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PREFAȚA 
Acest . volum trebuia să cuprindă 

numai rămăşiţele neîntrebuințate în cele 
două volume precedente din copiile fă- 
cute la Constantinopol de d. Manuil 
Ghedeon pentru Academia Română. 
Am socotit că e bine să adaug docu- 
mente greu de găsit în publicaţii spe- 
ciale, mai ales în reviste, ca „Pâpos“ 
de la Alexandria. 

Dar un hasard fericit mi-a scos îna- 
inte ce s'a păstrat din corespondenţa lui 
Nicolae-Vodă Mavrogheni, sechestrată 
asupra lui în momentul când el a fost 
jertfit la Biela-Slatina (Bulgaria), după 
ce fusese silit a se retrage din ţara a 
cării Domnie fusese dată altuia. Cum- 
părată la Atena, această contribuţie 
esenţială la cunoaşterea Domniei Fa- 
narioţilor, ale cării dedesupturi se vă- 
desc astfel întAiași dată, a fost şi ea 
tipărită, împreună cu unele lucruri mai 
târzii adause la dânsa de vânzător. Da- 
toresc d-lui sub-secretar de Stat Savel 
Rădulescu insemnata sumă cu care co- 
lecţia sa cumpărat pentru. Institutul 
Sud-Est European. 

Dar un alt. noroc m'a făcut să pot 
căpăta pentru Institut şi copiariul fa- 
nariot 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 o altă publicaţie reserv scri- 
sorile, de caracter mai mult retoric, de 

1 Documentele scoase din acel volum sânt în- 

semnate ca o steluță.   

„PREFACE 
Ce volume devait comprendre seu- 

lement 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 do- 
cuments 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, 
a 6t€ publice elle aussi, avec certaines 
pieces d'une âpoque ultârieure qu'avait 
ajoutees le vendeur. Je dois a.M.le 
sous-secretaire d'Etat Savel Rădulescu 
la somme importante 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 con- 
temporain 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 tirta de co volume sont mar- 

quts d'un astErisquc.
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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 ze- 
țarul 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 tur- 
cești: îi arăt toată recunoştinţa mea,   

que, de princes et de didascales des 
memes pays roumains, dont la copie 

photographique m'a ât6 communiqu6e 
par M. Marc Beza ou qui sont contenues 
dans l'Epistolaire, si _riche, ayant des 
parties du XVl-e siecle, qui m'a/ ete 
donn€ par M. Remus Caracaş. 

La lecture des documents dont jiai 
eu les originaux a 6t€ faite par lim- 
primeur mâme, M. Socrate Sotiriades 
qui a prouve ctre un parfait connaisseur 
de Pancienne €criture grecdue; il ma 
fourni aussi lexplicalion de la. plus 

grande partie des termes turcs:' je lui 
en exprime toute ma 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 întreg la răscoală, câte a cruțat 
el țării ca suferinţi faţă de necontenitele, neapăratele cereri turceşti. Figura a- 
cestui om aşa de crud jertfit de grosolănia Turcilor desperaţi de înfrângere, 
dar şi după intrigile buierilor pe cari-i îndepărtase, 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 bu- 
cureşteană a Pitarului Hristachi şi a altor informatori de: aceiaşi treaptă. 

Revelația aduce o reabilitare. 
Pentru desăvârşirea ei, adaug tipărirea sau resumatul celor câteva piese 

româneşti din această întinsă culegere, 

IL. 
Între aceste acte româneşti câteva sânt înainte de Domnia lui Nicolae 

Mavrogheni. . 

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 ne- 
greşit, 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“, „Hagi- 
Chiriiac 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 cumpâniaş“ din 
Compania grecească deci (semnează greceşte: zovuzzis:as), „Hriste Gheorghiu 

52220. Iorga, „Hurmuzati“, XX, “II



capanlău, tovaroş lui Hagi Panait capanlău“, „Hagi-Ibraim Posorlui, tovaroş lui 
Cadioglu. capanlău“. 

Odată „Dimitrache Turnavit capantău“ cumpără de la „Apostolache Tur- 
navit, 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 Țarigra- 
dului“, 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, cu care aşa de 

greu se luptă dregătorii lui Mavrogheni. Astfel, în ordine 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 pă 
zile 30, din 31 Oemy. pănă la 29 Noemy., 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, văn- 
dute 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 păine- 
de ajuns, | una po bani 4..., la 2 culucuri ale ortalelor..., 4.000 păini la mazăli meşteri ' 

lemnari şi salahori ce au lucrat la meremetul caselor stricate la bordee, po bani 3. 

5. Sud Prab. Cheltuelile la trebile oștirii cum arată... La 9 tupuri de astar şi 
alte mărunte 'cheltueli, cănd:s'au întors iarălii de la 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 ascherliilor, cănd s'au întors de la Văleni cu robi şi cu capete. La un Ogac-ceauş care au adus mehtup dum. cinst. Şifer- agasă, către serdengheştii să nu facă supărare raelii. La rogojini 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 2 taşăţi ce s'au trimis cu porunea, agalelor la valea Buzitului şi la Cămpina... 
La neferi turci ce să trimit mumb[aşiri] pă la plăşi pentru înplinirea poruncilor. 
La doftoriile iarălăilor... La herari şi la her pentru dresul tunurilor. 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 la treti săama cum arată... La 2 oameni ce am trimis la Ocnă, 
trimițăndu-i ca să-mi aducă veste de acolo. La 2. oameni meşteri ce i-am adus 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, Hasan- 
aga 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 lucrurile ce s'au găsit aici la odaia dumlui Sirăr, Marcu, ispravnic, 
pcum arată anume; 1788, Fer. 8 (şi felegene de marmură“, „işlice ale Sărdr“, „19 cutii cu: 
halva“, „2 umbreli“, 4 „ghiudemuri“, „pio de cafea eu pisălug“, „testele fişicuri“ „beree- 
papuci făr.de meşi“, „putină cu prune uscate“, „borcan cu dulceaţă de nuci“, „fucale“, 
„solniţe de carton“, „lingură mare de castron“, pstielă cu doftorii“, „macat“, perne de 
lănă“, „mindiriu cu pae“, „piele de masă, „piele de buteă“, „piele de ursu“, >? n p » ? n 

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 făcut 

nicio înplinire, însă
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7,48 La 3 sate, însă E ai 
431,24 Rucărul, lude 98. 
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 una sută unsprezece, ce l-am avut în Cămpulungu, şi 
s'au luat de s'au:dat măncare ostașilor, ni l-au plătit dumnealor ispravnici din sud 
Muşeel, chila de grău căte tl. 10, priimină toți bani în măna, noastră. .. 1188, Oet. 20. 

: „Neculae ot Slăveşti. 
D. Bădica ot Costeşti.. 

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 slu- 
Jese 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 oi 

30 125 Băneştii. .  .. 

26 401 Cămpina, Stole. 

25 98 Cămpina Lupoianului.



22 69 Proviţa. 

11 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 zahereă i 
de bani breslelor de pervii seamă şi din treti seamă, cum arată în jos; 1788, Apr. 19... 
S'au dat leafă dumnului Usein Uzum-aga cu doao taguriluri ... S'au dat leafă la şase 
bratari. bucureșteni ... S'au dat lui Ene. Arnăut, brutariu ... S'au dat Ghiţului vătaf de 
brutari ... S'au dat simbriia la şase Yobani ce păzescu oile și vacile dă beelic ... S'au 
cumpărat 20 ocă fier, care s'au primitu la dumlui Sali-aga la Argeş ... Sau chieltuit 
cănd au făcut gephanelile la Curtea-de-Argeş. 

18. Perilipsis de socoteala cheltuelii ostașilor ce s'au aflat aici, cum arată, 
Sterie căpt. taingiu .... 

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, t tăiate 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 adeve- 
rinţă 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 de grău i orz i făn şi lemne i 
mei, orănduelile din anul trecut; 789, Avg. 18. 

26. Orănduiala, de cai mezilurilor ce s'au făcut pe la județe și ca cebucii, Fer. 
și Fev. 13. (389 de toţi) (pe sate.) Gheorghi Vel Capn. 

21. Condeile ce sau cisluit într'acel judeţ al Prahv. mai mult piste coprinderea 
porunci log. 89, Argt. ... 5 cai din orănduiala 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 Poste.' Vernescu. 

Vei scrie dumt şi duml. boierilor ispravnici vreo scrisoare pentru mine, ca să 
| mă 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 înştiinţezu dumi astăzi, la 18 ale aceştii luni, 

mi i-au venitu o scrisoare de la, omu ce-l amu înlăuntru la Braşov trimesu pentru cerce- 
tare, ca orice va vedea şi va auzi din cele ce vor fi adevărate, să mă înștiinţeze, 

şi îmi scriecă la Braşov face gătire, grău să macină şi îl bagă în poloboace, carele 
ce săntu de obuz le gătescu, poruncă au venitu la Braşoru de facu pareane, şi este 

poruncă să plece la Fev. în 15 zile ale loru. Şi numai cinci tunuri au venitu la Bra- 
şovu, iar tunari și cai sănt de 15, și așteaptă să vie doosprezece reghimenturi, în 
reghimentu cu şase sute de catane, şi din Haramsechi şi din Cucu şase sute 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,



în poloboace. Carăle la obuzuri siint gata; lucrează şi la parcane cu mare grabă meşteri. 
Au venit şi 5 tunuri, şi gătase și tunurile cetăţi; aştiaptă oaste să vie şi de la alte locuri. 
Să .simte că dă spre Țara Leşaseă o să meargă înpotriva oștilor Înpăratului nostru turcesc, 
şi aşa umblă vorba că pănă la Fer. 15 să să afle în Țara Iueşască atastă oaste a , OR A eo ae o Neamţului ce să găteşte să plece acum de aici, din partea vecinătăţii. De atasta înştiinţăz 
dumitale. . Pa 

1788, Ghen. 20. 
Prea-plecată dum! 

slugă 
a Andrei. Vor. 

| (Traducere grecească.) 
-(Y0. e ? ” CNE su pu sa ._ (Vo) Întru prea-cinst. măna dum. Vel Dvornicu cu toată plecătunia să să închine; 

(Pecete neagră.) | 

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 în- 
mulţit 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 ce au venit la Coziia firă veste 
şi, aflăndu-să dumnealui Sărdr. Marco, ispravnic, şezători acolea, cu .neferi Newmţilor co- 
prinsu, şi șezind vreo patru zile acolea, la mănăstire, astăzi, la 19 ale aceştii curgă- 
toare 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 dum- 
nealui Vel. Vist. Și cum imilostivu Dumnezeu îl va Iumina. De atasta înştiințăn, și 
săntem, 

188, Mai 6. 

al Preasfinţ. plecaţi - 

fii sufleteşti 
(Două iscălituri indescifrabile.) 

XV



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 Ra- 

chita, „mumbaşir la schela Zimnicilor“, pentru zahereă trimeasă „dumnealui cinstitu bin- 

başă Belinașul aici, la magaziia Piteştii“. 

8. Prea-înnălțate Doamne, 
“- Cu prea-plecata, mea scrisoare înştiinţez Mării Tale că, scriind Costandin Cio- 

hodar cu luminată porunca Mării Tale mumbaşir pentru lucruri mișcătoare și nenișcă- 

toare ale unui Toma, ce au fugit la vrăjmași, s'au dovedit după arătare lui Petre postel- 
nicul, jăluitor, că are o vie în dealul Valea Crăngului dentr'acest judeţ Secueni. Pentru 

care am orănduit pe Lupul boeriuaş mazălu, înpreună cu alţi moșneni înprejuraşi, de au 
făcut cercetare faţă cu Costandin Ciohodar şi cu Petre jăluitorul. (Cercetare.) 1788, 

Avgt. 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 dez- 
bară. 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 acesta şi 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 

Mih. Ștucă biv căpitan. 
10. (Resumat grecesc; scriitorul e ispravnie de Mehedinţi; pecete neagră.) 
21 Decembre 1788. Gheorghie Sărdar către Marele Vistier, pentru ordinul de la 

Domn, „de s'au pus şi mănăstirile judeţului acestuia ca să dea zahereaoa şi oile din 
orânduiala de al doilea de la Oer.“. Trimete la Tismana, „socotindu că va fi nescarura 

oameni de 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 Mării Sale 
lui Vodă de dumnealor trecuţi ispravnicii, care de căţ bani, de ce venitu au eşit după 
acele moșii, s'au dus isprăvnicei de şau dat socoteala la duml. Paheu Ioniţă Mardagiu, 

la Craiova. Ci mă rogu dumitale ca să arăţ Mării Sale lui Vodu de a mi să trimite po- 
runcă, ca, ori pe isprăvnicei să apucu, să înplinescu zaherelile acestea, sau să să rădice, 

de a nu fi eu încărcat la Visterie cu zaherelile acestea.“ 
(Resumat grecesc.) 

11. După dorita dragoste, 

Dorita scrisoare am primit şi, înțelegănd că eşti sănătoasă, m'am bucurat, slă- 

vind pre Dumnezeu, din a căruia milă mă aflu şi eu sănătos. lar că ai tras necaz și 

tragi şi acum, eu ştiu foarte bine, că şi eu aici asemenea am pătimit. Numai ce să 
facem, soro? Si mulţumim lui Dumnezeu şi cum vom putea să ne chivernisim, că să vede 
că pentru păcate sănt acestea, Şi iată îţi scriu, Mariuţo, să nu mai faci lucrare cuiva 

pentru venirea, mea, cum serie un prietin, că, de va mai supăra cineraș pe Măriia Sa



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 să va, erta păcatul. Sori-mei mi închin cu plecăciune. Şi fii 'sănătoasă. ' 
1789, | "Al dumi dorit soţ 
Ghen. 9 - Joan biv Vel Păh,. 

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

Ma 12. După frăţeasca dragoste, N | 
Frăţeasea scrisoare a dumitale am priimit 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 sineturi şi pentru ce. să 
să înzăduiască a le arăta, şi să nu să apuce .să înplinească? Arhon Stolnice, dar cum 
pot să-i apucu, în vreme ce din Visterie poroncă nu am, cele ce sint priimite şi pentru 
cele ce nu să priimescu pentru. în cu (sic). Ispraynici îmi sta, înpotrivă, cu cuvănt zicănd: „Vis- 
teriia 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 înplinească, 
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 va arăta 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 supă- 
rare 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 su- 
părare dumi, cu părere de ştiinţă ce ştiiam că mult pănă la 100 va fi. Mai am o 
belea de supărare: unul din boeri de al doilea face cerere de o boerie, adică sărdărie: 
de să va putea isprăvi prin dum. Vel Cămăraş cu tl. 1000, voi avea răspunsu de la 
dum. Sau, în ce chip va fi, ini să va da în ştire de către dum., pentru a nu mai face 
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 Neneiulescul biv Vel 
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 porunca Mării 

52220, — Iorga, „Hurmuzaki“, XX, UI 
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Tale, ci multe luaturi și daturi le-au tăinuit de 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. treabi nu 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 s'au. dus la Dii şi pănă nu au aflata de 4 bimbaşi ce mi 
i-an dat Măriia Sa Suleman-Paşa de paza Cerneţului, carele s'au poruneit tainu lor să 

şi-l ia de la Cozal oamenii, fân şi lemne cu bani, 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 făn i 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 veiche i 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 na- 

tură, 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 muntele i Baia, cum s'au împăcat 
dumnealui cu dănşi. Dumnealui știe că am auzăt şi eu că ar fi plătit căte zece lei orzul 

şi căte şase lei făina, sute de ocă; fân iarăş s'an văndut în Cerneţ și la Ada-calesi căte 
doi lei şi doi lei şi jumătate caru. Unt şi făina iarăş am văzut vănzănd la Ada-Calesi. 
Şi alte luaturi care în doo rănduri eu am înștiințat dumisale Vel. Vis. ca să arate 
Mării 'Tale, ea, ori să fie luminată porunca Înnilţimii Tale ca tot luatu din judeţ şi datul 

la oricine să treacă socoteala 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 porunea Mării Tale ce să fac, că el îm zice că eu sănt ispravnie, şi eu am lumi- 

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 century. 

3 Encyclopadia Britannica, UI, p. 638.



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 fanariotă, 
na fost decât un jat confus al unor oameni străini, veniţi să se îmbogăţească 
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 spirit a 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 câştige o altă preţuire, sprijinită pe fap- 
tele lui şi pe înţelegerea vremilor!. 

) 

. 
, 

! Ca cât 1 se arată inferior, în altă vreme, Vodă-Carageă, preocupat de singurele sale interese, 
po care le urmăreşte, prin cifro în maro parte neînţelesc, cu toate mijloacele unei întelizențe care bă- 
nuieşto și caută să impiedece întrizilo contra lat! 
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face dascăl pe „Zaharia 'din Iaşi, om cinstit şi între cei învăţaţi prea-învăţat şi foarte bun în- 

tre studioși, care a predat cuvântul lui Dumnezeu drept şi învăţat în Galata Constantinopolei, . 
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6 Iunie, “Bucureşti. Partenie, Patriarhul Alexandriei, pentru ctitoria din Bucureşti a, lui Şer- 
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pre causele zăbovirii scrisului și reaua opinie ce are de Maiota; cu un post-seript despre ale- 
gerea, unui egumen la Muntele Sinai. No. 40, pag. 62. 

10 Mart. Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, cu salutări şi 
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prăvirea, bisericii St. Sava, şi dorinţa lui de a se: face un schimb cu biserica Stelei. No. 47, 
pag. 76. 

23 Septembre. Constantin-Vodă "Brâncoveanu către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 

corespondenţa lor. No. 48, pag. 78.. 

