar sânt unele cifre masive, care nu se pot desluți.

crelonul: s'a
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Msră mâvre, 38 fjuspss
msita6ă Lewppoy.

măi)

feztvă

zps3ey-

Cu cea de faţă nu pretindeți mai mult.

ăzorpivo-

cu a doua cu Dumnezeu vă răspund și vă
scriu pe larg despre toate. După einti,
şase zile pornesc cu Dumnezeu pe beizadeă
Gheorghe.

pi)

-&pqrs, pă Gebrepoy oby Qsq câs
pat Ax

sic ris

|

ele zihdros.

oby. sq

De aici iar cifrat:
Moda ră meâzipra &ddyatoy
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„. Cu

pi, vu

203 uă mazotpaiverat 6m0d Gifu 03 vă zstpx0059 ot 13 pati pov ră mă Webuara
6z05 05 vă 7obs dEve (sic) sis rodro eluat
65fmos. "Ev rocobrp vă hdfere mobs Brsyâdts
pas Bă vă ui) A&yoby Dorspov li
zipott)tan

tâtriv

uab

Govyiod

ad

movhăi

toate

piedecile

(7)

e

cu

ne-

putinţă să nu vie.:. a zaherelei cantitate multă şi mai ales ... și să se dea
„. la toate şi ...., lumea
nu mănâncă
paie, băiete, şi mai ales cei de aici îmi
pare că sigur o să ni facă rău .
împreună cu mine, pentru minciunile ce.
li se spun; de aceasta sânt sigur. Întru
aceasta să luaţi pe efendiii noştri ca
să nu spuie apoi că din... a aflat vreme
acest lucru şi să cădem nedrept în mâmie; faceţi-i să priceapă cu argumente
că nu se poate si nu se cugete lucrul
trei şi jumătate iucuri de zahereă să
se cuprindă printr'una la .., lucru neobişnuit, decât în vreme de gătire ... şi

a50 (sic) mb mod (aytpă 1 rosdrris 30
ami wăhora (5) mod 10 mai md vă Gidera, |!
sic Ga ră volpn 1?
6 756.05
839 post &opa, zatâl uov, 4xi păora oi

abzh

40 15 atomusy ăâizus sis 0piTiv,
muză move vă mb E4hIGOby izvepruazins
a &ăbvyazoy vă. uks Evvondi mă zpăruaz 1

o?

md apăra

mpa %ustov ptobrta bapinăs 05 vă movfady0i
vă uuăc sic ca 1! mpăua &obymdss, st i
2 wap Ezotuaciac 18 ai ms sivat 0vyazby vă pi? otws On 19 eizobusy etyat 4a5ăyu us. TĂ, abză 83 ză dă Oră vă pstym
1] ba6Osote ăvsvEprtos, pin TEvotto” căs să
Dă 83 6tă vă zobs zpohăfzre, îva dâizos vă
văy zepiztcouey sic pi
? zocsbr Ed
ăp-/msa md Eproy pob uţis vă shut ză

cum

putinţă

e cu

că

să nu ..„. spunem

ăszpa Tov 20 ai Ghhăy Gzauăr îips
“Se
Kazezo»pâcn eo Duty Gad vapâias

e... Care acestea nu le spunem ca să rămâie treaba nefăcută, ferească Dumnezeu; ţi le spun ca să-i preîntimpini, pentru
ca să nu cădem nedrept în mânie; întru
aceasta eu am început lucrul mieu fâră să
aştept banii lui..., şi Dumnezeu să dea
capăt bun.
M'am curarisit; vă doresc din inimă

TĂIA Ră EZSTĂ,
Notuâpos 1.

toate cele dorite.
Novembre 17.
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Vocvod.

CCCC.
Ioan Gheorghe

către fiul său, despre afaceri cunoscute.

Carageâ-Vodă

După

La patrusprezece şi optsprezece şi douăzeci ale lui Decembre o să vedeţi a-

Eis zăş Ozmaziaoapas 47 BSH107470 Vai
eizost 265 Aspeufgiod
05 vă tâzzs ms3in0ws
;

de la unii „.. şi să

se

mowausheles md ueptzobs pi?! apies pai 05
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16,

15,
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17,

15,

procese

lu-

ale

lanuar până

la nouăspreprezece
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rări de tot

ce ... sânt nesfârşite tulbufelul, şi Frânci amestecați,
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nedescifrate.
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nu-i scriu novitale,

ca altă

cu

dată; pentru care-i scriu

cea
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se va trimete prin om potrivit.

ud
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CCCCL
După 1812.

Ioan Gheorghe
despre

Caragea către fiul său, despre afaceri

politice

secrete şi

nevoia zaherelei?.
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53y Gbyarat: ci capsotăpa &mdstie eihapt-

să

nostru spune în sinceritate ce poate
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rită dovadă de sinceritate decât aceasta?
La câte” ni scriai dăunăzi dacă s'a hotărit la... să serie la... celor trei
., sk mi se trimeată, scrisorile, gân-

OT7d05Y ră 1Păpuata, Gzo-/âlopat vă ză ApătTis Borapov ad adTi Ty ăzzptoiy rob

dese să le capăt după acel răspuns al
lui ..., întru cât să inu o a două po-
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zo5zo,

să vpăunaea

vă dif
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ză vapâpt adzis sis Govhsâs Os 1 103 &-

1, 2 tot nedescifrate.
2 Descifrată

de d. Socrate

Sotiriadis.

runcă ... şi
să se pichirească ... şi să
împrăștie întru cât îi place cinstea ...
să arăte slujbă ca să ... cu atâta grabă.
-Dumneata
ştii că aceasta o serie

din partea lui ... către cei trei ... era -.
al mieu.
i
Pentru bănuiala ce o 'avea ... de la
„. acum când ... sinceritatea lor nu
poate oare să încerce? Pentru aceia,
dacă o iau înainte şi-mi vin scrisori, nu
le trimet, până să capăt poruncă, şi grăbiţi cu ea; dar ce gândesc eu e că
„. se va desface şi se vor pierde între
ci şi apoi şi ale noastre, după ..., poate
neisprăvite..., fiind pierduţi
rămâie
să
între ei ..., nu poate deschide ...; eu

aşa

gândese

despre

restul acestei slujbe

„. că rămâne neschimbată în socoteala ei
„. înteresează toate celelalte Curți foarte
mult ciuda lui... şi bănuiala.
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dea .... prin sinet acea zabereă, apoi trebuie să fie corăbii gata s'o ducă, unde
corăbii ... şi la ... acestea sânt din vecini. Cel mai mie lucru se învaţă de la
cei de aici; afară de aceasta: capanlâii
înşii, văzând atâta zahereă că se pierde,
poate să înceapă a vorbi; însişi ... vor
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vo sis zi Thy boz, 47 6 005 Spre
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iarăşi

oamenii,

înainte şi am scris părerea,
e şi folositoare, şi poate să
bănuială,

zahereă

adecă

după

să

se dea

obiceiu

ca-

panlâilor din Brăila, şi să se capete
faţa

locului atâta

zahereă

destulă,

la nevoie, să fie gata a se
dată la ... a venit, ceia să

voie

lăţişă a se trimete

la
care,

trimete înnu ţie, ne-

răpede;

cu nu

judec deplin această socoteală, și o găsese foarte picrzătoare, atât cât prevăd
„„. câte drepte bănuieli mărunte vom căşuna

la

vecini,

tulburare

şi

năcaz

al

Bucureştilor şi al 'Ţerii; acestea ca nevoie a rostului micu le vădesc, socotind
înainte de toate şi iarăşi că e poruncă a
prea-puternicii Împărăţii.

Dacziac.

MA woâm0zs vă ră sizârs, Gtort fifatus
vă etoda
zpodhtzw
“poToy'
43
19003459
ep 1%.

și

dobitoace

face ştiut lucrul; deci cum să se păzească taina? Diunăzi prin cele primite

zi 1âsay pov, î Gzota elvat val Enos,
vă 6007) &mA.: uspos îxytpă ară

al lucrului,

sânt

Estoy

zi

Xvotin sie zi i

Nu vă temeţi s'o spuneţi, căci să fii
sigur că rom întâmpina-o din vreme;
prevăd nelipsitul rău, şi rău foarte mare
Şi. nu e cu putinţă să întâmpinăm
taina şi deci urmează nelipsit rău... trebuia să faceţi aceste reflezii, și nevoile
nu erau. Ceia ce aduceţi înainte, ce să
vă fac? Nu cunoaşteţi netrebnicia unora
și frica altora, celor de aici. să piară
neapărat, şi la copia mea să se dea hotărire ca să trimet numai un îuc la '[arigrad acum, şi cealaltă zahereă să rămâie, și, de-ar da Dumnezeu, dacă n'ar
fi de nevoie, îl trimet şi pe acela, la
deschidere (2) la 'Țarigrad.
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CCCCII.
Scarlat-Vodă Callimachi, Domnul

13 Februar: al Terii-Româneşti,
pentru pace.
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Moldovei,

către Ioan: Gheorghe Carageă,

recomandând pe Căminarul Alexandru. Vlast6 şi felicitându-se

mal Emirebteos

zvtoy

-- Prea-luminate, prea-înălţate şi preaevlavioase Doamne şi stăpân a toată Ungrovlahia, Doamne,
Doamne Io Ioane
Gheorghe Carageă, Voevod, ca frate nouă
iubit şi prea-dorit, pe Strălucirea 'Ta cu
toată plăcerea, sărutând-o, frățeşte către

Dânsa, mă îndrept; să te păzească Dumnezeu Sfântul în prea-înaltă sănătate şi nestrămutată fericire, cu viaţă lungă şi dobândire

Tây

Epe-

76 adr) Axtadouiwy. Qshoyres za dă
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a tuturor celor ȚȚie dorite. Voind ca şi "prin

ons povijs vă Enireivousy dd Ep păzwp 7po5-

viu graiu să întindem câte prin scris am arătat Strălucirii Tale, trimetem acum, după
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Oe râs ebyaptorias, e rhy eipijrqy 7 220 Î-

obiceiul cel vechiu bine păstrat până azi, pe
al nostru boier Căminarul Alexandru Vlas9, urându-Ti frăţeşte toate bunurile ce

pofteşti de sus, dorindu-Ţi din adâncul inimii şi mai bune cele ce au să vie şi încă mai
plăcute cele ce vor urma. Dând însă mântuitorului Dumnezeu mulțămiri, celui ce a

dăruit pacea Lumii

noastre, prin care s'a

păs Gopnoxutye Kâou, za? îv î rs ypovia zarashozat EgOpa, vai 6 parpăs /sT0

desfăcut. îndelungata dușmănie,

z6hsuos, oby “zroy sd/6usa, Etozhtusvor
791 sipnwmâs Gwpărepoi, %al, roy Tis &yo-

înarmându-ne pașnici
când pieptarul iubirii
tru sfântă înțelegerea
să trăim în pace cu

zowpirov ăyăzms EvâviwsvoL Dopara, Ex Ti

îspăv îs mohreiag Guivovzy, Es si vă siprvațoyăusy zi ăăshotuij 4% zohSulp GuotEni Sari, Bor îv Gmao role wrhoic 47
„0wopshtot zotvozpayobyrec, 4xi &âsroi z0Dati ai, velzovse wihrapot vă Gtăyouevy,

za Go ză ms tăia iv, mal ră 76 GuotGay jpewoverăy ămmrei Samăpovra, Kahâs
33 mezobâusvo: Gr îcodpâzp 77 ăustaus-

şi

s'a

dus

marele 'războiu, nu mai puţia. Ne rugăm,

nerăzboinică unul

amândoi, și îmbrănefăţărite, ca, pencârmuirii, totdeauna
purtare frăţească și

către altul, pentru

ca,

Imerând împreună în toate cele bune şi
obştii de folos, să. petrecem ca fraţi doriţi
şi vecini mai iubiţi, în toate cele cerute
de ale noastre şi: ale Domniilor noastre
deosebiri. Deci, fiind încredinţat bine că

printr'o grabă

cumpănită și neschimbată

“dize zpoBoula, 3» top vo
vai rpiap 6pol BăXouev Ele we” &XATuy E" âzaat
dăm, &ttodusy ădshprzăs iv abrijs "Er
dapuzpbcnza vă papozotii Îăs 05266, ESaTsMhovoz îă 1ây îrhăuzpoy adrijs ăâzhpt-

în acelaşi suflet şi cu chip asămănător
vom petrece de acum înainte între noi la
toate, rugăm frățeşte pe Strălucirea Ta
să ne bucure necontenit, restindu-ne prin

„6 ză mîs eburzias fuiv ăyadijs bytetas îns,
îi mai ră Er simoay 0=60sy zhsiaza, 22Y5v-

sănătatea Ta bună, nouă dorită, ai căreia
anii fie de la Dumnezeu foarte mulţi, cu
totul. fericiţi şi foarte mulțămiţi.
„1813, Februar 13.
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CCCCIII.
1813,

Sinetul lui Mihail Suţu pentru ce a primit de la Stolnicul Nenciulescu, cu o socoteală.
29

Februar.

"looy mod osvediav mod &yâosorăzob ăpovros

„Spaţouvov Toshszi Mai

Copie

Lobztov.

"Rhafoy 2 ris ypsooTobuâyns pas z006<mzos râv 81.803 qpooiwv za 33 ăozpov
zapă mod &p:7o0vzos Xmohyiuov Nevrltovh5onovMov 8 mod zbp Lewpytoo Sammshapiov p6au 39.000, ro. rpiăvra, Eyyâu uidâsc, za
ste Eyâstv 8960 mb zxp6y pob Evoairpapov

sis sipas îs Tiwtornz6s rov.
bevpooaptov 70, 813.
Mai

sinetului

prea-slăvitului

dumi-

$1.803 lei şi 33 aspri de la dumnealui
Stolnicul Nenciulescul prin chir Gheorghe
Sachelarie lei 39.000, adecă treizeci şi
nouă de mii, şi spre doradă sa dat cea
de faţă iscălită în mânile cinstit Domniei Sale.

Februar 29, [1]813.
Mihail Suţu.

Zoărţos.

1) aspreourn zocăras sis md ad0symzby Ov,

mată i

ăvapopăy Tây

&p46yT0ov.
&aminzoyrat,

81.803

a

sale dragomanul Celebi Mihail Suţu.
Am primit din datorita nouă sumă de

dă mă GR0ig, sâps0% sis

Lei

84.503 suma cuprinsă în sinetul domnesc,
după anaforaua boierilor.

2.100 se send,

pentru care sa

găsit în

iv Biortapiay să my Extorăruy
ză moară Bă mi aspthziy abmy, dup ob Evtvey 1] ăvyapopă.

Vistierie sinet al epistaţilor postelor pentru primirea lor, de unde

p&vovy: Î» adrijy Ti 20064 2â60n
a
Suodoyia psosetzi &z” dyiuart ris
“YUnhbTrarâs Tov.
E

81.803 rămân: pentru care sumă s'a dat
recunoaştere de datorie pe numele

s'a făcut anaforaua.

”

Înălţimii Sale.

CCCCIV.
Raport către Ioan-Vodă Carageă, despre cererea .de către
a fiului lui Mollâ-Paşa şi un trimes sârb.
- Ebysvsorară po AbdO3vra,
? Tabea fi Gpa Eaâov 6 Gods ans et
ant y ad my pazod-zsyaptăy Biâwyiov Gr

5 bimizazos Xapit-ANij-llacăs EGijzmes Gr
Sudjpovs zh

Ilacây, praz

by

Mo-Xacăy
4

zăv "cui
Al.
ș
205

1ovatriâshpâv

[lnoăy vai shv viby adzo, Aspfis-aâyny. Td
mod vioă Goma ParsTăpais by M.-Ilaczy,
uzi pedioTa âtă măYy cp Spâsa os dEţz
“0 ă0swzos ebpiorsza! 8 dyna wsiisen
îpvoy mi .vă ăzozastor To pâvoy 'zhhy
dă,
Ga cosmin 0 Es sd vă yrtmapara
Cnzowiusmos
GrEoy
209
20) îi vă Evâdom,
055, ? vă tatnzisa zazazbtoy. Iloioy E
Za Aden î
ză 650 Est vă “Er dm
cpagoliz ăzzdraos uscă 6do fjuspas apizst

vă dăm 2 ia 05, Exs:21, c57us Gwszovifim;:

poză zpsis Tutozs vă 0071)? shatay Az64pt3Y,

3055 Sspfona Thzy sis Dâbu

2 în.

ăpvosiezt

&

Le nd

"Azd

aporoutuos ălaozor

1

Zvas
,
aizia

Prea-nobile

Doamne

Hafiz-Ali-Paşa
al micu,

%- În acest ceas am primit cu, robul
Tău, veste de la capuchehaiaua Vidinului
că prea-Înălţatul Iafiz-Ali-Paşa a cerut ca
ostateci de la Mollă-llasan pe IsmailPaşa, chehaie şi cumnat prin nevastă a
lui M[olla]-Paşa, şi pe fiul lui, Derviş-

beg. Cererea fiului a tulburat pe M[ollă]Paşa şi mai ales pentru chipul cel aspru
cum spune.
Omul se găseşte în mare
chin, neştiind

ce să facă. Atâta

e bun

că

p'are cum să se împotrivească, ci sau să
se supuie, trimeţând pe cei ceruţi, sau să
caute un adăpost. Care din două va fi, nu
se poate prevedea încă. Această tragedie
neapărat după două zile trebuie să iea
capăt, căci aşa s'a învoit: după trei zile
să deie răspuns desăvârşit.
De la Sârbi a venit la Vidin un om
învăţat; nu se ştie din ce pricină.

1813,
16 Mart.

526
Kat cara uây mată Th map ps

tă Say

-m05 “Ywovs mms. Tă 03 zavtrauzzpa abriis
2rn stmoxy 0s60zy Ozt
»

y
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o

mhstora 77 aysvâzi-

*

B.0y7.
ao, Mapriov te.
To5 Osoppovpijrov "wovs
Godhos

SS?

Şi acestea deoeamdată pentru știința
Înălţimii Tale.: lar prea-străluciţii ani ai
Păi fie de la Dumnezeu cât mai mulţi și
cu totul fericiţi.”
1813, Mart 16.

Al Înălţimii 'Tale de Dumnezeu

cms Bhă/tozos

păzite

prea- mic rob.

-

Fi Arghiropol (2).

“E... "Apyop6zovhos
(3).

CCCCY.
1813,

18 Mart.

Domn

Raport către un mare boier al lui Vodă-Carageă, despre o scrisoare
cu privire la lucrurile de peste Dunăre.
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Nă

Ep ăuscoy ăzâptoty mspl răyttoy
zây ypapoutywy. Tă zpăypata E4opopodnoav,
za, âv 53 dăfoat mb zodobu.svoy zspae, Kb-

pios oi3s Gzoia Getvă Exopsy zhtv Vă GowtpăGwu.sy.
Tă zpbe zby Aoyobeny Tns aperi) vă
8004 os 3 spi&40y Tpăuuara ayayuaia.

către

Mă închin frăţeşte dumitale.

“- Pentru cele ce se petree în părţile din
față arăt Înălţimii Tale de Dumnezeu
păzite prin cea de faţă [scrisoare] a mea
închisă în acest

plic,

pe care te rog ao

înfiiţişa, iar catanei care aduce [scrisoarea]
de faţă să i se dea menzil pentru. a se
întoarce. Și, cercetând despre sănătatea
Ta bună de mii de ori mie dorită, rămân
1813,'Mart 18.
|
Al dumitale ca frate şi rob.
|
E. Arghiropol (?).

Să am nemijlocit răspuns

pentru toate

cele scrise. Iuucrurile s'au îngrămădit, şi,
dacă nu ieau capătul dorit, Domnul ştie
ce lucruri grozave o'să păţim.

[Serisoarea] către Logofătul 'Tău: mă rog
să se dea, de oare ce cuprinde scrisori de

nevoie.

|

CCCCVI.
Pe
29

la 1813,
Iulie.

Domnița Rali Caragea şi fratele Alexandru către un
+ cleric, despre un călugăr de la Veria.
Dreapta 'Ta cu evlarie sărutând-o, mă
Tijy ispăy adrijs Ostăy ebhadâs da 3AGO.891
TPOGALYÂ."
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închin.
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-- După
cercetarea preasfintei 'Tale
bune sănătăţi mie prea-dorite, nu lipsese
să-Ți arăt că noi, cu mila lui Dumnezeu
şi rugăciunile “Tale sfinte, sântem toţi
sănătoşi. Părinte al mieu prea-sfinţit, cel

ce aduce această

[scrisoare] a

mea,

chir

Metodie ieromonahul, din Veria, e de la
mănăstirea Panaghiei Melisia, săracă mănăstire, pentru care şi vine Preasfinţia Sa,

călător trimes de mănăstire
„pentru

ajutor şi înoire. Ci e

ca'să

adune

Preasfinţia

âv Ghov otzstos we ai

ăyozntâs was, At
Aanovrs-

Sa cu totul casnice al mieu şi: iubit mie.
Pentru care se roagă și roaba Ta şi ca-

“ans -Tns, 650 val 6 mazăs 4.05, 6ttc do-

puchehaiaua Ta, cât şi tatăl mieu, care-Ți

mătezat ri

sărută sfânta dreaptă,şi neneaca mea asemeni, şi toată familia, să-l cunoşti ca om
al nostru, să-i faceţi orice voie în drumul
lui, şi ce vei face pentru Preastinţia Sa,
fâ-o mai ales pentru roaba a, și rămânem îndatoraţi.
Julie 29,
Sânt a Preasfinţiei Tale fiica în Ilristos
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7500Y 1 B00AN

Tns vai

tepăy Gsttăv mms, 70 Î 935 pob

Suotos, za Ghn Î papii, vă 79 vvopiinrs
6s &ydpuziy pas, vă mb pâusrs is

pwovoaxâă sis zh matsid, mov,
sic ziy Ilavooirară mov md
zoiv sis zi God oxs, val
"lovhtov. 76.
Rip 93 cil Ianepărneăs

stdos

47 Ori wăyscs
phusTs paT' &Bzopprovâus0z.
Tns

şi la porunci sata

fab

ayZI

za

dor

îm

săi

pă

"Aczăţouat Ti

Pali Caragea.

£
Sărut dreapta Ta, întărind câte-ţi serie
Ralu pentru cel ce aduce [scrisoarea] și

ds$tăy ras, Emo 59 ră
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rog să-l ajuţi la călătoria lui, şi tot de la
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el vei afla starea căsniciei lui între noi;
în sfârşit să nu-i ici vre-un rușfet . 'Ți-am
seris de două ori şi aştept răspunsurile

ros, 10 maporahă

GA spaaiă baazdy vă uihy my măpers. Ti
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AK.

Tale.

Rob
41, Caragea].

CCCCVIL.
Raport al lui Iacob Rizu către un fiu al lui Gheorghe-Vodă
pre o naştere în familieşi un dar.
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Carageă, des-

Închinându-mă eu iubire, Îţi strut dreapta,
Cât bielşug de bucurie am simţit pentru
vestea uşurării prea-strălucitei Doamne nu
se poate descrie. Am înălţat celui Prea
Înalt nenumărate rugăciuni de mulțămită, şi
pentru sănătoasa uşurare a Strălucirii Sale
(căreia,

închinându-mă

smerit,

Îi

sărut

dreapta) şi pentru fericita naştere a fiului
i. De-ar păzi Sfântul Dumnezeu sănătoşi
şi pe noul născut şi pe cel d'intâiu preaiubiţi ai tăi, şi să te arăte pe dumneata
părinte fericit de copii fericiţi şi vrednici
de un astfel de tată.
A doua prea mare bucurie mi-am avut
„Și pentru domnescul dar al dumitale. im
fost cu totul uimit de prea-marea și
neasămănata

fericire

1814,
G August,

aceasta

a

ta;

mai

ales când te-am văzut pe dumneata adus
înainte cu numele, şi cu titlul de beizadea,
titlu care mai ales se cuvine să-l

528
măvrac

îpaavsic dd

d ris

mode neylaătâss,

os

roi lâinv ăyxetoptr0d GTĂux-

ldias ...

710, ăvsp âtrdyaore!, mai auszuobsins

Ti? - Osiay Oyridmity,

Gromvânrzbusvos
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dz

âzOzudy Bxozivoy, mpbs vabymua 795 6
vovs ami îpby Gsuvohâynua mai Epstouae ati

Aaa BY LO,

dumneata, mai presus de toate beizadelele,
ca unul care eşti întărit din însăşi domneasca gură şi din chiar...
Să trăieşti, om vrednie de iubire, 'să
fii ocrotit de dumnezeieseul ajutor, păzit de ochiul încercărilor, spre gloria

neamului

și a mea

demnitate şi sprijin

şi adăpost.
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Ale noii căsătorii au fost prilej de
prea, mare supărare şi apăsare sufletească
a Înălţimii Sale de Dumnezeu păzite,
apărare care prin firea lucrului şi cunoscutul
caracter al noului soţ nu poate înceta cu

vremea. Dar ce s'a întâmplat, s'a întâmplat.
Eu, robul

tău, am adus înainte

Înălţimii

Sale de Dumnezeu păzite că trebuie să serie:
Domniţii, soacrei mele, pentru mângâierea
ei şi a, nenorocitei cumnate a mele, —
nenorocită, zic, nu pentru că s'a răpit un
astfel de soţ, căci în aceasta e prea fericită,
ci nenorocită pentru ambiția, femeiască şi
pentru lipsa de apărare pe urmă. Ca unul
care e milos şi iubitor al nobililor şi al
dreptăţii, Înălţimea Sa a răspuns că ra
serie; şi dumneata întru aceasta, din fire

aplecat spre cei ce sufăr,

să

trimeţi

cu-

vinte de mângâiere sutletelor întristate, şi
ale mamei, şi ale fetei.

Înălţimea Sa de Dumnezeu păzită a
spus robului Tău că, pentru a nu întrista *
pe Doamna, prea-iubita Lui, în două rânduri I-a scris Strălucirii Sale pentru căsătorie; trebuie ca dumneata să ai o descriere
pe larg a celor ce s'au desfăşurat

înainte,

şi după, și împreună cu căsătoria, de la Înăl-

țimea Sale: o astfel de răspingere și scârbă
o are Domnul împotriva celui ştiut, încât
nu-i vine să se coboare a vorbi necontenit
contra lui cu câţi are con fidenţă şi ca să nu

Em ăâarzws var adrod usd” Gow Est
10ypt5yzoay ua vă vi Apar 7ai eis s0bs
î&vovs ri ăvyrinăsăy mov ui mb zp6z0y
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pul lui; încă şi cel ştiut nu s'a învrednicit
de la Domn decât cu o mişcare din cap
la „bună ziua“ şi „bună seara“ lui. Adesea
mi-a spus Domnul: „mult amar i se va

„Tohă mt4pă 0ă gavij mây Ezabdăpn zh ov»
voratatoy ad36%- 2: âprîs sd vtrpats.
Ay zeprypâgerat Î ăyăam Î marar, 6205
Es! ză “vos ans apos iv Edyeviay ns”

părea Spătarului această căsătorie“; de la
început a criticat-o.
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Nu se poate descrie iubirea părintească
ce o are Înălțimea Sa pentru dumneata;
ales

acum

cinci,

şase

Postelnieul - VI[ahuţi]

zile

eram

şi robul

tău la huzurul Înălţimii Sale, care
zând vorba despre cel ştiut, a ajuns
meritele dumitale, pe care Domnul
cunoscându-le, a lăudat şi aplecarea
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Pe lângă

ale tale a numărat
pe care şi robul

tărit-o, zicând

aceia

către

dumisale

tată

că

o

astfel

încă

Spătarului.

de iubire ca

n'am văzut,

Şi

alte

şi iubirea-ţi
tău am înca a

Postelnicul Vla-

huţi te-a lăudat şi el pe dumneata. Acuma,

de oare ce și Pl[ostelnicul] V[lahuţi] cu
P(ostelnicul] Ar(ghiropol] sânt duşmani și
domniţa
R[alu] încă -de la început îl
bănuia că se împotriveşte la ţinta ci
şi acuma încă mai mult îl bănuiește,
descoperind că el e cel ce fomentează
ura Înălțimii Sale contra soţului ei, deci

arată

P[ostelnicul] V[lahuţi]

multă

prie-

tenie robului tău şi că se interesează
foarte de cele ce mă privesc; decât şi
de fapt nu mi-a dat prilej de parapon. lar pricina contra lui e că ştie că
sânt sprijinit de dumneata; dacă nu te
supără, mi-ar fi:făcut bine dacă ţi-ar
fi scris dumitale, că eu ţi-am scris adesea multe mulţămiri pentru el dumitale
şi că ţi-am scris câtă frăţească iubire
am

văzut

că

hrăneşte

către

tine dum-

nealui.
Aga Dinicu, bănuind nu cumva după
intrigi de partid să piardă Vistieria, pe
care o nădăjduieşte după aşezământ, stăruie

la robul tău să mijlocese către dumneata. "
I-am arătat cu un anume chip că se cuvine să-ţi facă o oarecare dovadă mai

reală a aplecării sale. Mi-a răspuns că e
de nevoie, şi o va face.
Am scris acum câteva zile capuchehaielei
Brăilei să-ţi trimeată dumitale două butoiaşe de icre, gândind că sânt foarte
proaspete şi bune, şi cu primul vas să le
trimeată.

.

Baş-beşli-aga e foarte supărat pe dumneata, cum mi-a spus de atâtea ori că
ţi-a seris şi nici în scrisoarea altuia n'ai în-

trebat de hatârul lui, nici în vre-un colţ.
Dacă hotărăşti, să serii două, trei rânduri

în scrisoarea ta prea-nobilă către robul tău,
ca să i-o arăt, să se bucure. Ma rugat
să-i mijlocese cinci ocă de tembcchiu! din
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PATĂ

la

acea

fericirea

ta

fără

cum să îndeplinească această înaltă po'runcă şi cât mai bine, -şi cât mai. iute;
Dar lucrul acesta se pare a fi foarte cu
cheltuială, şi foarte cu osteneală, după cele
d'intâiu idei ce căpătăm în această afa-

mat, Aazzaynpraroy Gus valyszat mă Tpăua
Eztţo0/dozarey

mâncat

exemplu.
De fapt m'am uimit, văzând nedeserisa
râvnă a Domnului la slujbele împărăteşti.
Nu se poate zugrăvi truda şi grija ce are
pentru afacerea şalupelor.: Zi şi noapte toate
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Pentru egtumenul, fratele - Păharnicului,
omul tău, înainte de a-ţi : primi porunca,
a venit încă la început la. robul tău şi,
spuindu-mi că e frate al dumisale Păharnicul tău, mi-a cerut: o scrisoare de sprijin
către ispravnieii . Focşanilor, de: oare ce
mănăstirea lui e acolo, şi îndată-i dădusem

îvsi, mal âufows mă sto cet 7 z010d30y
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Preasfinţia Sa.
Cu adevărat, Înălțimea Sa păzită de
Dumnezeu, după cum îţi serie, era în nedescris năcaz sufletesc, şi, de când a luat
vestea fericitei şi sănătoasei uşurăria preastrălueitei Doamne şi: a laudei împărăteşti
către dumneata, s "a bucurat peste măsură.
Rog supus :să binexoieşti . a serie Înălțimii Sale de Dumnezeu păzite că la orice oeasie seriu dumitale, prea-binefăcătorului, nesfârşite mulţămiri pentru Înălțimea,

Ppooprico ”Tvos rov. Te dy 6

Sa de

veviay ras thepariov, basps/âpn. |
apara

|

mazetvâs vă 7j0s)s păter zpbs

zb Osoppobpazav

adzo5 “Yuos Gat sie â0z
[A

Eu

d5-

obs Ewppacircbs ris Gadozărns ebŢyouoobs wav zps Tăs &zsipovs ebapyscias z0v.

îi

ÎdrnTa sis 7ăy zarhapzpoy adris 0p6voy
Ai vă Garmpi) 76 75 "Tgos av, zavo!zi, ai
zii? “Ypsripav Edysviay 3 zăgr zdaeai
Î15ecv mopios Ehoziny dă ză sa
TO 5 “Aga
ai d bzpazetttza] zis E: i vas
A
G :, Tspypăpstat,
PAvozovbumToy dai &Ospă7swT0y 4245, “O 005h6s ns, za” Goa + , )
>

>

A

păzită.

De

fapt: n'am

cuvinte să rostese prea-adânea mea recunoştință pentru nesfârşitele-l fapte bune.
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Ei0s î) biiorn Ilpăvota vă Gapvhăstm îi
en Goa edâozsi &zdovnzoy riv adzis “Vwm-

Dumnezeu
prea-înaltă

păzească

atâţia

ani

câţi Îi va plăcea netulburată pe Înălţimea
“Sa pe Scaunul ei prea-strălucit, şi să ţie
pe Înălţimea Sa cu toată casa, și pe dumneata ca lumina ochiului.

Cât de tare m'am

tulburat

pentru ha-

paselul Agăi şi neliniştea, dumitale nu se
poate serie. Lucru rău neorânduit şi neser-

vit. Robul

tău,

după câte i-am

făcut la
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Corespondenţa pentru afacerea moşiei
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intrigilor pentru

că-

sătorie; observasem din partea Strălucirii
Sale receală, dar n'am îndrăznit a ţi-o
aduce înainte.
1814, August 6.
Rog foarte călduros şi din nou să mă
socoţi al respectatei domniei tale osebit
prea credincios rob.
Jacob hizo.
Fratele

micu

îmi

niile neorânduirii

scrie

surorii

pentru
mele,.

nebu-

şi

că

să

rog pe Înălţimea Sa să dea voie a se
trimete acolo cea rămasă. Domnula primit aceasta, dar se gândeşte cum să îndrepte trimeterea ei. Pentru aceasta răs-

pund

fratelui mieu şi-i scriu să se

tuiască el

cu

făcut, şi să

dumneata

ceară

şi

pentru

conducerea

sfă-

ce e de
şi

pri-

mirea ci,
Un plic al lui baş-beșli-aga, cu adresa
către baş-eapi-aga al dumitale şi cuprinzând lei pentru haremul lui, rog supus,
şi roagă şi cinstit dumnealui, să voiască

a se da

prin

porunca Ta în locurile la

care hotăreşte scrisoarea
către Serdar, şi să am
inire.

cinstit dumitale
răspuns de pri-
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CCCCVIII.
Vistierul Radu Golescu către Mihai Spătarul, despre greutăţile cu care se luptă.
26 August.
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Pe dumneata te sărut din măruntaie
părinteşte cu multă dragoste şi multă
dorinţă.