26 Decembre. Antim, Mitropolitul 'Țării-Românești, către Atanasie, Patriarhul ecumenic, des- 
pre 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, cu salulări. No. 
50, pag. 82. 

17 Ianuar, Iaşi. Anastase Condoidi către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre suferin- 
țile sale și schimbarea Domnului. No. 5Ii, pag. 83. 

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. 

Mart. Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul Hrisant, despre greutatea vremilor. 
No. 53, pag. 87. 

4 Mort, Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre zăbava, serisori- 
lor şi calendarele ce i se trimct, precum şi despre șederea, la Afumaţi a lui Constantin Stol- 
nicul. No. 53, pag. 89. 

13 Mart. Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre ce a fă- 
cut pentru egumenul de la Galata. No. 55, pag. 90, L 

mă 

19 Mart. Ştefan Brâncoveanu către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre năcazurile ce 
a avut și despre cântărețul Jorotei, pe care i-l recomandă, No. 56, pag. 91. 

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

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 co- 
respondenţa, 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%. 

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. 

Iulie. Mitropolitul Moldovei, Ghedeon, către Patriarhul Ierusalimului, JIrisant, despre rostu- 
rile egumenilor de la mănăstirile Sfântului Mormânt. No. 61, pag. 99. 

l-iu Septembre. Antim, Mitropolitul muntean, către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre 

reluarea, corespondenţei. No. 65, pag. 100.
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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. 

1713, 

ai 

: 10 Novembre. Constantin Cantacuzino: Stolnicul. către Patriarhul Ie: usalimialui; Hrisant, dez- 
pre prietenii lor turoi şi greci şi nemulţămiri politice secrete: No. 61, pag. 102. 

15 .Novembre. Antim, Mitropolitul : „muntean, 'către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant; des- 
pre 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 Vodă- 
E Brâncoveanu, ca ea, orfana, acum văduva, gonită din metohul, constantinopolitan. al Ierusali- 

„113, 

1713, 

* 1713, 

» 1714, 

Pe la 

« 1115, 

* 1716, 

1716, 

- După 

mului, să fie îngăduită. No, 67, pag. 107. ag 

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

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 tipogra- 
fului Mihail Iştvanovici. No. 10, pag. 112. 

5 Iulie. Nicolae- Vodă, Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre. atitudi- 
nea ambasdorului Franciei în chestiile Sfântului Mormânt. No. 71, pag. 113. 

24 Iulie. Antim, Alitropolitul mtintean;” către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre pier- 

deri ale tipografiei sale şi nişte clopote. No. 72, pag. 115. 

9 August. Antim, Mitropolitul muntean, către Hrisant. Patriarhul, Terusalimului, despre o- 
prirea, răspândirii cărții tipărite de Mitrofan Gregoras şi despre un dar. „de metal pentru li- 

tere, cu ştiri despre preotul Avramie. No. 73, pag. 116. 

12 August. Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Jerusalimului, despre tipărirea, de 

cărţi. No. 74, pag. 117. 

1714. Ştiri (de la Hrisant Notara?) către Nicolae-Vodă Mavrocordat, „despre situaţia din 
Europa în luptă. No. 75, pag. 118. 

26 August. Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre o socoteală 
de tipografie. No. 76, pag. 119. 

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

24 Mart. Antim, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 

pârile la care e supus, dorinţa de a, relua corespondența şi fiinţa la Bucureşti a lui Avramie, 
No. 18, pag. 192. 

23 April. Mitrofan tipogratul către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre afaceri de ti- 

poarafie și cumpărarea unei case. No.19, pag. 193. 

29 Septembre. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, des- 

pre suirca sa în Scaun și nevoia de sprijin. No. 80, pag. 124. 

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

52220. Iorga, „Hurmuzati*, XX. . 1V
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1116-26. Raialele Moldovei se plâng pentru purtările lui Mihai-Vodă. No. 82, pag. 126. 

„1717, l-iu Mart. Bucureşti. Medicul Dimitrie Gheorgulis Notara către Hrisant, Patriarhul Ierusali- 
mului, 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. 

1718, 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, despre. 

egumenul de la. Sfântul Sava şi puterea în genere a egumenilor. No. 85, pag. 130. 

1118, 15 April. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre fo- 
cul de la Ierusalim şi despre lipsa Domnului, așteptând pacea. No. 86, pag. 131. 

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

1718, 27 Decembre. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, 
despre ediţia canoanelor ce pregăteşte cu greu. No. 89, pag. 137. 

1719, 18 Ianuar. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 
deschiderea şcolii cu Gheorghe de Trapezunt, No. 90, pag. 139. 

1719, 12 Mart. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre nu- 
mirea ca Domn și gândurile lui Nicolae Mavrocordat. No. 91, pag. 140. 

1719, pe la 12 Mart. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, des- 
pre 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, des- 
pre chivernisirea ce ar merita-o psaltul Panaiotachi. No. 93, pag. 143. 

«1120, 2 August. Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Patriarhul Ierusalimului “Hrisant, despre 
scrisori primite, polile lui şi greşeli în cartea ce tipăreşte, adăugând o cerere de cerneală nea- 
gră de tipar. No. 94, pag. 143. 

(a723) Iunie. Catalogul cărţilor bibliotecii din mănăstirea Văcăreşti. No. 95, pag. 145. 
1728, 2 anuar. Constantin-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, cu compli- 

mente pentru Anul Nou. No. 96, pag. 156. 

1729, 14 April, Nijni-Novgorod. Maria, soţia lui 'Poma Cantacuzino Spătarul, către Hrisant, Patri- 
arhul Ierusalimului, despre niște daruri, aducerea oaselor „răposatei Spătărese“ şi petrece= 
rea ei de Paşti la Nijni-Novgorod, unde guvernatorul e soţul surorii ei. No. 97, pag. 157. 

1730, 5 Ianuar. Ioan Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, cu felicitări de Anul 
ON Nou. No. 98, pag. 158. 

1737, 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 mănăs- 
tirea, Hangu, Mitropolitul Libiei şi hrisovul domnese pentru școala înaltă din Alexandria. No. 
100, pas. 161. 

După 1743, Matei, Patriarhul Alexandriei, citre Ioan Mavrocordat, Domnul Moldovei, despre sui- 
rea sa în Scaun. No. 101, pag. 162. |
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1145, 80 Novembre. Un Căminar necunoscut către un Mitropolit (supus Scaunului Alexandriei), cu felicitări. No. 102, pag. 163. 

1746, Septembre. Alexandru Suţu, Marele Chartophylax, către Matei, Patriarhul Alexandriei, des- 
pre suirea acestuia, pe Scaunul patriarhal. No. 103, pag. 164. 

1146, Octombre. Conştantin-Vodă Mavrocordat, către Matei, Patriarhul Alexandriei, despre suirea 
acestuia în Scaun şi plecarea într'acolo a Mitropolitului Tripolei. No. 104, pag. 165. 

11746, 23 Novembre. Panaioţ Referendariul către Matei, Patriarhul Alexandriei, cu felicitări pentru 
ridicarea, în Scaun. No. 105, pag. 166. 

1746, 19 Decembre. Constantin Căminarul către Matei, Patriarhul Alexandriei, cerând o intervenire 
pentru un drept-al său pe lângă Mitropolitul muntean. No. 106, pag. 167. 

1147, 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, Patriarhul "Alexandriei, cu felicitări 
pentru. zilele mari ale Bisericii. No. -108, pag. 169. 

1747, 8 Mart. Constantin-Vodă Mavrocordat către Matei, Patriarhul Alexandriei, cu urări de ser- 
bători. No. 109, pag. 170. 

11741, April. Constantin-Vodă Mavrocordat către Matei, Patriarhul Alexandriei, despre apropierea 
serbătorilor. No. 110, pas. 171. 

1754, 9 Decembre. Hatişerit către :Constantin-Vodă, Racoviţă, „pentru suirea, pe tron a Sultanului 
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. 
No. 119, pag. 13. 

C. 1757, 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, despre numirea lui Scar- 
lat- Vodă Ghica şi a Marelui Postelnie Alexandru, 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, Patriarhul Alexandriei, către Scarlat- Vodă Ghica, Domnul Moldovei, des- 
pre numirea acestuia, recomandându-i mănăstirea Hungului și cerând a se continua darul a- 

-nual. No. 118, pag. 118, 

1757, Novembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, ei, către Hatmanul moldovenesc Dumitraşcu, des- 
pre numirea lui Scarlat-Vodă Ghica, a lui Dumitrașcu ca Hatman, a fiului Costachi Cămă- 
raşul și sprijinul cerut pentru Hangu şi pentru darul anual. No. 119, pag. 180. 

1757, Novembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Postelnie Alexandru, despre aceiaşi 
nuntă a fiului și despre ocrotirea Hangului și mila anuală. No. 120, pag. 181.. 

11757, Novembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Iacovachi Rizo, capuchehaiua Moldovei, des- 
pre numirea ca Domn moldovean a lui Scarlat Ghica. No. 121, pag. 182.
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-1157, : 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, 

beizadea Alexandru, şi pentru :.„nora. cocoanei Smărăndiţei““, “pentru. Căminăreasa Ruxanda. 

N o. 193,.pag. 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. 

"No, 124, pag. 185. N 

C. 57, Un prelat din Alexandria către un Domn moldovean, despre sărăcirea, Scaunului patriarhal 

“şi nevoia de a, se trimite darul anual, de a a se. „scuti mănăstirile şi de a 'se ocroti mănăstirea, 

Hangul. No. 125. pag. 187. - - -- 

C. 1157, Un cleric de supt Patriarhatul, Alexandriei. către. un . Domn. zoniâa, „despre veniturile lui, 

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. 

1759, 6 “Maiu, Alexandria. Matei, fost Patriarh al Alexandriei, către Ierotei, egumenul de Hangu, 

despre pagubele aduse de înaintaşul lui, Atanasie. No. 129, pag. 190. 

1759, 13 Maiu, Alexandria. Matei, Patriarh al Alexandriei,” către Spătarul ' Iordachi, despre mo: 

şiile Hangului şi ajutorul domnesc al Scaunului său. No. 130, pag. 191. 

1 63, 23 "Maiu. Constantin-Vodă Racoviţă către Matei, Patriarhul - Alexandriei, despre venirea, sa 

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

1763, 7 Iulie. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Constantin-Vodă Racoviţă, . despre suirea, pe _ 

tronul moldovenesc a, acestuia. No. 132. pag. 194. 

(1763, Decembre]. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Doamna Ruxanda și Doamna Ecaterina, cu 

felicitări de serbători. No. 133, pag. 194. 

[1763, Decembre]. Matei, Patriarhul Alexandriei, către. Postelnicul "Toma, despre apropiatele serbă- 

tori. No. 134, pag. 195. | 

* 

(1764, Ianuar]. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Căminarul Panaiodor, dospre boala lui, mu- 

carerul Domnului şi felicitări. No. 135, pag. 19%.. 

1165, 4 August. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Grigore Alexandru Ghica, Domnul Moldo- 

vei, despre trimeterea, în Moldova, a călugărului Hrisant. No. 136, pag. 197. 

1765, 5 Septembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Retor constantinopolitan Spandoni, 

despre trimeterea, arhimandritului Meletie în Moldova şi în “Țara- Românească, unde Scaunul 

său are Zlătari şi Şegareea. No. 137, pag. 198. 

1765, 5 Septembre. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Mitropolitul muntean Grigorie,. despre tre- 

„cerea, în 'Țara-Românească a arhimandritului Meletie. No. 138, pag. 199. 

G. 117174. Recomandare a unui nou egumen către „Petru (sic) Ipsilanti Voevod“ (retorică). No. 139. 

pag. 200. 
o. 

C. 17174. Un boier grec, „frate“ al Domnului, către Alexandru- Vodă Ipsilanti, despre întărirea lui în 

Domnie. No. 140, pag. 201. 

1774, Un boier muntegn către „Alesandru-V odă Ipsilanti, despre călătoria acestuia. No. 14], pas. 

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 plân- 
i 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 către acelaşi Postelnio: Hurmuzachi, capuchehaic, despre cererile 
de la Poartă şi o măsură ce i se impune cu privire la: „moneda 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 locui- 
torilor 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. „No, 148, 
i pg. 21. 

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

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

1174-82. O capuchehaiă a 'Țării-Românești către Alexandru-Vodă Ipsilanti, despre: întărirea, lui în 
-. Domnie, No. 151, pag. 921. - 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 Carageă, Domn al Țerii-Româneşti, către un frate“ “domnesc (Alexandru 
- - oan Mavrocordat, Domnul Moldovei) şi despre un plan de căsătorie, nereușit. pentru ne- 

potul său. No. 154, pag. 921. - 

1183.” Mihai-Vodă Suţu către Postelnicul Costachi Terachi, despre n numirea sa ca Domn. So, 155, 
0 Dag; "999. a „n 

1783. * Miliai-Vodă Suţu către Postelniecasa Ecaterina Suţu, despre numirea sa ca Domn. No. 156, 
pag. 230. 

1783, * Mihai-Vodă Suţu către Postelnicul “Costachi Terachi, despre, îndeplinirea unei porunci. No. 
157, pag. 230. ; . 

1183. * Mihai: Suţu-Vodă către capuchehaiaua Alexandru: “Callimachi, despre sentimentele ce-i „păs 
"trează: No..158, pag. 230. . A SE ee 

1783-6. * Scrisoare a unui Grec din Constantinopol către Mihai-Vodă Suţu, iris ajitirui de 500 
„2 „de lei ce'i se dă și datoria de recunoștință e ce o are fată de beizadea (Alexandru Callimachi): 

No. 159, pag. 231.. o „e - i . , ar : e Fă Po. “ i 

1186, 25 April..Nicolae Mavrogheni, Domaul: muntean, recunoaște o.datorie de. 67.110. de la giuvaer- 

= giul constantinopolitan Manolachi. No. 160,. pag. 939, ar 

De la, 1786. Epigrame către Nicolae-Vodă Mavrogheni. No. 161, pag. 233.
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De la 1186. Scrisoare a unui nenumit către Nicolae Mavrogheni, despre meritele lui (ret orică), 

lauda insulei de naștere, Paros. No. 162, pag. 233. 

De la 1786 (2). * Fragmente de serisori cu deosebite destinaţii în legătură cu Domniile româneşti. 
No. 163, pag. 234. 

De la 1786, * Felicitare a unui episcop; poate către Alexandru- Vodă Ipsilanti, Domn al Moldovei, pen- 
tru 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 Hat- 
manului, care l-a cercetat. No. 167, pag. 936. 

1787, 27 Februar, Constantinopol. Raport al capuchehaielelor moldovene către Alexandru- Vodă Ip- 
silanti, Domn al Moldovei, despre călătoria lui Ja, Iaşi, plecarea Doamnei, cheltuielile şi pagu- 
bele 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 prie- 
tenii 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, pen- 
tru 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 vân- 
zarea de grâu și orz, legăturile cu Turcii de acolo şi schimbările petrecute. No. 173, pag. 252. 

1187. 28 Decembre. Belgrad. Sandu, al doilea: Portar, către un Căminar, despre zahereaua, cerută 
la Șehelă. No. 174, pag. 955. i 

După 11787. * Instrucţii ale lui Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domn al Moldovei, către capuchebheiaua 
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 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 Reis- 
Efendi, despre cunoscători de ruseşte și leşeşte şi despre cei prinşi la Sinaia. No. 178. pag. 

260.
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„ 1788. Nicolae-Vodă Mavroghen: către ca 

„1188, Raport al agentului Ioan către 

„ 1188. Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, 

. 1788. Cristodulo către capuchehaiaua de Câmpulung, Iancu Mavrogheni, Marele- 

. 1188. Raport al capuchehaielei muntene, Postelnicul Scanavi 
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„1788. Capuchehaiaua munteană, către Nicolae- Vodă M. avrogheni, cerându-şi leafa pe nouă luni. No. 179, pag. 262. , 

puchehaiaua, “Țerii-Româneșşti, despre boala lui Divan- Efendi. No. 180, pag. 262. 

Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre grija de zaherea a 'Tur- cilor. No. 181, pag. 264. 

despre noile cereri de zaherea şi greu- 
cheltuielile cu drumul și cu caii, numi- 

tăţile ce întâmpină ţara şi despre socotelile cu 'Tureii, 
greutăţile cu. carăle mocăneşti şi &urgiuvăneşti. No. 182, pag. 265. 

rile de Paşi, 

Cămăraş, despre 
suferinţile locuitorilor prădaţi şi ucişi, vânzându-li-se tot ce au de către Turcii cari nu-şi 
primesc -lefile. No. 183, pag. 267. | 

1788. Socoteală de leafă pentru oştenii turci din “Țara Românească. No. 181, pag. 268. = 

„ 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 Fa- 
narioţilor 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, despre un  hatișerif 
pentru oaste și robi fugiţi în Oltenia, de la “Turci. No. 187, pag. 972. 

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 greu- 
tăţile cu dregătorii turci de la oaste, cari pornesc cercețări ncîngăduite, despre nevoile uni- 
tăților turcești supuse Domnului şi exerciţiile de războiu ce face. No. 189, pag. 9173. 

1188. Raport al unui ispravnie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia de a se face cerce- 
tarea, 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, unit cu Fanarioţii și local- 
nicii fără frică de Dumnezeu. No. 192, pag. 977. 

+ 1788. Un arhiereu, probabil Patriarhul de Ierusalim, către un boier trecut în Moldova. despre 
nişte orz ce doreşte să i se trimeată de acolo. No. 193, pag. 278. a 

, 1788. Tufeceibaşa Husein-Aga către Nicolae Vodă Mavrogheni. despre mănăstirea, pe care o pă- 
zeşte (Cozia). No. 194, pag. 279. 

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

. , Ă ; , , . . 1788. Capuchehaiaua 'Țării-Românești către Nicolae- Vodă Mavrogheni. despre afaceri de bani şi 
mișcări militare ale Turcilor. No. 196, paz. 280. ! | 

„1188, 8 Ianuur. Sandu Postelnicul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre boala grea a Cămăraşu- 
lui. No. 197. pag. 282.
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11788, 

1788, 

1788, 

1788, 
„Caimacam. No. 201, pag. 285. 

1788, 

1788, 

1188, 

1788, 

1788, 
4 

10. Ianuar. Nicolae; Della Gramatica, Mare -Pitar, Gheorghe Jianu; Medelnicer, şi :Dimitrie,: Pi- 

tar, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre pregătiri ale Imperialilor îi Banat, Sirmiu şi Ar- 

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

11 Tanuar.. 'Peodor întâiul Postelnie către Nicolze- Vodă “Mavrogheni, “despre d d'numire: la Dolj, 

socoteli de judeţ, legături cu Vidinul şi căpitănia de Calafat. No." 199, pag. 283. 

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, i). ata 

12 anuar, 'Deodor, întâiul icatlie. către un Căminar, despre greutăţile lui'iân calitate de 

+ 

15 Ianuar. Ştefan Nazirul către Nicolae-Vodă tevrogheni, despre-s știrile 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. | 

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. 

16 Tanar, Medelnicerul Gheorghe Jianu şi Pitarul Dimitrie către Nicolae-Vodă AMavrogheni, 

despre niște 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, 

1788, 

1788, 

1788, 

1788, 

1788, 

188, 

ide, | 

10%, 

1788,-1 

1188, 

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

“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. - 

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

5 - Februiar, “Alexandru. Ipsilanti către Nicolae- Vodă Mavrogheni, cu trimiterea unei cereri. 

No. 211 pag. 298. pi: ar 

Nicolae della Gramatica, fost Serdar, către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre paza hotarului 

și hoţi: No. 25, pag. 299... ! ae i Se 

10 Februar. Nicolae della Gramatica, fost Serdar, “către Nicolae: Vodă . Mavrogheni,. despre 

ținerea Turtilor. No. 213, pag. 300. a | 

21 Februar. Costachi Păharnicul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, „despre lupta „Gu e înc 

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

23 Februar, Piteşti, Gienaiaua Sali către Nicolae: Voda Mayrogheni, despre prădă ăciuni i tur- 

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

28 Februar, Piteşti, Chchaiaua Sari către Nicolae-Vodă” Mavrogheni, despre, cele ridicate la 

mănăstirea Argeșului și încă una, şi despre soldaţii ce-i trebuie. No. 216, pag. '303.” | 

1-iu Mart... Chehaia Sali către Nicolae-Vodă : Mavrogheni,. “despre nevoia - de: piovisii şi de pe- 

deştri, căci călării fug. No. 211, pag. 301. ea 

2 Mart. Raport! de capuchehaie către - Nicolae-Vodă - Mavrogheni, „despre biruinţa lui de: la 

Câmpulung și furnituri. No. 218, pag. 305. DS RI tan
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1788, 2  Mart. Cheheiaua Sali către Nicolae- Vodă, Mayrogheni, dosare o ospediție ICoineni aju- tdaie 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. i, , 

1788, 4 Mart. Piteşti. Chehaiaua Sali către Nicolae-Vodă, Mavrogheni, „despre neregula în plata 
Ă “oştii, No. 221, pag. 309. a a PR 

«1188, 4 Mart. Piteşti. Chehaiaua, Sali către Nicolae-Vodă Maozhen, despre lefile şi aprovisiona- 
rea, oștirii. No. 992, pag. 310. . A 

+1788,.8 Mart. Ahmed-Aga, basrbulucbașă, către A Nicolae: Vodă Mavrogheni, despre ostașii cari au 
“fugit: No. 233, pag. 310. , SN | 

1788, 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 Mavrogheni, despre «cele de nevoie la oaste. No. 295, pag. 311. Dr 
1788, 15 Mart. Sterie Portarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre corăbii, sosirea lui Ismail- 

"Pașa şi nişte desertori. No. 226, pam. 313. , 

4 11788, 15 Mart. Catastih de ostaşi ce sânt în județele Merit, Române, cu leafa lor. Nd. 227, 
pag. 314. | , aie 

1788,. 27 Mart. Gheorghe întâiu Spătar şi Nicolae fost Agă către Nicolae Voa Mavrogheni, despre 
fuga unui bulucbaşă. No. 228, pag.. 340. . i a au 

_ 1188, 2 April, Gheorghe Aga, încă unul.și Joan, Medelnicerul către Nicolae-Vodă Mavrogheni,-des- 
i „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 provi- 
Ă siile. No. 231, pag. 343, , EI 

1788, 2 April. Sterie Portarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre scootali de bani. pentru ar 
„mată Şi mulţămirea locuitorilor. No. 232, pag. 344. - | 

1788, :4 April. Gheorghe întâiul Spătar către. Nicolae-Vodăi Mavrogheni, desnre ce sa găsit în mă- 
năstirea Cozia şi o biruinţă turcească în Bosnia. No. 233, pag. 315. 

1788, 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. 

a 3294, pag, 3846... . - a : 

1788, 6 April. Nicolae fost Agă către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 'abusuri turocsti şi ari ce 
„are de locuitori. No. 235, pag. 317. cai 

1188, 1 April. Gheorghe întâiul Spătar către Nicolse-Vodă, Xtavrogheni, „despre niste ostași, No. 
"936; pag, 848. - ae 

11788, 8 April. Gheorghe înțâiul Spătar către Nicolae-Vodă „Mavrogheni, despre. confiscarea averi- 
„lor unor fugari şi săftienele lui Jianu, No. 237, pag. 349. 

. 

1788,. Il „April. Gheorghe întâiul Spătar către „Nicolae- Vodă Mavroheni, „despre tati „Iefiler, 

1188, 

52220. 

“ mes şi atacul ce iar vrea să deie. No. 239, pag. 351. 

provisii 'și lupte. No. 238, pag. 350. 

11 April. Chehaia Sali către Nicolae-Vodă “Mavrogheni, despre cattanul de cacom ce, i-a tri- 

. _ .. a. 

— Iorga, „Hurmuzaki“, XX, v
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1188, 

1788, 

1788, 

1788, 

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

April 12. Şătrarul Anastase Kalavrias către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nişte fugari 
"turci. No. 241, pag. 353. 

„ 15 April. Nicoli Calafatul şi Şătrarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre nevoia de a se 
trimete calafaţi la, corăbii şi despre fugari turci. No. 242, pag. 353.. 

23 April. Hristodul, al doilea Postelnic, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutăţile cu 
ostaşii turei. No. 243, pag. 354. 

24 April. Gheorghe I... către Nicolae-Vodă Mavrogheni despre socotelile. Oenelor Mari date 
omului lui Dimitrachi Turnavitul. No. 244, pag. 355. 

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 Du- 
năre, No. 246, pag. 357. 

22 Maiu. Gheorghe - Postelnicul şi Dimitrie Pitarul către Nicolae-Vodă, Mavzogheni, despre 
ivirea, unor cete da hoţi. No. 247, pag. 258. 

22 Maiu. Gheorghe Postelnicul şi Dimitrie Pitarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 
lefile Turcilor. No. 248, pag. 359. 

95 Maiu, Todor Comisul şi Ioan 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 infor- 

mator secret al lui Vodă care să fie cercetat de Comis, căci nu ştie decât româneşte. A No. 251, 
pag. 363. | | 

29 Maiu. Nicolae Ibrictarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre "nevoia de e a fi ajutat ca 

să treacă de la Văleni la Vamă. No. 252, pag. 363. 

prin Maiu. Nicolae-Vodă Mavrogheni, către capuchehaieua munteanăi, despre răsplata ce me- 
„ rită Osman-Paşa şi despro ostașii ni cari luptă pe la Focşani, și vietoria” de la, Șanț, No. 253, 

1188, 

= 1188, 

1788, 

1788, 

1788, 

pag. 364. 

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

29 Maiu. Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, . despre mişcările 'Turcilor şi 
lefile lor. No. 255, pag. 366. 

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. 

8 Iunie. Bimbașa Ismail-aga Belinașoglu către Nicolae-Vodă .Mavrogheni, despre oaste și 
provisii. No. 257, pan. 368. 

9 Iunie. Ioan vătaful, ispravnic, către Nicolae-Vodă. Mav "rogheni, despre convorbirea lui cu 
Selim-Paşa. No. 358, pag. 369. 

9 Iunie. Ioan vătaful, ispravnie, către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre convorbirea cu Paşa 
Ali. No. 259, pag. 3170.
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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, despre sosirea la Dunăre. a lui Manole-Vodă. No. 261, pag. 373. 
1788, 12 Iunie. Bimbaşa Ismail-aga Belinașo glu către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre o comandă 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 către C lucerul Constantin * Baratov, despre lipsa de orz pentru tainuri. No, 264, pag. 375. ” 
1188, 19 Iunie. Nichita Ibrictarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre o ciocnire cu Turci pră- dalnici. No. 265, pag. 376. ” 

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,. 
despre prădăciunile 'Turcilor so- 

26 Iunie. Nichita Ibrictarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni; 
siţi 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 Mavrogheni, despre banii pentru provizii No. 269, pag. 379. i 

1188, 28 Iunie. Iordachi Armaşul şi Alexe Armaşul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre sosi- rea, 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. 
1788, 19 Iulie. Ismail-aga Belinaşoglu,. bimbașă, către Nicolae -Vodă Mavrogheni, pentru: prelinsă zahereă, stricată. No. 2172, pag. 383. 

1188, 6 Iulie. Nichita Ibrictarul către Clucerul Const antin Baratov, despre plecarea şefilor turei la războiu. No. 273, pag.381. 

[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 Mavrogheni, despre sosirea la 
Siştov a lui Selim-Paşa. No. 276, pag. 386. 

1788, 19 Iulie. Ismail-aga, bimbașa, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre oprirea vânzării zahere- 
lei la serhaturi. No. 277, pag. 381. -. 

1788, 19 Iulie. Ismail-aga Belinașoglu, bimbaşă, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre sosirea unui 
grup de ostași din Giurgiu, cari car să se bată. No. 218, pag. 388. 

1788, 28 Iulie. Turnagi-Ismail-aga către Nicolac-Vodă Mavrogheni. despre sosirea unui capugibașă 
pentru paza lui şi alte mişcări militare, No. 279, pag. 389. 

1188, 29 Iulie. Ismail-aga Belinașoglu, bimbaşă, către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre sosirea şi 
trimeterea unor Turci. No. 280, pag. 389. N
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1788, 16 August.: Adeverinţa::mai- multor boieri către Nicolae- Vodă» Mav irogheni. i despre afacerea de 

„ti: „moșie â unui. Robescu::Noi:281, pag..390.': e, pm ad 

1788, 10 Septembre. Mihail Armaşul către „Marele Grămătie Nicolachi, despre nevoia, de cherestea. 

11 + “No. 282, pag. 391. 1-0 i i a - i 

1788, 16 Septembre. Alexandru Dudescu Pilar către Niicolae- Vodă “Mavrogheni, despre tainurile 

e sui pentru. Turci. „No. 283, pag. 392, ” e i zi LI z gi , 

1188, 28 Septâmbre. Aloxasidru Stolnicul către “Nicolae- Vodă: “Mavrogheai, despre prădăciunile ce 

„ua: -'se:fae la Nicopol de când cu vestea mutării Pâşei, rugându-se a fi. lăsat să se întoarcă Io. Cra- 

iova. No. 281, pag. 394. e că 

1188, 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. 

„285, pag. 395. a pe, _ 

1788,  Septembre. Socoteala sumelor restituite sătenilor din Râmnicul- Sărat, No. 286, pag. 896. 
pir 

1188,- 21 Octombre. Constantin Baratoy Serdarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni; despre petrecerea, 

-* 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 Mavrogheni,, despre boala -lui 

Hagi-Ali-Paşa. No. 288, pag. 398. [ Pi 

1788; 8 Novembre. . Foti Clucerul. către „Niicolao- Vodă Mavrogheni, despre « cereri de provisii “din 'par- 

tea 'Turcilor. No. 289, pag. 39... E Ra ae 

1788, 20:Novembie. Costachi Postelnicul către Nicolae: Vodă” Mavrogheni,: despre plăţile 1 Tureilor Şi 

starea de lucruri la Vălenii-de-Munte şi la Urziceni. No. 290, pag. 400. A 

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 Vaă Mevrozheni, despre greutăţile la 

"“zahereă, ale Doljului,, peajutat de Romanați. No. 292, „403. 

1788, 29 Decembre. Ecaterina, botezată. de Nicolae: Vodă Mavroghei, despre nevoia. ei de ajutor. 

No. 293, pag. 104. ” o oaie 

1788-9,. Ianuar, (v.:nr. CXCIX). Raport de capuchehaie probabil către un boier,: despre ce.a avut 

cu Pașa dela Vidin, privitor la purtările mubafizului de Adi: -cală, la, un 'Tuyorprădat, la un 

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

cese. No. 295, pag. 408. E a 

C. 1 88-9. Raport de capuchehaie către. Nicolae-Vodă Aayrogheni, despre isprăvile d de războiu ale a- 

i cestuia, ce a vorbit cu Turcii despre nevoile .lui şi surgunirea boicrilor Brâncoveanu. „şi Fălco- 

ianu, precur şi harta ce a trimes, No. 296, pag. 409. — 

“e 
pm 

1789, “Nicolae- Vodă Mavrogheni către capuchihaielele ezi- Românesti, despre cele treizeci de pungi 

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

î- ni % li se doreşte biruință. No. "291, ag. Al. îi . E ei 
er mpa - 

1789, Fragment de scrisoare a lui Nicolae-Vodă, Mavrogheni. către unul din capuchehaiele' erii-Ro- 

22  mâneşti; despre provisii şi nişte socoteli de bâni „pentru. oastea turcească. „No. 29%, pag: 412, 

1789.. Un dregător. către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre , cererile, lui 'Dopci-başa, pentru tunuri. şi 

““Drovisiile de la "Râmnicul-Sărat. No. 299, pâg. 418. 7
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„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 raport 'de capuchehaie către Nicola- Vodă 'Mavrogheni, despre aceleaşi lucruri 
„Și despre dorinţa Domnului de a conduca oştile turceşti i în Moldovă, mulțămirea 'Turcilor cu cl, 

„greutăţile, Paşei din, Moldova în. ce priveşte aprovisionarea, nchotărirea „Paşei „Abdi. dacă să 
icargă îri “Țara- Românească. No. 301, pag. 415. | 

a. pi 

1789. Scrisoare de capuchehaie, despre purtarea lui Serascher Paşa şi numirea “scriitorului întro 
dregătorie. No. „302, pag. Al. 

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, Postelnicu] Scanâvi, către “Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 
- întrebările 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. 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. 

1789. Capuchehaiaua, muntcană către Nicolas-Vodă Mavrogheni, despro nişte blăni de samur pen- 
„tru dregătorii haznelei turceşti. No. 307, pag. 430. 

1189, 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, 12 Februar. Un Grigore către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre Arnăuţii ce-i trimete, mănăs- 
tirea din Moldova ce se va, cuceri şi o; „schimbare“ de la oastea, turcească. No. 31], pag. 431. 

1789, 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 Mavrogheni, cu felicitări de Paști. No. 313, 
pag. 435, e 

1789, 25 Mart. Ruxandra Suţu către Nicolae-Vodă, Mavrogheni, cu felicitări de Paști și din partea 
copiilor. No. 314, pag. 436. 

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. 

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

89, 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. 

3
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1789, 

1789, 

1789, 

1789, 

0 

1189, 

1189, 

1189, 

1789, 

1789, 

„1189, 1 

1189, 

1189, 

1789, 

1789, 

1789, 

E 3 

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

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

10 Maiu. Ua Păharnie către Nicolae-Vodă Mayrogheni, despre aplecarea sa, spre servicii cre- 
dincioase, No. 320, pag. 443. 

22 Iunie, Saim-Husein- Derviş-aga, către Nicolac- Vodă Mavrogheni, despre îndemnarea, trupe- 
lor turceşti de la Cerneţi să între în Ardeal, în timp ce Domnul trece spre Braşov cu 20,000. 

No. 321, pag. 444. 

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

pag. 444, 

26 Iunie. Scarlat Vistierul şi Dumitrachi Ț urnavitul către Nicolae-Vodă “Mavrogheni, despre 

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

l-iu Iulie, Scazlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre cartușe și şoimi. No. 321, 

pag. 445... 

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

l-iu Iulie. Scarlat Vistierul către Nicolae- Vodă Movrogheni, despre e caii ceruţi la tunuri. No. 
326, pag. 446. 

l-iu Iulie. Scarlat Vistierul către Nicolae- Vodă Mavrogheni. despre grâul ce i se cere la Fce- 

şani şi, care s'ar putea, lua de la Dumitrachi TPurnavitul. No. 327, pag. 447. 

l-iu Iulie, Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutatea găsirii de pro- 

visii, ce se poate aştepta, de Ja, noua recoltă şi lipsa de bani. No. 328, pag. 447, 

l-iu Talie. Nicolae- Vodă Mavrogheni către Marele- Vistier, despre bnaii ce vor plăti provi- 
siile lagărului. No. 329, pag. 449. 

1 Iulie. Dumitrachi Turnavitul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre provisi;, cartușe şi 

oastea, ce o chiamă Domnul, precum şi despre Turcii ce pradă la, Călăraşi. No. 330, pag. 450. 

12 Iulie. Banul Scanavi: către Marele Postelnie Ioan Pantazoglu, despre greutățile „cu tainu- 

rile turceşti la Sinaia. No. 331, pag. 451. 