+ Am primit cu cea mai mare plăcere scrisoarea ta prea-plăcută şi mult
dorită mie de la 15 ale lunii de faţă,
şi m'am bucurat foarte de prea-dorita mie
sănătate a Ta; şi să fii şi de acum înainte
necontenit sănătos. Mulţămese însă întru
acestea dumitale pentru câte-mi urezi la
Vistierie, şi de aş putea prin domneştile rugăciuni ale prea-bunului şi prea-îndurătorului nostru Domn să răsplătese prin slujba

mea de Dumnezeu păzită

Înălțimii

Sale

după călduroasa mea râvnă, sau să mă arăt
şi la Vistieria domnească a Înălţimii Sale
de folos, faţă de Țară vrednic, apărător
al locuitorilor, şi prietenilor şi orfanilor

în lipsă şi în nevoie îndestulător. Iar
de spre părinteasca-Ți casă să n'aibi grijă
dumneata, ca și cum mi-ar fi a mea însăşi,
şi ca de una 'ca, aceasta mă voiu îngriji
de ea. lar dumneata întru aceasta te rog

să nu lipseşti a-mi face bucurie,

de câte

ori vei avea prilej, prin vestirea preadoritei mie bune sănătăţi a tale, a dumneii
Domniței şi a celor prea-iubiţi ai tăi.

Iar

anii

tăi

fie

cât

mai

mulţi

şi

cu

totul fericiţi.
Ti 2c
Tis

Abyobsrov,

Eoyevelas

705

26 August 1814.
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Al dumitale ca tată şi unchiul,
GI. G.
(întoarce!)
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(bas!)
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A

33y

a

sie

Vistieria la mine acuma, om de şaptezeci de ani, moarte: să am a face cu
toţi boierii, mari și mici, și cu toate
mănăstirile, de oare ce are 'Ţara-Românească liude la 'patrusprezece mii, scutelnici și poslușnici la patruzeci de mii
cu poslușnieii necunoscuţi; mănăstirile și
boierii cer ca numai pe ei să-i slujesc;

cum să-i

slujesc, de oare ce

micirea 'Țerii?
pe

cel ce-l

ca

un

“Trebuia

ştiu eu,

miel. Cum

aşezământul acesta
nii sânt cu totul

nu

s'o

să

nu știu niavem

unul

scot

ca

la

Domn
acesta,

capăteu

nu ştiu, căci Românimiciţi de războiu,
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m'au avere; cheltuielele Vistierului sânt
multe, cumo ştii, dacă nu se ieau de
la posluşnici, de la scutelnici, cu serisori ce scriu, făr' de pricină, şi aceia
sânt 'toţi Români ce au fost la dajde,
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azelwo vauzâca zptă uadpa: 63v Ep pă moov
vă câs ră .atetho, tous uă md Epyouby 705
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moGoduat Gr 38 Bi vă umoptow wantay Govx
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stă uă.Tă YSpăTtă WOW.

ispravnicii

după

obiceiul

lor

au

ce-

rut scăzământ, şi cu acel scăzământ i-au
scos oamenii de la dajde și i-au făcut
scutelnici şi posluşniei. Pentru numele lui
Dumnezeu serie Domnului
în taină să
nu-mi dea un astfel de chip, căci apoi
nu mai fac nicio slujbă cu aşezământul, căci şi neamuri, mazili sau făcut
din birnici.

mă

Serie dumisale..., Domnița mea, ca să
iubească. Poate să-ţi trimet ceva ber-

beci negri:

n'am

să

cu cine

trimet,

ţi-i

poate cu venirea. prea-strălucitului beizadeă. Mult te rog, dumneata Spătarule,

dacă vrei să mai trăiese un an, doi, serie
prea-înălțatului Domn,
roagă-l să iea
această greutate de asupră-mi, adecă Vistieria: mă tem să nu pot face nicio slujbă
cu bătrâneţele mele.
.

CCCCIA.
Scarlat-Vodă Callimachi, Domnul Moldovei, către Doamna Smaranda Callimachi, despre situaţia grea în care i se află fratele, Ioan, şi intervenţia ginerelui

său.
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Prea-strălucită

şi

prea-evlavioasă

Doamnă, doamnă, doamnă Smaranda Calli-

machi, foarte iubită nouă și prea-dorită,
ne îndreptăm către Strălucirea Ta frăţeşte
şi cu cea mai mare plăcere; păzească-le
sfântul Dumnezeu în cea mai înaltă sănătate şi fericire statornică întru mulţi ani
şi cu căpătarea celor dorite.
Strălucita-Ţi scrisoare primind-o bucuros, am aflat câte le arăţi pe larg în

ea

şi

în

[scrisoarea]

de

Ta

mâna

în-

chisă în ea, şi cele grozave după întâmplare venite asupra prea-strălucitului nostru Domn frate, şi câte apoi până acum

Erzdauzpiens 200 couzttzăs dalsyzizs, î7ois,
zszhnpoțopnutn Î PEzhauzoens as Ti

a răbdat ca boli trupeşti Strălucirea
Sa, pentru care, aflând Strălucirea Sa

aoyaicânate pai ădshzzi Îi 09740054
îphs
toi mi vază ză 279 my GO
Ti,
Azd
305
izrzs
"Erhausp
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rii

compătimirea şi împreună-suferința noastră frăţească, să preţuiască ajutorul nostru de acum pentru scoaterea Străluei-

Sale

din

surgunul

acesta

de

peste

un an, amintindu-și faţă de noi de iubirea
frăţească crescută în ani mulţi între Stră-

1814,
30

Norembre.

534
zpâenrâs mov vai înv, "Ediops îp0d vai ză
au zeprz)stoBivra pd fuăe mis adrod PEzdap=
zpârgtos, zaptoriy0yza bonpâs sis rii tompâs

avymoavoutyqy

dăshetriiv

we

mapălay

Th

aNIm)Evâszoy ră dstyây rîjs "Ezauzpârnr6s
7ov. [lpăs rabra Evărepa ră Ep za zapis

Enahepijaa ses, aparat zizide ară psos drrijy
sos Enduuey zip ăzăvenaty, Tpia:yes ăptăv pas Boohrby Sntp cijs ăzadariis zîjs "Er
Apa îpoTat6s 700, dy mai ziuzoney GoŢYp6YnS
15 Tr pehrărp pas Taufpă pestă mây zatspi od zpăuaros stomrijoswy apbs
a

Toby

Ti Edavia» Tov, Xa izozpryâpsdot dud ei]
Boaua pârazi ov. Ilpbs6: ră
Tis ăzayrtyres, B7hozotoduey
Ezwpăpet Î) "Exhauapicas ns
prhiac Azi dâshptris ăvăans

Ezheapapo adadri Get Ovratus
ră rijs ăp-aias
peratd 705 84-

dapiporărov &ăehpod pas AdbEvrov vai În
za rd Btazioua Exoutvos Gasp î "Erhauzpdrns tab Eyet sis ză vă ăzatri) ap” Îpdy Gwypop. 7îjs zozbrns &âsheorntos. Kai 6î pap
zopăpeba Qsdy pai ri &dshpraijv pas ovystrst Gr „'aatptoos Eazors
&
dhyioayres Ei Ti) zsptorăos! mod ăâs): pod, ză atpod ele patpăy Găv
Ezadoau2v Ypăpovyres ră ptrărip Îuiv span.âpâ,
ads Ezezat yă izinporopidn zohhdus zapă
ris Ebyeviac mov, zai, za0âs vosrăy ri Ea
Mauzpornri ne, 0ăv Etsre)todm 6 mowde 2â0os
vă doyovs 6 os 1 Oster Gov), zpăs vatpby

âvabidhovca ză îpsră, Gpafebst radra Ore adrij
dousi. "00sy i) "Ezhauzprqs 7ms dâtorărrus
(7000 Gopunepaivațisv), zsnhmpotopun zegi

ze 7îjs zpohzâodons Îudy Ema ces za meg rîs
dâehetziis pas sthrzpvods oytosws zpbs mhy 24

lucirea Sa şi noi. Am

primit însă și cele

cuprinse către noi între ale Strălucirii
Tale, înfățișând viu în inima
noastră
frățească întreţesătura relelor Înălţimii -

Sale. Întristându-ne de moarte pentru ambele aceste scrisori, am făcut îndată de
fapt. după datoria noastră o îndoită întâmpinare, scriind arzul nostru supus pentru
scoaterea Strălucirii Sale, pe care-l şi trime-

tem tot odată prea-scumpului nostru ginere
cu cele de nevoie îndreptări în această
afacere către dumnealui, şi răspunzând şi
Înălţimii Sale. Iar, răspunzând la Strălucita-Ţi [scrisoare], îţi arătăm că ai dreptate
adăugând Strălucirea “Ta în ce priveşte lucrurile vechii prietenii şi frăţeştii iubiri
între prea-strălucitul frate al nostra Domn

și noi şi dreptul ce urmează a-l avea Strălucirea Sa în a cere de la noi ajutorul unei
astfel de iubiri şi frăţii. Şi deci mărturisim
pe Dumnezeu şi conştiinţa noastră de frate

că de atunci, supăraţi de moarte de starea
fratelui,

din vreme

în vreme

nam

încetat

scriind, prea-iubitului nostru ginere, cum
a urmat să fie informat adesea de .dumnealui, şi, precum e ştiut Strălucirii Sale,
nu s'a îndeplinit comuna noastră dorinţă
pentru cuvinte ca acelea prin care voia lui
Dumnezeu, zăbovind cele dorite, grăbeşte
pe cele ce ci i se par. Deci Strălucirea 'Ta,
fără îndoială (cum bănuim), informată

despre

vechea

noastră

dorinţă şi sincera

noastră aplecare frățească către prea-strălucitul frate al nostru Domn, să serii către

Mouzpăzaroy ăăzhedy pas AbBăyry, vă %02s

Strălucirea Sa, întărind o astfel de neschim

vpâbn zpbe zi? "Ezhauzpornră mov, Ezrabpw-

„bată şi la culme aplecare a noastră, prin
care ne rugăm pentru Strălucirea Sa, a fi cât
mai iute liberată Strălucirea Sa, şi să ne
bucurăm reciproc în fericire, '-iar noi [să
căpătăm] vestea bună a unui astfel de
lueru dorit. Iar anii străluciți ai 'Lăi fie
de la Dumnezeu foarte mulţi şi pe deplin fericiţi.
1814, Noiemvre 30.
Al Strălueirii Tale ca frate cu grabă.
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Anica e la Slatina cu ginerele: dânsa
nu are chip să scape de blăstămatul paroxism; noi toţi stim sănătoşi la... acum
la serbătoarea strălucitului... Gheorghe,
căruia mă închin: am venit la Bucureşti pentru nevoia heritisirii; deci arată
din partea mea Prea-strălucitului“Tău închinăciunile mele şi că am băutiîn sănătatea Strălucirii Sale, a dumisale Spătarului
şi a Banului şi în sănătatea prea-nobilei ...,
şi a dumisale Domniței.

4b pas

Aocuvirtas.

NoMă

1815,
20 April.

pomenin-

+ Prea-iubitul mieu fiu,
Acum sase zile m'am întors de la Craiova,
şi-ţi serisesem, şi acuma îţi arăt că Frosa
e foarte bine: o aştept la Bucureşti ca să
iea unele doctorii.

Ilpă 8 fuepây 2asorpsia ăad Kpaipâ5as,
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Spătarul

casnice,

îvă 205

vio

wod Nor,
?

Mi po, 7 09 haz,

pi

uz Govopiteazt,

Exstât, ă st/09 42

vă să

Foarte ni-a părut rău de avortul
Doamnei, ci am slăvit pe sfântul Dumnezeu, că Strălucirea Sa e bine acum. :
Mă mir, fiule, cum e
mam serisoare de la tine
Şi sânt foarte

cu putinţă să
de la 13 Mart,
şi întristat,

îngrijorat

Mi-ai seris că, în a doua scrisoare,
aveai să scrii Vistierului Belio, decât,
neseriindu-mi, nici n'ai trimes scrisoarea
ta, şi după cinci zile, vânzându-se "casa,
am să dau vadea de treizeci de zile; deci
îndată adu-mi-o şi serie lămurit, fiule, ea
să împrumut,

Pentru

cuvântul.

ţin

să-mi

prea-iubiţii

miei

nepoţei

din

adâncul inimii mă rog şi-i sărut dulce.
Toţi sântem sănătoşi; maică-ta se roagă
pentru

tineș

nu

s'a aflat

aici

ca

să

seric,

şi călăraşul Vienei şi Budei (2); şi ce-i
al mieunu vine.
Fiule, serie-mni, căci singura mea mângâiere sânt scrisorile tale, martur mi-e
Dumnezeu;

toată

alcătuirea

mea

sufere,

când cu inintea mea măsor lipsa ta.

Poliţa domniţei Mărioriţa abia plătită
am trimes-o prin fiul mieu Nicolachi.
Fiule, dacă nu mă întind, să nu (sic) mă

ierţi, căci, dacă aveam prilej să-ţi

scriu,
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ți-aş

fi seris

mirea mea.

foarte multe pentru

Acestea

mulţă-

rămânând

1815, April 20.
Al dumitale bunul tată

.

ypăupa,

Am primit-o serisoare a dumisale

Pi-

tarului, însă n'am prilej de 'răspuns.

CCCCĂI.
1815,
2 Oetombre.

„Costachi Tzigară către beizadeâ
rostul Agai în sarcinile Domniei.
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Ai zâhrtate cv 75.000

despre

nişte

datorii şi

Prea-strălucite şi prea-bunule beizadei,
16 ale tre-

cutei [luni] primind-o, am aflat cele
ea cuprinse;

am

din

arătat Înălţimii Sale de

Dumnezeu păzite că acelea pe care dum-

nealui Comisul
lucirii

patru

Negri le trimesese Stră-

Sale prin consul,

de

mii

de

cele douăzeci şi

lei, ajungând

undeva

aiurea, nu le-a primit Strălucirea Sa. S'a
întrebat pentru aceasta consulul, care - s'a
şi îndreptăţit, arătând scrisoarea, lui către
Ministru; cel d'intâiu curier aşteptat va,
lămuri această încurcătură,
şi de n'ar
aduce vre-o neașteptată pagubă!
După porunca. ta, chemând pe Gane,
am cerut cele două poliţi la ordinul dumisale Francesco, pe care luându-le, le-am
arătat Înălţimii Sale de Dumnezeu păzite,
şi s'a orânduit dumnealui Aga Dimitrachi

să le plătească în 'termin de” patruzeci de
zile numărate de azi. Iar dumnealui Aga
Dimitrachi a vrut să-mi dea un sinet de
datorie cu dobânda cinci la pungă, şi să

le isprăvese. Acest act nu l-a primit robul
tău spuind că beizadeaua vrea bani şi nu
sinete; nu voiu lipsi nici de acum înainte
să îndemn pe Agă şi, îndată luându-i
sau toţi sau o parte, ţi-i voiu trimete

Strălueirii Tale.
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Poliţile celor 75.000 de lei s'au arătat
acum câteva zile şi se iea măsura cuvenită pentru plata, lor. Un lucru însă
trebuie ca robul tău să-l aduce la cunoştinţa Strălucirii Tale: că în nicio răspundere nu mă prind eu, robul tău, de
oare ce lucrul mieu e să trimet când ieau
şi cât ieau, şi datoria mea cere grija mea
hotărâtă ca să amintese Înălţimii Sale şi
celui ce are casa domnească, dumnealui
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Aga Dimitrachi,
chezăş

și nimie mai

al lucrului

n'am

fost,

mult,
ca

-)

o

£ovra Ti? abâsvrtvijy pâcoz», ăp/ov "Avav

căci
să mă

hotărăse a primi și vre-un fel de rceponsabilitate, nici aştept să caut acea chezăşie,

de

oare

ce

văd

că Înălţimea

păzită de Dumnezeu se
dumnealui Aga Dimitrachi.
să se păzească de aproape
se trimeată banii porunciţi
pe lună.

Sa

mulțămește cu
Trebuie numai
rânduiala şi să
Strălucirii Tale

Apoi e indiferent dacă se trimet prin
robul tiu ori prin Aga, şi întru aceasta
pe Strălucirea Ta să nu
rog supus
cei trimeterea de-a dreptul prin mine,
cum poate să-ţi închipui că întrighez, Şi
o astfel de închipuire mă face să mă lovesc
şi de datoriile mele către Înălţimea Ta și
de cele ale prieteniei. La datoria mea,
de vreme ce Domnul e bine dispus către
Agă, nu va, vrea să întrebuințeze pe altul
la ale averii. La prietenie, de oare ce
mu vreau să urmăresc pe furiș postul prietenului

mieu,

se socoate

care

mare

lucru,

cum se pare. Şi rămân.

acts, 'Ouzwâpiov 6.
Tijs "Ehoyzpâraz6s Tns
ramatyorazos Gobhos

1815, Octombre 2.
Al Strălucirii Tale

Roorăzns Tâyapăs.
(Pe plic:) Tg ărhauzporăz ai zeptihiamp astlm55, zbpiw pot zopie; Flor "AdsEâySpov Kahn d-/r0o mă EDspYETIH0TĂT) pol,
Boviizdis.
Tpâpua rod Târpapă îzt Easy zăc Gbw
z6hztais zapă Lazi
(Pecete cu ceară roşie.)

Prea-strălucitului
domnului

mieu

prea-supus rob
Costachi Tzigară.
şi ilustrului beizadeă,

domn

Ioan

Alexandru

prea-binefăcătorul mieu, cu
Callimachi,
supunere.
Scrisoarea lui zigară că a luat cele
două poliţe de la Gane.

CCCCXII.
Dimitrie

Postelnicul către alt boier, pentru

cul Ştefanachi şi cu bină-emini
Ti

o poliţă în legătură cu Postelni-

din Măcin.
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1816,
15 April.
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CCCCXIII.
Ioan Slordili către

1816,

14 Maiu.

un

boier

al

lui Toan-Vodă. Carageă,

Paşei de Vidin Gelaledin asupra lui pentru raialele ce

şi amenințările
Ti

zavevyevij

că vrea să-i taie capul.

adrijs
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robul Tău, am arătat mânia de. care a
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a început totdeauna a primi înaintea
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după

mâniei,

cât

robul Tiu

înţeles

am

şi am cunoscut, am vădit că veniau din
două pricini: adecă din zahereaua de
la Belgrad şi din afacerea, locuitorilor
fugari, şi a raialelor cerute de la Înălțimea

Sa, poate

din

sangiacul

Vidinu-

lui, care stau în 'Ţara-Românească. Dacă
aceste pricini sânt destule și dau temeiu
pentru a trezi atâta mânie, să o judece
minți mai priceputeşi “mai înalte. Între
acestea, pentru nenorocirea mea, mânia,
Înălţimii Sale treptat s'a ridicat în ereştere. Din aceasta robul Tău, şi din
aceia că s'au întâmplat să n'am vre-o
altă treabă, m'am retras, şi'trei zile nu
n'am înfăţişat Înălțimii Sale. Între acestea,
- însă -n'a trecut clipă fără să cercetezi
şi cele despre mine, cât și cele despre
mânia
“ Înălţimii Sale şi felul cu care a
început a trată lucrurile: dar nu

ieşia din

mintea
mea
şi
înfricoșarea Înălţimii
Sale faţă de robul Tău, că, din porunca

dumisale Caimacamului, am adus inaintea
Înălţimii Sale neorânduiala voerodului de
Iom, care a trecut de aici cu sila zece

familii,
în

satul

maltratând şi pe beşliul
'Ţerii-Româneşti

cel

ce era
din

faţa
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eu sila nesfârşite raiale ale sangeacului
Vidinului, şi că amintirile părinţilor lor
sânt în acel sangeac; robul Tău i-a răspuus Înălţimii Sale că pentru aceştia.
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duieli că acei cari înainte de războiu au
trecut în 'Țara-Românească şi de atunci
stau acolo se privese ca raiale ale ȚeriiRomâneşti, iar câţi au venit în timpul
războiului şi după războiu, aceia se privese ca străini, dar unii ca aceştia s'au
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atunci robului Tău

că: va aduce pe voevodul de Lom şi
acele familii şi le va cerceta, şi, dacă
se vor afla că sânt de la început raiale
din - faţă, beșliului îi xa scoate unghiile,
iar pe robul Tău îl va face “să nu-şi
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spus

a

mare 'mânie

înainta-

şul Înălţimii Tale şi câţissau găsit aşa,
au fost Îuaţi şi trecuţi dincolo. Cu toate
acestea robul Tău, cum am băgat de
samă, şi cred că nu mă înşel în păremea,

rea

de

că „pricina

socot

căpetenie

a mâniei Înălţimii Sale vine din relația
ce a făcut Înălţimii Sale imbrihorul său
întoarcerea-i,

la

spus Înălţimiui
oare

de

ce

care

ştiu

nu

Sale, şi l-a
de

atunci

am

ce

aţâţat
şi

va

băgat

samă că a început a-şi schimba felul
aarăta mânie aprigă. În sfârşit, ieri,
13 ale lunii acesteia, gândindu-mă
robul “Tău; că a trece zile şi a nu
înfăţişa Înălţimii Sale poate cășuna
plăcere,

am

judecat

eu,

robul

fi

atâta,

“Tău,

de

şi
la
eu,
mă
necă

e bine să trec în faţă ca să mă arăt,
şi am. şi trecut dimineaţa. ȘI, ajungând
acolo, am mers întâiu la odaia chehaielei Înălţimii Sale; şi, fiind cu acolo, a
Sa pe chehaie, şi ce
chemat Înălţimea
i-a spusnu ştiu, ci, coborându-se chehaiaua,

mi-a spus să nu plec, de oare ce pe la
ceasul S mă vrea prea-înălţatul Paşă; am
rămas,

şi la acel ceas

m'am înfățișat

îna-

intea Înălţimii Sale, şi mi-a orânduit să

scriu să se aducă o câtime de grăsime
pentru nevoia cetăţii. Ci felul convorbirii
lui era cu totul sălbatec; apoi m'a întrebat
dacă

în aceste zile voiu

fi cu totul acolo;

robul “Tău a răspuns: da; apoi am plecat.
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abris Tlavevysysiay vă

aşteptând

să

se

caute

raia-

ţimea Sa sa supărat aşa de mult, încât alaltăieri avuse de gând să-i taie
capul, care lucru totuşi îşi. propune “să-l

facă, şi

să-mi

capăt

ce mi

se cuvine“,

Eu, robul Tău, am plecat tremurând, ca
unul ce ştiu că s'au obrăznicit unii din
Bulgarii trecuţi în 'Ţara-Românească, precum sânt cei de la, Urzicuţa şi alte părţi,
cari s'au înrăit şi tot dau plângeri către
Înălţimea Sa, arătând că sânt raiale din
sangeacul Vidinului şi, vrând să meargă
la satele lor, sânt împiedecaţi de dregători, și mam temut să nu se întâm-

ple ca vre unul din
răşi

plângere,

de

aceștia
oare

ce

să dea iami-a

porun-

cit Înălţimea Sa să nu se împiedece

ni-

meni din ei, nici vitele şi zaherelele lor,

ci să treacă în voie. lar, după ce m'am
suit

în

caic

și am

plutit

o bucată de

vreme pe Dunăre, am auzit după mine
glasuri; şi, întorcându-mă, abia am deosebit din pricina depărtării; erau într'o
luntre mică oameni; şi mi s'a părut că
erau doi ostaşi ai Înălțimii Sale, cari
mă chemau cu glasuri mari. Eu, robul
Tău, înspăimântat, m'am grăbit înainte,
şi, cum am sosit la Calafat, am orânduit

în

grabă

intr'o

cele de

căruță

de

nevoie

şi,

suindu-mă

poştă, numai cu

trupul,

cum m'am aflat în acel ceas, am fugit şi
am venit la Craiova de acolo, şi trimet
supusa, mea [scrisoare], rugându-mă foarte
călduros de marea 'Ta Nobleţă prea-binefăcătoare mie să aduci înaintea Înălţimii
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Paşă asupra mea, pe lângă că nu mai pot
fi de folos pentru punerea la cale a unei
trebi, sânt şi în primejdie de viaţă. Şi cu
cea mai mare a mea închinare rămân pe
viață al. prea-binefăcătoarei Tale înalte
Nobleţe.
816, Maiu 14,
”
Prea-supus rob.
Ioan Skordilis.
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19

1816.
August.

doamne Ioane Callimachi, iubite nouă frate
şi prea-dorite, pe Strălucirea Ta frăţeşte
o sărutăm.
cambii de Odesa
unsprezece
Găsind
pentru cinzeci de mii şase sute treizeci şi
cinci lei, le-am luat şi le închidem în
aceasta

a

noastră,

făcând

să

între

şi

această sumă Strălucirii Tale în socoteala

lefii lunare ce i s'a orânduit.. Deci luând

Strălucirea Ta zisele poliţi, să binevoieşti
a' mă lămuri tot odată şi pentru terminul

ci anii tăi fie de

Şi acestea numai,

lor.

foarte mulţi,

la Dumnezeu
totul fericiţi.
19 August 1816.
Al Strălucirii Tale

sănătoşi și cu

iubit frate
lo

Scarlat

Callimachi.
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Gh. Caragea Voerod, cu mila lui
Dumnezeu Domn și stăpinitor a toată
Ungrovlahia.

“= Tlawgiheaza Tai vis, Erhauzpzazs mstaâi Pzogys Kapazta, za, paugi)zazs Îi

+ Prea-iubite nouă fiu, prea-strălucite beizadea Gheorghe Carageă, şi prea-iubite nouă

Mai), Sod:bs.
“anză, edpevorazs ăn
*1s 22Edysviay
vai
ns
Erdauzpbenză
Ti
sdusvEozazat
40,
Tiuiosazot
2Dipig 553/îusda.
Îuzepot, zspizcbiizo: Ăp 035 V2m0X45/a-:
“puădss 715 îpacspas A5fssias Odyypohayias,
zi
Dă Ed rea Gaş edyobszaea 2903170555043):
Lat
40 mtrabret
etnze bpatvouzss 37 sori
die

noştri prea-doriţi capuchehaiele ale Domniei

ginere, prea-nobile dumneata Mihail Suţu.
Pentru Strălucirea şi Nobleţa Ta părinteşte
ne rugăm. Prea-cinstiţilor şi prea-bunilor
către dumneavoas-

Noastre a Ungrovlahiei,

tră cu cea mai mare
tăm:

fiţi sănătoşi

aplecare ne îndrep-

întru

mulţămire şi cu

1816,
9 Novembre.
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La 30 ale trecutei prin Mustafă, Tatarul
nostru domnesc, v'am seris dumneavoastră,
şi azi pentru trebile noastre domneşti în
curs pornim pe acest Antonachi, 'Tatarul

nostru, nelipsind apoi pentru cea, de ieri
serbată serbătoare a Arhistratigului Mihail
spre a-Ţi ruga” din adâncul

tale,

inimii

al nostru: prea-iubit ginere,

dumi-

ca Ar-

hanghelul cu acelaşi nume 'să-Ţi fie paznie în viaţă, cu dobândirea celor dorite
şi poftite 'Ţie, ;după dorinţa noastră din
inimă şi părintească, şi cercetând şi cele
ale bunei Tale stări nouă dorite, de care
să vă învredniciţi cât mai mult.
1816, 9 Novrembre.
Al Strălueirii şi Nobleţei Tale
iubitor părinte

-şi foarte binevoitor în toate,
lo. Gheorghe Curageă Voevod.

mai, sbvoboraros Bhos
Iw. I. Kaparţa, Bosf6fas. :

CCCCĂVI.
1818,
30 April.

Ioan Gheorghe-Vodă

Carageă iartă Vornicului Nenciulescu o datorie.
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Eavy4opijoxusv

aworr'e, "Anpthtov ha.
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sute

trei lei

şi

as,

treizeci şi

socoteala 'pecetluitelor

poştelor anului 1812, ale stăpânirii ruseşti,
aceasta, recunoaştere

de da-

torie, făgăduind prin însăşi a sa iscălitură darea lor. Iar, mişcaţi de milă, îi
iertăm, şi nu cerem nicio depunere din
acea sumă. Pentru care era şi de nevoie
a i se înapoia recunoaşterea lui de datorie,
dar, de oare ce acest sinet s'a pierdut,
pentru arătarea şi siguranţa lui se dă cea de

faptă iscălită mărturie a noastră, ca să aibă
putere in orice vreme. Şi niciodată să nu se
arăte de cineva zisul lui sinet, cerând acea
sumă,

sau o parte a

ei,'cu

orice pretext,

ci să fie cu totul fără putere,

, wpos 'adrijs, Ei

siyat Et6hov

cinci

cinci de bani, din

de oare ce

nici n'am luat cera din această sumă, cum
şi mai sus am spus-o, nici se cade ca
“pentru un sinet ca acesta, să facă vre unul
cu vremea vre-un fel de cerere. Pentru care
noi cu pecetea noastră domnească i le-am
iertat odată.

”

1818, April 30.
“

Jo

Carageă

Voevod.

543

CCCCAVII.
Dragomanul

Mihalachi Suţu

către

politul de Larisa, Teodosie.
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1818,

un ministru ture, recomandând pe Mitro-

21 August.

Prea-înălţate, prea-măreţe, prea-binevoitorule, prea-slăvite doamne împărătească
Escelenţă,
Înălţimii Tale prea-măreţe cu supunere
mă închin, sărutână cu plecăciune urmele
prea-strălucitelor 'Tale picioare şi rugându-mă de Sfântul Dumnezeu si Te ţie în
cea mai înaltă sănătate şi fericire continuă întru mulţi ani şi cu căpătarea tuturor

celor prea-strălucite dorite ţie,
De oare ce cel
al Tu,

al

Larisei

mai

vechiu

Teodosie,

credincios
dând

cerutul

capăt folositor în afacerile cu Patrichaneă și ale înaintaşului său, pleacă de
aici, nu numai ca să ocrotească de faţă
după datoria sa pe săracele raiale ale
eparhiei sale, ci şi ca să se închine patronului său şi prea-măreţ binefăcător,
Înălţimea “Ta, şi să sărute urmele picioarelor Tale cu foarte călduroase rugăciuni
şi mărturisiri ale prea-adâncii lui reeunoştiinţi, a cerut de la mine, prea-supusul
Tău rob, cea de faţă recomandare a mea,
pentru care şi, scriind cea de faţă supusă

a mea,

hm dat-o

aceluia.

Prea-Înălţate

efendi, acel Mitropolit de fapt s'a purtat
în cel mai bun chip șia mulţimit nu
numai pe robul Tău, Patriarhul, şi sinodul Mitropoliţilor cu purtarea lui cuminte şi liniştită şi cu onorabilitatea caracterului său, ci şi robul Tău n'am bucurat foarte pentru că ai arătat că de fapt
ocroteşte şi acopere de binefaceri Înălţimea Sa pe oamenii cinstiţi şi vrednici, şi
apoi cu astfel de începuturi a dat cele
mai bune nădejdi că şi deacum înainte va
ocroti Larisa şi săracele raiele, cu înaltu-l
ajutor, şi va arăta cu voia lui Dumnezeu şi
Larisa şi cele supt ea e piscopii cu mult mai
strălucite şi mai bine rânduite decât înainte,
îngrijind trimeterea la vreme a miriului (darea către Stat) şi a haraciului şi a dobânzilor
lor, atât cât 'şi al episcopilor. Robul Tău, având nevoie, atâta ca foarte

vechiu

robal

Înălţimii Sale, cât şi ca să sprijin la nevoile

ce i se pot întâmpla pe un om cinstit şi bun

şi vrednic, rog supus şi pe prea-binevoitoarea mie Înălţime a “Ta să crească faţă
de el cea de mai nainte a Ta înaltă
bunăvoință şi ocrotire.
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Şi acestea cu supunere, iar prea-străluciţii Tăi ani fie cât mai mulți şi cu totul
fericiţi.
1818, August 21.
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CCCCXVIIL.
1818,
bre.

Alexandru Nenciulescu către Mihail Suţu, despre datoria sa.
Tîj Yyerâpav "Ey8otârnra raze zposubvă,
ăozatâuevos ri Getây rs.
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“+ Sfântul Dumnezeu să păzească pe
Slăvirea 'Ta în cea mai înaltă sănătate şi
statornică fericire întru mulţi ani şi cu
căpătareaa tuturor celor ce după suflet
de sus doreşte. Pentru cei 84.503 lei ai
menzilurilor la care am fost orânduit eu,
robul 'Tău, fără dreptate a plăti prin ana-

dreapta.
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25

prea-înălţatul Domn

de

Carageă, şi, neavând

chip să-i răspund în naht, dădusem sinetul
.

mieu în mânile Slăvirii Tale pe numele
Înălţimii Sale, şi, după trecere de câtera
zile, atunci plătisem Slăvirii Tale 39.000

de

lei

prin sinior baron

Gheorghe Sa-

chelarie, pentru care judecându-mă apoi
adesea eu epistaţii poştelor şi cu zarafii
Vistieriei, s'a arătat în adevăr nedrept că
le-am plătit, şi în afară de aceasta Îţi
trimesesem Slăvirii Tale copiile plângerilor
mele şi anaforalelor - pentru nevinovăția,
mea, rugând pe Slăvirea Ta, să scrii către
Înălțimea Sa să mi se întoarcă înapoi
drepţii miei bani şi sinetul mieu, şi nu

m'am
Tale,

învrednicit de răspunsul Slăririi
la urmă mi-a dat Înălţimea Sa

sinetul domnese, cuprinzând că nu numai
iartă şi-mi hărăzeşte suma . de mai sus a
celor 84.503 lei, dar nici n'a luat din ei
niciun ban şi, pentru sinetul mieu,
fiind pierdut, va fi netrebnic, cum

că,
vei

afla-o din această copie aici închisă a, senedului domnesc, Deci, de oare ce şi eu,
robul Tău, am plătit cei mai de sus bani,
având în mânile mele şi senedurile pri-

mirii de Slăvirea Ta, şi din pricina
acestei plăţi nedrepte că m'am stins
şi m'am afanisit, plătind după putere
al Moldovei.
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groase dobânzi,. cu dobândă compusă : asupra lor, cum se ştie şi se recunoaşte

de 'toţi,
să mă

călduros rog..pe. Slăvirea Ta
învrednicese de prea-nobilu- fi

răspuns dacă acei bani, adecă acei 39.000
de lei, au întrat în socotelile Înălţimii
Tale, ca să “ştiu şi eu, robul Tău, ce
să fac, precum

nu.cred

să

fi

rămas

la

Slăvirea Ta, ştiind buna Ta aplecare
către robul Tău şi binevoitoarea inbire.
Ci, aducând acestea toate cu. înalt respect, cer de lu Dumnezeu ca slăviţii
“Păi ani să fie cât mai mulţi şi cu totul
fericiţi..
1818, Novembre 25.
Al Slăvirii Tale
prea-smerit rob.
Alexandru

Nevrttovisoravhos.