30 Iulie. Capugilăr-Chehaiasi - Selim-aga şi Chiurd-Ibrahim, „serascherul Vălenilor“, către Ni- 
colae-Vodă Mavrogheni, despre plecarea lor la, Ploeşti şi venirea fără voie de la Văleni a unui 

Tbrahim-aga. No. 332, pag. 452. 

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

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, despre împlinirea locuitorilor şi catanele ce au 

pătruns. No. 335, pag. 457. 

„16 Octombre. Smaranda Hangeri către Nicolae-Vodă Mavrogheni, rugând a i se trimete fiul, 

Nicolachi. No. 336, pag. 458. 

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 Mavrogheni, despre abusurile Turcilor de la 

Zimnicea. No. 338, pag.. 460.
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1189, Capuchehaiaua -“Țerii-Româneşti către Nicolae Rh -Vodă Mavrogheni, despre numirea lui şi în Mol- 2 dova şi supunerea. țerii. No, 339, pag. 461. ” | 
1189, Raport despre schimbarea. şi exilarea Patriarhului Procopie, înlocuit cu Mitropolitul- de AMa- roneia, totul cu conlucrarea, arhiereilor şi al  archonților suţeşti şi ipsilanteşti. No. 340, pag. 462. 

1190, Unul din boierii munteni exilați către Nicolae-Vodă Mavrogheni, ca să-şi poată schimba la Ar =. Vanitochorion locul de reședință, care e nesuferit. 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: „co- coana Ana“), despre nişte afaceri ale episcopilor de Heracleia ' şi Samocov, cu pomenirea 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. Act din Săcişte, cu privire la o vânzare de casă între Români ca Ianoviă (Zenobia) şi Triandafil Coci, Ioan 'Țurlea, 'Taţu al lui popa Agură, Miţu Bleţo. No. 345, pag. 467. 
1794, 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 
1797, 16 Februar, Alexandru Manu (?) către Alexandru- Vodă Ipsilanti, Domnul “Țerii-Româneşti, 

cu felicitări. No. 347, pag. 469. . 

1797, 16 Februar. Alexandru Manu (?) către Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domnul “Țerii-Româneșşti, 
despre cheltuieli cu fortificațiile Chiliei şi deosebite legături cu 'Purcii. No. 348, pag. 4170. 

1197, 18 Februar. Doamna Smaranda, către fiul ei, Alexandru Ipsilanti, Domnul 'Țerii-Românești, cu urări. No. 349, pag. 474. | 

1197, 18 Februar. Doamna Smaranda către nora ci. Doamna lui Alexandru Ipsilanti, Domnul Ţerji- 
Româneşti, cu urări. No. 350, pag. 414. 

1197, 18 Februar. Constantin Ipsilanti către tatăl său, Alexandru-Vodă al Ţerii- Românești, despre 
știri din Europa, apuseană şi afaceri curente ale Domniei, No. 351, pag. 415. | 

1197, 11 April. Safta Ipsilanti către tatăl ei, Alexandru- Vodă al Țerii- Româneşti, despre starea fa- 
miliei. No. 352, pag. 416. 

1197, 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. 

1799 (7). Același către un corespondent din ţară, despre afaceri. No. 354, pag. 480. 

1199. Contract pentru lucrările la palatul -din Curi-Ceșme al lui Constantin- Vodă Ipsilanti. No. 
355, pag. 481. 

199. Serisoare a unui Constantinopolitan către un chir Manolachi, pentru afacerea unui Mastroma- 
> noli Tziotul și unui Andrei Pelaphantes, care a plecat în Crimeia: beizadeaua dragomanul, 

foarte ocupat, n'a dus afacerea la capăt, — cu pomenirea „răposatului Hanoeri“. No. 356, 
pag. 183. 

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 Crăciunu- 
lui 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 că-i află 
sănătatea de la frate, tot Postelnie. No. 359, pag. 484.



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

1799. Corespondentul. lui Grigore Kalliarehi din: “Constaiitinopol către "un. boier din Molăova, despre 
"> greutăţile cu moşia, lui, din partea vătafului şi ţeranilor, cerând să se ajute, şi în folosul mamei 

sale, cu Hatmanul şi Vistierul, pomenind şi pe Postelnicul Gheorghe Suţu şi pe Dumitrachi 

Hangeri; ar putea, să odeie cu arendă la negustori din Galaţi: No. 361, pag. 485... 

1799. * Scrisoare a aceluiași către fratele “Marelui” Vistier al Moldovei, cu privire la noua Domnie, 

*: . care şi pe el l-a miluit. No..362, pag.-4187. " -- 

1799. :* Invoială 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 Fanariotă: din: “ Constantinopol către fratele din “Moldova, despre năcazuri casnice, la care 
"1 se-adaugă răutatea ginerului, Spătarul. No. 366, pag. 488. 

1799. * Felicitări ale unui Fanariot necunoscut către nou-numitul: ati, ecumenic. No. 367, 

pag. 489. 

1799. * Corespondentul 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. Cantacu- 

zino 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 vre- 

mea lui Grigore- Vodă Callimachi. No. 369, pag. 490, 

1799. Cerere a unei femei către Constantin-Vodă Ipsilanti, ca să dea surorii ei zestre. No. 370, 

pag. 492. 

1199. Aceiaşi către Doamna Safta, Ipsilanti, a Moldovei, cerând: ajutor. pentru soră: No. 371, 

pag. 493. 

1799. * Cerere de 'ajutor către Constantin-Vodă Ipsilanti, Dozanul Moldovei. No. 3172, pag. 494. 

1199. * Cerere de ajutor către un boier moldovean. No. 373, pag. 491. 

1799. * O soră către o altă soră, poate Doamna 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 anonimă, despre frumuseța, primă verii la Roman. No. 376, pag. 490. 

1799. Scrisoare de laudă către Constantin Ipsilanti, Domnul Moldovei. No. 371, pag. 491. 

1799. Acelaşi către: același, despre „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). 

No. 379, pag. 198. | | - De | . 

C. 1799. * 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 și că va-veni să-l întâmpine. No. 880, 

pag. 498.. . 

C. 1799. * Felicitare 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 Grigore Kalliarchi, despre nişte afaceri 
de moşie şi de bani în Moldova. No. 382 „ pag. 199. 

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 Constan- 
tinopol, precum și şederea sa la Terapia. No. 383, pag. 501. 

C. 1799. * Același către Mitropolitul Ralliarchi, pentru afaceri cu un Nicolae Gavalachi, cerând 
„smochine, miglale şi mastic, şi despre buna, păstorie a lui, cu pomenirea părintelui acestui cle- 
„rie. No. 381, pag. 502. 

C. 1799. * Acelaşi probabil către Hatmanul Ghica, pentru rosturile sale de moşie. No. 385, pag. 502. 

C. 1799, * Același către Nicolae Gavalachi, pentru moartea unui tânăr, trimeterea unci oglinzi şi afa- 
ceri 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 a Spătăresei Smaranda Costandachi, pomenind şi 

“pe Vomicul Conachi, prietenul său, şi un Şerban. No. 387, pag. 503. 

C. 1799. * Acelaşi către Hatmanul Săndulachi Sturdza, cu urări și pentru soţia lui Domnița, cu pome- 
nirea 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 în- 
grijească 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 Manu, scusându-se că, fiind 
bolnav din causa vremii reci, nu poate îndeplini o poruncă a Domnului, şi pentru niște meşteri, 

cari vor trebui să lucreze la Curte. No. 390, pag. 505. 

1199. 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 pier- 
derea 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 Suţu către Ioan Callimachi, dragomanul Porții, cu felicitări de 
Paşti. No. 394, pag. Dl. 

Pe ia 1810. Scrisoare privată a unui boier muntean, arătând cum se judecă procesele supt Vodă-Cara- 
gea, cu aşezarea de legi nouă, pentru 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, in- 
trigile 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 za- 
herelei. No. 401, pag. 592. 

1813, 13 Februar, Scarlat- Vodă Callimachi, Domnul Moldovei, către Ioan Gheorghe Carageă, al 
: “Perii- Românești, recomandând pe Căminarul Alexandru Vlasto şi felicitându-se pentru pace. 

No. 405, pag. 524. ” 

1813, 29 Februar. Sinetul lui Mihail Suţu pentru ce a primit de la Stolnicul Nenciuleseu, cu 0 soco- 
teală. No. 403, pag. 535. ” 

1813, 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, despre o scrisoare „către Domn cu 
privire la lucrurile de peste Dunăre. No. 405, pag. 526. 

Pe la, 1813, 29 Iulie. Domnița Rali Carageă şi fratele Alexandru către un cleric, despre un călugăr 
de la Veria. No. 106, pag. 526. 

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, pomenindu-se 
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 A- 
Săi în sarcinile Domniei. No. 411, pag. 530. 

1816, 15 April. Dimitrie Postelnicul către alţ boier, pentru o poliţă, în legătură cu Postelnicul Şte- 
fanachi şi cu bină-emini din Măcin. No, 412, pag. 537. 

1816, 14 Maiu. Ioan Skordili către un boier al luiIoan-Vodă Carageă, 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 Callimachi către fratele său, Ioan Callimachi, despre nişte poliţi. No. 
414, pag, 541. 

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 Vornicului Nenciuleseu o datorie. No. 416,. 
pag. 542, 

1818, 21 August. Dragomanul Mihalachi Suţu către un ministru ture, recomandând pe Mitropolitul 
de Larisa, Teodosie. No. 417, pag. 513, 

1818, 25 Novembre. 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 Dom- 
nului, 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



Călugării de la Muntele Sinai către Ruxanda, Doamna Moldovei, mulţă- 
mindu-i pentru ajutorul ce au de la ea şi de la familia ci. ” 
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32220. Iorga, „Hurmuzaki*, XX, 

  

“” Prea-evlavioasă şi prea- luminată 
doamnă și stăpână a, noastră, prea-înăl- 
țată şi prea-nobilă şi Doamnă a toată 
Moldovlahia, doamnă Ruxandră, toţi cei ce 
se întâmplă a, fi călugări ai dumnezeieştii 
şi sfintai mănăstiri a, preasfintei Născă- 
toare de Dumnezeu ce se zice lavra celui 
sfânt părintele nostru Sava cel sfințit şi 
învăţător din pustiul ce zace lângă sfânta 
cetate Ierusalim, categumenul şi ieromo- 

nahii şi bătrânii şi ceilalţi în Ilristos 
fraţi, îţi aducem rugăciune şi binecuvân- 

tare 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 doamnă a 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 
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Muntele 

Sinai, 

ec. 1500.



>
 

Egipt, 

e. 1590. 
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(Facsimile în Beza, Urme românești la Muntele Sinai, ete., în revista Boabe de grâu, III, p. 464.) 

II. 

“; 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. 

[MEAETIOS TUL AS] NETEY BOI BOAA. 

"Rvrbousy Toîs - păumatot mod ebosâsorărov co» Kpărovs, 52 ozpsztozars Ilsrps 

weozoic cost pzvOpoziac, vai jv Smstyo mb văvlpozov Gat mais zijs pis ppovriai, zohhais 
dăoaie, tos stins, vai 0wys/sat, zentabudobusvos, vai Medsziov ' Gus ppozitezs. "Eu pâv oby 
zi, zaoztas mis pavOpozias -7ăpty zpodoudzepov os bus ărizsarat Giuatov 17, Xă piu 

paza ÎjA0VS! apă 705 pXAapuozâizob sondrov uot mai zapis, Tod "Adstavpsias Sv)5torpov, 
pipvbovea uăy adry uâovza 6509 obzo zi Koyozzyzvobzohty: parau (nEzhsuzat Tăp 
adr ob zopby ozăvâzhoy, ai 8ij a 0ov5/st ăv 13 si pi fuste yssuazsormutsv), îs GE 
=pouivay &y _Rovozavstuaoz d) st Biazshsbovez, ondficovzas 25705 mi 0sia wi. Toia 05 
zd -/mtos vast Ea zepspunobăy mtv Tis 6305 stoyst. "Agraaiusa 23 moză cob să 4păzos, ây 

s)â04i6%] Oais, £ fovhonsvos Ti 4% phpousvots od â6ins, 05 Jpruăzoy, dă Tis wsra36- 2 

sswz 705 Ebayyzioo zob Nphor05. "Erpwsw ză sdasfsazaziv ov Îpăzos. 

Mshăztos, Eh8p Oscb Ilizas ai Ilacptăp/ns Tis usyăhms z6hsws "Ahsiavâpsias 
mai zpizis Tis Otzovutyne, 6 705 otzovusv46d Opâvov zozosnonzis (sic).



ML îi 
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i Prea-evlavioase, prea-vestite, prea: 
fericite, prea-mărite, purtătorule de bi- 
ruinţă, prea-puternice Domn a toată Un- 
grovlahia, cel cu foarte multe daruri hă- 
răzite şi de Dumnezeu păzite, care să 
trăieşti întru mulți ani, — asupra Înăl- 
țimii Tale prea-măreţe se coboară daruri 
mmântuitoare de la Dumnezeu —, vrednice 

doamne Io Mihnea Voevod şi Domn, sme- 
riţii robi ai puternicii şi sfintei Tale Îm- 
părăţii, 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 Mân- 
tuitorului 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 nepri- 
hănită și prea-curată stăpână, să păzească 
şi să îndrepte şi să păstreze şi să oero- 
tească şi să mărească puterea sfintei și 
celei întru mulţi ani Împărăţii: a Tale, şi 
să fii totdeauna în sănătate sufletească şi 

trupească, în mâutuire şi bună stare şi bi- 
ruină asupra duşmanilor şi în paşnică stare, 
împreună cu prea-fericita și Doamna stă- 
până a noastră, a Ta după timp prea- 
dulce _maică, Împărăteasă  prea-pioasă 
şi de Ilristos iubitoare şi împodobită cu 

toate bunele şi dumnezeieștile hariri, ci 
amândoi, împreună cu cei de bun neam boieri 

şi întâiu sfetnici şi cu toţi căi aflători în 
sfânta şi de Dumnezeu păzita Curte a Ta 
şi cu toată izbânditoarea oaste ă sfintei 

Tale împărăţii. Deci el, Domnul Dumnezeu, 
a toate făcătorul, să Te învrednicească, sfinte 
stăpâne, de acea fericită şi veşnică mulţă- 
mire şi [să te facă] fiu şi moştenitor alce- 
reştii 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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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- 
ceput a creşte mănăstirea noastră, de la 
a lor milă şi bunăcuvântare de bună voie, 
an, de an; şi acel fericit Domn loan 

Neagu ni-a ridicat turn sus pe stâncă, şi 
scară 2 împodăBito, şi a/crescut și legă- 
turile, 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. 

Și am trăit până acuma în pace, pentru 

că 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 Dra- 
cului, care urăște cele bune, s'a îndemnat un 
om nenorocit, anume fiul lui Petru, din acel 
sat, şi le-a adus la, cunoştinţa hoţilor aga- 

reni, 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-ereş- 

tinule, prea-iubitorule de săraci, hrănito- 
rule al celor flămânzi, privighetorule al 

“celor goi, lecuitorule al celor neputincioşi, 
îngrijitorule de străini, cârjă a orbilor, ri- 

dicător al celor căzuţi, fie-ni ajutător şi 
către noi cei păcătoşi şi prea-mici şi strâm- 

toraţi din toate părţile şi fără mijloace 
[fii] bun şi mărinimos. Și pentru 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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ieromonahul și pe cel mai cucernie din 
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 iero- 

monahii şi monahii zilnic vin pentru aceasta, 
cerând ca să capete dela sufletul Tău cel 
compătimitor şi iubitor de călugări elei- 
mosină. Aceasta pentru că în mare primej- 
die sântem. lar Tu, prea-inălţate Doamne, 
întinde mâna de ajutor către noi, cei lip- 
siţi, ea să nu fie în zădar marea călă- 
torie, 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 îm- 
părăteştii mari mănăstiri a Meteorelor, şi 
necontenit te Yom pomeni seara şi dimi- 
neaţa şi în sfintele rugăciuni, iar de la 
Dumnezeu vei lua, dacă „vei face aceasta, 

nemuritoarea şi veșnic 'dăinuitoarea Îm- 
părăţie, iar în această trecătoare Împărăţie 

mulţi ani şi pacea, biruinţa asupra duş- 

manilor 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 
cu Domnia Ta pretutindeni, cu cari şi să 
moșteneşti cununa nemuritoare în Împără- 
ţia lui Dumnezeu, de care să ai [parte] şi să 
Te bucuri mult, cu ajutorul lui Dumnezeu. 

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

(N, A. Bees, în rovista Bofavzis, I, 1909, pp. 204-7; altă traducere, de N. DBănescu, în Neamul 
Românesc Literar, 1911, pp. 3641—6.) 

IV. 

Gherasim,. Patriarh de Alexandria, către Corneliu Iaga, ambasador al Olandei, 
despre triineterea în 'Ţara-Românească a preotului loanichie pentru supraveghiarea pro- 
prietăţilor sale acolo, iar de acolo poate la Moscova, ca să se ajute la neroile din causa 
„tirani ei stăpânilor de aici“ 
“pia sis 
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papuizony, Fuia, 63 (si 6 053 
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NXVIII, pp. 51-5.) 
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“Gherasim, Patriarh de Alexandria, către Daniil, 
despre o trimetere de soli. 
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(Mazarachi, 7. c., pp. 55-6.) 
  

Mitropolitul de: Serres, 

Mitropolitului. :de Serres, .chir Daniil. 
"Particulară. La Constantinopol. 