Nenciulescu.

CCCCXIX.
Carageâ către agentul său. cu privire la conflictul dintre
Callimachi şi „Dragomanul“. (Mihai Suţu).
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Iorga,

„Hurmuzaki”,

XX,

Din

ce

vreme

scris

ni-a

„loan

Strălucirea

Ta cu. privire la receala ce: se produce
între Ioan Voevod şi Dragoman, căutând
să aflăm de unde şi-la ce grad se produce
una ca aceasta, cercetând de altfel din cele
de aproape şi încă -în fiinţă, ne-am
gândit de atunei şi la lucrurile: vecine. ŞI,
cu toate că

o astfel de ştire şi unii dintre

cei din Bucureşti au căpătat-o, dar, de oare
ce nici loan Voevod însuși, nici mutecaripii

Strălucirii Sale, slavă Domnului, n'au dat
de bănuit o astfel de aplecare contra Dragomanului au atribuit celede la Țarigrad
răspândite mai mult la nişte potriviri
politice decât la un adevăr de fapt,
dar, de la o vreme necontenit vorba
aceasta a neînţelegerii și duşmăniei ce
în
e între socru.şi ginere, nu numai
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a început

a

se

răspândi .la

Bucureşti, dar şi deosebiți boieri să se
ocupe, şi să se publice şi de la Curte,
rostindu-se cu - receală, până ce loan
Voevod a ajuns la mai faptice dovezi ale
acestei neînţeleveri, trimeţând de odată,
trecute, patruzeci de
la 13 ale lunii
Albanesi la casa lui. beizadea Grigore
Suţu şi în curs de un ceas izgonind
pe Strălucirea Sa cu toată casa la o
moşie depărtată. Dintr'un
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altfel acest

lucru îl vei confirma de acăsă Strălucirea “Ta cu mâi bună ideie în vre-un
chip potrivit. dumnealui Dragomanului şi
cui trebuie din efendii, în ce şi până
la: cât stă prietenia cu vecinul nostru
Domnul, ca să nu li se pară mai obişnuită vre-o înţelegere între noi, poate
nesigură
nouă,
pentru
frica
nenurocită şi nechibzuită în tot felul a ve-

cinului.
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ral, nici din. causa situaţiei fisice,
pentru interesul mieu personal, mă
cu totul încurcat, ştiind
bine şi
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- moci şi
aflu
câtă

e paguba

acestea
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în: avere

cu

şi cât năcaz

politie

urmează să-mi vie de la ..., şi toată
nevoia e să fie numai ... (?)-Domnul ginere şi, bine încredințat de şiretenia şi
gândul prăpăstios de acum al lui..., să
se prefacă : din parte-i. cele de : nevoie,
dar să lucreze cuminte cele peste atiugerea scopului său însuşi, și acestea
pentru stăpânitoarea răutate politică a zilelor.
:

T6V Tpspv,

e
„

a

ginere nu e dreaptă şi nevicleană, nici
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având Dragomanul un sigur sprijin (?),
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suegestia poate şi a lui Ilalet. Eu, fra-
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de. avere, pentru care: în -scurt şi
aiurea şi mai ales din nou spun că ai
dreptate Strălucirea Ta să. Te superi, de
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vre-un chip: de aici
pentru- slujba. nevoii ce ne strânge, nici
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fără păreche. Dar, pentru Dumnezeu, frate,
cu ce ştii mijloace, şi vorbe, şi fapte, e
de nevoie a se grăbi aducerea la îndeplinire a unei astfel de satisfacţii, ca să
înceapă. îndată afacerea şi orânduirea milionului.

Ci, pentru acestea 'având o astfel de
sufletească mâhnire, nu pot de loc ca
prin cuvinte să presint cât am fost de
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mai particulare mie, cum nu trebuia; de la
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Basarab, po vremea când se puneau

în titlul Domnilor

nostri cele două

eri și te-

Dată
nehotărită

(probabil
secolul al
XVI-lea).

TABLA

NUMELOR

TABLA NUMELOR
Numele au fost scoase de D-ra Maria Ciorea.
N. B. La episcopi cifrele se raportă la mai 'mulţi omonimi.

tără interes .au fost înlăturate. Numele

din Prefaţă se dau deosebit,

_166, 172. (Mehmed-Baltagi-Paşa
.
431, 480.
Afenduli (cronicar), 422, 441.

A
Aaron
Abdera,

(Alexie)
210.

117.

Afrodisia,

.

Abdi-Paşa, 6 6-7. (-comandant pe vremea
„lui Mavrogheni-Vodă); III, 414-0. (seras-* cher. de Belgrad), IL, 272, 284. (-zadă,
chehaiaua Brăilei), II, 1211, 1213. ((-aga),
III, 314, 328, 334, 860,.370. Ahdul- Oadie-efendi (de Brăila), II,: 805-6,
103.
Abdul-Hamid I-iu (Sultan), II, 1217.
Abdurahman (Paşă), III, 332. (-agă), III,
A.
|
Abramios (loan. cleric), 542, 6609-76, III,
-80-1, 67-8, 107, 113, 110-7, 122.
Abramazzo (Evreu), II, 1219...
Achindi-başi (localitate), III, 471.
Acxtelmeier

(Stanislav,

Ada-calt (cetate),
„1172, 1216.
Adai-chebir

scriitor),

756.

III, 285, 297, 405; II,

(Ostrovul

Mare),

III, 213.

Adâl-Ghirai (Sultan tatar), II, 982.
Adam (preotul, agent al lui Petru Şehiopul), 97-8.
Adam (- Hagi), 610.
Adamachi, 11, 901.
Adamachi (casa lui), 318.
_ Adeniatul (Ioan), 16,
Adorno (Vallarsa, Mărioara), 50-3, 55,

57-60, 6-3, 6-7, 70, 72, 76,19, S1-2,

89-90, 95,
Adrianopol,
- 153, 166,
243, 258,

Câteva nume
la urmă.

101-2, 104-5. (Zanetto, frate).
11-3, 48, 116, 141, 145,147,
172, 182. 194, 198-200, 208,
275, 295, 321, 400, 40G-7,

433, 435, 438, 4179-80, 531, 536, 548,
552, 561, 618, 656. 670-2, G76-7, 680,
682, 684, 700-1, 707, 711: II, 783, 187,
793-4, '797-9, 801-2, 807, S24, 525, 810-1,

1035, 1095, 1153, 1178, 1951; LIT, 11,
54-6, 107, 113-4, 188, 143, 261, 267,
324, 330, 338, 420, 419, 507.
Mitropolit de), 406. (Chiril),
(Climent), 272, 295, 406-7.
48, 182, 194. (Neofit), 182,
III, LL. (Partenie), 116, î41,

(Atanasie,
II, 1098.
(Ieremia),
194, 24;
145, 18,

de),

315.

Aftoniu (sofist), III, 154.
Afumaţi (sat), II, 950, 1228, 1231; III, S990, 294.

Agapet (scriitor), 393.

Agathopolis (şi Mitropolia),

Ageni

(moșie),

13, 336.

III, 512.

Agiud, III, 418.
Agraphai, III, 322, (Constantin
„822, 353.
Aguri (preot), IM, 467-8.
(agi), 87; II, 1203;
Ahmed

III,

de),

III,

8310-11,

314, 316, 332, 326, 328, 430. (-Alemdar),
III, 274. (-Boşnag), III, 332, 352. (-Bostanoglu), III, 461. (- Cora-Hisarli), II,
1269.

(de Cesareia),

II,

1105; III, 324.

(fratele lui Cheleş), ITI, 396. (Daslioglu), III, 366. (Deli-aga), III, 253-4,
216. (Ghiumuş-Parmae), III, 336. (Ing),

“III, 342. (Saliachegesi), III, 424. -

Ahmed (Paşa de Damasc), 753 (v. şi Dubniţa). (în secolul al XVIII-lea), II, 1215,
1217, 1219-20.
Ahmed al III-lea (Sultan), 447; II, 1238,
1952.
”
Ahmed (Serit-), III, 153.
Aiacapi, 89.
Aidin, II, 1137; III, 24%.
Aidos, III, 29.
Aion, IL, 155.
|
Airullah (agă de Starova), III, 3828.
Aivaz, II, 830, 840.
Akri, 199.

Alba-Iulia (Atanasie Anghel, episcop de),

334, 326, 842-4.
Albania şi Albanesi, 228; II, 1195, 1207,
1232; 111, 294, 832, 336, 434, 459.
Alecu (Serdar, agentul lui Alexandru-V'odă,
lui Ipsilanti şi lui Mavrogheni), III, 3823, 398-0, 411, 417.
Alendar-Aga, Il, 357.
Alep, II, 1137.
.
Alexandri (grămătic), III, 120.

Alexandria, 26, 106-7, 116, 176-9, 181,
„208, 843, 402, 417, 478, 540, 546, 568,
510-1, 687-9, 731, 765; II, 817, 833-9,
886, 1082, 1085-6, 1125, 1139; III, 2,5,
6, 10-7, 19, 21, 24-5, 28-32, 37-9, 41,
43, 45-17, 49, 52, 80, 87, 185-6, 145-6,
148, 153, 155, 159, 161-71, 173-8, 17791, 193-6, 197-200. (Patriarhii: Atanasie), II, 1082, 1085-6; III, 148. (Chiril), II, 1125, 1139; III, 12-83, 18-9,

145. (Clement), III, 146. (Cosma), 5701; III, 159, 161-2. (Dionisie), 343.

(Gherasim), 116, 178-9, 402, 417, 478,
568; II, S38; III, 5,6, 10, 1, 14, 17- 9,
47, 52. "(Toachim), 176; III, 12-3, (Loanichie), 177-9, 731; III, 145, 17, 19,
„21, 25, 28, 30. (Matei), 162 164-171
178- 5, 177- 86, 188-91, 193- 200. (Aeletie), 176-8. (Nichifor), 176-8, 180-1 ; III,
11, 18-4, 18-9,,22, 26, 29, (Paisie), III,
45, 49. (Partenie), III, 31-9, 41, 45-6,
49, (Samuil), 570-1, 689, 165; II, 833,
831-8;

[LI,

1386.

(Serafim),

540,

546.

(Silivestru), TII,. 176-7; III, 12-38, 19.
(Sf. Sava), III, 45-7, "49, (Ioan, grămătie), III, 146, 149.
,
Alexandria (Hephaistion de), III, 168.
Alexandria (Chiril de, şi Lexiconul); II,
884, 8860-8.
Alexandru-cel-Mare, 76, 288, 546-7; ||,
910, 958, 975; IL, 150, 154.
Alexandru (Nicolae, Domn! muntean), 1, 4.
Alexandru-cel-Bun,

32, 34,

36;

38, 217,

221; III, 151, 217. (soţia, Marina),
]
38.

Alexandru (Aldea, Domn muntean), 38.
Alexanăru . (Coconul, Domn), 118, 126,
128, 162, 723-4,
Alexandru (liaş, Domn), 162, 724; III,
151.
Alexandru (Mircea, Domn muntean), 47,
49-51, 55-06, 77, 84, 86, 89, 114, 133,
723-4,

Alexandru (cel Rău, Domn muntean), 93,

179.
Alexandru (Postelnieul), "130, (altul), III,
174-6, 178, 181, 183-4. (Stolnieul), |, 740.
(altul), III, 394-5.
Alexandru (Caimaeamul lui Nicolae-V! odă
Mavrogheni în Moldova), III, 436-7.
Alexandru (Dragomanul, 1788), III, 260.
Alexe (Armaş, e. 1780), III, 265, 375-6,
380-1, 884-5, 440, 442-3.
Alexeanu (boier), II, 854.
Ali (Aga), III, 273, 318, 334, 336, 356- că
400, 472, 507. (bairaotar), III, 326,
330. (delibaşa), III, 332. (efendi, prieten cu Şaitan-oglu), 88, 96, 104, 110.
(Chizil-giali), III, 336. (efendi, prieten
cu Alexandru-Vodă Ipsilanti), III, 239-41.
(Gianieli), II, 1237. (Hagi, ceauș), III,
254-5, 216, 287. (iasacgiu), ITI, 422. (6ăabaşă), III, 322.

- Ali-Paşa (Gin, Damad),
Ali-Paşa
1114.

(Hechimoglu),

II, 793.
II,

186,

Ali-Paşa (de Ismail, e. 1789), III, 292, 324,
369-71, 398.
Ali-Paşa (Moldovangi, Mare Vizir), II,
1176-7, 1196, 1199, 1204-6, 1208.
Ali (Persanul, sclavul Vizirului Raghib),
II, 1137, 1141-2, 1148-9, 1154.
Ali-Raiă (efendi), III, 471.
Al-Șahin-Paşa,

III, 287.

Ali (Satioglu), III, 359.

Al (tefterdar), III, 215.
Ali (Telebenii, Paşă de Janina), III, 267.
Alkiphron (retor), 111, 155.
Allatius (Leon), ]II, 152.
Amangia, III, 336.
Amasia, Il, 13, 30, 39-40, 132. (Zaharia,

Mitropolit), 132.

|

Ambrosie (Şf.), III, 118.
Amiras (Alexandru, cronicar),

480, 492,

529, 972, 978, 980, 985.

Amsterdam,

III, 118,

Amza, III, 828.
Anacreon
Anastase
Anastase
Anastasia

153.

(poet), II, 897.
(medie), II, 1195.
(Vornic), II, 867.
(Doamna:lui Duca-Vodă),

Anastasie (Mitropolit,

episcop).

V.

258.

Mol-

dova, Roman. Anastasie” (Lupu, Agă), II, 1106.

Anatolia, II, 901; III, 294, 336, 430..
Anazarba,

III, 154.

|

|

Anchial, 31, 59, 698, 718; 11, 1189. (Anania,

episcop), II, 1189. (Ioanichie, epis-

cop), 718. (Natanail), TI, 1098.
Ancira (Ankyra, Ângora), 16, 28-9, 720.
Andrei

Hatianul

738, 150.

(1593),

97. “CTistier),

" Andronachi (Ban), II, 1146.

Andros, II, 1159. (Gherasim, episcop), II,
1159.

Anglia și Englesi,

108, 540, 571; II, 886;

INI, 118.
Anrep (general rus), II, 1211.
Antim

34.
Antim

I-iu (Mitropolit muntean), 8-11, 30,

(Ivireanul,

Mitropolit),

848,

episcop

de

Râmnic,

401-2, . 406-7,

434,

629, 660-2, 668-9; II, 790, 793-6,
818-21, 1009; TII, 79, EZĂ 100, 105- 7,
112-83, 115- 7, 122, 124.
Antim (protosinghel), 113,
Antioh (Hatman), 468.
Antiochia, &, 26, 47, 59,

177,

199, 270,

„215, 486, 723, 751, 1118; TI, 1121;
III, 2, 14, 18-9, 80, 15, 154-5. (Patriarhi, Atanasie),

2170,

357.

(Chiril),

II, 1121, (Dosoftei), III, 18-3. (Eftimie),
II, 18. (Eustatie), III, 152-3. (Ioachim),

117, 215; III, 14. (loan), III, 155. (Silivestru), 59, 723, II, 1121; III, 2.
Antiochia (Simion Magistros de), III, 15%.
Antonachi (boieri), II, 1077-8; III, 520.
- Cehirigi, grămătic), 205-6. (medelnicer),

492.

1078,

Antonie-Vodă (Popescu, Domn
199, 204, 206-7, 333, 1735.

muntean),

DBUICUii

Antonie

(dascăl

la

Bucureşti),

II,

887,

994-5, 1028-9, 1033. (serib în secolul
al VII-lea), 740, (grămătiei), 422, 047.
Anvers,

III,

Aphrodisios

150.

(Alexandru),

Apian (istoric), III,

155.

III,

146,

148-9.

Apie (see. al XVIII-lea), III, 242-3.
Apicoglu (Petrachi), III, 211, 247.

Apostol (Gheorghe, Vistier), 360.

Apostolachi (Cămiraș), Il, 376-7.
Apostoli (Papă), LII, 501.
.

Apsară, 8.

Aquino (Toma de), II, 910.
Arabă-Burgas, I]l, 336.
Arabia şi Arabi, 207, 2176, 3874-5, 431,
1517, 981-2; II, 834, 1215; III, 157.
Arap-Calfa, III, 514.
Arat (seriitor), II, 910; III, 154.
Ardeal şi Ardeleni, 106-7, 121, 245, 258,
336, 340, 342, 468, 721; II, 809, 8329-30,
840, 1094, 1106, 1176, 1231,.1239; III,
289-3, 288, 326, 328, 372, 444, 516-7.
Aretas, III, 149.
Argeş (judeţ oraş, mănăstire, râu), 114,
A
183, 303, 3826, 725; ÎI 1208, .1215;
11], 268, 288, 305, 307-8, 824, 326, 334,
336, 338, 341, 343, 356, 509. (Grigorie

egumen), 725.

Argos, 535, 544, 585; II, 865. (dascălul
Iacov de), 420, 427, 454-6, 496, 578,
565, 618-9..
Argyrokastron, III, 324, 332. (Constantin
aga din), III, 824.
|
Argyropulos (Andrei), 29.

Arhanghelgorod, II, 1122.:

«Arhanghelul (mănăstioară), II, 834, 838.
Arhimede, III, 150. .
Arhipelag, 16.
Arian (seriitor), III, 150, 153-5.
Arion (ctitor în Buzău), 654.
Ariosto (conte), II, 973.
Aristarh (seriitor), 465.
Aristeu, INI, 153.
Aristide, III, 156.
Aristofan, II, 910; LII, 105.
Axistotele, 314-5, 486, 546G-7, 561; 1,
- 909-141, 1972, 1274111, 83, 146, 148,
15-A.
Armagă, II, 857.

Armeni şi Armenia, 37, 403, 735-7;1I,
„8715, 1149-50. (Agop), II, 1121, 1130.
Armeniu, II, 1106.

Arnăut-chioiu, 261.
Arnăuţi, 131, 234.
p-Arnota, 163.

Aron (Domn
117-291,

.al

126,

.

Moldovei),
150,

III,

-

97-101,

173.

116,
. Aron- Vodă (mănăstire), 98-100,
119-21, 126-8, 173, 805. (soţie), 121.
Arputis,

II,

1248,

Arta (şi Mitropolia), 574, 165;
805, 822, 923.
Arta (Meletie de), II, 967.
Artemidor

Arva

(scriitor),

(comitat),

14.

III,

153.

Il,
|

778,

e!

Arvanitochorion, 199, 728-230; 394, 4602.
Asan (cămăraşul lui Vodă Brâncoveanu),
583.
Aselepiade, 45.
Asera, II, 153.
Asia Mică, II, 1230.
Aslan-Ghirai (Sultan), III, 200.
Aslan (Hagi), II, 1165.
Aslan (Vornicul), 118.
Astromyehos, III, 153.
Atanasachi (Spătar), INI, 240, 242.
Atanase (polcovnie), III, 324.
Atanase (retor), III, 153.

Atanase

(Vornic,

supt. Nicolae

Mavro-

cordat), 583-4, 677.
Atanasie (Patriarh ecumenic). V. Constantinopol.
Atanasie ! Mitropolit). V. Derkon, Dristra,
Silivria.
Atanasie (episcop). V. Rădăuţi, Tara-Românească, Ivir.

-

e

Atanasie (egumen). V. Ilangu.
Atena, 16, 30, 113, 141, 1460-7, 182; II,
„938, 1003, 1162, 1170, 1182, 1280;
III, 11. (Anghel din) III,. 397. (Apolodor din), III, 155. (Mitropolitul Daniil), 141, 146-7, 182; JII, 11. (Dorotei),
16. (Iacov), II, 938. (Lavrentie), 113.
(Vartolomei), II, 1162, 1170, 1182.
Atenagora (din Atena), III, 154.
.
Athos, 10, 15, 38, 40-4, 40-7, 49,-51,
53, 59-60, 176, 86, 88-90, 100, 102,
107-9, 111, 113-4, 132-4, 146, 162,
164, 193, 195, 198, 203-4, 250-2, 254
262-4,300, 319, 490, 645, 689, 722-5
149, 162; II, 787, 793, 812, 884, 924,
1026, 1088, 1112, 1118, 1129, 1132-6,
1151, 1143, 1145-6, 1151, 115%, 1114,
1180, 1197, 1235; III, 70-1, 75,17,
79, 81, 85-6, 91, 99, 106, 118-4, 182,
134, 158, 46-7, 193-4, 089. (Cara-:
cala), 46-7, 193-4, 649. (Castemonitul),
44, 203. (Chilandariu), 10, 86; Il, 884.
(Cosma, protos),.
40. (Cutlumuzul), 40,
100, 113-4, 118, 146, 722. (Dionisatu),
46, 51, 134, 164, 300, 490, 645, 749;1],
787, 812, 884, 924. (Dochiariu), 40-7, 49,
107. (Filotâu), 40. (Grigoriu), II, 1197.
„(protul Ieremia), 18. (Ivir), 83, 263, 122-6,
731, 1026. (Lavra), 59, 08, 132, 202-3.
(Teodosie exumen), 10. (Natanail,. proigumen), 263. (Pantelimon), 40-2, 490,
102;

II,

1Li8,

1174.

(Pantokrator),

II, 162, 211,1115,1127, 1136. (Profetul
Ilie), 42. (Prodrom), III, 19, 93, 117, 119,
179. (Antonie, esumen), Il, 19. (Rhossikon), 40; 11, 1112, 1129, 1132-5, 1143-7,
1151-2,1174, 1179-80, 1197. (Sf. Pavel),
132, (Simopetra), 4%, 47, 53, 89, 93, 109,

-1721. 125-6.

(Vatoped),

111,

195, 203,

271-9, 258; II, 924, 1132. (Gherontie,
proigumen), 10. (Xenofont), 43-4, 49, 5l,
102, 111. 132-3, 163-4, 195, 195, 20,
211, 490, 758; II, 1154, 1184,.1235;
III; 464-5. (Neropotam), 38, 204, 616;

ov

Y

11, 1787, 1141,1145. (Zograf), 10, 38,
41; 49, 108, 163, 195, 313. 319.
Athyra, 37.
Atzike (în Chios), 600.
Augustin de Hipona ($f.), III, 118.
Austria, şi Austrieei, II, 790, 913, 1217,
1931, 1260;-II, 270, 365, 508, 515-6.
Avas-ehioiu, III, 510.
Avereşti (sat), 36, 98.
Avlona (Vallona). III, 267.
Avramie (dascăl), V. "Abramios (Nicolae),
II, 1944, 1955.
Axintie (căpitan), II, 845.
Azaleia, II, 1033.
Azarie (călugăr), 466-7, 1060.
Aziz-efendi, III, 471-83,.

„Azov, 480, 486; III, 93.

|
B
Baba Vişanilor, III, 396.
d Babadag, II, 1206, 1209- 10; III, 429-830.
Babali (Marino dei, Ragusan), GA.
Băbeanu (Mihail Logofăt şi Toma), II, 1078.
Babilon, 561.
Bacău, II, 1186; III, 364-5.
Bachi (aga), III, 834.
Bachi-culu, II, 1143.
Bagdad, 213, '319- 20; III, 273, 303, 805,
307-8, 334,
Baia, II, 121%.
Baiburt, III, 314, 338, 400-1.
Baiezid l-iu (Sultan), 41.
Băjeseu (Iordachi) II, 1164, 1169.
Balaban (familie), II, 154:
Bălăceanu (Ioan), II, "1179. (Vornical), III,
512, 514. (cca), III, 387.
Balăclava, 198,
Baleani, 420-1; III, 505.
Băleanu (Barbu), 694. (Constantin), 589.
(Grigoraşcu), II, 1179. (Toma), 742,
(altul, c. 1780), "II, 518-4.
Băleşti (sat), III, 396.
Bălgrad. V. Alba-Iulia.

Baliţă (Voevod maramurăşean), 13-5.

Balş (Gheorghe), III,
Balsarino, 600-1.
Bălțați (moşie), 246,
Bălţăteşti (sat), 687,
Baltazar (mai mulţi),
Bălţi, III, 292. .

498.
280.
765.
331, 7a1-2.

Balvanyos. V. Unguraş.
Banat, II], 282-3.
Banguduz-oglu, ŢII, 379, 384.
Bărăgan, 220.
Baratov (Constantin, Clucer), II], 374-6,
384, 395, 398.
Barbădeasă (ispravnic), 537.
Barbovsehi (Teodosie, Mitropolit al Moldorei), 217.
Barker (negustor), II, 1137.
Bârlad, ÎI, 1195.
Bârnova (mănăstire), 2935 357-8, 361,
583-4; II, 819,
S$81-2, 1110, 1229,
:: 1246. (Atanasie egumen de), 584,

Barnovschi

(Miron,

Domn

al Moldovei),

119-25, 127, 687.
Baş (Costi

1188.

Basarab

Avram,

1186,

|

(Domn al 'Terii-Româneşti),

Basarab (cel Tânăr,
mânești),
Basarabia,

negustor),. II,

Domn

al

114.

'Ţării-Ro-

114.
626.

Basel, 43; III, 155.
Basilikos (Iacob, „Despot“, Domn al: Aloldovei), 45.
.
Bâthory (Sigismund, prinţ al Ardealului),
107.
" Bazargic, 199; III, 320, 324. (Hagi-Oglu
Mehmed, agă de), III, 324..

Bebec, III, 391, 508..
|
Bechir-Paşa, II, 1231; III, 266, 270-1,
338, 424, 508.
Bechir (A ga), III, 316, 318, 336, 384.

Bela, (Vistier),. 262.
Belinaş-oglu (comandant ture), III, 308-9,

„868-9, “313--4, 383, 3886-90.

.

Belgrad, 288, 319-20; II, 802, 816,. 913,

960-1,.1009-10,.1251-2; III, 214, 217-8,
252, 354-6, 266, 269, 272, 216, 283-4
326, „334, 166.
:

Belu (boier) III, 520.

Bembo (patrician venețian), II, 104%.
(Bender, 491, 591; 637, 640; “II, 11045,
1195-7, 1199; III, 206, 266, 294,338,
424-5, 180.
Benetta (nepoata, Doamnei Ecaterina: a'Tării-Românești), 81-2. Bereeau (Lesuit), III, 84.
sr Bereg (comitat), 14.
Dergler (Ştefan, erudit), II, 877, 884, 886.
Bernardo (Lorenzo, patrician venețian),
15, 95.

Beroe (Veria), 132; 147, 150, 155, 172,
175-7; II, 794, 1796; Iu, 12-3, 19, 22,
26, 29-30. (Aitropoliţi: Averelie), 176,
(altul cu acest nume),. III, 12-3,. 19,

(Chiril), 132. (Ioanichie), 147, 172, 175.
177; IL, 13.:
Reşir-Ag a (Câzlar-Aga),

IM, 114.

Betleem, 16-7, 24-5, 27-9, 35, 204, 208-9,
217, 562, 616-7, 621, 625,. 641, 649,
657, 667-8, 619, 681-2, 685-6, 690-1,
703, 735; II, 780, 782, .789, 1791,
832, 886, 891-3, 942, 1044-6, 1050-3,
1055-17; Il], 114-5, 129, 183, 144, 404%-5.

(Arhiepiscop Mihai), 21-5, (Neofi t), 185,
(Partenie) 562.
Bethlen (Gavril), 121.
Bibescu (Şătrar), III, 275.
Rion - (înţelept grec), II, 909, Bir (Samuil), XI, 415.
Bistra, 14.
A Bistriţa (mănăstire în Moldova),

14, 221,

293, 356, 361, 722; II, 1110, 19465. (Ata-

nasie, egumen de), 1i1, 722.
W Bistriţa (mănă istire în Oltenia), 163, 202,
725. (Vasile, egumen), 725. ;
„Bitinia, 166.
“ Bizanţ (Ștefan de, scriitor), III, 142.

559
Blaj, 336; 11, 1106.
Blestematele (sat), 203.
Bogdan al II-lea (Domn al Moldovei), 41.
Boşăan al II-lea (Domn al Moldovei),

Brâncoveanu (Maria, nepoata lui Constantin-Vodă), II, 849, 854.
Brâncoveanu (Marica, soţia lui ConstantinVodă), 364-5, 367-8, 625, 782-3, 198,
810-1, 830-1, 833, S40-1, 840-9, S53-4,
Brâncoveanu (Manolachi, sau Nicolae), III,
409-10, 513-4.
Brâncoveanu: (Nicolae), II, 1181, 1931.
Brâncoveanu (Radu), 355, 304.
Brâncoveanu (Stanca, mama lui Constantin- Vodă), 248.
Brâncoveanu (Stanea, fiica lui Constantintin- Vodă), 578, 844-6.
Brâncoveanu (Ştefan), 411, 413; UI, 91-2,
94-5.
Brâneoveni (sat), 403-4. (mănăstire), 163,
165. (egumenul Neofit), 765.
Brandenburg, II, 1193, 1219.
Braniștea (moşie), 100.
Braşov, 100, 413; 11, 861, 972-3; 1010-1,
1214, 1240; III, 38, 127- S, 341, 364,
444. (Șchei), 100.
Brezoianu (IIera), II, 1097, 1099.

1

Bogdan al IV-lea (Liipaşaeanu, Domn al
Moldovei), III, 1.
Bogdan (fiul lui Iancu Sasul), 1014, 103.
Bogdan (fiul lui Aron-Vodă), 99.
Bogdan (Lupu, Vornic), 360. (Lupu Medelnicer), II, 1088. (Manolachi, £ Păharnic), II, 1186, 1188.
Boldiciu (Dumitru, logofătul), 203.
Bolintin (sat şi mănăstire), 163, 724.
Bolzano, 100.
Bonnac (de, anbasador al Franciei la Constantinopol), II, 1794.

Borsa (trimes al lui FHrisant Notara), 543.

Brod,
N

Bosie (Ştefan, Jitnicer), II, „228, 1155; II,
1916.
„A Bosnia, 6'79, 757; III, 283, 338, 345-6, 415.
(Biseries ei), "II, 1233.
Boteşti (sat), 365;
|
Botoşani, 211; II, 1005, 1115, 1127, 1136,
1186, 1264; III, 19.
Bozen. V. Bolzano.
Bozoglu (Bozueli, agă), 269, 822.
M Br radu (schit), 742-4.
|
L Brăila, 108; II, 1104-5,
1172, 1195,
1211-4, 1231, 1259; III, 205, 208, 211,
213-5, "247, 269, 2912 3, 295- 7, 301,
313, 318, 326, 346, 354-5, 360, 370,
” 397, 385, 418,
420,
436,
429- 30,
“448. 50, 505-7. (urci), III, 360.
Brăileşti, ILIE, 396.
Brăiloiu (Barbu), 395, 762. (Cornea), 151.

-(Corniţă), III, 456-7.

Brâncoveanu (Ancuţa), 522, 532, 912-3.
Brâncoveanu :(Aniţa, nora lui ConstantinVodă), 849, 834.
Brâncoveanu (Balaşa, fiica lui ConstantinVodă),

G47.

Brâncoveanu (Balaşa, nora lui Constantin-

Vodă), 413.

Brâncoveanu

(Constantin, “Domnul

'Terii-.

Româneşti), IV, 180, 200, 207, 25,
265-6, 272, 274, 217-8, 231, '287-9,
291, 297, 300, 304-5, 312, 314, 318-9,
321, 829, 337-8, 345-6, 354, 364, 384-6,
388.9, 391, 394, "402, 4U, 414, 432, 494,
1438-40, 451- 3, 465, '4617-8, 472, 481-8,
490-2, 530, 532,534-5, 530- 3, 540, 547-8,

554-5, 500, 562, 573, 578. -81, 586-8,
590-3, 393, 399-600, 603; G13-6, 618,
625, GAT, 649, 651-2, 705-8, 134, 742,

149, 759-3, 156-8, 160, 163-4, 782-3,
185-6,

837,

'797-8,

800,

810,

826,

$30,

834,

840-2, 844, S47, 953, 903, 972-3,

1066-9,

1196,

1131,

1150,

1951- 2; III,

38, 417, 52, 58-9, 63, 7$, 82, 107, 114,
134, 137. (Stan, "loszofătul lui), 39, 1062, ă

Brâncoreanu (Constantin Logofăt, nepot de
fiu al precedentului) II, 819, $54, 1117.
Brâncoveanu (Ilinca, fiica. lui "ConstantinVodă), 752; II, S26, 841-4

757.

44 Brodeţ (mănăstire), 740-1.
Briie (dragoman frances), G7G-7.

Brusa, 48, 200, 206,

376, 759; IL, 1170,

„1192, 1921. (Aiiro poliţi: Chiril), 316.
(Grigorie), 48. (Aelbtie), 12215IL 1170.
Bruti (Bartolomei), 95, 106.
Druti (Cristofor), 95 6, 105.
Bruxelles, 45,
Bryennios (Nichifor,

istoric), 55,

Bucegi, 392-3,
/ Buciuleşti (moşie), 222-3, 300-1, 303, 370-1.
Bucov, III,3, 6.
Bucovina, II, 1211-8, 1220, 1260, 1268..
Bucureşti, 7, 42, 40, 54, 80, 80, 90, 93-4,
109, 130, 173,.1$0, 197, 199-200, 202-3,
207, ETICĂ 8, 237, 231, 933-4, 231-8, 248,
255, 2817, 290, 392-5, 2917-9, 304, 313-4,
332) 349, 349, 852-3, 355, 3885-90, 400,
4060-11, 429, 453, 531-2, 586-7, 542-3,
510, b72, 597, 603, 618, 629, 631, 037,
618, 055-1, 659,060-2, 685-0, 690, 698,
103, 717, 723-5, 1785, 738, 740-2, 745,
1149-50, 752, 750-7, “61, 103-4, 166,
180, 1791, 794, '1790-7, 800, 803-4,
812, 818, 820, 821-8, 830, S34-5, 837-8,
846, 851-2, 853, 863-6, 8609-70, 872,
815, 811-8, 884-5; II, 886, 900, 903,
908, 922-4, 926, 932, 942, 9149-50,
954-7, 959, 9617-8, 975, 984, 998, 1012,
1015-8, 1020-2, 1026, 1028, 1031, 1033,
1068-9,
1071, 1073,
1077, 1080-23,
1086-7, 10809, 1107, 1111, 1129-82, 1136,
1153-4, 1165, 1176-8, 1180, 1191, 1199,
1205-11, 1213-6, 1218-9, 1228, 1231-3,
__1925, 1237, 1239, 1948-9, 1251, 1257,
1266. 127 2, 12718, 1286; III, Sa 37-0,
4,

4,

47,

50- 7, G0-1,

67-8,

, 115, 119, 121-2 127-8, 145,
„200, 229, 251, 264, 268, 213,
290, 293, 303, 312, 814,
3423, 350, 363-4, 366, 371,

si,

190,
218,
332,
375,

193)
280,
238,
381,

--892, 397, 401-2, 413, -415, 439, 446,
448, 459, 509. (Străzi: Podul Caliţei),
- TI, '1209. (Biserici: Antim), 629, 631,
633, 66G0-2; II, 818-20. (Balaşa), 647,
(Colțea), 352-3: (Sp ital), 690. (Ienei), II,
848. (Mihai-V odă, 104; III, 37-9, 34.
(Radu-Vodă), 304, 685-6, 723. (Răzvan), II, 1238-9, 1243, 1248. (Sf. A postoli), 217-8.. (St. Ecaterina), 180. - (Sf.
- Gheorghe, şi Loasaf,; egumen), '130-1, 200,
207-8, 290-2, 297-9, 332, 334, 387-91,
394-5,, 402, '406, 408, 41, 413, 463--4,
616-7, 648-9. 657-8, 667-8, 723, 185,
- 1158, 160- 1; Il, 181-2, 197, 831-2, 844-5,

Cc
Cacaleţ (sat), III, 453-4. -

-

Caffa, 312-3; II, 840.

Cainargi -(Chiuciue- ) II, 1219:

Câineni, 159; III, 288, 290-1, 303, 307-8.
Cairo, 175, 179, 181; "TI, 16, 32. (mahalaua Ciuvania), 179.

Calafat,: II, 1089; III, 283-4, 389, 3%,
405-17, 450, 466. (căpitanul Stănică),
III, 407.
Calamari (localitate), III, 519-20.

869-170, 891, 908, 915, 924, 942-3; 949,
983, 1030-1, 1046, 1052-83, 1058, 1207,
1241-2, 1241-8, 1263, 1265-6, 1288;
III, 60-1, 68, 132. (Sf. Ioan), 738-9,

Călăraşi, III, 450.:
.:
Calcandelă (localitate), III, 332.
,
4 Căldărușani, 163, 194. (exumen Varlaam),

1749-51. (egumen, Leontie), 739, 750. (Sf.

194.

Paraschiva), II, 1131. (Sf. Sava), 390,
392, 394, 406, “411, 418, 594, 648-9,
657, '160- 1; II, 781-2, 884-5, 1054; III
121, 123.
121, 123.
II, 1265.
III, 9. (Sf:

Căcănău (localitate), 114.
Căciuleşti (moşie), 195, 758.
Cadâr-Aga (Devele-oglu), III, 392- 3
Cadri (bairactar), III, 370-1.

Calepinus (autor), II, 910.
Caliarh (Pantaleon, medic), 494, 412, 415.
Călieni (sat), II, 1025, 1011, 1078.
Călimăneşti, III, 361-2.
Călinești (moşie), 246, 280.
Calist (Nichifor, soriitor), III, 148.
Callimachi (familie), II, 909, 1118, lI41,
1177, 1190-1, 1197, 1202, 1204, 1238.
Callimachi (Alexandru, Domn al Moldovei),
IT, 1196, 1201, 1208 4 1238; UI, 230-1,
416; 508. Callimachi (Calmășul, Dumitraşeu), II, 1140.
Callimachi (Gavriil, Mitropolit de Salonie,

"(3t. Spiridon), 740- 1; III,
(Gherasim, egumen), II, 885.
Sf.. Ştefan. (eumen Daniil),
Treime), III, 9. (Stelea), 537,

"1724-17; III, 76-7. (Toţi Sfinţii), II, 1077;
- III, 19. (Zlătari), II, 834-9; III, 136,
198. (loachim, econom la Şcoala Domnească), II, 1033; (Dascălul Constantin),
II,

1033. (Dascălul

Eugeniu),

III, 32.

(Dascălul Florea), II, 1033. (Dascălul
Gheorghe), 691-2, 104, 846-7. (Dascălul
Ștefan), III, 115-6. (arhimandritul Şte- fan),. 278, 981. (Tipograful Mitrofan),
III, 1120:
Buda, 38, 121, 126.
Bugăeseu, 1133.

Buhuş (Ioan, logofătul),

360. (Eaimanul),

„917; II, 903.
Buicescu (Papa), 255.
Buiue-Ceemegt, II, 1071.
Bujoreanu (Şerban), 395; I],.-762, 796.
Bulgari şi Bulgaria, 17, 38-9, 106, 110-1],
228, 231, 380, 157; II, 1195, 1200, 1216,
1230; III, 145, 149, 420.
Bulgarochorion, 529.
Bunea (Logofătul, e. 1630), 129.
Buneaviei (Grigore), 255.
Bunellis (Anastase), 459-60.
Burdujeni, 198.
Burgas, III, 324, 336,

Burgundia, 7, ŞI1.

N

apoi al Moldovei), II, 1118, 1145.

; Busurmani“. (Musulmani), 175.
Butoiu (mănăstire), 41.
Buzău, 100, 130, 199, 203, 231, 237, 653- 4,
719-20, 125, 127; II, 860, 950,. 1014,
1129, 1218, 1932-3,. 1272; III, 173,
185- G, 295, 302, 314, 338, 360, 371,
- 890, 397, 400-1, 413, 435, 446. (Epis
- copi: Antim), III, 185, (Efrem), 130,
„120,127, (Grigorie), 231. (Serafim), 203.
Buzescu. (loan), 463- 4 (Preda), 129, 138,
750.
Buzinca, 130.

/

4

Callimachi (Grigore-Vodă, Domn'al Mol- dovei), II, 1149, 1151-4, 1156, 1163,
1174, 1179, 1190, 1192-6, 1199, '1200-5,
- 1220; UI, 490-1.
Callimachi (Ioan, Domn al Moldovei), III,
189.
Callimachi (Ioan, Dragoman), ]], 1105-86,
1130, 1140-5, 1147-8, 1151-2, 1156,
1174, 1179, 1220; III, 511.
.
Callimachi (Maria, văduva, lui Dumitraşcu),
II, 1140.
Callimachi (Raliţa, soţia lui Ioan-Vodă),
III, 189.
Callimachi (Zoiţa, din familia), LI, 1140.
Caltâloglu (Ibrahim-Paşa), II, 316. .
Călugăreni, 100, 103; III, 822.
Căluiu (mănăstire), 200, 211, 299; II,
1235-7, 1241-3, "1244-5, 1247, 1249,

1257; III,

112,

(Roman,

egumen),

II,

1235, 123%, 1241-3, 1245, 1247, „1249,
Calrin (Ioan), 175.
Cambridge, III, 155.
Camenița, 208, 210.
Căminari: Constantin, III, 167, 291, 293.
Câmpina, III, 320, 330, '336, 338, 364,
314-5, 378- 80, 390, 401, 4438.

Câmpineanu (Pantazi), II, 1179.

Câmpaulungul (moldovenesc), JI, 1005, 1186.
Câmpulungul (muntean; mănăstire), 1603;
]],; 809; III, 127, 261-8, 303, 305, 307,
314, 392, -326, 336, 343, 355, 414-5.

|

56l

Câmpulungul (zusese), Îl, 1186.

Cantacuzino' (Safta), II, 1096-9.

Cananău (Constantin), II, 1146.
Cândeseu (Constantin), II, 1163.
Candia (cetate), 104, 208.
Canâa, 116.
Cantacuzino (familie), 202, 207, 224, 238,
247.8, 263-4, 219, 283, 285, 287, 301,
352, 569, 591, 653, 731-2; 11, 850, 861,

Cantacuzino (Stanca, mama lui Constantin
Brâncovean), II, 1026. V. Brâncoveanu
(Stanca),
|
Cantacuzino (Şătrar supt Constantin-Vodă
Mavrocordat), II, 1088.
Cantacuzino (Şerban, Domn al 'Terii-ltomâneşti), 199, 207, 223-5, 229, 231,
235-8, 246, 248, 255-8, 261-4, 268,
218, 280, 293-7, 294, 305, 307-8, 333,
349-51, 413, 725, 740,742-3, 1207; III,
33, 88-41, 44-5, 47, 66-7,
Cantacuzino (Şerban, Vornic), 404-5, 751-2.
Cantacuzino (Ştefan, Domn al Ţerii-Româneşti), 218, 395, 406-7, 409, 568, 510,
581-2, 586, 590-1, 594, 598-9, 602-5,
607, 610, 612-4, 616, 618, 621,625-6,
628, 636, 638-9,' G41-3, 645, 650-1,
653-4, 656-8, GG'1-8, 678-9, 693, 095,
698, 703, 751, 762, 114, 776, 118,
1782-3, 884, 903, 013-4, 959-600, 902,
975, 1098, 1291; III, 61-2, 89-90, 9,
92, 94.
Cantacuzino (Ioader), II, 1111.
Cantacuzino (Toma), 395, 413, 762; LII,
137-8.
Cantacuzino (Vasile), 269-170.
Cantacuzino (trimes de Patriarhul ecumenic la Chiev), 29.
Cantemir (Antioh, Domn al Moldovei),
300-1,
319, 3821-92, 327, 337, 853-5,
357-8, 360, 368-9, 371, 377-8, 381-2,/
384-5, 579-830, 754; II, 849, 850, 868;
903, 1025, 1061. (soţia Catrina), 301.
Cantemir (Constantin, Domn al Moldovei),
214, 293, 315-8.
Cantemir (Dimitrie, Domn al Moldovei),
365, 433, 444, 447, 480, 559, 17546,
849; II, 71.
|
Cantemir (Constantin beizadea), II, 1088,
1215-6.
Cantemir (loan, fiul lui Antioh), II, 1059,
1061, 1088.
|
Canterbury, II, S8%, 887.
Capadoeia II, 1090.
Capello (Girolamo, patrician venețian),
96, 101, 104-5.
Căplescu (Chirică), Il, 398, 441-2.
Căpriana (mănăstire), 319.
Capudan-Paşi (mai mulţi), 572; II, 805-6;
III, 259, 426, 471.
Cara-A bdi-aga, III, 309, 318, 326

927, 1061, 1153, 1176-17, 1181, 1206;

III, 41.
Cantacuzino (Andronic), 97.
Cantacuzino (Antonie, arhimandrit),
Cantacuzino (Casandra), III, 125.

41.

Cantacuzino (Postelnicul Constantin), 240.1,

244, 280, 282-3, 732-3, 141-8; II, 1126;
III, 40, 43.
Cantacuzino (Constantin Stolnicul), 24+4-6,
248, 26G1,.971-2, 2117-80, 283, 285, 29%,
304, 311, 827, 349, 264, 406-7, 409,
4175, 530, 595, 597, 608, 610, 6145,
628-9, 638-0, 647, 612-3, 157, 118,
913-4, 939, 962, 975, 1120; Il, 47, 55-90,
61-2, 64, 87, 89, 96-7, 101-2, 105,
108, 111.
|
Cantacuzino (Deleanu), III, 192.
Cantacuzino (Dinu), IL, 380-1.
Cantacuzino (Dimitrie, din Constantinopol),
56.
Cantacuzino (Drăghici), 245-6, 280, 283-4;
III, 40.
Cantacuzino (Dumitraşcu, Domn al Moldovei), 230, 365, 492-4, 556, 735-6; III,
107-8.
:
Cantacuzino (Elena, fiica, precedentului),
492-4, 556; III, 107-8.
Cantacuzino (Elina lui Constantin Postelnicul), 240, 244, 247-8, 2171-80, 282-3,
2835-1,294, 8349-51, 732, 747; III, 39„41,

43,

Cantacuzino (din Erissos), II, 70-1.
Cantacuzino (Gheorghe), 146, 411, 418.
Cantacuzino (Ilie), 300, 413.
.
Cantacuzino (Împăratul Ioan), 211,231, 757.
Cautacuzino (loniţă), II, 1146, 1186, 1188.
Cantacuzino. (ordachi), 2414-6, 255, 280,
283; II, 978, 1088; LII, 29, 40.
Cantacuzino (Matei), 244-6, 280, 283;
(altul, 1746), II, 1745.
Cantacuzino (Mihail, Saitanoglu), III, 40,
|
55-6.
Cantacuzino (Mihail, Spătarul), 244-6, 245,

266, 2117-80, 283, 352-3, 530, 507, 605,

615, 673, 690, 751, 590; III, 40, 66-r,
97. (fiul), II, 661, 890. (Marele Clucer), II,
1117. (Măgureanul, Marele Yistier, 760),
II, 11, 68, 1172, 1179, 1195, 1228.
Cantacuzino (Pârvu al lui Drăghici), III,

30, 40-1.

Cantacuzino (Măgureanu, Pârvu), II, 1159,
1198, 1205, 12017-8.
Cantacuzino (Radu, fiul lui Constantin
Stolnicul), 8327-83, 364, 610, 615, 621-2;
II, 975, 1168.
Cantaenzino (Radu, fiul lui Ştefan-Vodă),
II, 913-4. 959-060, 902, 1098.
52220. — Iorga, „llurmuzaki“, XĂ,

Cara-Ahmed,

III, 332,

Cară-Ali, II, 324.
Cară-Iasan, III, 33%.
Cară-Iusein-A bdi-aga, III, 316.
Cară-Memi, III, 322.
Carâ-Mustafă-Aga, III, 298-300, 332, 415,
444.
Carageă Antioh), 11, 1102, 1135, 1204.
Carageă (boier al lui Petru-Vodă S$ehiopul), 98.
1088,
II, 1037,
Carazeă (Constantin),
1102, 1205.
.
Caragea (Costachi), III, 225, 484.
11

Carageă (Gheorghe,

Domn

al '[erii-Ro-

- mâneşti), II, 1142, 1163, 1168, 1178; III,
512, 515, 518, 520-1. (fiul Searlat), II,
1142, 1178.

Carageă
Carageă
Carageă
Carageă
Carageă
Caragea,
neşti),

(Iancu), III, 248,481:
(Ioanichie), II, 1126.
Iordachi, Pitar), II, 1133.
(Mihail), II, 297.
(Nicolachi), II, 1126.
(Nicolae, Domn al Ţerii-RomâIII, 224, 227. (nepotul lui, Cos-

tachi), III, 224.

Caragea (Domnița Ralu),
Carageă, (Scarlat, medie),

III, 512, 518.
II, 1142, 1146,

- 1163,1194,1215,1219-20, 1288; III, 516.
Caragiani (Nicolae), IL, 888.
Caramanlâul
Caranda

(Dumitrachi),

(agă),

751.

1, III, 318.

Carazin (Nazarie, ofiţer
1207-8.

rus),

II,

1205,

Cariofil (Ioan), 219, 223; 11, 33, 35-6.

Cârligătura,

II, 1186.

Carlovăţ, 757; II, 816; III, 332.

480, 484-6, 491, 496, 529, 595-6, 626„7, 636, 689, 642; II, 1238.
Cartal (localitate), II, 1201.
(Ioa-

(Lavrentie),

Casora, III, 353.
Caşovia, 15.
Cassius (Dio), III, 149,
Castoria, 372, 398-9,4 06-8, 410, 699-701;
IN, 322. |
Casus (Ioan, seriitor), II, 111.
Caşin (mănăstire), 210-1, 214, 221-2 293,
362-4, 370-1, 1110, 1946; III, 98.
Câşla-Vizirului (sat), II, 1231.
Catargiu (Ilie), 360.
Catilina, 487.
Caton, 393; II, 864; III, 87..
Catralbaş (Ahmed), II, 1075
Căuşani, II, 1190-1; III, 241.
Cavarna, 1.
.

Cazaci, 208, 269; II, 1194, 1197, 1208,

1249; III, 86.
Cazamet, III, 332.
Cazanlăc,

II, 432.

Cazeri (Armean), II, 1141, 1155.
Câzlar-Aga (mai mulţi), 587; II, 1136-7.
Ceamașir (sat), II, 1227.
Ceanad,

757.

Ceaurul (Dumitraşcu), 301.

Ceaurul (Vasile), 2156, 222, 363, 370-1.

Cefalonia, III, 197.
.
Celsus (seriitor), III, 151.

.

Celeboni (negustor), I[, 1137.
Celţi, 328.
Cenghelehioiu, II, 1142-38. :
Cenchiu, III, 385.
Cerehez-beiu (Mare Imbrohor),
III, 427.
Cerdace (localitate), III, 429.

432-3, 444.

Cernovodeanu

171.

(Iordachi

1186,

1217-8,

794; IE,

417

şi Nicolachi), II,

pu Cernica (mănăstice), 886, 838-9; III, 135-7.

Cernica. V. Ştirbei.

Cerven (localitate), 200, 305, 310, 488,
728-30. (episcop, Gavriil), 730.
Cesar, II, Di.
Cesareia (și a lui Filip), 29, 109-11, 199,

248, 3604, 367, 404, 721-2, 166,
II, 886, 1034, 1090, 1098, 1159,
1189, 1223-4, 1229-30,
1244,
1254-5, 1261-2; III, 54, 64, 146,

884;
1162,
1246,
324.

(Ciprian, Mitropolit de), 345. (Gherman),

110-1,: 721-2. (Paisie), II, 1159, 1162.
(Partenie), II, 1098. (Procopie), II, 1224,
1227-30.
,
i
(localitate), II, 897.

(. Cetatea-Albi, 19, 28, 32; II, 931, 950.

Carol al XII-lea (regele Suediei), 422, 476,

Casandria (Mitropolia de), II, 938.

1106,
i

Cernavoda, 199-200, 324.
u-Cerneţi,
297, 299; IL,

Ceșmă

Carlova, III, 320.

chim, Mitropolit), 11, 938.
180.

Cernăuţi, ÎI, 1005,
1227.

AACetăţuia (mănăstire), 200, 204, 2009-10,
293, 357-8, 361, 583-4, 607, 611, 735;
II, 879, 882-3, 985, 1110-1, 1244, 1246;
III, 86.
,
Chaldeeni, II, 1185..
Chalke (insulă), 126, 128, 173, 209, 604,
616, 698; II, 1154, 1223. (Teoelit, egu-

men), 604.

.

Chalkedon, 13, 141, 145, 147,160, 166,
172, 174, 182, 332, 836, 348, 376, 406,
416, 506, 574, 608, 624, 730, 765; 11, 778,
784-5, 840, 1098, 1126, 1159, 1163,
110, 1178, 1189, 1280; III, 11. (itropoliţi: Atanasie,) II, 1159. (Calinic),
II, 1098. (Costandie), II, 376, 406, 566-7,
624, 765, 728, 184-5, 840. (Daniil), 174.
(Gavriil), 332, 335, 348. (leremia), 244.
(Ioanichie), 1162, 1170, 1189. (Nicodim),
UI, 938. (Pahomie), 141, 145, 147, 160,

166, 172, 188, 244, 730; III, 11.

Chalkis, III, 145.
Chalkokondylas (Laonic), 259.
Chandler, 1182.
Checis-hană, III 409.
Cheleş-Osman (agă), III, 326, 330.
Cherehineţ (localitate), III, 207.
Cheroneia, III, 146, 149.
Cherson, 19-3, 16, 24, 36.
Chiajna (Doamna 'Ţerii-Românești), 55-60,
71, 84. (fiica, Maria), 55.
Chiani (Păharnic pe la 1780), III, 295.
Chiaro (Del), 542, 552; 11, 796, 927.

Chiev, 11-2, 16, 27-09, 82, 46, 175, 339;

II, 1063. (Ciprian, Mitropolit de), 12,
16, 21-9. (Pimen), II, (1-2.
Chigheciul (codrul), IL, 952.
Chilia, 1, 19$-9; 11, 931, 950, 1227; III,
410.

II, 1206;

Chimamă, 213.
China, 223, 270, 297, 304.
Chiolă (localitate), III, 336.
Chios, 16, 48, 67, 86, 95, 199, 327, 472,

563
"479, 574-5, 600, 607-8, 023-4, 765,
896-8, 1012, 1094, 1114, 1131, 1165;
III, 808-9, 483. (Mitropolie), 172, 348,
514. (Gavriil, Mitropolit), 48. (Ghenadie), 348, 165. (Iacov), 327. (Partenie).
112. (Iani din), III, 814. (Mastromanoli
din), III, 483.
Chirani (ofiţer ture), III, 320.
Chirca (Logofăt al lui Duca-Vodă), 739.
(negustor), II, 1191-29.
Chireu (poleovnic), III, 330.
Chiriae (Vistier, see. al XVIII-lea), II, 1184.
Chiriaca (mucenică), 600; II, 897.
Chiriazi, 102-4.
Chirigi (Constantin), 663.
Chiriţoiu (Asanachi), III, 391.
Chiru (Costachi, elucer), III, 391.
Chistenţa (aianul de), III, 328.
Chişinău, II, 1186.
Chitrele (localitate), 113. (Ieremia, arhiepiscop), 113.
Chiuciue- Ahmed,

II,

1075.

Chiuciue-Ceemeg& (localitate), II, 1229.
Chinciuc-efendi, III, 273.
Chiulhani

(Rus),

III,

Ciuehi (Toma), 98-90.
Ciungar, Ciunguri (moşie), III, 218, 222.

Cizie, 11-83, 16, 24, 28-31, 36, 38-9, 48,

147, 182, 194, 332, 336,348, 376, 406,
416, 713, 134,165; 11,840, 8656, S71,
1098, 1159, 1162, 1170, 1189, 1192-3,

1280; III, 11, 66.(Mitropoliţi:-Achilie),
48. (Anania), II, 109$. (Antim), III, 1],

147, 182, 194. (Auxentie),

(Gavriil), III, 336. (Gherasim), II, 1170,
1189.

Cluceri, I1X, 390.
Cluj, 11.

Chrysoloras, Il, 864.

Chrysopegt, 313.
Chrysopolis (Constantin de), 211.
Ciadârgi-zadă, III, 324.
Ciafo, III, 308.
Ciarda-cază, III, 328.
Ciardabă-Bazar, II, 1146-7.
Cicerone, 487; II, 910.
UC Ciceu, 14.
Cigala (Matei), 15.
Cilingarzadă, 702.
Cioara (sat), 114.
Ciocăneşti (sat), III, 320, 822, 320.
Ciocârlanu (Pavel, Vornic), 360.
Ciolac-Osman-aga, III, 334.
Ciorani (sat), II, 951.
Cioranu (sat), II, 1242.
Cioroiu (sat), III, 453-4.
Ciorogârlean (Constantin), 751.
Cipru, 100, 114, 275, 512, 597, 691,

113.

JP? Cobia (mănăstire), III, 39-40.
Cocorăşti (sat), II, 381. (-de grind), 245.
Codreştii Noi şi Vechi (sate), III, 396.
Sfeiani (Maria din), 249.
— Colentina (apă), II, S35, 838-9.
Coleseu (Clucer), III, 439.
Colonia,
N

Chiurd-A.bdi, III, 324..
Chiurd-aga, III, 320, 336.
Chiurd- Damad-Paşa, III, 3608.
Chiurd-Mustafă, III, 318.
Chizam? (localitate) ILI, 320, 332.
Chizanlie, III, 324, 350.
Chora, (şi Mitropolia), 113, 146; 11, 1144.

,

Clazomene, II, 896-7.
Cleomede, III, 154.
M Clococior (mănăstire),

519.

Chiupruliul (Ahmed, Mare Vizir), 205.

712-8, 734,

165. 871, 938. (Chiril), 332; 11, 865-6.

III,

150.

Coluth (seriitor), II, 910.
Comana, II, 1026-7, 1208-9; III, 129.
Comanea (moşie), 100.
Comăneşti, III, 365.
Comnen (curtean al lui Alexandru-Vodă
Ipsilanti), III, 472.
Comnen (Împăratul Alexie I-iu), II, 1138,
1175.
.

Comnen

(doctorul Ioan din Lesbos), 757.

Comnen (loan, Ierotei). V. Dristra (AMitropoliţi).
Conachi (Yornie), III, 503-4.
|
Condoidi (Atanase), III, 69, 71, 14, 16,
83, 85, 87.
|
Conduratu (Georghe), III, 363.
Conon, III, 155.
Ă
Constantin-cel-Mare, 291, 333, 339, 3460-17.
Constantin (Porfirogenetul (Împărat), 110;
III, 154%.

Constantin Şerban (Domn al Ţerii-Româ" neşti), 19-8,

203, 318, 323, 131.

Constantin (protopop al Moldorei,

în se-

colul al NV-lra), 40.
Constantin (Mare Retor al Patriarhiei ecumenice), II, 791-2, 800, S02, 822-3. V.

şi Constantinopol.

103,

126; 11, 1095, 113%, 1148, 1163, 1241,

1243; III, 148. (Epifanie, Mitropolit),
III, 148. (Timotei), 275.
Cipru (Luca de), 726. V. şi Ungrovlahia
(itropoliţi).
Cirena, III, 150. (Sinesia de), III. 150.
Cireşov (moşie), 100, 114.
Cirmen (localitate) 320, 232.
Cisiordania, III, 157.
Citera, 101, 535.
Ciuchi (Constantin), 11, 927, 1123-4. (altul),
III, 98.

Constantin (ehartophylax, II, 806. V. şi
Constantinopol:
Constantin (Mare Cămăraş), II, 1102. (Păharnicul lui Constantin-Yodă Mavrocordat), II, 1077. (Postelnicul aceluiaşi), II,
1154. (Postelnie moldovean), II, 882,
884. (Mare Vameş în Moldora),: 259.
(Alţi boieri ai lui cu acest nume), II,
1088.
Constantin (capuchehaie a Moldorei), II,
870.
Constantinopol, passim. Cartiere, clădiri,
mahalale, moschei şi străzi: Balata, III,
487. Başbachiculi (temniţă), 574-5. Bezes-

tan,

45.

„Calunguia“

(temniţă),

588,

504

Forno, II, 1072, 1154, 1163, 1178, 1192,
-1903-4. Galata, II, 1227; 11, 31. Ha-

(loan, primicheriu), 10. (Filip, proto;
notariu), 182; III, 12. (Lavrentie, pro-

gilăr-chioşe, II, 1231. Ieni-mabală, III,
510. Marele Canal, III, 508. Stavrodrom,
II, 1050, 1061-2. Şapte "Turnuri, 1, 492;

tosinghel), III, 12. (Dimitrie, retor), 182-

II,

965-6,

1142,

1145,

115%,

1206;

Tahta-minart, II, 1198. Ayloporta, 106.
(Şcoala cea Mare), 415-6, D306. Biserici: Akapnioţii (mănăstire), 31. Arhan-

ghelii, II, 901. Balinu, II, 1107-8, 1122.

Boadan-Sarai, II, Ll45-7, 1151-2, 1179,
1197.
Pammakaristos, 48,
717. Sf.
Gheorghe, II, 870, 901. Sf. Yoevozi, II,

1044, 1175, 1256. Vlah-Sarai, II, 1198.

(Patriarhi,

după

nume:) (Alexie),

110.

(Antonie), 13, 15, 32. (Atanasie), 307,
418, 434, 489; II, 1009; III, 79. (Calimie al II-lea), 270, 279, 305, 3812,
315, 322, 8209, 338, 345, 848. (altul),
659, 145, 147, 754-5, 1139. (altul), III,
51.. (Calist), 17, 32. (Chiprian), 404,
552-8, 574-5, 629, 643. (Chiril, mai
mulţi, de la 1712), 457-8, 488, 5148,
574, 764; II, 1130, 1144; III, 19.
(Cosma), III, 573-7, 590-1, 604, 634,
643, 668, 705, 710; II, 787. (Dionisie),
145, 210, 214, 217, 219, 231-8, 257,
217, 279, 281,283, 285, 290, 293-4,
304, 306-8, 310,314, 350-1, 453, 742;
III, 33, 37, 43, 52-83, 87. (Dosoftei),
14. (Eftimie), 17. (Filotei), 11, 28. (Gavriil), 198, 352-3; II, 938. (Iacov), 224,
238, 243, 256-7, 209, 212, 219, 281-2,
301, 307, 310, 318, 351, 747, 7546.
(leremia

al

II-lea),

45,

49,

83,

86,

89-90, 93-5, 97, 145, 275. (leremia
al II-lea), 643, 717, 719; II, 821,
835, 837, 840-1, 844, 860, 10174, 1081.

(Ioachim),
717. (Ioanichie), 187, 190,
192-5. (alt Ioanichie), III, 19, 21, 30.
(Ioasaf), 46, 55-6, 145. (Matei), 31, 36.

(Metodie), 204. (Nichifor), III,
(Nifon), 42-3. (alt Nichifor), II,
(Nil), 11. (Pahomie), 43, 83, 717,
sie al II-lea), 906, 908, 921, 969,
983-4, 1018, 1065, 1074, 1094,
1099, 1118,

11734. (Partenie

153.
719.
(Pai98,
1096,

al II-lea),

175, 180-3, 186, 190-2. (Partenie al
IV-lea), 134, 138, 141, 145, 147, 152, 198,
162, 164, 170, 1772-4, 181,204, 207, 307,
323-4.

(Partenie

Chrysokentitul), 727,

785, '128, 730. (alt Partenie), III, 10-1,
19-20, 22, 26, 28. (Patroele sic), II, 154.
(Samuil), II, 115%, 1159, 1162, 1169-70,
1138, 1184, 1189, 1192-4, 1216, 12202.
(Serafim), 11, 107-80, 1087. (Sofronie), II,
1218, 1280. (Teolept), 717-9. (Teodosie),
II, 1214. (Timotei), 112-3, 177, 179. (alt
“Pimotei), II, 835, 838; III, 14, 18-09.

III, 19. (Mihail, retor), 141, 146. (Teologu, sachelariu),

141, 166, 182. (Gheor-

ghe sachelariu), 141, 146, 166 182; II,

12
Contarini (Polo), 69, 72, 75, 18.

.

Copăceni (sat), 596; III, 263, 322, 434.
Copcea (Manolachi), III, 391.
Corbeanu (Constantin, Pitar), 395, "51,
162.
a
”
Corfu, III, 472-3, 476.
Corint, 16-8, 24, 28, 182; 11, 1081; III, 11.
Mitropoliţi: Grigorie), 182. (Teognost),
17. (altul), III, 11.
Corniaet (Constantin, vameș), 719.

Cosovo (bătălia de la), 13.

Costachi (Constantin, Logofăt), 360, 651;
II, 1088.
Costachi (Gavriil), II, 980.
Costachi (Iordachi), II, 972.
Costachi (Lupu), 360.
Costachi (Manolachi Logofătul), II, 1146.
Costachi (alţi boieri moldoveni), II, 1190.
(Comisul), II, 1198. (Păharnicul, III,
301-2, 351, 353,400, 402. (Slugerul),
II, 1118. (Spătarul), III, 435.
Costandachi (Smaranda), III, 503-4.

Costea (Postelnie

al lui Petru-Vodă Şeli-

opul), 101.
Costin (Miron), 217, 301, 337, 544; III, 150.
Costin (Nicolae), 360.
Cotmeana, (mănăstire), 163.
Cotnari, II, 880.
Cotroceni (mănăstire), 224-5, 229, 231-2,
235, 231-8, 248-0, 255, 202-3, 800, 853;
III, 41, 134.
Coţman, II, 1217.
Covurluiu, II, 1186; III, 503-4
„(Cozia (mănăstire), 163, 202, 125 >; III,
/
279, 307, 326, 830, 341-2,2 345-6, 349,
362. (egumeni de), 725.
Cozoneasa, III, 409.
Cracovia, II, 1135.
Craina, III, 285.
Craiova, 162; II, 892, 1107, 1120, 1208,
1210, 1214, 1217-8, 1232-83, 1251-2,

1272; III, 920, 204, 273, 270-7, 284-5,!
299.300, 314, 325, 330, 332, 341, 349,
358, 361, 366, 368-170, 372-3, 381-3,
390-2, 394, 399, 400, 403-4, 406-7, 413,
415, 418, 428, 457.

Craioveanul (Barbu, Banul),
Craioveanul (Danciu), 122.
Craioveanul (adu), 132.
Cransa, 1.
:
Crâstea (Vornic), 99.
Creaţa (sat), III, 322.

132.

III,
12,

Creta, 181, 208; “II, 1170, 1189, 1280;
III, 149, 381 (Gherasim Mitropolit),
II,
1170, 1189. (Andrei de), III, 149.

(altul), III, 12. (Mihail, eclesiarh), 141,
146, 182; IV, 12. (Ioan, logofăt), 224.