Prea, -'sfântului: Mitropolit :de Serres, 
întru Duhul Sfânt iubit frate al nostru şi 
coliturghisitor al Smereniei Noastre, hăr, 

milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl: şi'de la, 
Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul 
nostru. După ce 'Ți-am scris Preasfinţiei 
Tale, acuma trei luni, pentru Teodor, ce-i 
zice: Sarafi, eare, plecând de aici, s'a 'dus 
cu toată casa în ţara 'sa, despărţindu-se 
de Egipt, : prin care Ti-am trimes şi o 
mică amintire, nu ca mulțămită pentru 

mulţămită, ci pentru o părintească bine- 
cuvântare, pe urmă, aflând că ai ajuns la 
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 
'Tara-Românească 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 Înţelep- 

ciunii 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 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 tu- 
turor 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. 

Gherasim, Patriarh de Alexandria, către preotul Arsenie, trimes in Ţara- 
Românească, despre reaua stare a ortodoxiei egiptene şi trimeterea preotului Ioa- 
nichie. 
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(Ibid., pp. 56—7.) 

VII, 
Călugării 'de la Meteore către Vasile Lupu, Domnul Moldovei, pentru ajutor. 
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“- Prea-evlavioase, prea-slăvite, prea- 
strălucite, 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 vrăjmă- 
şească, 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 împără- 
teştii şi sfintei mănăstiri a Meteorului, mai 
întâiu noi, cei mai mici rugători ai Stră- 
lucirii “Tale, prea-mare doamne, cari ne 
aflăm în acea sfântă şi dumnezeiască mă- 

năstire a Domnului şi Dumnezeului și 

Mântuitorului Nostru Isus Ilristos, care. se 

Meteore, 

ec. 1634. 
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zice 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 pa- 
trulea 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 şap- 
telea, 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, al unsprezecelea 
cei de la Trei Ierarhi, Vasile, Grigore, 
Ilrisostomul 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, ru- 
gându-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 mă- 
năstirile 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 mănă- 
stiri, ca să nu se nimicească şi să piară 
pomenirile creștinilor, şi de aceia avem 
nădejde în Domnul din cer ca să fie în- 
durător 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 chiverni- 

seşti multe mănăstiri: Ierusalimul, şi Ma- 
rea Biserică Sfântul Munte şi Rumelia, dar
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şi pe toate. Aşa şi cu noi fă, cu bineeu- 
vântarea lui Dumnezeu, Doamne care să 
trăieşti întru mulţi ani, și trimete și la noi 
aceia, ce-Ți va porunci Dumnezeu cel prea- 
bun 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 ruga pe 
Dumnezeu 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 ieromo- 
nahul, și fraţii cei cu mine, robi ai Stră- 
lucirii "Pale. 

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

“+ Categumenul respectatei mănăstiri a 
Tuturor Sfinţilor, Chiril ieromonahul, şi 
fraţii cei cu mine, robii strălucirii 'Tale. 

“+ Categumenul Rusanului, Antim iero- 
monahul și robul Strălucirii Tale. 

“r Categumenul sfintei mănăstiri a ' În- 
tâmpinării Domnului, Hristodul ieromo- 
nahul, robul Strălucirii Tale. 

“ Categumenul sfintei şi dumnezeieştii 
mănăstiri a. Celor Trei Ierarhi, loasaf iero- 
monahul, robul Strălucirii Tale. 

“+ Categumenul Sfântului Ştefan, Daniil 
ieromonahul şi robul Strălueirii Tale. 

“ Categumenul sfintei mânăstiri a Celei 
mai Înalte, Serghie ieromonahul, robul Stră- 
lucirii Tale. 

“- Categumenul sfintei şi dumnezeieştii 
mănăstiri a Prodromului, Antonie ieromo- 

" nahul, robul Strălucirii Tale. 
“+ Categumenul Sfântei Treimi, Grigore 

ieromonahul, robul Strălucirii Tale. 

= Şi cu, robul Strălucirii Tale, Ilara- 
_lambie, ieromonahul sfintei mănăstiri. 

“ Şi eu, micul rob al Strălueirii 'Tale, 
al Sfântului Dumitru, Calist ieromona- 
hul.
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oxushiov Tpizrns, 8o5hos ris "Ezhauzpi- 

en[r6s] Sov. 
-- loăvyqe, Bvăzoy aa aporinâuros Tpl- 

rs dobhoc ris "Ezhapa zpârnro sv, 
-- PAvaotăatos îspsbs mai vaprophhat Tpt- 

„ Bobhos Tis Eapapâzi 5[e] ov. 
N Kwvyozavriyos 6 795 Rază 40 RPOTOVOTĂ- 

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

„fe >Awnorăotos zai bzouvmuaroțpăzov Tpiz- 
418, Bodhos ris "Erhauzpâra[râ]s ov. 

-- Iavoporns vai pitop ris aporărns 
Mzpoz rime Tpizns, Godhos ris "Erhauzpă- 

mz[5e] ov. 

(Beos, 7. c., pp. 

  

-- Tristofor, preotul şi econom al Trikkei 
kobul Strălueirii 'Tale. . 

+ Joan schevofilacul prea-sfintei Mitro- 
polii a Trikkei, robul Strălueirii Tale. 

“+ Filip, preotul și sachelariul prea- 
sfintei initropolii. a Trike, robul Stră 
lueirii “Tale. 

-- Emanoil Atanase şi sacheliu al Trik- 

kei, robul Strălueirii Tale. 

Ioan, diacon și protekdikos al Prikkei, 

robul Strălueirii Tale. 
-i- Anastase, preot şi hartofilax al Trikkei, 

robul Strălueirii “Tale. 

“i Constantin al Popei şi protonotariu al 
Trilei, robul Strălucirii Tale. 

-- Anastase şi eronicaral Trikkein zobul 

Strălucirii Tale. 
“* Panaioti şi retor al prea-sfintei 3 Mi- 

tropolii a 'Trikkei, robul Stiălucirii Tale. 

2179 - 83; altă traducere Î. c., pp. 362—41.) 

VIII. 

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 Kovoravrt- 

vovz6hews, Epuorndvros apă 705 Ezdauzpo- 
râtov Ab65yrov Mohăafins dp, xdp "Loăyvov 
Baathetov Bosâvy3z aspi ris 6z005o0swş radTns. 

3 
+ Zi

 

osâisoraze, EvBotăzars, Exhaumpârare vai 
“poza zvtzcass Ad0syra zăons Moh3o6ha- 
ine 1b5p, 109 "low Bos36vyăo. ai bzspr- 
oztoră 47; aoyayrthijatwp râs rod Xptorod 
Msyăins "Raznoias, ri "Exhauzpăcnră Soo 

TpoGubyodusy azntănavras o mapataab- 
wsy Kbproy rây Osby vă zapiti brsiav, stpij- 
Ym ebssiay, via za 2p70pây, GpaTăy ze 
7% dopăzy, dai vă Tv o7spsvym ee by 

bwnhorazâv ans Op5vovy sis arda za E- 
TZaALy0y 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-   

= 

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-stră- 

lucite 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 bine- 
credincioşilor creştini. Serisoarea strălucită 

a Strălucirii Tale ni-a arătat-o prea-sfin- 
ţitul 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) e un fals; o vom 

reproduce la data probabilă a falsificării, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. :



  

vaizăy 6z05 Ehaâoy ăăstay md ză E5wo05yza 
vi Pabatps0zyză văpovea IlapOinoy vă dst- 

zobpyoby sis! md psră/toy Ga0d E-/70w sis 
ci)y AFToeton uă mb Gzotoy Epoză Î) "Ezhau- 

zporns av âv Estys pază ai boa a 

vază „vâuavs pi 23607 1 ă2sta East zoîe 
Lovyatrats, A mb Sz0ioy, RapâTNy zăyzay 

79 Gpptsptwy “uv zi Zn i hit 

2, Euzposdzv ris Adzod Iavaptzntos îts- 
ciGausy vai tosvvijozusy zijy D503! ab7hv 
ărpibs vai pă crâbiv zodhiv, vai 839 sd- 
pwosy Păvva Tp6z0y Evuxocbuns Gr: vă €/0by 
oi Eivatzat zi Exznoiay Emin diasi, Eva 
pă, Gat să ozăvOzăz vata mă  SeyaiTiy 
vai mod pazapiorăzob Ilzzp:p:p05 PĂds$zy- 
Spsias vai Îoytozărov vbpio» Nzn'popo» 69 

Gzhovy z2bost Be &)do 65, Gr eOsipazat 
mai dpavitszat zshsiws 6 Opivos S7sivos râs 
»A)stovânsias pai Gby Eris za md wova- 
aziintov wtyăvvsbst, Eis zodrp Sapivausv Gr! 

Est Gha ză Giza 6 uaraptzatos lizzptăp- 

ps PANstavăpsiac, ri pară 12V6VaS 

pază miza ov dhopapiaauiy, vai oi St 
vatzat Epaby ho zh Xănov iasi 6 04005 
zoy sivat Ghos 0tă oto-/porinâstay vai GH 
adov, tat, âv ăoawotij 5 Opăvos Sesivos mai 

259 pstvst tirvos, 33 obs uihhst  rizorss. 

To5zo îpsvwriozusv dszzouspâs, îv 26 Osoi 
203. axbapă zi GbystăT ast, îmapâzaca Ad- 
0vza, poz postate Apis, 47 ThAn070p0d- 
us si) Bhauzpicari o Azaoay Thy dii- 
stay vai md dizatoy, za 1d0d Gaznvibonusy 
î Ezzuapienri Sov, vaisiti ri gotion 
î 7 vâados Qs5z, ds văi Gazi ză tunata 
în AT pavivas mă Est 6 0p5ivos tsivos 

za dp zh uvaaTipntey. Kbptos 83 5 ss 
vă zohossi ai vă uzzotoi si "Erdauzpi- 
=nză Soo sis phpas 6205 mai hizapir, Ali? 

pus, arie 5. tp. 

$
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O "Ezîo0v Ilntatos 3 
“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 
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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 fă- 
cut bine şi cuviincios şi după legi, de s'a 
dat acea voie Sinaiţilor. Pentru care, 
fiind de faţă toţi arhiereii noștri şi cele- 
ricii 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, pen- 
tru că, pe de o parte, scandalele între 

Sinaiţi şi prea-ferieitul Patriarh al Alexan- 
driei 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 ju- 
decat 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, prea- 
strălucite Doamne, cu o judecată nepărteni- 
toare, 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. po 
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10 August. 

Iaşi, 

1645, 

01465, Tis 

'0 pyac ăpywavăpirns vs Me. "Euzq- 
cizs Didbsos. — "0 psyas apwrosbyr. ris 
Mer. Era). Amvptwstos, îsnou.dy. — "O păyae 

Ms. "Ea. Xprorâ3ovhoc, lspebs. 
— "0 uyas dhoţodzzns râs Me. "Eur. Xpv- 

Gâotouoş. — "0 psyae ovavozb)at ris May. 
"Ezză. 6 Kovyobzns. — "0 ipac oxzs). rije 
May. PEzzhns. Osohiyoz, îspsbs. — "0 pac 

/aprow. The Meg. "Ruză. Eboră0os, ispsbe. 
—"0 ps. 2xrhmoăpyns Mat. — "0 psy. 
fiicop râs Msy. "Exzmo. Amuiizptos. — “O 
apoTovot. ris Msy. Era. Vihzzoc. — "O 
vamtozbhat vhs Ms. "Ezra. Muay. — 
"0 vorăptos râs Msy. Bz). Mavovi. — *0 
AoyoBicns ris Msy. "Ezz. Niudhzos — “O 
ox4shhiwy zis Msy. "Rază. Leopytoc. 

(Alazarachi, 2. e. XXIX, pp. 169—71.) 

  

Marele arhimandrit al Marii Biserici, 
Filotei. Marele protosinghel al Marii Bise- 
rici, Lavrentie ieromonahul. Marele econom 
al Marii Biserici, Hristodul, preot. Ma- 
rele logofăt al Marii Biserici, Hrisostom, 
Marele schevofilax al Marii Biserici, Ku- 
nupis, 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 Marii 
Biserici, Gheorghe. 

  

Vasile-Vodă Lupu către Sinaiţi, despre cearta lor cu Gherasim, Patriarhul 
Alexandriei. 

"wdvyns Baothstos, hp Qeo5 Bosâ6dus, 
Abd0yrns mâoms MoNofhayizs. 

Ozoptorars ăpytsaiozoze Eva, zbp "lo- 
cap, vi Gotbratot îspoudvayot tai pova-poi 
zai oi dotzoi yEpovyres cijs avvătsos, ri bus- 
zEpay Oyăzny pif yatpsroduusy. "O oxozbs 
TOD 24p5yT0s wc Ţpănpuztros 53 eta ă)doc 
îapă Vă căc dbawusy stâmaty vă wupiters 
Gri, Eotovyrag ai mpohafby vă wâs pers 
tă 7 pusTătiv cuc, Gat sic mhy apă TăY 
zpăzadat Nazprapyâ "Adstavâpsias dp "loa- 
Asu 45p PiMGsorpob zi 1dp Mehsriav yu 
zoâiotoş vai dyoumibihos mai uă 450e dos 
dizatoy Ehstrobpyoboats 2 adr 7 sto i, 
vai puâvos 5 y5pwy Kbpios 6 Ilazptăpyns 
Tb Euzdâtos vă uihy Tivacat vai Vă pi ze 
Asvetat 1) sim zi îsnă uvorayoyia ustos, 
7 6 fjrobusvos buy zbp Osomăvns, îpy6- 
p.svos 83%, ai 6 2vrz50z sbptoziusvos zavts-"! 
puzazos unrpozoliens vâpoy apr Bsipoias 

dp "AfEpntos, Vă păs zapadcobv ij adzijy 
bz0dzowv zâs Ezzada vai 28 &pyîs Sotin feo 

mai re sizooprobzy o! rob Să Să Ta 
ripss vai o 

captare ai ăvâpunsrov a vă “zu zoziţe- 
at 2 pborijptoy ss Osins Dee opri], 6z05 

Tă 22pl0567spo) ap5nst vă asi mai dp vă 
At7o00759%), ExtrijOrusy mai îipuste, zzst01) tovu- 
forj)ijozus 47 Wapizoi stg 705 abrobg. 7â- 

2005, 47 Eîtwpiozuusy Ori Eva apă 6205 
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Io Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

Domn a toată Moldorlahia. 

Prea-iubitorule de Dumnezeu arhiepiscop 
al Sinaii, chir Ioasaf, şi prea-evlavioşi ie- 
romonahi şi monahi şi ceilalţi bătrâni ai 
soborului, salutăm cu dragoste iubirea voas- 
tră. 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 me- 
tohul vostru că, pe vremea, celor mai de 
demult Patriarhi ai Alexandriei, chir Ioa- 
chim, 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 împie- 
decat să nu mai fie şi să nu se mai slu- 
jască dumnezeiasca şi. sfânta jertfă acolo, 
şi egumenul vostru, chir Teofan, mergând 
acolo, şi cel aflător acolo preasfinţitul 
mitropolit, bătrânul fost de Berrhoe, chir 
Averchie, ca să ni arăte această afacere 

cum erau de mult şi de la început litur- 

ghisind părinţii de la Muntele Sinai și pe 
urmă sa oprit, ni s'a părut foarte ciu- 
dat şi nepotrivit ca, să se împiedece taina 

dumnezeieştii [liturghii], care mai cu- 
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



  
  
    

Troy Eazada vai ăp-p20sy Et, e uhy î ÎL: aaa vai âpî0sy Ectin, âs uihv 2u- 

z0ât0i,, 5709 măr ds ivszat os za ap5- 
sspov. "Exim 5 umzapims zbp Neeneânos, 
- . . . SI . 