Creţulescu (Constantin), 742; II, 1198.
Creţulescu (Iordachi), II, 853. 875, 1068-9,

(Demnitari:) (Filotei, arhimandrit),
12. (Eustatie, chartophylax), III,

182. (Mihail,

dikaiophylax),

| (Nicolae, logofăt),

106, 182.

182. (altul), III, 12.

1077-8, 1126. (fiul Constantin), II, 1069.

Creţulescu (Manolachi), II, 1288.

Deleni, II, 978.

Creţulescu (Matei), 314; II, 854, 875.
Creţulescu (Ralu), II, 1065, 10785, 1136,
1133. (şi fiu, Gheorghe).
Creţulescu (Safta, soţia, . lui Ioirăachi), II,

Delvino,

853, 1126.

Creţulescu (Toma), Il, 1069, 1168, 111.
Crimeia, 12, 198; II, 948, 1190, 119%,
1230; III, 318, 483.
Cristodulo, II, 878.
Cristu (Păharnie), II, 1074,
Critias (dascăl), II, 1107. 1126.
Crudiul (Constantin), III, 293.
Cucleş (moşie), 246, 280.
Cuirueli (localitate), III, 415.
[Cule. V. Turnul.
-—
Curt-Paşa Damad Ibrahim, III, 267.
Curu-Ceşmt, 261 ; II, 1102; 11, 412, 480-1,
501.
,
Curuia (Păharnic), 740.
Cuza (Dumitraşcu), 360.

Cuzi-Hagi (prieten al lui Constantin Cantacuzino Stolnicul), III, 104.
Czartoryski, II, 1120, 1135.

D
Dabija (Istrate, Domn al Moldovei), 219;
II, 150.
o
Daci şi Dacia, 15, 128, 133, 598, 446-1,
453; II, 1146, 1198; UI, 1l25.
„. Dăduleseu (Gheorghiţă), 255.
Daghestanli- Ali-aga, II, 1212.
Daia (localitate), III, 264, 434.
pr Dalmația, 27.
Damasc, &ll, 753.
Damaschin (Sf. Joan), 65, 105-6, 765;
III, 147.
Dâmbovita (râu, judeţ), 41; ÎI, 1215; II],
322, 245, 850, 446.
Damian (Mitropolii al Moldovei, la Sinodul de la Florenţa), 40.
Damieta, III, 177, 186.
Danemarea, 175.
Dăneşti (moşie), 100, 114.
.Daponte (Chesarie, scriitor) II, 1205.
Daphnis, LII, 55.
Dirăbani (Anastase, căpitan de), Il, 440.
(Gheorghe), 440-1. (loan), III, 456. (Petru), LIT, 441.
Dardanele, II, 778. (Nedelcu), egumen),
326.

Dedulescu

Deleanu,

(Ioan), II, 85.

II, 1026,

1205.

V. Cantacuzino.

146,

194.

LT.
Deniz-aga, ILI, 330.
Derkon (diecesă), 10, 12, 16, 31, 332, 336,
348, 376, 624, 705; 11, 822, 1098, 1159,
1162, 1170, 1189, 1280. (Mitropolitul
Atanasie), II, 1159. (Dionisie), 1162,

1170, 1189. (Nicodim), 332, 336, 348,

376, 624, 765, 938. (Samuil), 11, 1098.
Devlet-Ghirai (Han), 447, 450.
Diachichi (2), III, 241.
Diamandi (căpitan de darabani), III, 294.
Diamandi (Ioniţă), II, 1074-6.
Diamandi (poleovnic), Il, 338.
Diamandi (Razu), II, 1025.
Diamandi (saigiul), II, 1119-20.
Diarbechir, III, 822.
Diassorinos, 45.
.
Diichiti (Constantin), 656.
Dimachi (Losofăt), III, 441.
Dimitrachi (Postelnicul, e. 1780), III, 401.
Dimitraşeu (agent al lui Constantin Brâncoveanu), II, '97-9.
Dimirţoglu, 740.
Di mitriada (arhiepiscopie), 458.
Dimitrie (Câminar e. 1780), 111, 287..
Dimitrie (corespondent al lui Nicolae Mavrocordat), 461.
Dimitrie: (Mare Logofăt muntean, după
1600), 118.

Dimitrie (Mare Păharnic), II, 1, 168.

Dimitrie (Mare Pitar muntean, e. 1700-80),
“11, 1168; III, 282-3, 253, 358-9, B61-2.
Dimitriu (Gheorghe), II, 1075.
Dimo (Celebi, agent al lui Mihai Viteazul),
107-8.
Dimo (Mihail), 248.
Dinu (logofăt muntean), III, 442.
Diodor

Sicilia (istorie), III, 146.

din

Diogenianos (Zenobie), III, 153.
Dion (IIrisostomul), 486; II, 958; III, 147,
149.
Dionisie (Arecopazitul), INI, 145.
Dipalit (mănăstire), 719. -

Dioseoride, III, 154.

Diplophanaron, II, 1178.
Dishypatos (loan), 38.
Dizdar-aga,

III, 306.

Dobrali (localitate), II, 241.
Dobrena,

(>

>

141,

(Grigorie), 244. (Matei), 49. (Neofit), II,

298.

Darios (doctor), III, 468.
Dascaloglu, II, 1075.
Datul-Paşa (localitate), III, 269, 507.
Dealu (mănăstire), 163, 725. (Varlaam, egumen), 725.
Denlul-Mare (în Moldova), 293, 3605.
Debra, III, 43%.
Dediul (medelnicer), 260.
Dedul (Spătar), 11, 906, 1025, 1071, 108.
Dedulescu (Alexandru), Il, 391-3, 396.

Clement),

(Mitropolitul

-

Dardania,

211.

Demir-Capi (localitate), II, 794.
Democrit, 210.
Demostene, 393; II, 909; III, 150, 335.
11, 1171.
Demotica, 49, 141, 146, 194,244;

199.

Dobreni (sat), 2$5, 294, 350-1; III, 4i.
Dobrogea şi Dobrogeni, 640; 11, 222, 314.
Dobrovăț (mănăstire), 195, 319. (Petrașcu
din), 319.
Dowramagiul (Sevastos), II, 119-20.
Doiceşti (sat), 588.

|” Dolj (judeţ), HI, 275, 283, 324, 861, 403,
453.
|

586
Domikos, III, 176.
Donici

(Constantin),

II,

360

(Darie),

-

- Dorida (ţară) 45.
„Donul,

1146.

II, 1156.

208-9.

Dosieleu, III, 156.
Dosoftei (Patriarh al Ierusalimului),

198,

204, 208, 210-1, 214, 217, 219,
223, 231, 237, 958, 260, 2645,
210, 275, 278, 281-3, 285, 287-8,
295, 297, 300, 802, 311-4, 316,
321, 327-8, 337, 340, 349, 349,
354-6, 3600, 365, 368, 372, 382-4,
390, 409, 691, 721, 731, 735, 749,
158, 763; III, 55-6, 71, 115,135.

Dosoftei (Mitropolitul Moldovei), 15, 210-1,

217, 289.

-

Drăgăneşti (moşie), 246.
Drăghiceanu (familie), II,

1181.

(Vornicul, nepotul lui Vlad-Vodă

Călugărul), 41.
Dragomirescu (Şerban), 395, 762.

Dragomireşti (sat), 47, 53, 89.
Dragoslavele (localitate), III, 347.
Dragoș-Vodă, III, 150.
Dragu (frate cu Baliţă Voevod), 13;

Drakos (Constantin). V. Suţu.

15.

Drama (şi Mitropolie), 12, 39; 11, 938; III,
507. (Mitropoliţi: Partenie), II, 936.

Dristra (Silistra), 1, 197, 376, 470, 477,
4188-90, 542-3, 552-3, 604, 663-4, 685-6,
690-1, 698-9, 746; TI, 788-9, 793, 822,
826, 840, 901, 1162, 1171. (Mitropoliţi:
(Atanasie), 376. (Chiril), II, 906, 1171.
(erotei Comnenul),

48, 448,

470, 477,

488-090, 552-3, 604-5, 663-4, 6856,
690-1, 698-9, 746, 789, 793, 822, 826,
840.
„__Drynopole (diecesă), 173, 741. (episcopul
Gavriil). 73.
Dubniţa, 318; III, 757.
Duca (Gheorghe, Domn al Moldovei), 19$200, 204, 206, 208-10, 245, 258, 301,
309, 448, 735, 738, 1740, 750-1. (fiica
Maria), 301.
.
Duca (Constantin, Domn al Moldorei), III,

82-3.

(Doamna

Eufrosina),

(Păharnie

318,

424:

(Doamna Maria), 318.
Duca, (capuchehaie), 87, 105.
Duca (Şerban), 424.
Dudescu (familie), III, 512.
Dudescu (Banul, e. 1680), 742.
Dudescu (Clement), II, 1171. V. și Constantin.
Dudeseu (Constantin), II, 1078, 1099, 1117.
Dudescu (Maria), IL, $30.
Dudeseu (Nicolae), II, 1179, 1258.
Dudeseu (Radu), 648, 650, 681-2; III, 76,
18, 87, 105.
Dudeseu (Safta), III, 512-3.
Dudescu (Ştefan), II, 1078.
Dumbravă (căpitan), III, 828.

muntean,

c.

II, 1181.
Dumitrachi (Sluger supt Alexandru

1760),

Ipsi-

lanti), II, 1288.
|
Dumitraşeu (Pitarul), III, 1071, 1078.
Dumitraşcu (Mare Postelnie), II, 939.

Dunăre, 27, 105-6, 131, 198-9, 228, 234,
252, 820, 421, 446, 448, 481, 537, 587,
589, 596, 610, 627; II, 292, 937, 245-6,
250, 254, 265, 280, 296, 296, 314,
923, 1171-2, 1177, 1195, 1202, 1206,
1208-9, 1212, 1215-6, 1947-8; III, 357,
"810, 313, 407,. 421, 496, 432, 448, 477.
Duşeo (Dusiko, mănăstire), II, 1076-8; III,
8-9.

(Pitar),

II, 1078. (Vasile), II, 853.

" Dragomir

:

Dumitrachi

Doroşenco (Hatman al Cazacilor),
200,
221,
268,
293,
318,
352,
386,
752,

Dumitrașcu (Hatmanul), INI, 180, 184.
Dumitraşeu (Logofăt al lui Gheorghe Duca),

740.

480.

Dorohoiu,

Dumbrăviţa (mănăstire), 293.

E
Ecaterina a Il-a (Ţarină), II, 1218, 1270.
Ecaterina Doamna (soţia lui Alexandru
Mircea), 50-38, 55, 57-60, 62-3, 65, 67,
72, 11-9, S1-2.
Efes, 16, 28-9, 31, 36, 38-9, 189, 561,671;
II, 1159, 1189, 1280; III, 11, 148, 487.
(episcopi: Ioan), 1671-2. (Meletie), II,
1159, 1189. (Paisie), 182. (altul), III, 11.
Egina, II, 147.
Egipt, 107-8, 174, 181, 315, 328, 561;
II, 834, 1137; III, 2, 5-7, 11, 16, 21,
45-6, 52, 105, 169, 186, 218, 464, 1185.
(biserica Sf. Gheorghe din Cairo), III,
45-71, 49.
Egricapi (localitate), III, 1102.
Elasona, 194. (Ghermanos, episcop de), 194.
Elena (Împărăteasă), 291, 346-7.
Elian (scriitor), III, 154-5.
Elisavetgorod, II, 1192.
Emin-aga, III, 316.
Emină (Sultana), III, 426.
Empedocle, II, 939.
Empiricus (Sextus), III, 146.
Enos, II, 784. (diecesa), 132. (Mitropoliţi:

Partenie),

132.

Epietet, III, 151.
.
Epir, 12, 109, 720, 751; II, 1233.

Erissos, II, 770.

|

„Erknotat“, II, 858.
„Eskintert, II, 1135.
Erzerum, III, 211, 330, 336, 429, 508.
Erythracus (scriitor), II, 910.
Esad-efendi, II, 776, $24-6, 966.
Eschi-Sagra, 199; III, 338.
Esehi-Stamboli (Armaş), Il, 382.
Eschil, II, 910; III, 153.
Esop, 393; III, 153.
.
Essen (general), II, 1216.
Estienne

(Ilenri), III,

151,

153,

Etoliannl (Gheorghe), 53.
Euelid, II, 1910; III, 146.
Eudem, III, 146.
„Eupragiotis (Dumitrachi), 431.

156.

567
Euripide, 393; II, 910; III, 151, 154.
Euripole, 336. (Calinie, episcop de), 336.
Eusebiu (seriitor), III, 146, 152.
Eutropiu, III, 155.

Evrei, 60, 81, 15,
1280; III, 8.

237, GL;

II, 1150,

F
Fabricius (colonel, II, 1206.
Facă, (Iordachi), II, 1088.
Făcăeni, III, 320.
Faichi-efendi, III, 267.
Fălciiu, II, 1186, 1195, 1201.
Fălcoianu (familie), III, 409-10.

II, 939, 94. (fiica), 939-41.

39,

Fetă-aga, III,
Fetislam, III,
361-2, 392,
Fiath (loan),

Franeiseani,

(Matei),

217, 28,

Filadelfia, 16, 101, 338; III, 152. (Gavriil Severos, Mitropolit

Gavriil), IUL, 152.

de),

101. (alt

Filipescu (familia), 240.
Filipescu (Constantin Căpitanul), 258, 742-4.
(tatăl, Pană), 743.
Filipescu (Grigore, Pitar), 1, 1023, 1025,
1017.
Filipescu (Pană, Ban), II, 1119, 1238;
III, 294.
„Filipeşti (sat, plasă), 246; III, 1-3, 103,
201, 280, 440, 402.

Filipopol, 48, 141, 146-7, 172, 182. 199,
213, 313, 401, 406; II, 790; III, 11,
177, 336. (Mitropoliţi: Cristofor), 132,

332. (Gavriil), 141, 140-7, 172; 182;

III, Li. (Meletie), 332. (Neofit), 406.
(Serafim), INI, 176. (Teolept), 48.
Filostorg (scriitor), III, 155.
Filostrat, III, 140.
Filotei (arhimandritul), 182.
Filurdeni (sat), III. 372.
Fiţinghești (sat), III, 372.
Flămânzi (sat), 321.
Fleischhackel (ron Ilakenau, Agent aus-.
triae la Bucureşti), III, 515-7.
Floci (Târgul de), 199, 226, 232, 297..
Florenţa, 26, 38-40; III, 149.
Florentini, IL, 419.
Floro. V. Taitzi.
Focilide, 293; 11, 909.

200,

736;

135-7.

II, 1794.

Frangopol (Constantin). 52, 57,
Lucreția, Ester-Prepia), 50-5,
11, 175, 17,81-2.
Franguli (vameş), 259.
Frankfurt-pe-Main, 86.
Franţa şi Francesi, 29, 206-7,
576, 736; 11, 794%, 967, 1193,
71, 118, 475.
Frăsuleni (moşie), IL, 1027.
Frăteşti (moşie), II, 111|.
Frauenfeld, 180.
Frigia, 16.

68. (soția,
57,55, 68,

211, 533,
1200;III,

G
Gabras (preot), 30.
Gajano

218,

10; III, 145,

152-3,
Frânei, 50, 54, 60, SI, 212-5,

75.

298.
213, 215,
411, 472.
33%.

seriitor),

Fotie (Patriarhul,

Faler (Dimitrie de), III, 153.
Fanar şi Fanarioţi, 172, 490, 846-7; III,
227, 958-9, 210-1, 277-8,- 408, 487.
(episcop a -ului şi Neochoriului), 172.
Fântânele (sat), 114.
Fardis (Antoniu), 474.
Farfară (Manolachi), III, 453.
Farul (Mitropolie), 83.
“Fâstâei (mănăstire), 180; II, 1135.
Feizi-aga, III, 301-2, 361.
Feizullah-efendi, II, 1251.
Fenicia, 328; II, 1258.
Fereşti (sat), II, 972.
Ferrara,

Focşani, 199, 264-5, 560, 625, €31, 651-6;
II, 976-7, 9S5-6, 1012-4, 1078, 1094,
1129, 1205-7, 1212-3, 1231; III, 301,
314, 316, 320, 324, 326, 830, 332, 334,
336, 338, 351, 360, 364-5, 310, 391,396,
401, 416, 4158-20, 447-8, 450. (Biserica
Sf. Ioan, egumen 'Teoelit), II, 1129.
Fonseea (doctor), II, 967, 1021.
Fonton (dragoman frances), II, 967.
Fote (Clucer), III, 284-5, 357-8, 399-400.

(familie),

78,

82.

Gajano (Benetto da, bancher),50-2, 54, 51-$,
GL, 14, 18.
Gajano (Domenico da), 69-70.
Gajano (Edoardo da), 62, 10, 74, 80.
Galata (din Constantinopol), 20, 50, 5t,
57, 69, 72, $3. (cieni), 343; INI, 486.
Galaţi, 199-200, 357-$, 361, 421-2, 583,
599; 11, SS1, 1005, 104%, 1094, 1110,
1186, 1206-7, 1211-7, 1237, 1244, 1246,
1953; IL, 249, 279,312, 35%, 410, 427,
430-7,

126,

485. (mănăstirea

f- Gheor-

ghe), II, 357-8, 361, 1110.
Galen (scriitor), II, 967.
Galia, 533; II, 1116.
Galileia, 217.
Galipole, III, 408, 429.
Galiţia, 27; II, 1218; III, 505.
Gănescu (Păharnic), III, 455.
Gangra, 16, 80, 118. (arhiepiscop de), 113.
Ganul (eparhie), 39, 113, 126, 146; II,
1144. (itropoliţi: Paisie), 146, 731.
Găozani (sat), 387. Gardichiu (localitate), 132. (Grigore, episcop), 132.
(iavalachi (Nicolae), III, 483. 487-5,502-3.
Gavriil

(protul Athosului), 42.

Gavriil (Ilatmanul, fratele lui Vasile Lupu),
150, 156.
Gaza,

314,

731;

VU,

152.

Gazi (Teodor), Il, 910; III, 155.
Geanoglu (Spătar), III, 402.
Geaparazli (bulucbașă), LII,
Gelaledin-Paşa, III, 405.

Genova,

III, 15V, 155.

355.
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Georgia şi Georgieni, 106, 112,
_Gerania,

725.

Ghica (Ruxanda, Anastasia, Anisia). V. Mavrocordat (Ruxanda), III, 1.
Ghica (Ruxandra, Doamna lui

1.

Germania

şi

Germani,

597,

793-4,

809,

811, 813; III, 477, 269, 475.

Gheghen-PPaşa, III, 332,

Ghenadie (Scholarios, Patriarh de Constantinopol), 162, 209-10; III, 152.
Gheorghe (fratele Ini Vasile Lupa), 150,
156, 170-1, 218, 323.

Ghiea (Searlat, Domn), II, 978, 1130, 1135,

11+8-9, 1151, 1174, 1178, 1181-2, 1184,
1189, 1194, 1197; III, 175-6, 178,
180-2, 188. "(âu Alexandru), II, 1139.

Gheorghe (Aga), III „341, 361-2. (Armaşul
lui Vod i-Mavrogheni), III, 375-6. (Cămărașul lui Petru Şeniopul), 81, 89.
(Clucerul, e. 1700), 395, 762, 795. (Hatmanul lui Petru Şehiopul), 101. (Hatmanul, fiul lui Başa-Mihali), II, 1130-1,
1154. (Păharnicul lui Vodă Mar rogheni),
III, 376. (Postelnicul aceluiaşi), III,
263, 358-9. (Poleovnicul aceluiaşi), III,
3176- 8, 384. (Spătarul aceluiaşi), III, 311,
340, 342, 3845-51, .855-6.
(Serdarul
aceluiași), “III, 431-3, (Vornie moldovean, e. 1590), 99. (Vornie moldovean,
e. 1711), III, 84. (Sluger, ca puchehaie),

Ghica Zoe, (Doamna

(Păharnie

880.
Gherghița, II, 1205.
Ghiazis (Comis),

moldovean),

|

"

Ghiurgi (Spătar), III, 401.

Ghiuvelte, JTI, 332. V. Givelăe.
Gianet (Iordachi), II, 1133.
Giani (Lascarachi), II, 1133.
Giani (Manole, Domn, şi tatăl

1207-8.

II,

Giovan-aga, III,.324. Giuliani (Franeisc), II, 1102,

Dragoman),

II, 802-3,

Ghica (Costachi, Logofăt),

III, 394.

Ghica (Dimitrie, Clucer, Păharnic, Spătar),
II, 117, 1133, 1198, 1288.
Ghica (Gheorghe, boier), II, 49%,
Ghica (Grigoraşeu, e. 1680), 742.

Ghica (Grigore I-iu), 199, 207-9, 211-2,
245, 283, 302, '731. (Ecaterina, fiica sa),
302-3.
Ghica (Grigore Matei, Domn), 403-4; II,
786, S06-8, 1044, 1216.
„Ghica, (Grigore Alexandru, Domn), II, 867,

901, 903-6, 91, 915-7, 921-7, 927-9,
931-5, 937, 952, 958- 9, 962-4, 966, 965,
971-2, 9758, 984-6, 988, 993-3, 995-7;
1001, 1003-4, '1007, 1010-1, 1013, '1015-6,
1019, 1022, 1035, 1042-38, 1058-9, 1061,
100.1, 1078, 1093-4, 1102, 1104-6, 1110,
1114,1119-21,1123,1129-30,1137, 1141,
1144, 1148, 1159, 1163, 1172, 1173-14,
1178-80, 1182,1184, 1186, 1190-1, 1193
-4, 1196-7, 1199, 1200, 1202-83, 1205-7,
1219, 1221, 1223,-1225, 1927-30, 1234,
1247, 1256, 1264-5, 1269; III, 197.

Ghica (Hatman,

499-502.

Ghica

sec. XVIII), III,

(Matei, al lui Grigore,

1004, 1130-5, 1143, 1151,
1209,

Ghica (Nicolae), II,

1138.

485-6

Domn),

II,

1164, 1174,

Ghica (pârcalab de Hotin), 118.

lui),

II,

1104.

Giuliani (medic), III, 270, 272.
-Giurgiu, 100, 108, 637, 640, 794-6; II,
1171-2, 1181, 1209-10, 1215-6; LII,
213, 215, 8192-4, 824, 332, 338, 372,
387-8, 390, 397, 449.

95.

806-8, 813, 827-9. 840, 954, 910,979,
1042, 1102, 11046, 1138-41, 1165,
1182, 1194.
Ghica (Alexandru, fiul Domniței Smaranda),
II, 184-5.

Matei),

Ghinea (Postelnie, e. 1680), 255.
Ghioreiu (lenachi, Portar), IL, 455.
Ghiorma (Postelnie), 56.
Ghiurcu (Hagi), 475.

Ghica (familie), II, 1071.
Ghica (Alexandru,

lui Grigore

II, 9I1- 2,915-6, 927, 963, 968, 1013-4
1022-38, 1035-6, "1044, 1058-9, "1193-4,
1129.

978-9, 1195.

Gheorghiţă

Grigore

Alexandru), II, 1139; III, 194; III, 1,
(nora ei, Ruxandra. "Căminăreasa), III,
184-5.

|4

Giurpiuleşti (sat), II, 1212.
Givelăe-Mehemed (ag a), IL, 352.
Glavacioe (mănăstire), 163, 725. (egumen
oanichie), 1725.
Golea (Ana), TI.
Golescu (Dinicu), III, 513.
Golescu (Radu, Clucer), 338, 395, 102.
Gorgota (mănăstire), 531, 125,
Gorj (judet), III, 276, 330, 358, 302.
Gotia (şi Mitropolie), 12, 24, 28-9, 31, 36;

II, 840. (Partenie, Mitropolit) iul, S40.

Govora (mănăstire), 163.
Grădişte (sat), II, 835, $38-9.
Grădişteni, III, 396.
Gramatica (Nicolae della, Pitar), III, 282-3,

299.

Greaca (baltă), 227-8, 283-4, 394-5, 160-1.

Greceanu (Drăghici), "TI, 1133.
Greceanu (Grigoraşeu), 694.
Greceanu (Grigore, Vistier), “II,
1099.

1078,

Greceanu (Păuna, Doamna lui Ștefan Cantacuzino), II, 961.
Greceanu (Radu), 207, 304, 313, 413, 647,

690, 753, 806, 1068.

Greceanu (Şerban), 751; II, 286, Stl-t.
Greceanu (Stefan), 207; II, $46, 1068.
Greceanu (Vornic, Vistier), III, 128, 463.

Greceni (sat), II, 1186, 1201, 1927.
Grecia şi Greci, passim.
Greci (sat), 114: II, 950.

Gregoras (Nichifor), 2359-60.
Gregoriadi (Periele), 179.
Greurin (Gheorghe), III, 145

369

Grigoraşeu (Vistier muntean, e. 1712), III,

Hebron, 109-11. (Efrem, Mitropolit), 110-1.

100, 105. (ispravnic), III, 835.
Grigore (Armaş), III, 284.
Grigore (Sf., din Nazianza), 393; II, 909.
Grigore (Sf., Teologul), 116, 180, 416,732;
II, 909; III, 148, 152,
ironovius, III, 152.
Grozeşti (sat), III, 365.
Gura (mănăstire), II, 1080-4, 1086-7.
Gura-Motrului. V. Motru.

Heliodor (seriitor), III, 155.
Heraecleia, 2, 10-3, 28-9, 38-9, 141, 145,
147, 153, 160, 172, 182, 244, 336, 348,
376, 406, 416, 539, 551, D74-5, 578,
605, 624, 778, 8006, 840, 929-30, 938,
984, 1098, 1126, 1105, 1159, 1280; III,
11, 74, 464%-5. (Aitropoliţi: Calinic),
II, 778, 806, 840. (Ghena lie), 624. (Gherasim), IL, 929-830, 938, 109, 1105,
1126, 1159. (Ioanichie), 141, 145, L47,
153, 160, 172, 182; III, 11. (Neofit),
336, 348, 376, 406. (Teofan), 29. (Vartolomei), 244Ilereseu (boier, după 1700), II, 850.
Ilermogene, 154.

Gyllius (Petru), 315.
.
Hachi-Paşa,

H

III, 479.

AA Hadâmbul (mănăstire), 365.
Hadâmbul (loan), 365; II, 1025, 1078.
Hafiz-aga, III, 38, 320, 328, 334.

Tlermoliane,

Haga (Cornelius, ambasador), III, 5.

Hagi-Ali-aga, III, 316.
Hagi-Constantin (capuchehaie a 'erii-homânești), IL, 870.
Hagi-Costandă, II, 1067, 1266.
Haiatin, II, 1105. (-zaad), II, 1105, 1114.

Ilierax (Mare Logofăt al Bisericii constan-

tinopolitane), 93-4%.

Hierissos, III, 134. (Isaac episcop), 10. V.

şi Erissos.
Hierocleu (filosot), III, 155.
Hipoerat, III, 154.

Halep, III, 28%.

Halil-aga,

III, 249,

314,

316,

440.

Halil-Paşa, IL, 1208-11, 1213, 1215, 1227.
Hamza (asă) III, 336.
Hamza

(Vizir),

1], 1193.

Haneke (Asia), III, 18.
Hanenco (Cazac), 209.
Hangerli (Dumitrachi), II, 483, 455-6.

Hangerli (Nicolachi), III, 45$-9.

Hangerli (Smaranda), III, 458-9.
AA Iangu (mănăstire), 687, 105; UI, 161,
"174, 1478-83, 187-090; III. 190-2. (Atanasie, egumen), III, 190-3. (Ierotei), II,
17%, 182-3, 190.
Tlantept, II, 1201-3, 1210.
Hanul Lazilor, III, 177.
Hârlău, 1], 1186.
Ilârşova,

Il, 285,

320.

Hasan-aga, 637; II, 291, 314, 316, 315,
320, 324, 826, 830, 334, 300.
Ilasan (bulucbaşă). III, 309, 326.
Hasan-Paşa, 101, 106-7; II, 1237.
Masan-Paşa (eapudan), III, 211, 2185-9,
2583-60, 400, 402, 452-3.
Hasan Ceauşoglu, II, 1237.
“ Hasan-Pepei-efendi, III, 2S1.
Hasan Spiru, LI, 1074-6.
IIasechi-aga, 595, 602.
Hasim-aga, Ill, 322.
Haţeg, III, 283.
Haznadar-aga, Il, 413.
52920.

Iorga

„Hurmuzaki”,

XX.

608.

Ilerodian (istorie), III, 153.
Ţlerodot, II, 902; III, 150.
Ierţa, III, 508.
Ilesiod, II, 877, 909; III, 153.
Hesychios, III, 150.
Ilierapolis. V. Lerapole.

BHatiz-Ali-Aga, III, 480.
Hafiz-Mehmed (bulucbaşă), III, 322.
Hafizi-Gheneiu (bairaetar), III, 361.
Haga, 38. -

Halepliu (Grigore), II, 875.
Halepliu (Ienachi), 742.
Halicarnas, III, 147. (Dionisie, Mitropolit),
III, 147.
Haliciu, 9, 15-6, 25, 28, 382-6. (Antonie,
Mitropolit de), 9, 3%.
Il, 1063.
Halicki (Iosif, voevod de Chiev),

.

Hispanus (Petru), Ii, 910.

|

|

,

|

Hlincea (mănăstire), 76, 121, 200, 211,
293, 858, 301; II, 1027. TImilniţehi (Gavril), 248.
.
THomer, 260, 706; II, 909-10; III, 147.
Homer-aga (Omer), III, 363, 376-8, 384.
Homer-aga, Ill, 385.
Hotin, 337, 537-8, 546, 558-090, 589, 605-6,
642, 678, 735; II, 932-3, 963, 119%,
1200-1, 1204, 1206, 1218; III, 20,
241, 243, 338, 480, 508. (Teodor, pârcălab), 118.
Hrăţeşti (sar), Ll4.
TIreasca (sat), 36.
Hrisant (Cămăraş), 543.
FHrisolora, 393.
_Hrisoseul (și skeuophylax, Mare Econonm),
141, 146, 182.
Irisoscul (soţul, Mărioarei Mavrocordat;
şi tatăl), 297.
THrisoseul (Chiriţi), III, 50-1.
Trisoseul (Constantin), III, 74.
Hrisoscul (Dumitrachi), 551-2. (Zoiţa, soţia), 1551.
Ilrisoseul (Dumitrașcu), II, 800, 502.
Ilrisoscul (lenachi, Postelnic), 689, 742.
Ilrisosculeu (loan), 457.
Hrisosculeu (Iordachi), 1186, 1188.
Irisoseulina, 89, 177.
Hrisostomul (Sf. loan), 180, 343, 4S6, 609;
II, 909, 911; TI, 147, 15.
Hrisoverghi (boier), 101.
Hristodal (Economi ai Marii Biserici), 141,
146, 166.
Hristodul (Gheorghe; şi soţia), III, 404-5.

Hristodul (logofăt), II, 1195.

”

73
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Tlrisostom (Logofăt al Marii Biserici),
II, 12.
Hristodul (Postelnie, e. 1780), III, 267-8,
354-5.
Hristodulachi, III, 177.
Ilrizea (Ban), 129-30.

Ilrizea, (Vistier), 723, 739.
P Hurezi (mănăstire), 290, 345-8,

594

II, 972; III, 137, 260, 358.
Huri-abu-Talas, 178.
Huri-Muses, III, 14.
Hurmuz, Hurmuzachi (diferiţi), 59, 61,77,
258, 348; II, 1193, 1204; LII, 1, 9, 17,
25, 83, 41, 49, 57, 65, 73,81, 89,105,
113, 121, 1929-30, 150, 161, 169, 170,
185, 193, 201, 209, 217, 225, 233,245,
249, 257, 205, 273, 281, 289, 297,805,
313, 820, 828, 336, 345, 353, 361,369,
377, 885, 393, 401, 409, 417,425, 433,
445, 457, 465, 473, 481, 489..497,505,
513, 521.
Hurmuzachi (Mare Eclesiarh), 456.
Hurmuzachi (Manolachi), II, 901,
Hurmuzachi .(Postelnic), III, 211.
Hurmuzachi (Vameş), 422,
|
Husein-aga, II, 153; III, 279-80, 314,316,
318, 320, 326, 828, 332, 334, 836, 838,
357, 318, 388, 613.
Husein-Paşa, II, 735; III, 334.

Husein-Derviş (aga), III, 444, 448, 454-7,

460.
- Husein-Husni, III, 215. Husein (tufecei-başa), III, 328, 346-7.

Huşi, III, 109, 117, 121, 171, 192, 19,
217, 360, 398, 480, 721-2, 128; 1],
1005, 1110, 1186, 1235. (Episcopi:
Calistru), 217. (Ioan), 109-111, 721-2.
(Ghedeon), 195. (Inochentie), II, 1253;
(Pavel), 117. (Teofil), 1110. (Varlaam),

360, 338.
Ilypomenas (Gheorghe), 457. (frate, loan),
457.

(Grigorie) II, 1098. (Clement), 376; III,

9.

-

Iarali (Clucer), 184.

„1 1953-5, 1260, 1263, 1268-9, (Daniil)
II, 584, 878-9,
1229-30, 1244,

Iacov (dascălul). V. Argos (Iacov din).
-“ Tacomi (Comis), III, 277.
Iacomopulo (blănar), II, 1106, 1115-6. .
Iacub (agă), III, 828, 330.
Jaffa, 888.
|
Ialomiţa (judeţ), II, 1205, 1215; LII, 303,
320, 326, 84, 401-2, 446, 460.
Iamblie (scriitor), III, 145.
Iamboli, 199.
Ianco (bulucbaşa, e. 1680), 248.
Taneu Sasul (Domn al Moldovei), 101, 103.
lani (Banul, ruda lui Mihai Viteazul),
86-9.
lani (Comis, e. 1034), 129, 338. (polcornie),
III, 391. (Sluger). II, 1030. (Nicolae,
Sluger), 360.
Ianina, 11, 85, 295, 376, 458-600, 725

S38-9, 749, 765; 11,109; III, 59, 94-5;.
III, 267. 328. (Biserica St. Ilie), 738-9,
7149-51. (Mitropoliţi: Chiril), 739, 751.

925-6. (Ghedeon), II,
1246-7, 1253-5, 1260,

1263, 1269-70. (Gherasim), II, 882. (lustin), II, 792. (Meletie), 428. (Paisie),

411, 925-6; III, 130. (Cetăţuia), II, 1111,

1944. (Iustin), II, 879, 889-3. (Ioani-

chie),

584.

(Copou),

688-9.

(Dancu),

I], 616, 787. (Frumoasa), 180; Il, 817.

(Galata), 84, 113, 125, 166, 168, 180,

195, 259, 270, 293, 301, 319, 357-8,
361, 369, 371, 378, 460, 490, 5834,
604, 728, 766, 867, 881, 888; 923, 980,

985, 1006, 1026, 1079, 1110, 1923-4,
1227, 1229-30; III, 70, 72, 15, 84,

86,

90-1,

(Golia:

I

|

lași, 40, 84, $7, 98, 111, 117, 119, 122,
124-7, 146, 152, 173-5, 179-80, 199-200,
204, 208, 259, 9269-70, 288, 357, 360-1,
361, 805, 3871, 896, 492, 449, 490,
531-8, 545-6, 548, 550, 554, 557, 506,
570, 583, 585, G16, G19, GS2, 688, 69%,
698, 715, 719-21, 735, 758; II, 814,
863-4, 860-7, 878-9, 882, 889, 937, 932,
959, 967, 980-1, 983, 985-6, 988, 990,
1005, 1008, 1026-7, 1037, 1088, 1094,
1109, 1111, 1115, 1119, 1128, 1136,
1144, 1154-5,1184-7,1190, 1192, 1196-7,
1201, 1204-7,1210, 1212-4, 1918, 1933,
1239-40, 1269; III, 12, 21, 37, 4546,
69-71, 74, 76, S8, 85-7, 236-7, 241,
246, 248, 250-1, 351-2, 416-21, 423, 420.
111. (Aron(Biserici: Adormirea),
Vodă), 118-9. (Barnovschi; şi Bârnova),
122-4, 201, 293, 357-8, 361, 412, 496,
428, 469, 472, 583-4, G92-3; II, 792,
842, 909, 0911, 1110, 1247,
878-9,
1253-5, 1260, 1262-3, 1268-9; II, 70-1,
56, 98-9. (Egsumeni: Atanasie), II, 925-6,

175. (Arsenie, egumen), 428.

egumen

Gherasim),

II,

1116.

1157.

(So-

(Hristodul), 584. (Paisie), 371, 430, 460,
463, 584, 881, 883; III, 190. (Sf. Sara),
295, 357-8, 361, 365-6, 583-4, 720-1;
II, 89-53, 925, 1027, 1059-60, 1110,
1944, 1966; III, 70, '86, 98-9, 1130.

(Sf. Spiridon),

II, 1154-5,

fronie, egumen), II, 1157-8. (Trei lerarhi), 2609-10; II, 114%. (Antonie, egumen), 269. (Ieremia), 270. (Ioasaf),

ÎI,
Dascăli: (Atanasie,) II, 863. (Constantin), 543, 683, GSS, 600; II, 8145.
(Gherasim), 053. (Ştefan), 683. (Zaharia),
III, 38. (Grămătiei, ce. 1600), 7212.
(Tipografi:

Constantin),

693.

Iberia şi Iberi, $3, 280, 614-5; III, 112, 757..

Ibir (Ibiș) (agă), III, 316, 320, 826, 338,
Ibrahim (ag), III, 273, 320, 322, 324,
326, 330, 382, 830, 486. (Nieboslu), III,

336.
Ibrahim (frate cu Radu Mihnea), 104.

Ibrahim (Bagdadli), III, 326, 415.

5Tl
* Ibrahim (bairactar), III, 316, 318,
Ibrahim (Celebi, prietenul lui Constantin
Cantacuzino Stolnicul), III, 101, 103-4.
Ibrahim-Chiard, III, 452.

Ibrahim (Giafan), TIT, 326, 3602.
Ibrahim (Saraeiu), TI, 322
Ibrahim (mubafiz), III, 292.
Ibrahim-Paşa, 106, 264.

Ibrahim-Paşa (e. 1780), III, 367,382, 389.

TII, 487.

Terapolea, (Mitropolie, Maxim), 295, 406-7,

690.
Lerusalim, 26, 112, 115-6, 123-5, 130-2,
149, 163, 175, 177, 179-80, 191-2,
194-5, 198-204, 207-8, 210-1, 218-6,
219, 221, 223; 231, 237, 944, 248,
258, 200, 264, 268, 270, 274-5, 277-8,
280-3, 285, 287-8, 290-5, 297, 300-2,
311-2, 314, 316, 318, 321, 327,832-4,
337, 340, 342, 8348-50, 352-3, 3556,
360, 362, 365-6, 368, 372-5, 8377-84,
336, 388 390-2, 397, 400-3, 409, 4Il,
4145, 431- 3, 125-0, 498- 33, 435-41,
443-1, 449, 453, 4517-61, 463, 465, 467,
410, 472, ATI, 489, 491, 493, 531, 535,
5512,

550-8, '566,

570, 517,

5719-80, 584-5-5, 604, G08, G19- 21, G28- 9,
638, 643, G41-8, 054, "662, 664, 668,
GT1- 3, 681-5-5, 687- 8, G90- -2, 695, 702, 704,
101-8, 710, 712-3, 118, 0-1, 728-9,
151,

735,

137,

745,

149,

752-5,

1:38,

163- 0, 169, 17 1-2, 1714-82, 784-8, 790-5,
197-800. 802-7, S09, S12-5, SI7, $20,
S$22-3; II, 824, '826-33, 837, 810, 'S43-9,
s51, S03-6, 862, S64-5. S6G7-9, 87,
375-0, 378, 881, 887, 889, S91-6 898900, 90425 5, 908-9, 911, 913-$, 920,
922.9, 931-3, 935-6, 942, 244-5, "947 -8,
9:51-%, 9506-60,

962,

964,

909,

1049.

(Paisie),

180,

191-—2

194,

(Sofronie), 117; 11, 1921-56; LUI, 14%, 18-9.

„Ibriki, III, 31.

Ibris-aga, III, 432,
Ichnelates (scriere populară), III, 153.
Iconiu, 10, 16, 132, 376; III, 149. Qi
tropoliţii : Amfilohie), III, 149. (Antin»),
370. (Averchie), 132.
Teghen (agă), III, 330.
leghen-Paşa, IL, 1089, 1115.
Tenachi (Hatman),
II, 1111.
Tenachi (Păharnie, see. XVIII), II, 1288.
Tenachi (poleovnic), III, 293.
Tenachi -(Postelnie, see. XVIII), IMI, 441.
Terachi (Costachi, Hatman; şi soţia, fiica),

DAT,

1280. (Chiril), LL, 146. (Gherasim), 115.

(Gherman), 275. (Hrisant). V. Notara.
(Meletie), III, 1065, 1071, 1073, 1078.
(Nectarie), 199, 202-3, 207, 409; II,
202, 219, 290-1; III, 19. (Partenie), 62 0;
„TI, 1107, 1109-11. (Silivestru), II, 1078.

Ibrahim (,„Sultan-chethudasi“), TIT, 472,
Tbrail-naziri, II, 116% V. Brăila.

544,

135, 137, 1389-40, 142-8, 147-8, 150-8,
1715, 278. (Patriarhi: Avramie), Il, 1222"5, 1927, 1229, 1234-5, 1238-41,.1244-8,
1250, 1252-4, 1236-60, 1263-6, 1268-9,

967-72, 975,

977-$, 980-1, 9835, 981. 989-91, 993-4,
996- -1002,
1005-7, 1099-33,
1027-$,
1030-1, 1034-6. 1040. 1030-2, 1034-06,
1061, 1065, 1065, 1070, 1073, 1078-09,
1089, L10i, '1109- Il, 1114, 1221-5, 1227,
1229, 1234-5, 1238-41, 1249-17, 1249- 50,
1232-4, 1236-60, 1262-60, 1263-70, 1280;
III, 1, $, l4. 18-, 31, 44, 55-60, 58,
(0-2, 63-7, 60, 71, 74, 16, 78-83, 85,
S9-92, 94, 96, 98-10, 105-8, T11--3,
117, 119, 1921-14, 127-$, 120-1, 135,

(Teofan), 112, 124- 5, 130-2,

180,

195,

219; TIT, 19. (Teofil), 116. (Sf. “Apos-.
toli, mănistire), 204. (Sf. Iacov), 374.
(Muntele Măslinilor), 217. (Sf. Sava),
387, 621, 718; II, 1. (Sionul), 142, 217,
355, 300, 396; II, "1011, 1109. (Sf. Mormânt), passin.

Tesuiţi, II, 1062.
Ilfov (judeţ), II, 812;
326, 439, 440.

III, 235,

320,

322,

Iliaş-Vodă (tatăl lui Alexandru Iliaș), 724.
1734.

Iliaş Alexandru (Domn;
II, 734-5,

Elena, fica lui),

Sil.

Imbros, 24, 48.
Ineboli, III, 309. (Loachim, Mitropolit), 5
361.
Innsbruck, 336.
Ioan cel Cumplit (Domnul Moldovei). 718.
loan (Armaş, e. 1780), LII, 356-7, p00- l.
Ioan (Alexandru, Căminar), III, 24
Ioan (eapuchehaie), e. 1780), III 201 293,
295, 297.

Ioan (Comisul, e. 1590), 99.
Ioan (Cuparul), 11, S84-5, 1034-5, 1047,
1054.
Ioan (ispravnie, c. 1780), 111, 3609-71, 313.
Ioan (Medelnicer, e. 1780), III, 341, 349.
Ioan (Polcovnie, e. L780), III, '360-1.
loan (Vistier, see. XVII), 130.
Ionachi (Clucer; şi soţie). 11, 900-7.
Ioniţă (Clucer, sec. XVIII), TI, 154, 456.

Iardachi (Armaş, e. 1780), III, 320, 370,
312, 8$0-1, 398, 118, 428.
Iordachi (Postelnie), 70 „ 895-6; II, 953,
1078
Iordachi (Sluger. eapuehehaie), II, 901.
Iordachi (Spătar), III, 99, 191.
Iordachi (Sătra), III, 393.
Torgachi (Loader, Vistier), 209.
Iordachi (Medelnicerul lui Nicolae Mavrocordat), II, 903.
Lordan (râv), JI, 1258.
Iorga (Postelnic, vărul lui Vasile Lupu), 217.
Losif (Flaviu, seriitor) III, 148.
Iosif al II-lea (Împărat), II, 1214,
Ipee, 38; II, 1110-7, 1126.
Ipoerat, TI, 007; III, îi, 83.
Ipsilanti (familie), IL, 476.
Ipsilanti, (Alexandra), ÎLE, 29s- a

Ipsilanti
1158.
1181,

(Alexandru,

1189-90,

Domn),

1193,

1217,

116,

1210-21.

512

1923, 1225-60, 1228, 1230-2, 1235, 1237,
1944-5, 1250-83, 1256
1963-4, 1270;
1288; IL, 2002,
206. 208, 212-3,
217-8, 220-2, 234, '236, 214-0, 257, 298,
314, 469- 10, "4741,
Ipsilanti . (Alexandru, fiul Iui ConstantinVodă), II, 1277-8; III, 244-6. 250.
Ipsilanti

1177-8.

(A tanase, "Spiitarul),

II,

1168,

Ipsilanti (Constantin, Domn), II, 1278, 1288;

III, 244-6, 250,

475-6,

Ivan (Comisul lui” Petru
Ivan (Țar), 45-60, 50.

Șchiopul),

191.

Ivanco (rudă a Mireeştilor), 89.

Ivaşeu (din vremea lui Petru Şehiopul), 101.

Izet-beg, ll, 473.

Izvoranu (Radu),

751.

Izvorul-Alb (sat), 115-6, 128.

481, 484, 490,

492, 494, 497-8, 504-5.
Ipsilanti (Dimitrie), II, 1278, 1288.
Ipsilanti (Ecaterina Doamna), TIT, 194, 250.

Ipsilanti (Loan), II, 1252.

Ipsilanti (Manuil; şi tatăl), 576; II, 1069,

1072, 1089.

Ipsilanti (Safta Doamna), III, 476-7, 484-5,

493, 495.
Ipsilanti (Smaranda, mama lui AlexandruVodă), III, 474-5.

Trinupolis, II, 1151-8.
Isaac (Anghel, Impărat), III,
Isac-efendi, III, 354-5.

"Jianu (boier), III, 220, 282-3, 287, 293,
349, 456.
Jijia (râu), 2
Jora (Anton, Soo 360.
Jora (Grigoraşeu), 302.

Jugureni (moşie), III. 103-4.
Jupanie (lazaret), III, 297-8.

K
Kabasilas (Constantin, procrep)

Isauria, III, 152,
Ischenderli (Meemet-aga), III, 314.
“Islam (aga), III, 336.

Islar (bairactar), III. 338.
Islaz, III, 368, 382, 385.

(_ Ismail, 170, 195, 199, 209, 211, 392-4
376-7, 379, 489, 727; II, 949, 1178,
1182, 1192, "1210, 1217, 1920- 1, '1934- 5,
1258-9;
II, 210, 213-4, 217, 252,
276, 284-5, 292-8, 297, 813-4, 820, 366,
368-9, 871, 373, 383, 8386-90, 402-3, 409,
413, 416, 444-5, 419. (biserica Sf. NicoJae), 193.4 . (Atanasie, egumen), 376: (Calinie), II, 824, 328, 1234-5, 1258-90.
(Paşa de), III, 292,

Ismail (agă), III, 320, 336, 8338.

Ismail Mâliu (Aalisor), III, 382.
Ismirli-Hași, III, 429.
Isoerate, 393, 560, 910; III, 155.
„Istinpelo“, III, 226.
- Isuf (bairactar), III, 824.
Isuf (agi, ehehaiele dc) III, 316, 336.
Iştiman, III, 320.
E
Iştranovici (Mihai, tipograf), III, 106-7, 112.
Italia şi Italieni, 328; II, 902; III, "478,
Iţeani, 198.
|
Iulian (Împărat), LII, 145.
Iuliand (Dumitrachi, capuchehaie), 146,

425, 432, 538, 570-1, 516-8, 590-1,
"607-8, 612, 623-4, 635, 613, 64, 065,
Sa-i, 689, 693, 696-7, 704-7, TI, 182,
1,1193, 195, 804-5, 887, 885; at, 73,
(fiul), 57.
(aga), III, 435,
(tufecei-basă); "ul, 328,
(istorie), II, 910.
(Sf.), III, 147

J

145.

Isaccea, 211; II, 1094-5, 119, 1200-2; III,
„911, 265, 291, 296, 312 ; III, 439.

ip
Iunus
lurcu
Justin
Iustin

Iusuf-Pașa, 480. (Adrianopol), 319-20
(Bagdad).
lusuf (ași bei) 125, 637; III, 316, 320, 826.

338.

Iustinian (Impă ărat), LzG-7, 1'79-80,275, 292,
333, 732-3; III, 13, 18, 38, S0, 1 18

Kalavria (Anastase, Șătrar),
Kalliakra,

|

12.

353.

1.

Kalliarehi (Grigore), 483, 485, 487, 49,
499, 501, 503-4. (Mitropolit), II,
Kallonaris "(Natanail), I], 1072.
Kalnoky (Samuil), 334.
Kalustios (Neofit), 620.
Kamariotissa (mănăstire), II, 1223.
Ramerinos „(Polierat), 97.
Kanisza, 157.
Rarak, 374.
Kastaliu (2), 111, 149.

Kastriotul

(Gheorghe),

372,

3878,

406-11, 699, 700; III, 96-7.
Kavarna, 7117.
Kerameus (Teofan), 453; INI, 147.
Kernitza, 10-1. (Matei, Mitropolit),
Klitophon, III, 155.
Rolloies (cardinal), 342

502.

399,

11.

Koriatovich (Teodor), 15.

Kos, 199; III, 154.
Kotyaion, 12.
Rovacieh, 75.
Rrallis (Mihail), IN, 29.
Kritias, JI, 771, 804; III, 159-600.
Kritopulos (Daniil), 6-7. V. Râmnie (Antim de).
Kunupis
(Mihail, Mare Retor al Marii

Biserici), 12,
Kykos

168, 182.

(mfinăstire), II, 1095.

Nymenites

(Serastos,

dascăl),

256,

304,

314-5, 409, 502, 565, 157; II, 109.
Kyros, II, 145. (Leodoret, episcop), II,
145.
L
Lacedemonia,

39, 141,

III, 11. (Gavriil),

(Ioasaf, Mitropolit),

172,

146-7,

182;

172,

141, 146-7.

Lăcusteanu (Gheorghe), III, 442,
Laerţiu (Diogene), III, 156.

III,

182;

LI.

"573

Lieszezyiiski (regele Stanislav), 599.

Leurdeanu (Safta), II, 1126. (State), II,
1196. (Stroe), 751.
„Leus” (Aristarh, Spătar), II, LII.
"Leukippa, III, 155.
Leyda, II, 155.
Liaşeova,

199.

Libaniu (retor), III, 149, 156.
Liberalis (Antoniu), III, 155.
Libia, UI, 155, 161.
Lichireşti (sat), III, 220, 538.
Lidia, 16.
Liipoianu (Costachi), III, 440.
Lipoianu (Mihai), III, 440.
Liipora,

157.

Lititza (Mitropolie), 244.
Lituania,

l74-5.

Livade, III, 2853.
Locurile Sfinte, 178, 212, 209;
63, 97. V. lerusalim.
Londra, î1'î; III, 153.

Longin, III, 151.
Isongus (sofist), III, 155.
Lotru (râu), 1Il, 2u0.
Lovcea, 310; III, 320, 40%-6

III, 45-4,

?

Lunga (inoşie), 100.

Lupu (Medelnicer), III, 375.
Lupu (Aga), II, lll5.
Lupu (fiul lui Anastase), II, 882, 88%,
1020.
Lupu (Stolnie), II, 1104-5, 1119.
Lupu (Vasile, Domnal Moldovei), 121,
133-4, 138-9, 141, 145-%, 146, 150,
152-3, 156-9, 162-4, 108, 170-1, 173-5,
1719-81, 184-5, 190-1,195, 198, 203, 217,
221-2, 259, 209, 3810, 689, 726-9, 731,
57; II, 1027; III, 7, 10, 12, 16,21,
8. (Doamna Ecaterina), 150, 156. (loan,
fiul), 143-5, 150, 152, 156. (fiica Maria),
150, 156. (Ileana Hătmăneasa), 150, 156.
(Ana, altă rudă), 150, 1560, („,Marga”),
150, 156. (Ruxanda, fiica lui Vasile),
150, 156, 198, 203. 259, 269-170. (Feodosia Doamna), 150, 156.
Luther, 175.
Lykophron, III, 145.
aa 9

11, 840, 857, 1050, 1061-2, 1076, 1191,
1917; 11, 472. (Mitropoliţi: Grigorie),
147, 160, 166,'130. (Partenie), 457-8, 840,
1050, 1061-2. (Osman-Paşa), II, 121%.
Laskaris (Comis), II, 1117.
Laskaris (|., gramatie), 393; 11, 909.
Laskaris (Mare Logofăt al Bisericii), 141,
146, 166.
Laslăuani (sat), 99.
dă
Taz (Ahmed-aga), Il, 400-1, 406.
Lazăr (Constantin), III, 468. (Gheorghe),
III, 468.
Lăzăreni (sat), 210.
”
Leipzig, 61; II, 1243; III, 155-6.
Lemuos (şi Mitropolit Ignatie), 172; II],
1122, 1148.
Leon Înțeleptul (Împărat), III, 152-3.
Leon (Domn al Tării-Româneşti), 129,
131-2, 162, 124, 1729.
Lepanto, 157.
Lepi, 120
îl,
Lesbos, 166, 757. (Mitropoliţi; Antim),
116, 1170, 1189. (Nicodim), II, 840.

L.uceari (familie), 67.
[umecari (loan de), 68,70.
Luccari (Secondo de), 61-5, 67-10, 12
75, 178.
Lucian (scriitor), III, 154%.
Lucius (Aenaeus), II, 910.
Imek (loan, episcop de), 8, 16, 27, 32.
lukaris (Chiril, Patriarh ecunemic), 1l+,
116, 122, 195, 129, 182, L'75-1, 209,
331, 535-6, 123,
Ludesen (Stoica), 24%.
Ludovic al XIV-lea, 206.
Lugoj, 757.

9

Larisa, 147, 160, 166, 307, 457-8, 120;

Lozetzi, 725,
,
Luca, (Stefan), 260.

Lyon

(şi episcopul

Irineu),

Macarie Egipteanul),

III,

IÎI,

148, (Sf,

155.

M
Magistros (Toma), III, 194.
Magno (Fancesco di Zuan, agent al lui
Mihnea „Lurcul“*), 68-9, 172-5, 102-4.
Mahmud (Sultan), III, 209.
A Malamoe (mănăstire), 205.
Manuil (diaconul, sec. NY; trimes patriarhal în Moldova), 83-5.
Mareu (Ieronim), II, 911. (loan), II, 1107.
(Nicolae), III, 408.
Mardagiul (Ioniţă), III, 391-2, 456.
Marea Roşie, Il, 155.
Mărgărit (polcovnie), III, 298, 300, 322.
Mărgineni, 219, 238, 240-1, 247, 280,
572-3, 594, 610, 612, G14-5, 731-2,
741-8; 11, 809; 1073, 1159-61; III, 127.
Maroneia (Mitropolie), III, 33, 35-6.
Margunios (Maxim,
episcop de Cerigo),
101, 525-6.
Maria-Teresa, II, 1214.
|
Marini (Poli) (loan dei), (80, 82. V. Poli
(Marini dei).
Marlborough, III, 118.
Matei (Basarab, Domn al Ţării-Româneşti),
132-4, 146, 102-4, 173, 190, 195-0, 218,
-

Laiova (moşie), 100, 114.
T.ambrind (Andronachi), G07. (Manolachi,
şi soţia Balaşa Drâncoveannu), 441-2,
641; II, 718, 972. (Tenachi, frate), V.
şi Brâncoveanu (Balaşa).
Lambru (buluebaşă) III, 324.
L.aodieeia, 12, 16, 28, 199, 259. (Mitropoliţi:
Grigorie), 259, 269-10.
Lăpuşna, I], 1186, 1190; II, 1210.
Lăpuşneanu (Alexandru, Domn al Moldovei), 46, 49-50, 58, SS, 195, 719.
- Lăpuşneanu (Bogdan, Domn al Moldovei),
46.
Isăpuşneanu (Doamna Ruxanda), 46, 49,
88, 113.
Larga (râu), 1,1201,
|

574
415, 425, 433-4, 480, 4388-40, 443,
489-900, 539-41, 547-8, 554, 511-2 „591.
599-000,

602,

622-3

635- 6,

G4I- 2,

646-8, G62- 3, 679- SI, 690, 096-7 î, 102-5
125, 121, 731, 1604, 7169-70, 110-9, 184
187,
790, 792- 3, 1797-9, '804-5, 307,
809- 13, 315, 817-8, 823-8, 843, 351- DĂ
s55,
584. (Doamna Elina; soţia lui),
123 858,
*
Maurovlahia, 10, 16-9, 24-5, 27-8.
VaTrOSOtdat: (Alexandru, Exaporitul), 211,
27
288, 366, 380-3, 393, 415-6, 450, PE
536, 601, 704, 737; II, 752-4, 15, "1178,

1216, 1251; ÎTI, 50-1; 146, 151. "(nepot

Dimitrie), 272, (fiica, Elena)
Mavrocordat (Alexandru Ioan,
Moldovei), 224, 236-7, 243,
251-8, 291-2.

Mavrocordat

(Constantin,

II, 1178.
Domn al
246, 249,

Domn),

495;

II, 891-2, 923, 927, 945-6, 950, 975,
97, 981-8, 990- 1, 1036- T, 1040-1, "104:
5, 1067-9, 1072-3, 1076-9, 1088- 90,
1094-5, 1102-38, 1105-7, 1109, III],
L. 1114,

1121-2,

1136-7,

1141 -2,

1145,

1148- 50, 1153-4, 1159, 1163-4, 1176,
1202-17 1210, 1252; III, 156-7, 159- 62,
165-6, "169-171, 173.
Mavrocordat (Constantin din Chios, şi Nicoli), 023-4.
Mavrocordat (Eufrosina), III, 468.

Mavrocordat (Gheorghe), II, 483-4.

Mavrocordat (Ieremia, fiul lui Alexandru
peizadea, în 1776), II, 12382.
Mavrocordat (loan, fiul lui Nicolae, Domn
al Moldovei), 495, 544, 583; II, 923,
927, 944-5, 950, 989-90, 1055- G, 1066,
„1107, 1112, 11145, 1118, 1122, 1129,
1148, 1151,

1174, 1951;

În,

114%,

158,

162.

Mavrocordat (Maria, Doamna lui Ioan L-iu);

II, 1066-17.
Mavrocordat (Mărioara, fiica lui Nicolae),
297, 495, 6064, 666-9.
Mavrocordat (Nicolae, Domn), 211, 344-5,
366, 414, 417, 419-41, 448-4, 148--51,
4541, 460- 1, 463- 7, 410, 412, 41G- 5, 9
496, 531, 583-5, "537, 539- BD,
1-6,
548-532,

554,

556-8,

565-6,

508, “583 E

585, 600, 602, 616, 618-9, 624, 627,
635, 643, G46-7, 651- 6, 658- 60, 6-3,
GG7, 670, GIA, 076, 618, G80-1; 684U87- 8, 696-705, 701-8, 710, 712- 3, 763)
6, 11 |--2, 114, 176, 1178-82 „841, 190-1,
793, 795-7, 300, 802, 804, Sil, "820-7,
830, 846-8, 856, 860-2, s72, 8175-7,
884-5, S81-9, 891-3, 896-7, 899- 901,
903-4,914-5, '917-8, 920, 924- 31, 934-7,
942, 944, 946-58, 962, 964-5, 971-2,
975.8, 931, 983, 985, 987-9, 991-4,
996- 1001, 1003, 1009- 10, 1012-3, 1019,
"1021-29, 1037, 1041, 1043, 1045, 1047,
1051, 1054-$, 1065-7, 1069, 1072-38,
1076, 1081, '1088, 1098, 111, 1137,
1159, 1926, 1232, 1951- -2; Iu, 65-6,
84, 90- 1, 98- 9, 113-4, 118, 125- 7, 140-22,

144, 150-1, 162. (Fiul Alexandru); 495,
931, 983.
Mavrocordat (Doamna Pulcheria, a lui
Nicolae- Vodă), 426, 495-6, 583, 1777-80,
182, 185-6, 927.
|
Mavrocordat (Ruxandra), fiica Exaporitului,
"măritată Ghica), 400, 402; II, '786, 952,
962-3, 969, 993-4, 1014, 1020, 1041- 3,
1056-17, 1069, 1216. (ful ei, Alexandru
400-1.!
Mavrocordat (Scarlat, fiul lui
NicolaeVodă), 450, 673-4, G76, 152-3, 755; 11[1,:
125-6. (Serafim, dascălul lui), 670-1, 676,
682, 684, 687-8. .
Mavrocordat (Sultana, mama lui Nicolae
Mavrocordat), 600-1.
Mavrocordat (Zamfira, Doamna lui loanVodă), II, 851-2, 856-6, 858-9, 867.
Mavrodin (Dimitrie), 360.

Mavrogheni (familie), III, 272.
Mavrogheni
Mavrogheni
Mavrogheni
2425 245,
272-3, 275308- i1,

(Iancu), III, 267- 8, 450-8.
(Mărioara), III, 4389.
(Nicolae, Domn), III, 232-4,
252, 2060, 262, 204-5, 270,
80, 2824, 288, 293-5, 297- 307,

313,

340- 51,

353- GI,

36-71,

373, 316- SI, 383, 385-090, 392, 394-6,
3981 400, 103-4, 108-9, 411-5-5, 47, 492,
494, 429- 36, 138- 9, 443- 7, 449- 50, 452,
458- 63

şi urm.

Mavrogheni (Postelnic), INI, 326. .
Maxim. Șt. III, 146-7.
|M Măxineni (mănăstire), II, 950, 954-7; III,
314, 416.
Mazarachi, INI, 5-6, 12, 15, 37, 46, 50, 53.
Măzgani (moşie), 114.
Mazovia, 599, 036.
Mazza, (Gaşpar, Veneţian, agent al Mirceştilor), 96.
Medici: Dimitrie, II, 1001. Fotie (al lui
Constantin-Vodă Mavrocordat), II, 1154,

1165, 1118. Iancu, II, 1195. Pantaleon,

4179-4 (şi fiica).
Meedia. V. Mehadia.
Meemet (agă), TII, 314, 316, 320, 324, 326,

328, 336.

Meemet

Cialâe-oglu, III, 832,

Megalopolis, III, 155
Megie-Husein

(asă), In, 334.

Mehadia, III, 29, 432,

Mehanesi (Nicolae), II, 1935.
Mehedinţi (judeţ), 128; II, 1931; III, 275
Mehemed (agă), II, 1072
III, 280, 314,

316, 318, 320, 322, s2i, 326, 333, 338,
360, 364, 376, 3s6, 100-1, 133, 508.
Mehemed

(aianul), III, 32$,

Mehemed-Efendi

(ealigraful), III, 263.

Mehemed
(chehaiă
al Sultanului), III,
409.
Mehemed-Paşa, 714; III, 19, 444. (Izet), II,

1217, 1219-21; ; III, 210, (de Aidin), III,
210, 24, (Pehlivan, de Rusciuc), III,

314,
Mehemed

(Mare

Imbrohor), 208.

Mehmed (Vesim-efendi), III,

518.

Melanchthon, 45.
Melenie, 39; II, 1098, 1164. (Mitropoliţi:
Chiril), II, 1098. (Serafim), II, 1164.
Melitena, 9.
Memelici-oglu (agă), III, 328.
Memfis, III, 16,21,
Memis (agă), III, 1171-22; IL 324, 832
Memis-Paşa, III, '326.
Menon (sol bizantin la Florenţa,
E
1439), 39.

Meotida, 480;I1I, 70.

Merişanu (Barbu), II, 875, 1077.
Mersolu (Aehemed-A a), TIT. 332,
Mesembria, 113, 182, 194;
II, 109,
1162; III, 1]. (AMitropoliţi: "Achilie), 113.
(Antim), II, 1162. (Damaschin), III, 11.
(Grigorie), “11, 1098.

Mesopotamia, Ii, 1207, 1230.
Mesrop, LII, 473,

Metaxă (medic), II, 19263-4.
Metaxă (Spărar), II, 1263.
Meteore (mănăstiri), 5,8, 9, 41|; LU, 3,5,
7, 9, 41, 53-A. (Egumeni: Ghonatie), 1,

(Dionisie), III, 3. (Zaharia), TIT,

Metereni (moşie), TII,
Metimna, 132, 166, 194. (Cornilie,
cop de) 166, 194.
Mewbius (Ioan), III, 152, 154
Miclăuşani „(sat), II, 1023.

Midia, 11-2,

16, 18;

(Partenie, pa)
Miercurea, III, 480.

epis-

28, 30-1, 36-1, 49.

7,

Mihai Viteazul, 90-2, 105-10,

114,

)

138.

Mihail (Țar), 173.
:
Mihail (Armaş), III, 391-2.
Mihalcea (Ban), 67 şi urm,
Mihnea (Domn al 'Ţerii-Româneşti) (şi
fiicele lui musulmane), 104. (Doamna
Vişa), 59-90, 95, 103-4. (Doamna Neaga).
V. Neaga. .
Mirele, Ii 109. (Mitropoliţi: Calinic), II,
1107. (Matei), 200, "720. (Paneratie),
194.
Mohammed al IV-lea (Sultan), II, 1252.
Moldova (Mitropoliţi: Anastasie), 85,117.
- Antonie), II, 1026, 1062, 1092-4, (Ghedeon),
418; II, 925, 927; III, 99,
130-1. (Gheorghie), II, '1005, 1007. "(Grigorie Roşca), 46, 217. (Ieremia Grecul),
16-7 19, 27, 30, 32, 83-5, 36. (losif),
18-21, 3-2, 34-6, (Isaac, delegat de
Patriarhul ecumenic), 18. (Meletie), 18,
21. (Nieanor), 109-10.
(Nichifor), II,
298. (Sava),
931-8.
1110. (Samoil),
II, 980, 882. (Teodosie, Vlădică), 34,
(Teofan), 107. (Varlaam), 180, 195.
Monembasia (Mitropoliţi: Jerotei),
53, 86,
120. (Neofit), 132, 141, 140-7, 172.
Montanus (Iacob), II, 910.
Moraitachis, II, 852.
Moreia, III, 153-4.
Moschunas
(Leontie, arhimandrit), III,
100.
Moscova, III, 112. (Ioachim, Patriarh de),
III, 46,
Motru (Gura, mănăstire), 163,

Movilă (Ieremia şi Elisabeta Doamna),
122. (fiiea Maria), 178.
Muncaciu (Petronie, episcop), 111.
Murano (mănăstirea Sf. Matei), 55, G6-f,

86, 80, 82.

Mutralie (Mohamed-aga),

INI, 318.

N.
Năsturel (Constantin, Ban), II, 1133.
Năsturel (Radu), 255. .
Năsturel (Udrişte), 725.
Naupact, 48; II, 822. (Arhiepiscopie de—şi
Arta; Gavriil), 132, 194, 406.
(Neofit), 406, 1765; II, 118, 822, 924
(Partenie), 48.
Nauplia, II, 938, 1189; TII, 326. (Benedict,

episcop de), 1, 1189.