ămobovrăs 1s adză, Evan azi, win &ys5- 
* * = 7 . 

sy0s roăzo, 1)h0s zpbs 705 d5yob urs, uhaiwoy 
zi, Odvpâusvos îtă TpĂTUA 20570 ai dS- 

Gaipsa!s vă mnossysi 

* 
. > Țovzas zâs adri) “îi 

+ . 
aaa) € Epipucoat ai, re pa noudy 105 zaptap- 

At405 adzod Opdvov, Gr mbzozs 039 ze 
â0outyoy 4 GoŢ4s:/0pTu.5v0y apă. mivos Vă 

vivsrat East Xstrovpţix. 'Azb sd do ppns, 
ză 77 6 jrobueyâs cxs, 8 (n0sis zbp 

_sopâvns, za 5 Bsbboias vipay "ABEputos 
Eărpatohoyobvrav „ai  Ehsysy Gt adm zi 
păr vă pp stat pustaysysatspo po 7 
sTpi6v arh vă stya ab my watby Ob 
"loboziyzv05 pai pvoy 
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 ză Tăy Z0tpdy Tod 

vEpovzas lvpihhov mai 350 îuzo3io0q î 
sim îstzovpyiz. "Eos îs îs, ATARyTas rd 

Gizatov pai: 05hovyras vă e5paps Ti Xadapăy 
hijstay, 85 Edhozpsy dapăzoy pijrs sis 
od 4dp Ni4mpâpov obs Mrovs, its sis 
rod “jrovutvov zi Bspoiac, vai Exân 8 ptă 
ză spy, mapâvros vai Tod dp Nimrs- 
pav 4 adry, EBopiozusy Gr vă Gri» 

Mousy ăvOpuozoy 1459 was vă Epsovion 4a: 
vă tfszăon zaranzrâs 2 piâw 0s05 zzpă 

> adr) 757 arăt -7ptoztavăy 32 adry Th 

bz6Osat 705 wsrov/iov, za, si uv 1,0shs 
avi Ba ab Tby patpho 76 Tlarprapp6y 
"Asiavăpstac ?lozzsiu, Sikfiozpov vai. Ms- 
deriab vă Ezshetivovyzay Îsteoooyiz sis ară 
d WSTăpt6y, dai Vă siva uri Gad Tăy pat 
pî9, Ext ai Enizshsizat măhty 1) dazodpyia 

zustos, 7a0os vai. apăzspoy, 6 4dn Niznos- 
pis 705 Îoizod vă pilje Ep vă tao) ovia: 
mimozes: si 05 vai 10shs maj Gt zpicspu 
vă vi Epivobyray Zpst stzoboyia, u6v0y Do 

750% 1Îp/1039, îtmb Thy aid) 405 YEROVzOS 

Rogi)dov, za £560ay, vă ui Em zh %bnos 
vai 705 Dotzod vă pijy dsz0o0Ţi 7*văs îs 
705 5Ţ05 Gas, Exst5h 77 sivat Vsuzsptau 
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pa vă sbyodusy vai Îusis ab wă0s hoţi, 
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z2usesztfn sis zby 9pso7 
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dp Plozwiz 1059 wizw zori) pi Ezerră 
ăi, Vază Ti) EA sasi) Biazbzost, 

  

47 ă5%2335710N [Iza 4% Ilaspiăo ns Tîs 
ways his "ADsizopsias vai zorThs 
715 Oinooutrrs, 3 âzoios i 145969 297! 
Tszsoos aspisirz0s 40 ăpazr ss pai ata 
3 dos 2 ză ai Doris ai Eă- 

, 
î3a2303 Ş *   

mult şi chiar de la început, să nu fie 

oprit, ci să fie iarăşi ca mai înainte, 
Însă fericitul chir Nichifor, auzind a- 
ceasta, s'a întristat, şi, nesuferind aceasta, 
a venit la mine, plângând şi tânguindu-se 
pentru acest lucru și spunând că această 

hotărire va aduce totala pustiire şi dis- 
trugere a acestui Scaun patriarhicrese, 
de oare ce niciodată n'a fost dat şi îngă- 
duit de cineva a se face acolo liturghie. 
De cealaltă parte, iarăşi şi egumenul vos- 
tru, zisul chir Teofan, 'și bătrânul al 
Berrhoei Averchie au argumentat şi au 
spus că acest lucru nu e de mai târziu, 

ei metohul acesta este de pe vremea lui 
Iustinian, şi numai de pe vremea bătră- 

nului Chiril s'a oprit şi de acolo sfânta 
liturghie. Astfel noi, iubind dreptatea şi 
dorind să aflăm curatul adevăr, n'am 
dat ascultare nici la cuvintele lui chir 
Nichifor, niei la ale ewumenului şi ale 

[arhiepiscopului] de Berrhoe, şi încă, într'o 
zi, fiind de faţă şi chir Nichifor şi aceia, 
am hotărît să trimetem un om al nostru 
să cerceteze şi să afle cu de-amănuntul 
în frica lui Dumnezeu la toţi ereştinii de 
acolo pentru acea afacere a metohului, și, 

dacă se va părea că din vremea Patriar- 
hilor de Alexandria Ioachim, Silvestru şi 

Meletie se săvârşia liturghia în acel ime- 
toh și că este și de atunci şi căi este de 
atunci și că se săvârşeşte din nou litur- 
ghia acolo, ca şi mai înainte, nici chir 
Nichifor de acuma să nu mai aibă a 
aduce ceva împotrivă; iar, dacă sar ve- 
dea că mai înainte n'a fost acolo litur- 
Shie, 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 bă- 
nuiala de orice fel. Dar intre acestea a 
trecut la cele veşnice chir Nichifor şi 
p'a putut să vie omul nostru, şi s'a mu- 
tat la acest Scaun prea-sfântul mitro- 
polit de Berrhoe, chir Ioanichie, prin vot 

canonic şi cu alegerea tuturora, după râu- 
duiala bisericească, şi sa prefăcut în 
Papă şi Patriarh al marii cetăţi Ale- 
xandria 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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dirat şi noi la a lui înaintare pe Scaunul 
patriarhicese, cunoscându-l -vrednie- şi ca- 

pabil să chivernisească şi să .conducă 
turma lui apostoliceşte, după legi şi ca- 
noane; şi încă Fericirea Sa ni-a arătat 
spre mai deplină înştiinţare şi învede- 
rare curată copiile tomurilor ce s'au fă- 
cut pentru acest lucru de la trei Patriar- 
hi: chir “Timotei Ecumenicul, chir Sofro- 
nie de Ierusalim şi chir Ioachim de 
Antiohia, care tomuri rânduiese lămurit 

şi arată cum în toate chipurile acei Pa- 
triarhi au găsit fără rost şi neadmisibil 
a se săvârşi liturghia în acel metoh, de 
oare' ce ar pricinui mare scandal şi pa- 
gubă 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 A- 
lexandriei, în anul 1622, Maiu 18, cu is- 
căliturile 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, de altfel, şi noi, după to- 

murile: celor trei Patriarhi şi mai ales 

după tomul de făgăduire seris de însăşi | 
mâna Ta, văzând că acest lucru este răs- 

pins 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 Seau- 
nului  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 so- 
cotit 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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“ de astăzi prea-ferieit chir loanichie, după 
înserisele de mai sus ce ni le-a arătat, 

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

triarhicese, 

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 nezgu- 
duite, 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, dragoste şi su- 
punere şi evlavie, pentru tot mai multă 

pace şi nevătămare, de 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 

o bună cârmuire, cum şi noi aici l-am 

cunoscut şi iubirea voastră acolo îl ştiţi 

că a fost crescut în mijlocul nostru 

foarte. 

Şi, auzind pacea şi iubirea ce va fi între 

voi, vom avea aceasta ea o mare bucurie, 

căei nu sântem de părere să aibă Feri- 

cirea Sa vre-o încercare sau supărare 

sau întristare sau scandal sau pagubă, 

şi să aflăm că va fi aşa cum 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 cu- 

rând 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 târ- 

ziu, 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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după o: bătrâneţe foarte adâncă şi se- 
nină în corul cel veşnie al prea-evla- 
vioșilor, 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 

moştenitor purtător de lumină în aceste 
veacuri de pe urmă, ca să ridici și să 

sprijini tot neamul prea-nenorocit al gre- 
cilor şi toate, pe rând, sfintele Biserici 
ecumenice, cum ai făcut cu ale Tale nesfârşite 
şi îmbelșugate eleimosine, precum şi cu ale 
Tale plăcute lui Dumnezeu sfaturi şi înalte 
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stolicese şi patriahicese al evanghelistului 

Marcu din Alexandria prin aceia că Te-a că- 
lăuzit şi Te-a luminat Domnul tuturor bunu- 

rilor să ajuţi şi să 'Te lupţi mult prin vorbe, 
fapte şi nemăsurate cheltuieli ca să ni 
trimeţi pe cel de acum prea-fericit şi prea- 
învăţat 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 Pa- 
triarh, al Alexandriei, chir Gherasim, ci 

şi împodobit cu ale Duhului dumneze- 
iese şi prea-sfânt văzut în echip de deo- 
sebite limbi date dumnezeieştilor apostoli, 
şi cu înţelepciune şi înţelegere şi încer- 
care în ale locului şi cu. harurile fe- 
lurite ale economiei sale şi cu învăţiiturile 
și faptele plăcute lui Dumnezeu și gâu- 
durile 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 fla- 

cără a eunoştinţii de Dumnezeu și i-a dat 
râvna dumnezeiască a sa şi multa-i iubire 
către elădirile și înoirile tuturor lăca- 
şurilor prea sfântului Scaun, frumoase zi- 
diri şi pieţe şi ridicări din temelie a ca- 

selor 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 Lui și de aceiași fiinţă Fiu, Mân- 
tuitorul și răscumpărătorul nostru, şi către 
prea sfântul şi de viaţă făcătorul Pa- 
raclet, 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 pă- 

zite sănătos şi voinic întru mulţi ani pentru 
mântuirea şi sufleteasca bucurie a noastră. 

Şi încă îndrăznim a aduce la marea înăl- 
ţime a Puterii “Tale, noi, cei mai mici robi 

ai„-Lăi şi întru toate rugători ai celei 
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adâne gânditoare Glorii universale a Tale, 
că ni-a arătat prea-fericitul și preasfin- 
ţitul 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 mij- 
locul 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 

şi sinceră conştiinţă, 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 ono- 
rată pe numele sfântului nostru părinte 
Nicolae, arhiepiscopul Mirei Liciei, făcă- 
torul de minuni, şi odată au cutezat şi au 

făcut acea căleare de lege, pe vremea fe- 
ricitului 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 Do- 
rotei 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 arhie- 
piscop 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 minei- 
noşi 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 ne- 
iertaţi 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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cele ascunse ale inimii o cunoaşte și 
Strălucirea “Ta ai aflat că egumenul 
lor, Teofan, a rugat pe Seninătatea Ta 
să faci pe arhiepiscopul de acolo Pa- 

triarh de Alexandria, și acela să devie 
arhiepiscop de Sinai când a adormit 
chir Nichifor : şi a venit la Botoşani 
cu fostul de Berrhoe Averchie, întă- 
rind aceasta. Legile dumnezeieşti o răs- 
ping, precum se arată mai mult de cin- 

cizeci 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 Ie- 
rusalimului, 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 patriar- 
cale le-a, trimes întâiu prea-fericitul şi prea- 
sfinţitul 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 prea- 
sărac, 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 bi- 
sericile şi se primejduiese în fiece ceas şi 
zi, precum şi cel ce acum se află, Imir- 
Mehemed-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 Damne- 
zeu 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 prea- 
mare călcare de lege şi această înoire fără 
rost. Pentru care rugăm prea-înalta pri- 
cepere a Înţelegerii “Pale * vestite, pentru 

numele milostivului Dumnezeu şi Părinte,
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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 com- 
pătimitoare ale creștinilor iubitori de IIrist- 

tos, [dar] ereşte şaizeci de săraci continuu, cel 
puţin, orbi, şehiopi, paralitiei şi neputineioa- 

se, lueru care în niciun alt loc încă nu s'a auzit 

să fie un astfel de lucru plăcut lui Dumnezeu. 
Şi, cu toate că acei făcători de sean- 

dal şi oameni cari se bucuri de rău 

mărturisesc şi recunose către toţi că au 
încetat și nu mai liturghisese, fățiș mint, 
ca şi în celelalte; căci cume cu pu- 

“tinţă ca niște călugări şi preoţi să 

mâie luni și aproape anul întreg și la 
sfintele posturi și la serbătorile Paştilor 
şi în toate hramurile mari fără litur- 
ghie, când la biserica de obşte nu vin, 

nici nu sau arătat? Ci singura speranţă 
întreagă a noastră, a tuturora, după Dum- 
nezeu, a rămas la măruntaiele milos- 

tive ale Seninătăţii Tale imitătoare a 
lui Hristos, ca să ne miluiască şi să 
aducă “pacea folositoare sufletelor şi mân- 
tuitoare, care s'ar îndrepta îndată, dacă 
fruntea Ta de Dumnezeu încununată ar 

întoarce puţin de la dânşii faţa cea ase- 
menea cu îngerii și li-ar orândui prin 
cuvânt şi scris să înceteze călearea de 
lege acum de curând înoită şi să aducă 
în mijlocul Bisericii acea gramată sino- 
dală învroită fără lege şi contra canoa- 

nelor şi fără drept şi fără putere a bătrânului 
Partenie, ca s'o rupă, ca una cea fost pricina 
acestor scandaluri şi a peirii lor, şi de acum 

înainte să fie în pace şi cu noi, şi să trăim 

împreună ca pe vremea celor de mai nainte 
fericiţi Patriarhi, ca fraţi întru IIristos, 
cu supunere şi în chip „plăcut lui Dum-
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nezeu. Cari nu pot nici să se împotrivească 
dumnezeieştii "Tale porunci, nici să afle cine 
să-i ajute, când înalta-Ţi dreptate i-ar răs- 
pinge. Îndrăznind cu lacrime acestea, cu ru- 

găciune, le-am adus înaintea prea-înălţatei 
Tale puteri şi iarăşi rugăm peste măsură mila, 
cea după Ilristos a, 'Ta și prea-înalta eleimo- 
sină să nu ne înlăture de la marea Ta milă, 
ci să căpătăm rugăciunea pentru făcătorul de 
pace şi milostiv Domn (Dumnezeu) care cu 
sângele Său ne-a miluit şi mântuit, al 

cărui har şi nesfârşită milă, putere şi ajutor 

să ni păstreze pe Înălţimea de Dumnezeu 
cinstită a Seninătiţii Tale neatinsă de 
oriee putere profană şi protivnică, a duşma- 
nilor văzuţi şi nevăzuţi, pentru ajutorul a 
tot neamul nostru nenorocit, pentru întă- 
rire tuturor prea: sfintelor Biseriei ecume- 

nice şi a tuturor nedreptăţilor, pentru drep- 
tate şi potolirea oricărui scandal, pentru 
gloria întregii lumi, creştine, bucurie a 

noastră sufletească şi ancoră neelintită- 
întru mulţi ani. Amin. 

În Memfis al Egiptului, la anul Mân- 
tuirii 1648, în luna Iunie. 

  

Vasile-Vodă Lupu către Patriarhul Ecumenic, despre cearta Sinaiţilor cu 

Ioanichie, Patriarhul Alexandriei. 
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Io Vasile Voevod, Domn a toată Moldo- 

vlahia. 

Prea-sfinte şi prea-înălțate stăpâne şi 

Patriarh ecumenice, doamne, doamne loa- 
nichie, pe Prea-Sfinţia 'Ta cu iubire o salut. 
Cu această scrisoare a mea vreau să-Ți 
arăt o afacere necesară în multe, care este 

cu privire la dumnezeiasca şi sfânta slujbă 
care se împiedecă de prea - fericitul de 
Alexandria de a se săvârşi acolo, în mă- 

năstirea Sinaiţilor, care se află aproape 
şi este la hotarele Seaunului lui. Care lu- 
cru mă mir cu ce chip şi ce îndreptăţire 
se sprijină Fericirea Ta ca s'o împiedece, 

când legile dumnezeieşti şi sfinte şi ca- 

noanele o ingăduie, ca lucru binecuvântat 

şi drept. Adesea am scris despre aceasta, 
ca să se încredinţeze cu privire la această 

cerere binecuvântată şi să lase pe săracii 

părinţi să se odihnească şi să slujească 

dumnezeiasca şi sfânta liturghie fără vre-o 

[Iașt,] 
1651, 

8 August.
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pagubă a Scaunului său, cu ușile închise 

şi fără să între vre-un creştin înăun- 

tru la liturghie, ca să nu se pretindă 
că are pagube, şi de loe nu s'a încre- 
dinţat, întărindu-şi voinţa peste lege, şi 

ea să înlăture cererea noastră binecuvân- 

tată şi dreaptă, care, după cât se pare, 
nu e drept să se împiedece, ba încă, îm- 

piedecându-se, stârneşte o mare şi uci- 

gătoare - greşeală. Cine să asculte sfânta, 
liturghie împiedecată, fără să dea vre-o 
pagubă sau vătămare san scandal și să nu 
se mire şi să-l laude? Va spune: dacă 
ar fi că aduc pagubă, şi vin toţi creştinii 

acolo şi se. bisericesc, dar aceia, săracii, 

prin învoieli, prin blăstăme, prin anateme, 
făgăduiese a liturghisi cu uşile închise şi 
fără să între vre-un creștin. Ce pagubă 
aduc? Ce despreţ e pentru patriarhicea- 
sea, 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, 

şi cererea lor e foarte legală și foarte 
lăudabilă, și altele multe“, care nu le 

poate uita, pe urmă. Când" s'a cerut seri- 
soare de învoire de la fericitul bătrân 
Partenie, el i-a fost dovagiu şi hotărâtor 
ca să se isprăvească această cerere, ca 
lăudabilă şi dreaptă, şi, încă, el cel 

dintăiu dintre toţi arhiereii a iscălit în 

sinod pe gramata sinodică dată atunci, și, 

acum, fiindcă a ajuns Patriarh, le nimi- 

ceşte şi le trece cu vederea. Aceasta mi se 

pare foarte greu, căci toţi îl mustră că a 

fost şi învoitor şi opritor. Şi, iarăşi, poate 

că nu strică iscălitura sa şi nu stă întru 

hotărîrea acelui act sinodal decât pentru 

că sântem la mijloc noi, ca duşmani ai lui 

şi păgubitori şi cari i-am făcut o mare 

„vătămare în cinstea lui şi în cine ştie ce 

a lui, şi, pentru că noi căutăm după drep- 

tate, ca unii cari am voit să arătăm şi 

noi către acel Sfânt Munte oareeare aju- 

tor, de aceia Fericirea Sa şi-a umflat 

suflarea ca să ne împiedece şi să ne 

oprească de la aceasta ce voiam să ară- 

tăm către acel sărace Munte Sinai şi ni 

arată învârteli..., cum nu e drept adecă,
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a se face acca liturghie, care învârteli, 

față cu sfintele canoane, se desfac ca fi- 
rele de -păianjen. Şi frumos şi cuminte 
şi drept face Fericirea Sa şi aşa se cu- 

vine să arăte către aceia cari poate nu 

l-au vătămat, sau poate chiar i-au făcut 
îndatoriri. Şi de acestea mie nu-mi pasă, 
căci are voie fiecare să mulţămească ori 

sk se arăte  nemulțimitor: aceasta e 
după .buna lui aplicare, şi să trăiască 

întru mulţi ani! 