Nazaret, 217, G74- 5; IL, 886, 892-3, 897,
914-5, 949-50.
Naxos, 173, (Veniamin, episcop de—şi de
Paros), 113.
Neâga (Doamna lui Mihnea-Vodă), 77.
Neagoe (Basarab, Domn al Terii-Româneşti), 43, 133, 717; III, 3-4.
Neagoe (boier din sec. XV-lea la conciliul din Florenţa), 38-9,.
Neagu (Banul lui Duca-Vodă), 739.
e-Neamţ (cetate), 269-70.
pNeamţ (mănăstire), 21, 259; II, 1036,
1189.
Neamţ (ţinut), 87; II, 1218, 1227.
Neculce (Ioan), 301, 337.
Negoiescu (Pană), IL 848. (Safta), II, 848.
Negoieşti, (sat), 1], 1215, 1257. (mănăstire),
II, 1266-7. (Serafim, egumen), II, 1267.
Negustori: Başa-Dimitrie, II, 1250. Constantin, II, 880.
Nemesiu (filosof), III, 155.
Nemetaga (Bostanoglu), III, 587.
Nenciulescu

(boier), III, 514%.

Neocesareia, 29; III, 152. (Mitropolit Grigorie), III, 152.
Neochorion, 172, 337, 313; IL, 888, 1114,
1136, 1182-38. (Ș. "Gheorghe din), 373.
Neokastron, d.
Nestor (Clucer, juriseonsult), III, 512-3.
Niceia, 10-1, 13, 16-7, 38-9, 478, 120-1,
197, 182, 194, 198, "202, 336, 247, 359,
302, 392, 395, 400, 531, 624
27, 165;
II, 822, 836, 908, 1008, 102, 1085,
1095, 1159, 1162, 1179, 1280; Iu, 1,
155. 'Olitropoliţi: Alexie), li, (Antim)
II, 1170. (Calinic), II, 938, 1098. (Chiril), 48. (Ghenadie), 624, 765, 892.
(Grigorie), 198. (Ieremia),
II, 1159,
1162. (Natanail), 198. (Partenie), III,
155. (Porfirie), 182, 194, 720; III, Ul.
„Niehifor (Dascălul, vicariu natridzhal), 97,
108.
Nichita (Armaş), III, 398. (ibrictar), 363-4,
3176-80, 3841-5.
Nicoară (Vornic), 188.
Nicodim (ctitor mănăstiresc, sec, XIV)

36, 201-2,

)

9

576
Nicolae (Aga, e. 1780), 171,

340,

847-8.

Nicolae (Pitar, sec. XVIII), 1288,
Nicolae (Stolnie, e. 1593), 97.
Nicolae (Vistier, see. XVI), II, 128.
Nicolachi (grămătic) III, 291-2. (Armaş),

III, 443.
Nicolescu (Şătrar), III, 360.
Nicoli (Şătrar), III, 3584.

Nicomabh, III, 146, 152, 154.
Nicomedia, 12-8, 16, 24, 28-30,

132, 141, 140-1, 182, 313,

318,

376,

406, 416,

332

38, 48,

"336,

730, 165, 718, 822)

840, 1080, 1093, 1159, 1162, 1170, 1189,
1195, 1231, 1280; UI, 1], 150. (Aitropoliţi: Chiril), 144,

146-7,

1221.

(Paisie),

TI,

1170,

823,

840.

(Partenie), 313, 832. (Serafim), II, 938.
(Sisinie), 48. (Teoclit), II, 1098.

Nicopol, 27, 96, 102, 106; II, 1176, 1227
ut

210, 293 318,

338,

351, 357, 309)

373-4 „382, 387, 394, 405, 408, 410, 415,
419, 507.
Nicosia,

336. (Antim, Mitropolit), 336.

Nijna, ÎL, 1074, 1076, 1255, 1269-70; III,
157. 3. "(bâleiu), UI, 878.
Nikusios (Panaioti, Dragoman), 204, 20-10
137.

Nil (râu), 174, 562
Ninive, 142.
Nipru, 209, 757; II, 1254;
Nisa,

406-1;

II, 790,

1026;

III, 243.
ui,

182, 148-9. (Eppiscopi: Grigorie)

(Neofit), 11, 1026. (Gherman),

32,

130,

148-9.

Îl, 32-3

Nistru, 208; iă 879, 881, 1197, 1199.

Niș, III, 258, 981.
Notaras (Dimitrie Gheorgulis, doctor), II,

S97, 1026; III, 127-8.

Notaras (Hrisant,

Patriarh de Ierusalim),

116-9, 121, 128-4, 127-8, 130-1, 133,
135, 1837-40, 1423, 147, 156-8, 223,
- 256, 258-0, 264, 297-9, 311, 314, 335,
321-8, 8338, 344, 358, 355, 302, 364-5,
361, 37f-8, 381-4, 386-8, 392, 400-2,
409, 411, 414-5, 421-6, 4298-83, 4385-41,
448-4, 449, 453, 45-61, 403, 465-7,
410, 412, 416, 481-9, 401, 493, 195,
530-1, 533-7,

540-5, 541-8,

1047,

1050-2,

550-2,.554,

550-7, 5606, 568, 570--2, 516-81, 583-6,

590-1, 595, 597-9, 602-5, 607- '3, 610,
G12-4, 616, 619, 621-5, 628-9, 035,
638-9, 641-3, 6145-60, 662-5, 667-74,
676, 6718-85, G6S7-8, G90-3, 695-170,
107-$, 710-3, 731, 745, 754-5, 704-6,

109, 171-2, 7114-82, 784-8, 790-3, 795,
797. 800, 802-7, 809-15, 817, 820,

822.4, 8326-31, 833, 837, 837, 840,
813-4, 846-9, S51, 353- 6, 858, '862-5,
867-8, 870, 872, 875, 378.9, 882, ss,
S81, 889, 891- 3, '895- 6, 898- 901, 904- -5,
908, 911, 913-8, 920, 922-9, 931-3,
936, 942, 9414-9, 951-4, 956-9, "962- 72,
975, 97'î-8, 980- 1, 983-5, 987, 989-91,
993 4, 996 - 1003, 1009 - 10, 1012-6,
1018-23, 1025, 1927-8, 1030-1, 1033-6,

1054-09, 1061,

1229; LUI, 54-6, 58,.60-2, 65-17, 69-71,
74, 76, 189, 82-5 87, 89-92, 94, 96,
98,

99- 102,

105-8, "l -3,

115, -

Notaras (Neofit), 383.
Novaci, III, 293.
Novat, 343.
Novgorodul-Mare,
16.
Novi (în Bosnia), 757.

Nucet, 163, 731; II, 1078.
Nusret-chirmen,

758.

O

182; III,

11. (Nichifor), TI, 1159, 1162,
1189,

1040-5,

1066, 1068, 1070-1, 1076, 1089, 1107,

Obedeanu (Nicolae), [], 1171.
[/Obileşti (sat), III, 322.
Obrocea, III, 314,
Oceacor, II, '937: III, 286, 248, 425, 429.
Oena (Târgul-ei), II, 1072; LII, 320, 350,
499,
Oenele-Mari, II, 1133; II, 355.
Odiseu. V. Ulise.

Odriiu. V. Adrianopol.

Ohrida, 38, 109-11, 180, 303-4, 398, 400;

"UI, 87-8. (Patriarhi-arhiepiseopi:

Me-

letie), 180-1; III, 81-8. (Nectarie), 109
111. (Zosima), 398, 400.
Oikumenios, III, 149.
Oituz, 599.
“Olanda 'şi Olandesi, III, 5, 106, 112, 331.
Olt (râu şi judeţ), 114; II, 834-5, 838,
361;

II,

1028,

1251; III,

127,

390-1,

298, 328, 372, "459,
Olteniţa, II, 1215; III, 264, 280, 294,
322, 424, 426, 439.
Olteț (plasă), Iri, 358.
|
Omer-Aga, Il], "974. (alţii), 11, 1192-3;
III, 316, 318, 322, 324, 330, 3418-50,
431-8.
Onasandru, III, 152.
Opian, III, 154.
OLteu. II, 909.
Orheiu, II, 1186, 1190, 1210.
Origene, UI, 146-7, 151-2
Orşova, III, '255-6, "216, 207-8, 432.
Osdina, (sat), ŢII, 4.
Osman al IFI-lea (Sultan), III, 172.
Osman (ași), 213; II, 1105, 1191; III,
247, 260, 264, 318, 320, 324, 326, 382,
334, 336, 397-8, 430, 507. (-Gheghen),
III, 336, (hirarg), III, 314. (-Mollah),
II, "1165, 1200, 1206; “III, 320. Osman (Paşa, e. 1788), III, 304. (de Nicopol), INI, 479.
Ostafiav (Isaia), 180.
Ostaniţa (sat), II, 1080-4, 1086-7.
Ostrov, 128.
Oteteleşanu (Barbu), III, 453. (Stolnie),
III, DIG.
Otzis. (Ghinea), 129.
„ Ovidiu, II, 910.
Ozford, III, 155.
Ozu.

V. Oceacor .

P,
Pachymeres, 1; III, 146.
Paclova (sat), III, 150.

Padova, 311-2, 829, 409-10;
Paladă
Paladi
Paladi
Paladi
Paladi

III, 150.

(Antonachi), II, 1097, 1099.
(Ana), Il, 850.
(Constantin), Il, 110%.
(Dumitraşeu), II, 1146.
(loan), 360.

Paladi (Toader), Il, 1088, 1111.
Palaiopatrai, 28, 141, 146-7, 153,

„_

182-3.

(Mitropoliţi:

Partenie),

(Teofan), 141, 146-7, 153, 173,
Palamariul

(Pano), 129.

Palată, II,

1176.

.

173,
183-4.

182.4.
,

-

Paleolog (Andronic-eel-Nou, Împărat), 11,

1

Paleolog
Paleolog
Paleolog
Paleolog

(Ioan al V-lea, Împărat), 10-1.
(Ioan al VIII-lea, Împărat), 39.
(Constantin), 201.
(Manuil, Impărat), 29.

Paleolog (Comis), II, 1111.

„/

Paleolog (Iacob), 39, 86. .
Paleolog (despotul Teodor), 5.

Palestina, 110-1, 180, 194, 202, 211, 217,
268, 297, 300, 302, 3811-12, 321, 349,
352-8, 808, 372, 317, 381, 384, 388,
390, 400, 403, 409, 414-5, 421-3, 425-6,
428, 480-1, 438; 1435-40, 448-4, 449,
458, 460-1, 463, 465, 4017, 470, 471, 489,
535, 544, 551-2, 584, 589, 604, 629,
654, 662, 664, 668, 674, GS1, 683, 68%,
687, 690, 595, 698-700, '702, 112, 121-2,
126, 1755, 169, 772, Tî4-0, 1718, 184,
181-8, 790, 792, 805, 823, 820-7, 844,
864-5, 867, 875, 8718-09, 882, 884, 887,
889, 891-2, 894-6, 898, 900, 913-8,925-6,
932-3, 935-6, 944-5, 947, 951-4, 950-7,
960, 9614, 970, 978, 981, 983, 987,
989-91, 993-4, 9960-85, 1000, 1002, 1009,
1012, 1018, 1022-38, 1027-8, 1036, 1040,
1050, 1055-6,
1924,

1927,

1061,
1229,

1068,

LO71,

1222,-

1289,

1247,

1256,

1258; IIL, 55, 60, 65, 67, 78, 90-1, 9%,

98, 100, 105-6, 112-3, 115-6, 121, 193-4,

129-831, 133, 185, 137, 1389-40, 156-8.
Pamfilia, III, 152.
Pană (Comis, e. 1600), 108.
Panaiodor (Căminar), III, 196.
Panaiot (Constantin), II, 1186, 1188.
Panaiot (Cămăraş), 756. (Grămiătie), III,

143. (Moraitul), IL, 330. III, 166. (Pos-

telnie, e. 1700), 360. (Sluger), II, 1102;
III, 513. (Sandu), II, 1186, 1188.
Panaiotachi (Clucer, c. 1700),
Panderma, III, 224.

II, Sr5.

Panion, (episcop) .116. :
Panoceanu

(Serdar),

III, 275.

(Medelnicer),

II,

„Pansofiz, ÎI, 353.

Pantazi

1089,

1096-9.

(primicheriu), II, SG1-3.
Pantelimon (mănăstire lângă Bucureşti), II,

-

1169.

Pantazoglu (loan), III, 451-2.
52220.

Iorga,

„Hurmuzakit,

XX.

Panu (boier), III, 286.
Papadopulos (Nicolae Comnen, profesor la
Padova), 311-2, 327, 329, 409-10.
Papadopulos (dascăl), LII, 61.
Papafil (Costea) II, 1186, 1188. (Dimitrie), II, 1116.
Papazoglu, II, 1026. (Lazăr, Armaş), III,
330.
Pârâianu (Barbu), 255.
Parapan (moşie), III, 387.
Paraschivă (Cămăraş), III, 3869-70, 372,
418, 422. (Nicolae bulucbaş), III, 338.

Paraschiva (Sf.), 138, 140, 148, 154.

Paris, 77, 190, 327; ÎI, 1182; III, 149-530,

153, 156. (Sorbona), III, 71.
Paros, 113, 765; III, 933-4.
Partenie (fiul lui Petru Cercel), 128-9.
Paruhi-hogea, III, 212.
Pârvu (boier, sec. XVII-lea), 747.
“ Paseale (căpitan), IL, 975.
Pastia (Serdar), III, 285.
Pasvantoglu (Pașă), LII, 477, 479.
Pasvan-zadeă (agă: Pasvantoglu), III, 479,
Paşeanu (călugăr), II, 1259-60.
Patelarie (Atanasie, Patriarh.de Constantantinopol), 174.
Pater (Nicolae), II, $92, 1079.
Patras, 149. (-ul Vechiu), 12-3. (Metodie,
episcop de), LII, 149.
Patricius (loan), II, 910,
Patriolanus (loan), II, 910.
Piuna (nepoata Doamnei Eeaterina a lui
Alexandru Mircea), 81-2.
Pausanias, III, 147, 155.
Pavlachi (eapuchehaia lui Vasile Lupu),
189-91.
Pavgudizoglu (șef turc), III, 378.
Pehlivan (Mustafă), III, 320. (asa), III, 348.
Pelaphantes (Andrei), III, 483.
Pelin (agă), INI, 332, 371.
Pelopones, 16, 18, 38, 596, 69; II, 938,
” 1198. V. Moreia.
Peloponesianul (Maxim), 409, 429, 909.
Pelusion, III, 145. (Sf. Isidor în), III, 145.
Penescu (Pâharnic), III, 453.
Pera, 51, 54, 57, 66.
4 Peri
(mănăstire şi egumen Pahomie),
13-5, 32. (Simion), 15, 32.

Petersen (agent rus), II, 1220.

Peterwardein, II, 793, 816.
Peristeri (Grigorachi), III, 480-1.
Peritheorion, 1 1, 48. (Mitropolitul Grisoric),

48.
Persia şi Perşi,II, 175; 11, 759,550, 540,
1051, 1060, 1115.
Pervana (agă), 108.
Peştera, 199.
Petersburg, 10, 15, 80, 200, 204, 2%,
457; Il, 875, 1207, 1210, 1214, 1218.
Petrachi (Zaraf), Il, 1238.
|

Petraşcu-cel-Bun

(Domn

al -Țerii-Româ-

neşti), 105, 1i4.
Petrașcu din fâmilia Mirceştilor),
89,
921.
Petrașcu (Pitarul, vărul Doamei Safta),-221.
73

Podhoriezany

(general),

„ Podolia, II, 1159.
Podul Doamnei, 1], 1205.
Podul

pi

Pitarului,

III, 322,

II,

1210,

1212.

353.

Pogonatului (mănăstire), 744.
Pogoniana, 295, 406-7, 720, 749-4; II.
1080-2, 1086-7. (Eftimie de), 295, 406-7.
(Matei din), 720.
Poiana (mănăstire), II, $90.
Poieni (sat), 1929-31; II, 943,
Poimanenon, 1]. (lpiseop Matei), 11.
Poleainine, 37.
Poli (Zuan de'Marini), 79-80.
Policiana, 740-1.

Polibiu, III, 155.
Polien, il, 154.
Poloni, şi Polonia,
27, 106, 108, 110,175,
206, 208-9, 248, 363, 8365, 370, 452,
538, 571, 599, 627, 636, 757; II, 1062-3,
1106, 1189, 1195, 1199-200, 1218; III,
86, 260, 505, 608.
|
N Polovraci (mănăstire), 290, 292, 346-7.
Polyane (Calinie, episcop), IL. 892.
Polydeukes (Iuliu), III, 147.
Polspodis (Nectarie), III, 31.
Pomerania,

530.

|

Ponelmann (colonel), II, 1215.
Poniatowski, II, 1189.
Pontanus (Iacob), II, 910.
Pop (Ştefan), 336.
Popescu
(Coimnis, supt
Constantin-Vodă
Brâncoveanu), 762. (Pană), 395.
|
Popescu (Radu, cronicar), 796, S53, 875,
885, 891, 923, 942, 950, 972, 975..
Popeşti (sat), 204; II, 1215.
Poreliotul (Teodor), 87.
Porphyrita (Ienachi), 212-3.
Porphyropulos (Mareu), 406-7, 409, 542-3,
5(2-3, 597-8, 691, 1703-4, 735-7, 846-7.
Porta (Nicolae da), 573, 597-8, 6102,
G91-2.

Posellius (loan), III, 155.
==

DI

>

Petraşeu (Postelnicul, fiul lui Petru Cercel),
114-16, 128-9, 138.
Petriceicu (Ştefan, Domn al Moldovei), 199,
209, 211, 735. (Doamna Mariana), 735.
Petrokokkini, 474.
Petrossi (Armean), II, 1141, 1154.
Petroşani (sat), III, 387-8.
Petrozaharia, III, 244.
|
Petru I-iu (Domn al Moldovei), 20.
Petru cel Tânăr (Domn al 'Țerii-Româneşti)
56-61, 89, 100, 114.
Petru Cercel (Domn al 'Ţerii-Româneşti),
31, 100, 114, 16.
Petru (Postelnie din Buzău) III, 390.
Petru (Polcovnie), III, 338, 384.
Petru
Rareş Domn
al Moldovei) 44,
217.
Petru $ehiopul (Domn al Moldovei), 47-9,
51, 56, 58-9,'17,83-9,94-5, 97-8, 100-1,
121, 125, 718-9, 728; III 2.
Petru (Țar), 476, 479, 529, 596; III, 45-50.
Petru (protopop al Moldovei, 1395), 18-92.
Peucer (Gașpar), 45.
|
Pezală (sat), 374, 718.
Pharsalos, II, 860. (Filotei, episcop), II,
860.
Philoponos (Ioan), Ill, 146, 153.
Piatra (Olt), III, 372, 388.
Pietrele (sat), 227-8, 233-4, 230-7.
"Pigas (Meletie, Patriarh de Alexanilria),
47, 59, 16-7, 105-8, 176, 119; 11, 2
12-4, 19.
Pindar, 393, 4$6; III, 149.
Pisani (dragoman), II, 1938,
Pitagora, 898, 393; 11, 909.
Piteşti, 226, 233, 6389-40; III, 303, 3807-10,
322, 824, 332, 354, 836, 838, 343, 346,
348, 356-7, 3839-90, 459,
Piţigaia (sat), II, 844-5.
Platon, 296, 328, 486, 546-7; III, SG, 110,
145, 147.
Plaveea (Ahmed, agă de), III, 324,
Plevna, III, 320, 507. (Osman, agă de), LII,
320,
Ploeşti, III, 316, 318, 320, 375, 377-8, 380,
387, 897, 440, 412, 452, 459
Plotin, III, 147.
N Plumbuita (mănăstire), 11, 950.
Plutarh, 146, 149, 155, 393.
.
AM Pobrata (mănăstire),
217, 356, 361; 1], 110,
'
1244, 1246.

Potemehin, II, 1212, 1215.
M Potopul (mănăstire), 163.
Potocki, II, 1206, 1260.
Prahova (judeţ), 247, 352-3; II, $90; III,
- 316, 320, 832, 834, 338, 397-8.
Prăşcoveanu (Ştefan), II, 1288.
Preutești (sat), 269-70.
:
Prevesa,

757.

Pricones, 49, 336, 348. (Anania, episcop),
UI, 1171. (Antim), 49.
Proelu,

III,

145,

157.

Procopiu (de Cesareia), III, 146.
Procopiu (de Gaza), III, 152.
Procov (mănăstire), II, 1002, 1064.
-Prodromul (Teodor), III, 156.
Proilav (Mitropolie),
170-3, 193, 204,
209, 322-3, 453-4, 727; II, 1136, 1258-9.(Mitropoliţi: Calinic), II, 1136. (Chiril),
454; (Gherasim), 454.-(Grigorie), 728.
(Meletie), 171, 173. (Teofan). 728.
Propontida,

373;

II, 1233.

Proti (insulă), II, 1933.
Protopopi (Teodor. V. şi Constantin.
Provadia, II, 324.
Prusia, II, 1193; III, 303, 475.

Prut, 163, 452, 479, 559, 500; 11, 1027,
1195,
„Prysi”,

1201-29, 1212.
II,

251.

Psellos (Mihail), III, 153.
Ptolomeu, III, 146, 155.

Putaţoglu (Ienachi), III, 211.

M Putna (mănăstire, şi

1005, 1186.

Puţul

Nălbantului,

ţinut), II, S80, 907,

III, 320.

Puţurile (sat), III, 453-4.
Pylarinos (Iacob, medie). 763-4.

e
a

2.

|

Q

Rali (Ralet) (Dimitrie),
Rali (familie), 48.

Quint-Curţiu, II, 910-1.

Rali

R
Racoviţă (Doamna Ana), 491.
|
Racoviţă (Constantin, Domn, şi fiul Mihai),
112, 193-4, 593, 1011-2, 1121-38, 1126-9,
1132-71, 1141, 1143, 1147, 1153-4,1159,

1163-5, 1168, 1174-5.

Racoviţă (Dumitraşcu), 360; IL, 1078, 1168,
1288.

Racoviţă (Iftodie), 223.
Racoviţă (Mihai, Doma şi fiii), 189,201,355,

357, 361, 363, 370, 390, 421, 400-1
645.6, 702-3, 7193, 758, 702, 770,
772-3, 788, 812, 878, 880, 389-90,.893-6,
„898,
901, 907, 965-6, 972, 1037,
1060, 1071-3. 1078, 1089, 1099, 1105,

1107, 1109-10, 1114, 1116, 1122, 1159,

1168, 1175, 1203; III, 126, 172.

Racoviţă (Mihăiţă, Dragoman),
1213, 1215,
Racoviţă (Nicolae), 213, 363.

II, 1203,

1180-29,

1191.

21, 9S,

109,

LL7,

(Dimitrie),

(Gheorghe),

Ramma

6S7-8,

(ghiulr-agă),

195,

217, 360,

II, 1110.

Radovan (sat), III, 405.
Radu I-iu (Domn al Tării-Româneşti), 114;
III, 151.
Radu-cel Mare (Domn al Ţării-Românești),
îl.

Radu de la Afumaţi (Domn al 'Țării-Româneşti), 44, 133. Radu Iliaş (fiu de Domn), 287-8, 734.
Radu Leon (Domn al "Țării-Româneşti),
202-3, 211; III, 34.
Radu Mihnea (Domn), 81, 95-6, iul-,
113-4, 116-8, 120-1, 126-6, 195, '722-4,

875.

695-6;
5

II,

III. 314,

1021-2,
336.

Râmnic (şi episcopie), 130, 195-7, 231,
237, 295, 330, 401-2, 125, TOT; Il,
1214, 1218, 1277; III, 55-6, 356, 360,
390, 414-5. (episcopi: Chesarie), III, 152.
(Damaschin), 330. (Ignatie), 195-7. (Ilarion), 295. (Ştefan), 231. (Teofil), 120,
725, 127.
Râmnicul-Sărat (şi mănăstire), 180, 266-7;
II, 950, 957-8, 1231; LII, 301, 313-4,
396, 413.
”
Ramoleţi (sat), 114.
163.

|

Rangavi (Rhangab6) (Andronic), . 5719-80,
647.
|
Rânzeşti (sat), 99).
|
Raserad, 199; LII, 314, 318, 320, 356,
3830, 832, 388. (Abdul-aga de), III, 320.
III, 388.

398; LI, 1005, 1110, 1186. (Episeopi:
Atanasie), 117. (Eftimie), 46. (Ghedeon),
360, 398. (Mardarie), 98. (Serafim), 217.
(Teodosie), 109. (Teofan), 195. (Varlaam),

42,

Ramadan

Ramadan
1107.

(Ali, emir de), III, 326.

Racoviţă (Vornic), II, 1179.
Râez (Ştefan), 340.
Rădăuţi,

III, 267.

Rali (Dionisie, Mitropolit de 'Târnora), 30,
105-6, 109-10, 721.
Rali (Nusostathi, Agă), IL, 338,
Rama (Ramleh), 274Ramadan (Constantin), II, 1077.

Râncăciovul,

Racoviţă (Radu), [[, 1088, 1111.
Racoviţă (Ştefan, Domn al 'Tării- Româneşti),
II, 1155, 1161, 1163-5; 1168-9, 1171-29,
1115-8,

(Hagi-Mihalachi),

III, 501.

(Curt-aga de),

Raso (Apostol de), 75.
Rasova, III, 324. Rasti (boier), IL, 522.
Raşid-efendi, III. 471.
Raţea (moşie), 111, 133, 195.
Raul (trimes al Patriarhiei ecumenice la
Chiev), 89.
Razu (Costachi), II, 1088, 1111,
Răzvan, III, 396.
Reni, 199, 454; II, 1195, 1210.
Repnin (Nicolae), II, 121;5, 1223, 1928-30.
Revschi (general), II, 1215.
Rhangabe. V. Rangari.
Rhusanos (mănăstire) IlI, S$, 9. (egumen
Antim), IL, 9.
Rizu (lacob), II, 1129, 1144, 1148-09,
1165, 11785, 1202, 19221; III, 182. (Mărioara, fiica lui), II, 1139-40; III, 250-1,.

al 'Tării-homâneşti),

_ Robaia (sat şi schit), 198, 203, 211, 490,

44, 133.
Radu Serban (Domn al 'Tării-Româneşti),
111, 114, 133, 931, 238, 244, 246, 248.
282.

155; II, 1l5%.
Robescu (Asanachi), III, 390-1.
Rod (Rhodos), 39, 72, 77-89, 80, 82-38.
116, 190-1, 194, 199, 348, 376, 406,
561; II, 840; III, 152,154, Lit, 408.
(Mitropoliţi: Grigorie),
(Ignatie),
II,
840. (Melchisedec), 116. (Meletie), 120-2.

Radu

Paisie (Domn

Radu (Comisul, e. 1580), 95.
Radziwill (Ianus), 174%.
Raghib-Pașa (Mare Vizir), II, 1136-17, 115%,
1921.

Rod

(Andronic

din),

III,

152.

Rasusa,

63-6, 68, 75, 102-4.

Rod (Apolloniu din), III, 154:

Rahova,

III, 336.

Rodanta,

Rahoriţa, 199, 202.
Rahtivan (Meemet-aga), III, 226.
Raitu (localitate; episcopat), II, 1159.
Răkoezy (Franeise), II, 1094.

Ralet (familie), II, 242.

III,

156.

Rodope, III, 35.
Todosto (episeopie), 200, 624; II, 778, 540.
Roma,

Î6, 340, 342,

561;

II, 910.

( Roman, 21, 26, 95-9, 109, 111, 180, 195,
217, 360, 398, 418, 721, 764; II, 1005,

|

580.
1026, 1110,

1186. (Episcopi: Agafton),

109. (Anastasie), 46, 180, 195. (Filoteiu),
111. (Ghedeon), II, 1026, 1110. (Ioan),
217. (Lavrintie), 360, 898. - (pârcălabi:
Condre),

Roman
Roman

99.

(Împărat bizantin), III, 154%.
I-iu (Domn al Moldovei), 35.

Romanați (judeţ), III, 328, 403-4.

Romani, 231, 275, 487, 560; II, 1210;
III, 152.
Romand (Căminar), III, 322. (lordaehi), LII,
48T-8.
Românul

(loan,

egunen),

718.

Roset (Andrei, Ban), II, 1111.
Roset (Antonie, Domn al Moldovei), 217,
223, 418. (soţia, Zoe), 217. (fii: Alexandru,
Gheorghe, Ienachi), 217.
Roset (Constantin, Hatman), II, 1088, 1111.
Roset (lenachi, Comis), 612; 1], 976, 1077,
- 1088.
|
|
Roset (loan, Agă), II, 794,999-1000, 1168.
Roset (Iordachi), 301, 360, 363-4, 370-1,
413, 532.
"Roset (Lascarachi), 739, 749.
Roset (Manolachi), 360.
Roset (Maria), 219.
Roset: (Matei), 742.
,

Roset (Mihail), Il, 917-8, 923-6, 1052-3,
1077, 1088, 1102, 1180.
531, 589;

868-9, 875, 972, 975,
1176; 111,492, 49.

II, 832, S4,

1010-1,

1131?

Roset (Vasile, Hatman), II, 1146, 1155.
Roset (Vistier, see. XVIII), [1], 324...
Roşul (Filip), 203.
|
Roznov (moșie), 222-3.
Rucăr, III, 305, 347.
Rudeanu (Nicolae), 751.
Rugină (Pavel), 360.
Rumâneşti (moşie), 129.
|
|

Rumelia, 702, 738, 744, 149, 751, 769,
716; II, 1230; III, 8, 244, 326, 505, 507.
(Mehmed-Paşa, valiu de), 11,

1200, 1214.

Rumionţov (general), II, 1206, 1213, 1218,
d

Sacişte (localitatea: Siatista), III, 467.

Sadic-Aga, III, 330.
Sadova, (mănăstire), 163.
Safranboglu (Gheorghe), III, 330,
Safta, (Doamna lui Gheorghe Ştefan), 215-16,
221-2, 363, 370.
" Sagi-Cuzi, II, 832. .
Said-beg (Muhzun-oglu

Damad),

IL, 427.

Saini-chirmen (cetate), 758.
Sălaj, 14.

Sali (Salih)-aga, (Batoglu, e. 1788), III, 268,

Roset (familie), 1052.

Roset (Nicolae),

Ss.

0.

294, 303-5, 8307-10, 312, 818,322,
332, 334, 336, 351, 356.:

Salianegi, INI, 252-4.

Salonic, 10-2, 31, 113; II 89, 961, 966,
1118, 1129, 1145, 1189, 1280; III, 328,
338. (Sf. Anastasia), II, 1129. (Gheorghe
„_ Chaveris din), II, 961. V. şi 'Tesalonie
(Biserica de).

“Salustiu, II, 911; III, 153.
Sâmbăta-Mare,

-

III, 102.

Samocov (localitate), III, 320, 464-5.
Samos, 45, 194. (Mitropolit Partenie), 194.
Samosata, III, 154.
Sandu (Portarul), 252, 255, 257, 276, 282-4,

451.

Santorin (insulă),IL. 1189.
nisie), II, 1189.
|
Saphaz-Ghirai,. INI, 260. -

(episcop Dio-

Sarafi (Teodor), III, 6.

e

Sărata (localitate), III, 950.

Sârbi şi Serbia, 38, 111, 131, 228, 234,
157; II, 913, 919, 960, 1216: III, 58.
Sarde, 38.
:
i
Sari-Mehmed (agă), 637.
Sari-Omer (asă), III, 268.

Sarighiol, III. 268, :
Sarim (agă), Il, 394.
Satalia,

12, 28.

Satâr (agă), III, 316
Satoglu,

Sauli,

III, 370.

II, 1089.

Sava (polcovnie), III, 402.

i

Savin (Ban), 300.

Rupta (sat), II, 1129.
Rusciuc, 199, 637; 1], 796, 1208-10, 1930;
III, 213, 215, 217, 807, 312, 814, 316,
318, 324, 328, 832, 387, 430, 439.
(Cara-A hmed, Paşa de), III, 322.

Saxonia şi Saxoni, 485; II, 12I8.
Scanavi (Dimitrie), II, 1165, 1138;

Rusia

Scarlat

şi Ruşi, 2, 10,

12,

16-7,

94-5,27-9,

39, 58, 83, 86, 94, 198, 208, 5335,
595, 120, 751, 849, 878; II, 1092, 1121,
1193, 1194-5, 1197, 1199-200, 1202-7,
1209-16, 1220, 1223, 1928-30, 12348,
1269; III,. 46-50, 71, 106, 112, 237,
257, 259, 351, 436. (Mică), 15, 32,
Rusia (Alexie, Mitropolit de), 28. ('Leodor, Țar), Il], 45.
Rusnamegiul, 320.
«„Ruso-Vlahia”, 19, 22, 30.
Rustem-aga, III, 322, 473.
„ Ruşava.: V. Orşova.

„Ruşid (beiu, Izet-Paşa-zad8), III,

427.

326,

Savoia (Eugeniu de), Il, 815-7.
LI],

232, 205, 269, 272, 424, 498, 451-2.

Scania, 530.
(Vistierul

III, 444-7, 449.

i
lui Nicolae Marrogheni),

-

|

Scir (Skyros), 49. (Luchian, arhiepiscop), 49.
Scotus (Dominic), II, 910; 11], 153..

Scriverius (scriitor), III, 84-5.

Scurteşti (sat), 44, 47, 53, 89.
Scutari, III, 336.
Seaca (moşie), 114.
Sebasta (Sivas), 11, 40. 762;

|
,
III,

(Neofit, Mitropolit), 762; III, 51.

Sebeş, 75.

-

51.

Secuieni, 742-3; INI, 316, 336, 397.
| Segarcea (mănăstire), II, 731, 834-5, 838;

IT, 3$-9, 198-9.

Il.

316.

1'$-9.