A venit aici acest dascăl, trimes de 
„acolo către mine şi. către Sfântul Sinod 

pentru această afacere. L-am seris lui 

şi cu un chip şi cu altul, dar nuaveam 

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, 

opreşte fără, rost, 
Întru aceasta 

o împiedecă şi 
dincolo de dreptate. 

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 Prea- 

sfinţia 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 ho- 

tări ca sfânta dumnezeiască liturghie să 

nu fie impiedecată, ci să se săvârşească 

neoprit şi ncîmpiedecat, ca un lueru bun 

şi drept; căci eu ferească Dumnezeu în 

veac să vreau şi si-mi placă paguba acelui 

Scaun pentru că a arătat acela atâta ne- 

recunoştinţă 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 

convingă. Preasfinţia “a eşti acuma, 

cumpăna dreptăţii şi-l ai, o ştiu, prieten 

foarte iubit, dar ești, cred, şi al mieu, şi 

deci să nu mă așezi dincolo de prietenii 

Tăi şi-mi pare mai vârtos să te apleci spre
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cererea mea însăși, care e lăudabilă, pe când 
cea laltă e 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 călu- 

gări 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 sfinte 
şi pedepsese pe cine împiedecă. Precum la 
Marea Biserică ne-am arătat şi ne arătăm 

ajutători şi apărători, tot aşa sântem în- 
demnaţi spre acel inunte căleat de Dum- 

nezeu, 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 Alexan- 
driei, 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 ză- 
bavă 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 Prea- 
sfinția Ta, ca un drept Judecător, în- 
deplineşti . aceasta și dai tari scrisori 

sinodale pentru aceasta, dacă poate acela 
va călea hotărirea sinodală legiuită a, 
Bisericii, atunci nu se vor găsi alte mij- 

loace de a-l convinse. lar, dacă iarăşi 
şi Preasfinţia Ta vei găsi cererea [mea] 

fără rost şi prietenia aceluia -va a- 
vea putere către :Preasfinţia "la cu ceia
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ce e nedrept, şi a mea, careecn drep- 

tul, o vei răspinge, ai 'toată voia Prea 

sfinţia Ta, şi fă ce va fi de folos. Și 
ajunge pentru . aceasta, căci ne arătăm 
plietisitori faţă de Preasfinţia Ta. Atâta 
numai îţi seriu că întru aceasta nu fo- 

losese nici pretexte, nici zăbivi, nici indi- 

ferenţă, şi cum i se va părea, fă-o! 
Aceasta e cea dintăiu rugăciune a mea 

față de Sfinţia Ta, şi nu, iarăşi, eu sim- 

plicitate ș şi cum s'a întâmplat, ci cu drep- 

tate şi după hotărirea sfintelor legi şi 
canoane. Acestea deocamdată, şi anii 'Lăi 

fie mulţi şi buni! 

3 August 1091, 
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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 sănă- 
tatea 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 că- 
mi 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 făcut bunătate şi m'am aflat la ne- 

voia Ta şi i-au împrumutat cu camătă 

atunci boierii noștri şi i-au 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 nerecunoscă- 

tori 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 Ta, şi 

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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ori cu 'fapta, şi poate s'a întâmplat ca „ŞI Pp I 
“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 neascul- 
tare, 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 li- 
turghie pentru sărăcuţii ce se află, acolo? 
Ce fel de lege, ce fel de dreptate împie- 
decă dumnezeiasca liturghie ca să nu fie, 

neavând Seaunul Tău nicio pagubă sau 
vătămare sau despreţ, cu uşile închise, în- 

cât nu întră niciun creştin? Ce vrea să 
spuie această îndărătnicie ? Pentru că sântem 
noi la mijloc şiocerem pentru iubirea, lui 
Hristos şi cuviineios şi legiuit, după hotă- 

rîrea 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 
mir cum te întăreşti şi te întemeiezi a-l 

de ar fi fost şi fără rost, 

cum azi îl afli cu arătările legale, a fost 
oare şi atunci când Te-am întrebat, pe vre- 
mea, fericitului chir Nichifor, când eraţi la 
mine: „e drept a se săvârşi dumnezeiasca 
şi sfânta liturghie acolo, la metohul Si- 
naiţilor "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 ca- 
noane“, 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
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ţi-ar fi tăiat nimenea capul, fiindcă stă- 

teai cu dreptatea. - ” 

Dar, acum, de ce așa? Nusecuvine ar- 

hiereilor, mai ales şi Patriarhilor, ca Fe- 

picirea Ta, să desființeze nesilita si de 

bună voie mărturisire şi iscălitură a lor; 

pentru că, nimicind-o, cad la mare gre- 

şeală, şi după greșeală vine pedeapsa. Nu 

ni se cuvine însă să judecăm pe Fericirea 

Ta, căci însaţi eşti în stare și vrednic a 

înţelege dreptatea. Fiind al Berrhoci, Te-ai 

învoit, şi ai iscălit, iar acum, ca Patriarh, 

să strici câte le-ai făgăduit şi le-ai scris; 

gândeşte-Te dacă stă bine. Dar, stăpâne al 

mieu, să lăsim la o parte ce e drept şi 

cuviineios, care toţi o ştiu, şi mici și mari, 

că e iertat a se săvârşi dumnezeiasca li- 

turghie fără să aibă vre-o pagubă Scaunul 

'Fău, care şi Însuţi o cunoşti, dar, pentru ca 

să stea, şi să se veșnieească voinţa Ta, le 

întreci toate. Şi să presupunem că e fără 

rost, că ai pagubă, nu de cinei sute şi o 

mie de lei, ci.de zece “mii, cum spune 

vorba, dar oare n'am avut noi atâta trecere 

la Fericirea Ta ca să ajungă solia mea? 

Oare ar fi răsplătit prea micul acel ajutor 

pe care l-am arătat către Tine, şi atâta 

legătură, de prietenie ce o ştii că o aveam 

asupră-Ți mai presus de orice alta? Ori 

nam fi răspuns în schimb pentru .acea 

mare pagubi ce ar fi simţit-o Scaunul 

Tău? Şi 'Te plângi că ni cătăm dreptul, 

şi susţii e l-am dăruit, și mă mir, stăpâne 

al mieu, cu ce chip o spui aceasta şi ce 

mi-ai dat în schimb ca să dau ceva de la 

mine. Întru aceasta să-mi ierte Fericirea 

Ta, dacă la un lueru drept şi legiuit, ca 

acesta, n'a răsbătut solia mea, dar, de am fi 

cerut ceva fără rost, poate că ne-am fi făcut 

de râs, dar noi am adus înainte o cerere 

pe care şi legile o îngăduie şi oamenii O 

laudă. 

Pentru care să ştii bine Fericirea Ta 

si-mi pun sufletul pentru aceasta. Să 

ştiu că ar peri lumea și azi ar fi să mă 

jertfese, acest lucru curiineios şi legiuit nu-l 

las câtă-i viaţa. Şi, cu toate că s'a întâmplat 

ca în alt chip să apirem faţă de Fericirea 

Ta pentru acest lucru, dar am căzut la 

judecata şi hotărirea bisericească şi si- 

nodală, şi nidăjduim că va bineroi şi. 

21,
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Abyoborov 8, 1651. 

(Jbid., pp. 415—9.) 

Ti Epzhmozoriaty vai awyoă:zijy pia vai. 

-rea “Pa şi nimeni nu 'Le   

Fericirea 'Îa, şi va îngădui săracilor pă- » 5 

rinți a săvârşi dumnezeiasca şi sfânta, li- 

turghie, fără să aibă “vre-o pagubă Sca- 
unul 'Tăv. 

Dar, dacă poate se va pune de pricină 
Fericirea "Ta şi va voi în vre un chip să 
răstoarne dreptele hotărâri sinodale, iată 
că-i scriu Fericirii Tale desehis şi. făţiş 

acum, că mă fae mulazim (elient) la vre-un 
Pașă mazil, şi-i dau şi haina de pe mine, 
şi mi-l fac cel mai bun prieten, aşa ca 
să iea vrednicia acelui paşalie, şi atunci 
voiu închina această afacere în mânile lui, 

și pricepe câte vor urma. Şi noi nu vom 

avea nicio vină, căci iată că-Ţi dau ştire 
ca s'o știi foarte bine, că eu lucrul acesta, 
nu-l las odată cu viaţa. Spui în seri- 
soarea Ta că hatişerifurile şi -poruneile 
împărăteşti acolo n'au putere, dar de spre 
aceia. şi noi o rom lua din rădăcină de 
la Paşa acela, care sânt sigur că şi fără 

hatișerifuri şi hotărâri va întări și drep- 
tatea acestui lueru, şi nici banii nu ni 
se vor pierde. Şi fă Fericirea Ta cum 
vei crede de cuviință. Aceasta-mi e ho- 
tărârea, de acuma înainte şi, cunoscând-o, 

fă cum i se va părea, şi mai mult 
nu-Ți scriu. Spui că ai de gând să vii 
în aceste locuri. Ai toată voia Ferici- 

împiedecă! La, 
mulţi ani! 

8 August 1651. 

  

XIII. 
Mărturisire a Patriarhului de Alexandria, Ioanichie, faţă de inrâuririle lui 

Vasile-Vodă în chestia Sinaiţilar. 
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Ioanichie, cu mila lui Dumnezeu Papă 
și Patriarh. | 

Smerenia Noastră, în frica lui Dumnezeu 

şi cu conştiinţă curată şi supt povara nedes- 

făcutei afurisenii celei de la Domnul Dum- 

nezeu Atotţiitorul şi a blăstămului veşnic, 

fără sila nimănuia, ei de bună voia noas- 

tră, sprijinit pe cele de mai sus min- 
cinos alcătuite în stăpâniri fără judecată, 
așternem această mărturisire a noastră cu 
jurământ pentru a se găsi ca sigură apă- 
rare pentru cei de după noi, Dumnezeu
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1 Aidos, 

2 Iordachi Cantacuzino. 

  

fiind martur. Când bătrânul Partenie, fostul 

Ecumenic, a dat scrisoarea sinodică răului 

de 'Peofan Sinaitul, noi eram în Moldova, 

ca Mitropolit de Berrhoia, şi, trecând 

din Moldova la Constantinopol, la un loc 

şi eonae anume Aetos, ni-a ieşit înainte 

zisul rău “Teofan, care aducea zisa seri- 

soare canonică în Moldova Domnului, ca 

să o vadă. Cum apoi, fără lege, mincinos 

şi cu toată răutatea pretinde, scriind că 

eram de faţă atunei la sinod,— pentru care 

să dea samă celui fără părtenire și grozav 

judecător? Încă şi aceia că Domnul ne-a 

întrebat despre această călcare de lege Și 

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] Că- 

minar, chiriţi Gheorghe Cantacuzino, şi 

ne-a întrebat în taină despre acea ne- 

legiuită înoire, ca din partea Domnului, 

şi i-am răspuns cu totul împotriva a ce serie 

Strălueirea Sa, că, „de şi chir Nichifor e 

duşmanul nostru, jupâne, cum o cunoşti 

Onorabilitatea “Ta, dar nu e cu putinţă 

decât să mărturisim tot adevărul, că acest 

lueru e contra legilor, şi, de sar face 

aceasta, stă în primejdie mare să se pră- 

pădeaseă Scaunul A postolie și Patriarhicese 

al Alexandriei; pentru care şi nimeni din 

vechii Patriarhi ai Alexandriei n'a bine- 

voit să li dea o asttel de voie, ei toţi cu 

afurisenii și nedexlegate blăstămuri au 

supus pe cel ce ar îndrăzni vre-odată a li 

da o voie ea aceasta, şi, de ne-ar întreba 

şi Domnul despre acestea, i-am răspunde 

fără consideraţie de persoană“. Şi, după 

cum a auzit de la noi un astfel de răs- 

puns, s'a și dus şi l-a adus Domnului, [care] 

îndată a trimes la noi pe un Mihail Krallis, 

cu porecla Barpa, şi ne-a întrebat dacă 

în această afacere așa am răspuns dumi- 

sale Marelui Postelnie, şi i-am spus: „da; 

acesta e adevărul“. „Prea- 

strălueitul vă poruncește ca, dacă e astfel 

lucrul şi adevărul, nici Preasfinţia Ta să 

nu spui cuiva aceste curinte, piei Domnul 

nu Vă va întreba mai mult, nici Dreasfinţia 

Ta să răspunzi despre cele de mai sus 

Şi astfel s'a petrecut afacerea, cu măr= 

turia lui Dumnezeu, judecătorul viilor şi 

ni-a spus:



1655, 

18 Decem- 

bre. 
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al morţilor, Iar, în: ce priveşte iscălitura, 
noastră, pe care mincinos 'au sehimbat-o 
și au plastografiat-o, ca să se bucure, 
nu numai că e plăzmuită, dar să se bănu- 
iască dacă e chiar a noastră, la ce ţin- 
teşte aceasta? Şi, atunci, cu sila Domnului 

şi cu amenințările lui s'a dat acel lucru foarte 

fără nicio socoteală, cum şi acesta al doilea, 
şi nu legiuit şi după dreptate, şi, dacă am 

fi şi iscălit și noi,ca unii ce cram supuşi 
Patriarhului de atunci şi sinodului de acolo 
şi ea Mitropolit de Berrhoia, iar acum sân- - 

tem Patriarh şi fără stăpân şi de sine 

stătător, chiar dacă mai croncănese și vor- 
bese degeaba de mii de ori, tot niciun folos 

n'au din aceasta, ori ispravă. 

Joanichie al Alexandriei. 

XIV. 
Ioanichie, 

cerea Sinaiţilor. 
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1 În altă serisoare so arată că la 9 April 1652 

  

“Patriarhul ecumenic, către Patriarhul de Alexandria, despre afa- 

Ioanichie, eu mila lui Dumnezeu Patriarh 

ecumenic. 

Prea-fericite şi prea-învățate Papă Şi 
Patriarh al marii cetăţi Alexandria și ju- 

decător a toată lumea, doamne, doamne 
Ioanichie, întru Duhul Sfânt prea-dorite 
frate şi coliturghisitor Al Smereniei Noas- 
tre, Fericirii Tale mă rog, o binecuvintez, 
sărutând sfântu-Ţi ereștet, rugând pe H.ris- 
tos a-Ţi da mulți ani şi a Le întări pe 
preasfântul Tău 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 seri- 
sorile 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 ho- 
tări noi ceva cu privire la Scaunul apos- 

s'a adus tomosul sinodal, o scrisoare pecetluită 

de la episcop şi una de la Domn și a urmat o brutală intervenţie a Turcilor contra Patriarhiei (idid., pp. 

528—9.)
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tolicese al Alexandriei sau aiurea; .ei 
numai au hotărit Sfinţii Părinţi și ne- 
uitaţii Împărați ca fiecare să caute la 
ale sale şi la hotarele sale. Acela ni-a 

răspuns mai mult decât cei de mai na- 

inte, ba ni-a trimes şi cu grămăticul său 

în această afacere, ca, ori săi li dim 

serisoarea, ori ni va face ru. Mai ales 

afurisitul de pseudodascăl (un Neetarie 

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 Dom- 

nului nostru, care să trăiască întru mulţi 

ani. Dar să-şi aibă puţină pedeapsă 

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 neli- 

nişteşti 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 

să păstrezi serisorile cele 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; dar cele cu sila 

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, în luna lui Dechemvre 18 indic- 

ţia a cincea. 
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După Arhiepiscopul de Sinai, Iosif, către Patriarhul de Alexandria, după ce a 
18 Decembre căpătat voia sinodală de a liturghisi în metohul de la Cairo, cu indatoririle ce iea. 1651. 

Bucureşti, 

1676. 
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100 zspot îspouâva,/0t. Meizobpyâaty îy zohz dy ră psto/io 5z05 40%] Tu Tis îspăe 
Gv650vb pâs £060m Xăsta îă owyyitbăobe ypănuaros, sie zh dnatou 1xapă paiysta ms Ed 
Gousy rijv adrijy ăsta, ore 6 9 Opivos Zis Mozapiienrâs Soo vă Em văwutay Cmuiay X-/pis 
dî0)6b, bnoo/sdEvras ăvmtov ris îspâs Eusivme vida vă ui apzățousy 705 dpiuzâzov 605 
Opivoo zăvtva siodânua, uajze vă haubiwouty zi ză Boa 3 Eztroapq)iov didozar, taifas 
zac vi Ti Dada/saty usză' Bpumy 47 dn dptepazizăy mai RITA) pet za vă to) 

st 

atac Tip râs 0r00/5oste sie ră Dezsei zi, ăv abzăe adsrigousy, ta vă zvnos i 
Govoâtzi ăsta ui vă zohharat 1) Exvysipnote adn. PAD radzo zâvyra 0ihs spa: Î Ma- 
zapiizns Tov sie zh tooy acd zis acida dusy. Îlpăs zobrote: sizs vai dă Gosns povie 5 Tla- 
mpizazog 4, pâca 1) zzpi adcăy cbyodos Bat 3” dorâhstuy upaemoripav tie Ss Mozapisn- 
TOȘ vai Tâv Ensiea matptap/svodyToy. vă Snorpărzoys ho ue sic răv zf zic Marapnd- 
antic Lov fa pohitonsy ăzapsrfăzovs vai vbv [zi] ele ză perâzstra sobras 5 Tăe Dz0G:/8- 
Gsts. Eiwzo03y Szomuot vă vănwusy 47 rodto, anoGrăztoytie us Mazaniizne ov vă bzo- 
vpăbousv &maâi ms sipnzat. Mapuazhoduy n oa 209 os uerpoi me Bobhot, vă Evcwzndi 
sic Tabrae îp.v tăs Adbtovs Bscusbasie, voi vă sipqys55q Î ch tatsizsta zphs z05 hâyov us, 

Lu aa vă pijy orxvâaditeca sis zpăyua, 6od.peq35 uiay tuiay î rhv otaa05% vâna 83 6idet, 
a urs Dshe cbosw mori 155 Opâvov ne. A3v 0âhst sila apăra 3io rob Groz0d 77. 205 

. 