Seidungt-A hmed-aga, III, 324.
Seimen-ehioiu, III, 237.
Seimeni (sat), 248.
Seleueia, Il, 909; III, 152. (şi episecp
Vasile).
Selim l-iu (Sultan), 143.
Selim al II-lea (Sultan), 46.
Selim (aga), 280, 802, 312, 318, 332, 880,
422, 452,
Selim (Paşa), Il, 248, 3836, 371, 878,
386, 394, 417, 420.
Selimbria, 29, 48, 112, 110, 182, 244,
420; II, 1088; III, 248. (Mitropolii:
Atanasie), 48. (Lavrintie), 132. (Nectarie), 244. (Neofit), I], 1248.
Semlin, II, 817.
Serbegi-başa, IlI, 330.
Serdari (Constantin), III, 396.
Serengi,: 49.
Seres, 12-83, 147, 160, 194, 736; II, LOBT,
109$, 1105, 1114; III, 6. (litropoliţi:
Daniil), 147, 160, 194; III, 6. (Gavriil),
II, 1098, 1105, 1114. (aiani), III, 507.
Severin, 24, 28-51, 89-90, 11%.
Severds (Gavriil, şeful Risericii greceşti
din Veneţia), III, 152.
Sfânta Ana (schit), II, 924.
Sguromali (boier), LOL.
Sguropulo (Syropulo, seriitor), 38. 149.
Sibiiu, 287-8, 295, 314, 457, 415-0, 488,

149, 752, 165, 884, 892, 809, 932, 944,

959, 1009, 1073-4, 1078-9, 1089, 1094,
1106-7, 1109, 1111, 1128-9, 1132, 1134;
III, 288, 341, 414, 416.
Sicilia, 546-7; III, 147.
Side (localitate), 25; 11, 937-8.
Sideri (trimes la Ilrisant Notara), 174.
Sigismund (Împărat), 13, 38.
.
Silihdar-aga, III, 334%.
Silion (Ştefan), 360.
Silişte (moşie), 111, 114, 133, 198.
Silistra, 39, G1, G7-8, 80, 199, 470, 553,
G04, 695; II, 1208, 1210, 1250; III,
217, 237, 822, 324, 826, 328, 334, 336.
370, 418, 420, 436, 438-9. (Ahmed,
agă), INI, 328. (Cară-Menmi), III, 322,
(Hagi-Dumitraşeu), 470. (EHagi-lanciu),
410-1.
Silivria. V. Selimbria.
Simion de "Tesalonic (scriitor), 409.
Simokatas, 393.
Simplicius, III, 148, 151.
Simu (Agă), III, 228.
Sinai (muntele), 93, 129, 175-6, 179, ISI,
—906-7, 210, 212-5, 297-8, 318; II, Sri,
890, 944, 1016. 1073, 1135, 1159-02;
TII, 1-2, 10, 12, 18-0, 93, 28, 20,32,
62, 64, 185-6. (arhiepiscopi-egumeni:
Anania), 210, 274, 21. (Chiril). II,
1159, 1161-2. (Cosma), III, 6-5. (Ghenadie), 29. (Ioanichie), III, 64. (loasaf),
175-6; III, 12, 15, 32. (Lavrentie), III,
1$. (Teofan), 176; III, 12-3, 15, 29.

(mănăstirea Sf. Ecaterina), II. 1135.
„pinaia (mănăstire), 114, 352-3; II, 590;

11, 260-1, 320, 451.

Sinan (beiu), SS.
Sinan-Paşa

(Mare-Vizir),

95,

124-0.

Sinesiu (scriitor), 393; III, 150.
Siniuhea (râu), II, 1209.
Sinope, 199, 745. (popa Nicolae din),
Sinteşti (sat), 675.
Siracusa, III, 150.
Siretiu (râu), II, 211-3. 903-4.
Siria, 199; LI, 1258; II: Ld7.
Sirigul (Meletie), 152, 175, 209, 211, 409,
128, 157.
Sirmiul, III, 282-3.
Sirul (Efrem), III, 146.
Siştor, II, 1129; III, 206-7, 218, 31$,
372-4, 381-2, 386, 461.
Sititza (episcop Teodosie), 244.
Sivri-Hisaroglu, III, 386.
Slatina, 114; II, 1144; III, 328.
Slătineanu (Radu), II, Ll7l.
Slobozia, Il, 314.
Sliven, 199; III, 390,
Slugearoglu (Constantin), II, 1154, 1193.
(Gheorghe), II, 1221-2.
Smaranda (Domnița), III, 184-5, 251.
Smil. V. Ismail.
Smirna, 12-3, 244, 044, 763-4; II, 89,
901-2, 905, 1114, 1136, 1230; III, 120.
-l
Răi
Şt

Seidi (bairaetar),
Seidullah,

_Fnagor, 1623, 429; II, 193.
SaSniatyn,

1,

1104.

Sobieski (loan, rege), 754.
Socrate, III, 152.
Sofia, 17, 48, 75, 295, 594, 596, 759; III,
5%, 2S1, (Mitropoliţi: Auxentie), 295, 5094,
(Ieremia), 718. (Partenie), 48.
Sofiali (Gheorghe), III, 338.
Sofia (sora, lui Petru-cel-Mare al Rusiei),
III, 50.
Sofoele,

293;

III,

153.

Soliman (beiu), LII, 326.
Soliman-Pașa (e. 1714), 637.
Soliman (Mare-Vizir, e. 1685), 307.
Soliman (Amegi), II, 1105.
Soliman (haznadarul), II, 1121, 1150.
Solon (filosoful), Ii. 103.
Soranzo (Lazzaro), 15.
Soroca, 86, 89, 735, 17; II, LISG, 1190,
1195,

1197,

1199.

Sotiriopolis, 135.
„Soveja (mănăstire), 6S1-S; II, 1110, 1246.
Sozopole (şi mănăstirea Sf. Ioan), 10, 12,
16,

117,

119-20,

126.

Spă (Aloise, din Veneţia), 62, GG-7, 70, 77.
Spandoni (dascăl), 690, 774-5, 195, 19,
$56, S5$; III, 198, 200.

Spania, III, 475.
Spilaiotes, "140. 530, 5839-41, 547-8, 371,
612-2;

II, 180,

S32.

Stachier (ambasador rus), II, 1235.
Stagai (eparhie), III, 7.
Stainville (inareşal), II, Sl.
Stamo (-Costa, başa), II, 1059.
Stamo (loan, Postelnic), II, 875. --

Si

LEV]

Stănești (mănăstioară), II, 834, 838.
Starova (Hairullah, aga de), III, 328.

Statachi (Postelnic), III, 265, 498.
Stavrachi (Gheorghe),

1181, 1912.

II,

1163-5, 1176-8,

Stavrachi (hirurg), I[.1115.
Stavrachi (eapuchehaie), II, 1105,
115%
Stavropole, 39; II, 1080-1,. 1035-71.

nichie, episcop), Il, 1080,

1144,
(loa-

1085-7.

“ Stavru (Pitar, e. 1680), 742.
Stavru (Sluger), II, 1115.
Stelea (Spătar), 724-7.

Stenimachos (mănăstire), 199, 207

Stephanites şi Ichnelates (carte populară),

III, 153.

Sterachi (Zaharia), III, 240.
Sterghie (Panu, Başa), LII, 232.

1210
740.

439,

1212.
.

1133.

1088,

1111,

1140; IIL, 498, 504.
Suceava, 30, 41, 98, 109-10, 117-$, 360,
722; II, 1088, 1111, 1146, 1186, 1217-$,
12217.
Suedia şi::Suedesi, 452,

480,

640, 642; II, 1238; III, 86.

Synadenos (Mihail Astrăs), 10.
Szilâgyi, 61.

Ş

Sterie (Portar, c. 1788), III, 311-3,
444.
|
Stobeul (Ioan), III, 149-51.
Stockholm, 637.
Stoftfeln (general), II, 1204,
Stoian (Armaş), III, 362.
Stoian (Clucer, e. 1680), 255,
Strabon, III, 147, 155.
Strâmbeanu (Constantin), II,
Strâmbul (moşie), III, 190-1.
Straşimir (Țar), 17.
Stratis, 474.
Sturdza (loan, Serdar), 360
Sturdza (Maria), 302.
Sturdza (Mihalaehi), II, 1146.
Sturdza (Sandu, Vornic), II,

Suţu (Draco), 612, 623; IL, 966-7, 1021,
1102, 1131.
Suţu (Ecaterina), III, 330.
Suţu (Grigore), LII, 485-6.
Suţu (Mărioara), I[, 967, 1021; III, 485-6.
Suţu (Mihail, Domn), II, 1196, 1201, 1204,
1220-3; III, 126, 229-831, 424-6, 509.
Suţu (Nicolae), 1144, 1149-50, 1153, 1156,
1178, 1182, 1190-7, 1200-5, 1220.
Suţu (Ruxandra), INI, 436.
Suţu (Safta), III, 509.
Suţu (Spătar), III, 259.
Sureiz, II, 982.

484-060, 637,

Sugdaia (Soldaia, în Crimeia), 12, 16.
Suhaia (moşie), 114Suidas (seriitor), II, 909; III, 147, 153.
Suleim (agă), LII, 324.
Suleiman (agă, din Silistra), III, 318, 322,

324, 826, 328, 330, 334, 336, 38%.
Suleiinan (Caralerli), III, 330.

Șahin-Ahmed, III, 324.
Şahin-Ghirai (Han), III, 246, 248.
Şanta, II, 937.
|
Șanț, III, 364, 394, 431-2.
Şehela Ciobanului, III, 252, 255- 6
Serban (Vistier, e. 1680), 255, 3 1, 39,
102.

Şerban (Dimitrie, Agă), II, 1232.
Serif (Omer), III, 338.
Şipote (moşie), 123.
Şoldan (Vornic), 217, 358, 361.
Ştefan I -in (Domn al Moldovei), 20, 217.
Ștefan-cel- Mare (Domnul Moldovei), 41-2,
217, 319,
Ştefan (Gheorghe, Domn al Moldorei),
210-1, 214, 216, 221-2, 363, 370-1, 731.

Stefan (fiul lui Petru Şehiopul), 85-9, 97,

114.
Ștefan (Lupu, Domn al Moldovei), 121,
150, 150, 222-3,
Ştefan (nazirul), III, 288-091.
Ştefan (Postelnic, e. 1788), III, 381-3,
385-G.
a
Ştefan (Surdul, Domn muntean), 114.
Știrbei (Badea), II, 535-6, 1133.
Știrbei (Barbu), III, 220, 287.
Știrbei (Constantin), 395, 761.
Ştirbei (Dimitrie), II, 1198.
Ştirbei (Nicolae), II, 1198.
Ştirbei (Pană), II, 1179.
Ştirbei (Radu) 740.
Şufariul (Gheorghe), 255. (Radu), 255.
Şumla, 199, 334, 457.

“Suleiman (Emenegi, agă), III, 330.
Suleiman (Ghiurgi), III, 334.
Suleiman (Sarehesimt), III, 334.
Suleiman (Zainoglu), III, 328.
Sulin (asă, de Silistra) III, 328.
Suliotul (Nicolae) Il. 1116.
:
Sultana. (Domniţă), III, 188, 227, 519.
Sumelă, (mănăstire), II, 901, 113$, 1175,
1182, 1223.
Summakios (Anghel), 409, 429.
Suraia (moşie), II, 872-3, 875.
Suţu (Alexandru, Domn), II, 1130, 1144;
III, 164-5, 511.
Suţu (Casandra), III, 166.

Talleşrand (ministru frances), III, 518.
Tămășani, 358.
|
Tamasp (Tamaseulă, Şah), II, 1115.

Suţu (Diamandachi), II, 1178.
Suţu (Dimitrie), II, 1131, 1146,

Tănase (Postelnie, e. 1590), 99.
Tânganul (mănăstire), 163.

Suţu (Constantin), 1178; III, 509-10.

1237.

a

T,

Tagaris (Pavel, episcop de Tebriz), 15.
Tahir-aga, II, 1153; III, 314, 340, 347, 357.

Taip-aga, 314.
Taleligi-başa, III, 348.

lănase (Logofăt, e. 1730), II, 1111.

1221,

“Târgovişte, 41, 196-7, 304,

313-4,

392,

583
394, 396, 537, 566, 596, 637, 640, 648-9.
117, 124, 756, 762, 765; LL, 1099; III,
53, 6-1, S9, 103, 106, 115, 119, 336,
345, 350. (negustori), 1099-103. (biserica

„_ Stelei), 648-9.

(egumen Ignatie),

Aârgul de Floci. V.

Floci.

Târgul-Jiiului,

276-7,

INI,

300;

330,

19, 32, 36, 39-40, 45,

105-7,

455.

Târnova,

17,

725.

109-11, 182, L41, 146-7, 162, L72, 182,
199, 204, 406, 454, 547-8, 554, G68-70,
721-2, 759, 1098, 1162, 1230; III, 58,

102, 125-6, 164, 280, 301, 312, 318, 324,
330, 357, 366, 374, 381. (Mitropoliţi:
Antim), Il, 1098. (Dionisie), 669, 706,
122. (osif), III, 125-6. (Partenie), II,
1162. (Turei din cazi), III, 318.
“Târnova (din Tesalia), III, 11.
Tatari,

16, 41,

106,

363,

365,

370,

4147,

480, 485-4, 486, 558-0, 590, 678, 686;

II, 931-4, 937, 947-8, 950, 954%, 956,
958-9, 972, 1094, 1141, 1190, 1197, 1210,.
1226, 1230; III, 292, 410.
“Patios (Achile), III, 155.
Tauromeniu, III, 147.
'Tazi-chirmen, 7:57.
Tazlău, 293, 356, 361; II, 1110, 1246,
1264. (Grigorie, egumen), II, 1265.
Teba, II, 1050-1, 1054, 1162. (Antim,
episcop), II, 1162.
'Techeli (Osman-aga), III, 334.
“Techirlam-oglu, III, 322.
Tecuciu,

293;

II, 1180.

Teleajen, III, 397.

Teleben (în Albania), III, 267.
Telega, 227, 233; III, 441-3.
Teleorman

(ţinut), II, 372,

1208;

III, 322,

372, 881.
'Temistiu, III, 148, 151.
“Temistocle,

III,

153.

Tenedos, II, 1114, 1119, 1130.
'Teoerit, II, 909-10; III, 153.
Teodor (Asă), II, 1071.
“Teodor, (Comis, e. 1788), III, 351, 353,
360-1.
“Teodor (Postelnie, e. 1788), III, 983-5,
28%.
"Peodorachi (eapuchehaia lui Nicolae-Vodă
Mavrocordat), 106.

'Teodorachi (Comis), II, 1146.

Teodoru (Gheorghe), III, 46S.
'Peodose (căpitan), III, 308.
'Veodose (boier al lui Petru

Şehiopul),

98.

'Teodosie (Domn al Ţării-Româneşti), 111.
Teotilact (Patriarh al Bulwariei, scriitor),
329-230, 757; III, 145, 149.
Teofilact (Pitar, e. 1760), II, 1168.
'Teofrast, III, 154.
'Teognis. Il, 909.
'Peos, II, S90-7.
Terapia (sat), 238, 422; III, 500-1.
'Tersant-A miri-efendi, III, 506.
“Tesalia, 109, 160, 166; III, 11.
Pesalonie,

409,

165,

IL,

$40,

1098;

III,

152, 320,
III, 152.
chim), II,
'Teodosie),
Testabuza

326. (Mitropoliţi: Grigorie),
(Ignatie), 765; IL, 840. (Ioa1095, 1118. (Partenie), 113.
II, 1189.

(Toma,

medie),

II, 964, 1089.

'Tetovanli (Mustafâ-Pehlivan),
'Thugut (internunțiu), 1,1226.
Tighinea, 455, 885, 452, 490.

III,

316.

Timişoara, 757 III, 431.
“Vir (Maxim de), LII, 154%,

Tir (Poma, Mitropolit de), 49.
“Disenorţa, 757.
„Lismana, 163, 192, 195-7, 201-2,
II, SS+; III, 330, 431. (Leontie,
wumen), 192. (Nicodim, egumen), II,
(Teodosie), 725.
Titeşti (sat), II, 599-900.
Toader (Vistier, pe la 1650), 269.
'Tobato (Tommaso), 211-2.
Toeat, III. 507. (AD-Mollah de), III,
(Hagi-Mehmed de), II, 1075-6.
“Todireni (mănăstire), 198.
T"'Lofuz-aga, III, 390.
Togan-ehirmen (Taganrog), 758.

Toma

(Logofăt

al

lui

725;
proi88%.

507.

Stefan-cel-Mare),

41.
Toma (Postelnie, sec. XVIII), LII, 195.
“Toma (Spătar, e. 1709), LI, 550.
Vomarora. V. Reni.
Topal-Osman (Paşa), II, 1072.
Toparan-oglu (Omer), III, 330.
Topliceanu (Ştefan), II, 1198.
'Popliceni (sat), III, 360.
Toporăuți (sat), 123, 139-40, 355, 361; II,
1263
'Tosim-aga, III, 306.
Tracia, 29, 160.
Trapezunt, 88-9, 182, 314-5; II. 909,
1098, 1115, 1138, 1175, 1152; III, 11,
139-40. (Mitropoliţi: Ieremia), II, 1098.
(Lavrentie),

142;

III,

11.

Trapezunt (Gheorghe de, scriitor, sec. XV),
III, 139-40.
Tricala, 458; LII, 7.
Triadiţa.

V. Sofia.

Trifiodor, II, 910.
Trikka (Trieala) (Mitropolie şi demnitari
bisericeşti), 9-10.
Tripoli, 78-9, 129, 757; III, 165, 176.
'Procan (tâlhar), III, 358.
“Tucidide, LI, 392; III, 145.
Tuleea, II, 1137.
“Turei, passim“Purnagi (Ismail, Mehmet și Omer-aga),
III, 320, 322, 389, 399, 402-3, 413.
Turnavitul (Dumitrachi), III, 232-3, 355,
310-7, 445, 447-8, 400,
Aurnu,

108;

II,

1171-2,

1176-7,

1181,

1227; III, 213, 217, 222-8, 818, 381-$.
(Cogea-Ali-Pașa din), III, 318.
“Turtucaia, III, 312, 318, 334%, 344.
Tusum-aga, III, 336.
“Tutova,

5-1, S; II, 1186.

Tyraau, III, 55, 102.
Tyrolon (Tzurulon), II, 1159.

Tzanos,

1-8.

Tzuchi. V. Ciuchi.
“Tzuvania. V. Cairul Nou

Ţ
Tamblac

(Grigorie, Mitropolit),

36.

Pisăneşti, 216, 233.

Figară (Nicolae, preot), III,

Piară (Zotu), 85-6, 95, 9-8,

501.

101,

121,

(soţia, Maria), SG.
'Tintea (sat), INI, 376-7.
'Fiţirică (Anastase), II, 1235
'Purlea (Ioan), III, 4G7-8.
“Puţora, II, 1202.
'Tuţoreşti (sat), II, 1195.

U
Ucraina, II, 1122, 1189.
Uda (sat), III, 100, 114, 372.
Ugoesa, 14.
Ugireni (mănăstire), 99, 117.
Ulise, 296.
Ulmeni (sat), III, 854.
Ungaria şi Unguri, 13, 16, 27, 30, 10,
121, 228, 234; II, 1094, 1176, 1214,
1231,

1240;

III,

102,

300.

Unguraş- (castel; Balvanyos), 14.
Ungureni (şi egumenii, Ioachim şi Neofit),
300, 203,
Ungureni (cetate), III, 278.
Ungureni (populaţie), 203, 654; III, 28990, 350, 517-8.
Ungnad, GG.
Ungrovlahia, pass.
Ungrovlahia (Mitropoliți: Antim I-iu),9
(Antim al II-lea). V. Ivireanu, Antim.
(Atanasie), 1. (Daniil), II, 8539-60, 923-4.
(Eftimie), 106; 111,10. (Grigorie, diferiţi),
130, 724-6; II, 1214, 1218, 1227; III,
199. (FIariton), 10-1, (Luca), 100, 112 -3,
1719-20, 723-4, 726. (Neofit), II, 1089- 90,
1096,

'1098- 9,

1102-3.

Ştefan),

192,

201-4;
II,
'1014,
1079. (Teodosie),
204, 225, 231, 237, 255, 218, 281, 295,
303, 326, 350, 401, 629; II, 1136;II],
33-6, 51, 54-06. (Teofil), 192.
Unturoasa "(sat), III, 449.
Ureche (Grigore, Vornic), III, 150.
Urfa,

II,

1127,

1207;

III, 334.

Uricariul (Axintie), 162- 3, 195, 204, 221,
210, 293, 319, 360, 362, 599, 636,
651, 149.
Uezicani, TI, 400, 402.
Uschiub, III, 324.
Utrecht, III, 118.
Uzun-Husein (agă), III, 32
Uzun-Mehemed de erati, III, 318.
Uzun-Osman de Uschiub, III, 324, 336.

V
Văcărescu (Barbu), 742; II, 1077-83, 1117,
1183-4; II], 512, 514 (Clucer, e. 1714),
588.

Văcărescu (Constantin),
II, 875, 1077,
1288.
Văcărescu (lenachi), 395, 7602; II, -79,
1288; III, 462.
Văcărescu (Radu), II, 1168, 119$, 1288...
Văcărescu (Ştefan), 742, 1117, 1133-4
Văcăreseu (alţii), II, 1068.
Văcăreşti (mănăstire), II, 872, 875, 877,
884-5, 909, 923, 1080, 1034, 1046-8,
1052, 1054, 1136, 1209, 1226, 1940-1,
1243, 1245, 1247-50, 1251-60, 1266,
1268; III, 145, 832. (egumen Gherman),
1010, 1239-41, 1243, 19247, 1249-50,
„1259-60, 1268.
Văceni (sat), III, 396.
Vâlcea (judeţ), 346-7; 11,1184; III, 255,
276,.314, 822, 830, 346-7.
„Valea (mănăstire), 163.
Valea-Seacă, 301.
Vălenii-de-Munte, 4, 348; III, 314, 316,
322, 834, 338, 303-4, 375, 3717-8, 305,
400-1, 450, 452, 459.
Valetas (Gheorghe), III, 510-1.
Valiangi, III, 276.
Valievo, II, 1116-7.
Varinus (scriitor), II, 909,
Varlaam (Stânca lui), III, 8.
“Varna, 1, 10, 12, 17, 132, 141, 146, 199,
4170-1, 488- 9, 698; II, 822, 1206; III, 266,
438.
(Aitropoliţi : Calinic), “II, 822.
(Partenie), 141, 146, 470.
Vasilâchi (Sluger, e. 1740), II, 1078.
|
Vasile (Sf), 180; II, 909; III, 79, 129,
146, 154

Vasile I-iu (inprat bizantin) 351; III, 152.

Vasile (Mitropolit al Rusiei), 16.
Vasile (Hatman). V. Ceaurul.
Vasile (Lupu). V. Lupu (Vasile).
Vasile (Medelnicer), II, 1026.
Vasile (Aga) 371.
Vasile (cumnatul lui Antioh Cantemir),
300-1.
Vasile (Păharnie, e. 1580), 101. (altul în
see. XVII), 130.
Vasile (Postelnic, e. 1188), III, 294-5
Vasile (vameş), II, 1191-3.
Vasluiu, II, 1186; III, 418.
Velicu-aga, III, 314.
Velighiunian-efendi, III, 207.
Veneţia şi Veneţieni, 50-2, 55, 57, 59,
61-5, 67-73, 175-6, 79-80, 82-83, 96-7,
101, 104-5, 208, 211, 248, 33$, 39,
400-8, 457, 414, 618, 612, 694, 714, 736,

“157, 160; II, 888, 961, 1267; III, 60,

408. (Rialto), 16-7. (Sf. Mareu), 104
407. (Zecea), 391, 406-8. (Fabrizio din)
50-1, 57, 62, 70, 19. (Arhiereul Meletie),
III, 00, (Tănase Veneţianul), 759.
Ventura (Constantin), 572, 805-6, 858; IL,
1072-3.

Verbia (schit), II, 1073.

/ Vernescu (Dinu), III, 395.
Vergu (Păharnie), 751.
Veria. V. Beroe.
Vesâl (odobaşă), III, 314.

Vezir-Chiopri (sat), III, 336.
Vicina, 1-5, 8-10. (Iachint, Mitropolit de),
1-8. (Luca), 1.
Vidin, 7, 11, 17, 30, 102-2, 128, 244511,
860, 1069, 1176-7, 1189, 1208, 1214;
III, 213-5, 212, 283, 285-6, 297-8, 305-0,
314, 324, 326, 330, 336, 338, 351-8, 358,
361, 367, 372, 382, 385-0, 399-400,
4105-6, 419, 422-5, 429, 466; (Mitropolii:
Casian), 11, 17. (loasaf), 17. ţiosif), II,
1189. (Simion), II, 860. (Timotei), 244.
(Topal-Osman-Paşa de), II, 1069.
Viena, 1. 87-9, 98, 335-6, 842-3, 052,

75%; LI, 91324, 961; TIL, 411-2,519-20.

Viişoara,

Vlastd

(Ienachi),

II, 1123-5.

Vlastd (Spătar), III, 242, 428.
Vlastd (Toma), 141, 146.
Vlaşea, 130, 227, 234, 237, 322; II, 1208;
III, 387.
Voleineţ,

361.

358,

Vozia, III, 243. V. Ozi.
Vozniţin (Bogdan), III, 45.
Vozniţin (Procopie), III, 45.
Vraţa, III, 320.
Vulean, III, 293.

X

Ll4.

Viking (Paul), 45.
intilă-Vodă, (mănăstire),
Virgiliu, II, 910.

Nanta (şi Samuil, episcop
Nantopol (Ioan), III, 385.

100, 203.

Vinţ, 121.

Nenofont,

Vintilă (Ban, e. 1680), 278, 281.
Vistula, (râu), 485.
Vişorăţ, (mănăstire), 38.

”

JEN iţicheşti (deal), 226, 233.

|
_Vizantea (mănăstire), II, 1197.
II,
765;
146,
141,
(arhiepiscopie),
Vizia
S40. (Aitropoliţi: Damaschin) 141, 146,
(Zoachim), 165, 840.
pp Vlachos (Gherasim, Cretan), III, L5l.

Vlad Călugărul (Domn al 'Țării-Româneşti),
41-2,

Vlad

Vlastd (Dumitraşcu), 6719-80; II, 552, 1065,
1068.

Dracul. (Domn

al Ţării-Româneşti),

114

Vlad Înecatul (Domn

al 'Ţării-Româneşti),

133.

i

Vlad Miloş (Domn
Vlad 'Pepeş (Domn
Vlad (Logofăt, e.
Vlad (Medelnicer),
Vlădescu (Şerban),

al Tării-Românești), 54.
al 'Țării-Româneşti), 40.
1650), 130.
III, 374-5565.

Vladimir (Mitropolie), 28.

Vladislav II (Domn al Ţării-Româneşti),
40, 114.
Vladislav III (Domn al Ţării-Româneşti),
43, 133. |
|
„Vladislav (Logofăt, e. 1650), 131.
"Vlădoianu (Pitar), III, 283, 512-3.
Vlahobogdania, 619; II, 1159, 1237; 111, 37.
Vlastaris (Matei), II, 909.
Vlastd (Andronachi şi Mărioara, soţie),
II, 980.
Vlasto (Arapachi), IL 1150, 1154-5, 1204.

52220.

Iorga,

„lurmuzaki“,

XX.

393;

I[,

909;

III,

de),
III,

146,

Il,
154%,

Di
464%-5.
Nenos (rudă a Mirceştilor), 50. |
Xifilin (seriitor), III, 147.
Noniu (Toma), III, 390-1.
Z

Zagorianul (Stati), 11, 1177-9, LI8I-2,
1190-3.
Zametin (general), II, 1211.
Zamfira (Doamna). V. Mavrocordat (Zamfir).
IE
Zamfirachi (Stolnic), III, 387.
Zănoaga, III, 453-4.
din),
Summakios
Zante, 409. (Anghel
1409-10.
Zaphană (Emini, Ismail-beiu), II, 1178.

Zărale (schit), 142-3, 163-4, 197.
Zeineb (Sultana), II,

1165, 1235.

Zemena (episcopie), 28.

:

Zemmet-efendi, III, 214.
Zenta, II, 1952.
Ziehnele (Mitropolie), 43.
Zikehia, 16.
Zimnicea, III, 312, 338, 343,

383, 885, 4G0-1.

568,

Zisu (Costachi, Postelnie), III, 449.
Zitsa (sat), 738, 149.
Zlada, III, 320.
Zonara

(loan),

Zuguri

(Mihail) ILI, 468.

Zupsea,

II,

III,

1263.

145.

3872

?

586

NUME

COMUNE
M
Marga, II, 890.
Miftodie, 131.
Mihăilă, IL, 1077.

A
Antimia,

II, 1027.

Antoni, III, 326.
B
Baciu,

O

131.

Badiu, II, 131.
Băleanu, 131.
Braicu, III, 828.
Burleanu, 131.

Onufrie, 721-2.

P
Picătură, 131.

C

_R

Ciureă, 131.
:
Coei, III, 467-8.

Rante,

13.

D
Daieu,

S

131;

Dochiţa, II, 1027.
Drăceanu,

131.

Drăguţa,

721-2.

Sara, II, 1135.
Soare, II, 956,
Sofronia, II, 1236.

Ş

E
Erinota, 552,
Ervania, 38.

Şerbul, 131.
Ştefana, 295
T

F.

Floca,

131.

Tergilă,

131.
7

G
Ghioca,

131.

Tandu, III, 207.
Taţu, III, 467-8.

L.
Ianovea, III, 467.
Isa, III, 338.
Islate, 131.

V
Velisarie,

III, 324.

CATEGORII. ŞI LUCRURI
A
Antimise,

G
Grămătici, 203, 437-8 (loan, în Moldova);
(altul), 650, 951; III, 157 (Mihail, al
lui Constantin-Vodă, Brâncoveanu), 396,

II, 1121.
B

Blănari,

II, 1192.

102.

c.
Calafaţi, III, 312.
Capanlâi, III, 438,
Casapi, 89. (- başi), IL, 1071,
Cherestegii, II, 1206.
Croitori, III, 514.

Negustori:

1268-9.

N
Zamfirachi

(Chiriac),

II,

128.

P
Psalţi (lerotei, supt Constantin Brâneo"veanu), 457-8. (alţi cântăreţi),
III, 91-2,
94.

587

numelor

Tabla

Dolj, 13.
Drăgășani, 15.

A
Adacale,

Dragoslavele,

18.

Adibzadea (Teodorachi),
Andrei (Vornic), 15.
Ardeal,

ia Introducere.

15.

1£.

E

19..

Eschi-Stambol
Evrei, 9.

Argeş (şi Curtea-de), 12-3.
Arnăuţă, 192—3.
Austria, 15.

(Serdar),

17.

F
B
Badaciu,

Fetislam, 18.
Focşani, 10.

19.

Bagdad, 11.
Baia (Ocol), 18.
Băneşti, 19.
Baratov. (Clucer), 11.
Rartholdy, 18.
PBechir-Paşa, 1.
Belinaş-oglu, 11,

Blahniţa-de-sus

G

Găeşti, 11.
Galaţi, 9.

Gheorghe (Vel Căpitan).
Giam-Ali (apa), 1].

16.

1.

(plasă),

Gomolovici,
Greci, 10.

Brăila, 1l.
Branişte, 15.

Braşov, 15-6.

16.

H

Breaza, 13.
Broşteni, 12.
Bucureşti, 14, 17.

Budișteanu (Radu),
Buzău, 9, 11.
Byron (lord), 18.

13.

Tlaromsee,

11.

Ilope (seriitor), 19.

16.

Husein-Uzum,

13.

I

C
Calafat, 18.
Călăraşi, 11.

Câmpina, 9, 11-3. (Lupoianului),
Câmpu (plasă), 18.
12-23.

Câmpulung,

Capanlâi, 9.

12.

Ibrictar (Nichita), 13.
Ilfov, 10.
Imperiali, 15.
Toan (biv Vel Păharnic),
Ismail, 10.

21-8.

M

Chiriac (Clucer), 18.

Marcu (Serdar), 11, 15.
Mardagiu (Ioniţă), 16.
Mavrogheni (Nicolae-Vodă),

Ciuc, lt.
Comarnic,

Mavrogheni

Caragea (loan-Vodă),
Cerneţi, 10-8.

Compania

16-7, 19.

13.

(grecească de

comerţ),

Cornu,

19

9, 10.

(Serdar). 11.

Mehadia, 18.
Mehedinţi, 13, 17.

Milcov, 1-t.

13.

Costeşti, 11.
Cosmir, 16.
Cozia, 15.
Craiova, 15-60. 18.
Creţulescu (Vornic),

Morali, 9.
Moreia, 9.
Muscel, 11, 13.

14-5.
Nămiăezti,

D
Dâmboviţa (judeţ),
Dealul Lung, 1.

N
12.

Negustori (feluriţi), 9.

10.

Nenciulezeu

(Constantin),

Nicopol, 15-6.

17.

|

,

-

O

„ Soliman-Paşa, 18.
Suhaia,

Oarja, 12.
Ocna,

12.

Ș

11.

Odobescu (Ioan), 10.
Olt (plasă), 15.

Șifer-aga, ll.
Soprile, 13.
Știrbei

p

(Badea),

9,

Ștucă (Mihai), 16.
Păscari,

13.

Pitari (Constantin),

T

15.

Piteşti, 11, 15-6.
Podul Lacului, 11.

Târgovişte,

Poiana, 13.

Târnava,

Polonia,

Tatari, 16.
Teleajen (plaiu), 13.

14-5.

Proviţa, 13,
,

'Teşila, 13.
Tihomiri, 13,

R

Rachita, (Toma),

Tismana, 16.
'Turei, 10 şi urm.
Purnavitul (Dumitrachi), 10. :

16.

Râmnicul-Sărat. 10.
Râmnicul- Vâlcii, 15.

V

Romand (Spătar), Ul.

Rucăr, 12.
Ruset (Dumitrachi Aesandre), ll.

Văcărescu

(Lenachi), 9

Vădeni, 9.
Valea Crângului, 16.
Vălenii- de-Munte, 11,

S

Vidin,

15, 18.

Vlaşea, 11, 13.

16.

Sibiciu, 9.
Sibiiu, 14..

Z

Silistra, 10.
Sinaia, 10-1.

Zimnicea; 16.

Slăveşti, .1£.

ȚVERIFISAT
am
1987

13.

Vătafi (Padorachi), 15.
Velisar (Armaş), 11.
Vernescu (Dimitrie), 14.

Sali-aga, 15.
Scutari, 9.
Secăria, 19.
Secuieni,

19.

Il.

|