îvzalov, prapuorars omora, pă zi apa ras va oi. 0bys0ty vă doc tă zpăyuata, 
ari, uă 79 dădmzoy ăpazhuby 705 Os05, Diete wăs sper pepousvovs zpbs iv Mozagd- 
tă Low uă mpânovy 5205 vă dpson zi Os vi ăvpozote, ua ris Mazamrqzâs ov vă siva 

- sie weyăhnv Ospazsiny, uzi dat ui zo6zoy God: ros, mas ozohaufăysi 1 Mozarmnâens Tov. pi | , 3 “ d 

"Ext Baoc/iusda, vai ăv was săprj dos mw Gvars)o5yzas, Es iod vai baga n Eva 
20. p.0v0Y hOŢoy vă mb Suzodioy, 6zrs Gobhszar î Mozapiârae Sov. Miunoa Nota, pă 

a mahobuey, mby ris eipivns 1 sapo/Sa Xp Sti za â€ mabom dz mad vby Î) Epis, 6a05 păizs 1) 
Mazaptirns Sov vă Em vâvăva Ghăfos, vai fmste ot Cobhoi ob vă uâjy borspobuzc0sv zotohzov 
uosempiow' Gri Bihsza Est 0) 38 Av0oozwy zby Ezawvoy vai dOavăzove zobe puisfooz za0ă 
0s05. Atozori uov urzamthrara, mb Tptpupa 6z05 5 Srhazumpozazos Adhsyrns Gris ud zobs 
zarspas pas md dădos, sai Os wdnzopi, 3tefonoq, dhhă mos 83y îveprolim, î a d8y 
us îjzov 4 ppsia, vai mapaamdodusy msi zohtov vă pis G5/opis. Ai 35 pia zi 0so- 
zsfsie e5/ai ris Siis Mawapidemzos stqozy us înv sie pohzzalptov avhovy, 

No5nos : îv Nptoză vai căzyoy ris Mazapuici 3 Tov 
| 6 ăppsziozozos "loicap. 
(Idid., pp. 527—5.) 

AVI. 
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. i 

Te corozizp 4xi hovtorăze îdzsridp zoo Evysyiwp 6 Leguavbs sd apăszst, 
4 To pnazona0st> Tpriutu îzavăy ai d i pepe poi îvouăzoy Zantzawy civ ein, _. 

76570 âi, 7d 760 ha» 4ai să W5v57) os E5 dudins dzodă pasa â an ai modat Xawzot, 

zodzots za TpOGAstys: 1 4% brd zoo przzoniuoy zohhănis umysadovaa m et 09.20%. "A 
. 

nazusda zhî zoie Chic, pai und” 09303 Tod ay ce zpuăar ză pista uăhhor dq



. . a 9 a Poe 

a 83 za tă 65 

stDoz070b14.3y zis e 
a > 

za 7 Ehzopăy Ar 
pe, 4%, psd 

pâzpovy 420" fu ăzozzopobusy0) boy Bpăisy, Twzabza 4 mada = 
sicâpous măr sizuioie asatpdaeitomsy Exozois mais Viunte, SRADXAMLOTĂV 
opâpovres Tăy vody, pi mais Em" dumbrspa puzaie maraGzthobusy 2 jŢsu.0- 
653 ri zohozhazyi mi zohbrpozoy ăzonpohsaa)a ăxărn pps 0h ză- 

hu Farprrpăijowusw ză rhe Tuerspas îhziGos abiuaza. "0 păy 0dy zăv Apatboy GHizTpy 
"A)stroc 6aius zâv Broztiady Gizohoy pază ua ză "AvOsscnpiâya Eutjyoos, pstx/uniiazs sis 

5aiwy uoyăs. "Il 65, was, Erzivp zp05pY0vy acarpa ză înocăpeas WSTă Tăy GIp- 
uazizay Govănsww zip vai văp oi Sapuarat rois mod "'Adsziov Govhiuaat 2poTpozi Tod 
“Pou:ne, i zăo: zpoawpibăva (sic) trois bzd Tis suzzohe zahqolas ovăs abtuls Yy8y0- 

wodsrnutvots, zh mod zaztrod &w6uazos" Tibptoua 10570 47i omustovy £ 7 Grlow abrois 
E7sy mapsushshsro, ua robro robs Gxpâipovs ttssuărov, vai 2p5oîby /pnoauv0vs by Îţs- 

. a a - . * - 2 ? n6va Tis Evrabda, dysihzoss mpbs &ustvov Erspov 2,0435 mpsoâvy îv zobrote dyzss, AamI- 

“SAO za 6 Oăwaros rod "Anstiov, îvițstps ră Gaoâzpină Ppovipasz, Kai ăzsp bz50/0v7o 

înmâh rzots Sapurzate vsbozo mpbs sipiny &amy6psbo7" în 25 sie ziv sinfivqv doziowyrat, 

w&vay dusvoyhizovs 4 mapă Savdăy, 3 aport za ză 9 ră zohup âuaarndivzoy ru 

zatarijrovs Bvazahsty, uovovod miv Anpbstozy zh Esi obs fapiăpovs sră usi Tis z5p!$ 

767 400.669 z]5os oi 55 iv uây z6hry Gunmohdţoby Ehosty îs zpohnzd six, Ess. 0% ris 
Pi 

zâhsus ob â3 Ziua zoBbe pattysov (sic) Gobyar Giarpifovrss 05 Ey zobrots, &rnrrSNON pată 

my orâțonopiăva ai | Emăhsvats ză Gapuztiry Bovânstoy Erybzspoy, vai Gvyorsths pă 

Tabs Gapâipovs! bors pinăă dy "lozpov 0xdpsty Gxzspăy Xp vai Gijp.spov pottâyrat d d- 

40bou.ey, aw/vâs 23 Euarâpov upovs Caz paqparsbousv0bs rii eipivna ars rsuumprusda" 

vân îvârazy laws Gxzpwysi ză apără 0dTw î500pusy7, dai Sai ul. îm zashoyr Ti sin 

Oshiost. "Epfibsw. Tobs zapi 3 2 Kopip Bozălonat. | 

405, Mstaystzvos ză iotau&voo, Mzozopsosintisy. 
“O Pepyaves. 

XVII. 

Dionisie, Patriarh de Constantinopol, către Şerban- Vodă Cantacuzino, despre 

cererea de restituire a Mitropolitului Teodosie, trimeţând pentru cercetare pe Ma- 

rele Logofăt Ioan Cariofil şi pe Anania, Mitropolitul de Maroneia. 

Aovbatos, în 0z05 âpyreziozozos Roy Dionisie, cu mila lui Dumnezeu arhie- 

azavzwvovz5)aws, Nizs “Ponns mai Oizav- piscop al Constantinopolei, Romei celei 

- msyzbs Tlazprăo/s. noi, şi Patriarh Ecumenic. 

“- Prea-luminate, prea-evlavioase și prea- 

  

Tata zăBera vai îreuăi »y zâcns Obyapoha- slăvite Domn şi stăpân a toată Ungro- 

- “ins, ubpis ubpts "Iâoy Sens Kayranovtnvă vlahia, Domnia Ta Io Şerban Canta- 

Bozfây5a, vii pază mysduz rampă 27 Z30t- cuzino Voevod, fiu sufletese iubit şi prea- 

z6Onre râs înv Msrp:6onzos, vai Eyruocazot dorit al Smereniei Noastre, și voi, prea- 

ă0-/0z=s 205 aoyzhiizo» vis abrhs Absyzias, cinstiţi boieri ai Sfatului acestei Domnii, 

/âms sim buây ai sin 43 Eos apă har vouă şi pace şi milă dela Dumnezeu 

005 zayzozpăzonos 47 mopiod îâv *Insob a toate ţiitorul şi dela Domnul Nostru Isus 

Np:sz65 za map" Îuây ed, adhoyia vai Hristos, şi de la noi rugăciune, laudă şi 

GV /OANS:s. iertare. 

"Ezstvos 6 fizaos 49 zisa 5 dpazăy 8t- Dreptul judecător, cel care iubeşte drepta- 

aaosdrn, 42065 1 “sp > i tea, cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeul 

vos 6 poss Bizaog e 6 Ră5x9 aâtziaa 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 

VOTUtATis VOEdInGAIS 15 TȚSu25, Pate Domni, judecători, iar la duhorniceştile 

îs, siș 25 să mwsouaztză moisenaea, za | cârmuiri Patriarhi, Mitropoliţi, proestoși, 

FâshoTENzv0s 47 AI IONII Az03p3zâ- 
pv05, îtă z0ăzo Edzzo sis z0d30) Tây 2p05- 
711907 atâyz, siș ună mi zodzsiaie vai 
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10 Martie,



rptăpyac, unrpozohirac, zposozbrae, 4pităs, 

dă vă puhâcoarat 7) Guratocbyn 4% vă ds- 

călsrat md Gizatoy, vă Epevvărat 1] Asa 
"za vă [ârozerat mb Wsd5og, pai Dea WovTzL 
di ăâtrmutvot, sai vă matsbovrat ot dâtnady- 

zac, 40 vă d'pozvoby oi 2DO50TOT56 pă Ms 

4ny ămwmhstay sic varbpOwotv rob âtuziov 
400 vă avhitovy mb ov, Gtă vă zpoos- 

-z0vy oi &yOpuzot: &ăwos făp motobyrec vai 

dushobyrac ai mapabhEzovrec aie pioate 
69 dăvamutuaoy vai mais Gozie Tây. Ohifous- 
w0y, 0fhovy Gaz A6yoy râ dvazdyri Ti â- 

„atocbqy Osg, ră pofepă mpiri) £v Ti eprazi] 
fuspa. mis Kpiczos, za 0Ehovy droboa:t: 

„955, 8odho. zovnpol, tă ri 8ăy tâăhsrs ră 
adivzoy po sie robe rpamstirac, dul ră 

. 
zzpbbsre;t, iiţovy tă zi 68 Exdwsts rijy 4pi- 
aty mov sic mo5s ădizovs pai dâtmonusvobs, 

v - 
ăi Sotmzrjoars, ebyers eie rd z0p Tă aib- 
v0y. PÂN, 4x0âs sivat yen sie z0y- 

zac yeudvac val wpirăc, vă pi? Guushoby 
mi piow rod Qz05, (Gr. î) upiote rob Ozod 

„.. Sie mpâowzz, 0brs rob zrw/0d vă Aoan- 

0ody sie mhv zpiaw, 2ăy sivat ăânos, obs 
mdy ZhObOtOY Vu. TOL05T0V '/p5os Eouisy.... 

mposorâric Ya BtOvouGTIi... SiG.a., d00y vai 
sic mă Exuotaoriză, Euumu. Tod Ev parapia 

piu “Păsovă Bos665z, Mmrpozohirne 0dr- 
„pofhaias Osoâdotos fân sbptorâuevoc Er 
mtorog, za Tis piepocbrns za 705 Op6- 
V0b... Copăy zszAnpontyny azpboy, 2p6s Te 
iv Tuây Msrpibraza 70 mpbs Thy îspâv TâYy 
mapevpsdtvruy zspl abriy &p'7rsptuy gby0â0y, 

dovampreheoy val ăvapipoy ră par adry ai 
[puma 4xX0np50q7 zis cuie vai ăsiac ris ap- 
-pepoobyns, ăâinos zarsâruâc0n sie ri Totab- 
mw drtuiay, &âizws £orepri0m zob vrnsiov 

adtod 0oyov, sie 2y voniuws Eystporovi,0m, 
ăfinos ăa[s]rpâv0n zis 2ovoize sie Ezap- 
-ias adt05, Amorprrs Eeporovi0n ăhos 

âym” adrod, Gvynorirăs vai mopawuâs ză 
od roze ttovarăţoyzos warzapl0 sic Gox &- 
AaETYODi 0 30 «mu. Tov pxpTbpoy, 72. 

23246 usră usyăms zaprrhijszos, 2pobă- 
)woy za &vautuviozov zi Bziay ÎveatoG5wny 
ui zaprâsiy abzby hâtrnusyoy, ATA opOvnut- 

vov, penzuiay câziav Epovza n63 zis [az 

adz]od svoutyns mmâsias, mai, Gră d ui) 

stvat Ovvazăy EMOsiy adz0d owuazzâs Ev Ti 

Basisoodsm ai zpofahsiy cb &ârzov abrod, 

cbptouutWoy 72 7 17070009 adzod 7 

zâv peioorâvao ză var adz0d sis [ză] ad- 

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 ade- 
vărul şi să se gonească minciuna, şi să-şi 

capete dreptatea cei nedreptăţiţi, şi să se pe- 
„depsească făcătorii de 'dreptate, şi să pă- 

zească cei de sus cu grijă mare de în- 
dreptarea dreptăţii şi să înjosească ne- 
dreptatea, 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 gro- 
zavă -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, căci judecata lui Dumnezeu 

[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 Un- 

grovlahiei Teodosie, aflându-se încă scos, şi 

din arhierie şi din Scaun [şi-a adus nenoro- 

cirea] 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 din! cinstea, şi vrednieia 

arhieriei, cu nedreptate a fost 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 dum- 

nezeiască, 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



va 77 „Ep svynbijya Thy dz60s0w zabTny 
ară mobs îspobs v6puovs, t5stoy Ey ri) abrob 
ăvapopă wmzpodouiyz ude xi ebonhay- 
„mobila adzod parazazprpobusvoy ză Tis 
65dwvms ua. rhe bzns 77 za wă ei- 
fmuova ră Usi vâuwy za Ezzstpoy dtrato- 
cbyns 4x zohozpzpty zotobzuy bzolsozwy 

zzmhmsnorirăs xi mb ppivat 77 Thy Ga. 
pat mă avufăvra adr ră Oso3ocip, ai, 

et wăv s5ps0f) âs &Andâs abrs Ozoâdotos 
Dzsb0ovyoc sis zăs varnţopias Eusivac 0 âc 
pazzdurăc6m za 1a0np507, dă uaprbpoy ă- 
ftohăyoy, etvat ua zod dotz0d 6uoiwe sis Ti 
matdsiay rabray bs zotodros, 420 zis Mnrpo- 
z6hews Obyupofhayiae 2otsprutvos os vai 
zpobrspov, si 8i- pain &pos ai ăvsbdv- 
vos, val ai varnropia wevdsie, AoOiva rs 
mardsiac ai ăzowaracradivat sie Thy zii)y 

adzod ua dia rod Opâvov ris Exapyize 

abrod Obyzposhzyiac. “00sy motvâs avyso4t- 

auey ură zis zepi îâs lzpăc Tâv Appts- 

ptoy Govy660v ri aiznot ai d5qay abroad 

mo Oz03ociov, 4ai 2psvvijoxpzv. si Gbwpăpst 
asset stos zivă val tferăoat Ti GTA 
rabrny: zxtszăm s5hoyovy 240 ză awybâp 
pi 22 pă îv ră Buna TobTob eâptozo 5955 
Tv'/dy adio sic riv rotabTny zat5ziay, za 
282)6/07 uotwâs &ashOsiy Ezsioz 6 GoPTaT0s 

va dopubzatos 2y ăn'/ovst 6 Miyas Acad. 

ns 705 otnobusyt405 Opâvyov vai îdăourhos 

sis Meyăhns "Ezzhmoias, 6 aură zwsdua vibs 

dxpasnrds 4 zepradOnzos îs Ti MsTpi6- 

TATos, 4 Epzovoa zi Gz60scry rab77y za 

ttozăoat zi și adrod zohozstpizy vai p0m- 
ot, 05, Euzstpos 769 in 7296909 pai V040Y, 

„ai Gaogicat 47 ăzoțijra mă GUPAI0, GDS 

spa pusvos ua 5 îspozazos Mmzpozodirns Aa- 

provstas Gzâpamos 77 Etapipos Poor, 45p 
"Avyoiag, 6 îv “Asip Ilyzuart paz nzăs Tu 

adshpăs ai. Gvhstrobors. 'pozob - /ăpry 

1păgousy mal Gzozaivouzy GDv0âLHă3, WsTă 

7 z2pi fus tpuzăzoy ăpptapăwy za bz3p- 

zi, 26 E9 “Agia Tosbuazt paz0zâ7 Tip 

dsr 4 oo)hstzoopzâv îi, Î Tuaripas 

RPOTPOZĂS-e ENVovy sis ză ahrdG3 705 53 

cozwzizo» Mzyâhov Aoro0izao ai 305 ispuw- 

=4s55 Mnepozohizo» Mapovsizs, 1 i) "Eau 
=p60ns zaorafistouim GwHpoziGat 650309 
pază 26309, Dă 33 Onomitutvoy Entopâzuy 

3 Mspozdhs: 32530 Obyaacâdayias za sis 
oyprhizo» adrâs ai Îjpowiuw 47, iozăus- 

vos 6 0z0365:05 ăvayyeâzo ză paz az 
za apofa)tze si voii! 20303, 72 6 pă 

î:2)7,70sis copozazos Miyas Acyofiions, îpo-   

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 întâm- 
plate 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 Logo- 
făt 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 învăţă- 
tura 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 prea- 

sfinţitul Mitropolit al Maroneii, iar Lumi- 

năţia Ta, presidând să aduni un sinod la faţa 
locului, al episcopilor sufraganţi ai Mitropo- 
liei aceleia a Ungrovlahiei şi al Sfatului ci 

şi al egumenilor, şi, stând Teodosie, să 

arăte cele ce-l privese şi să aducă înainte 
plângerea sa, şi acel prea-învăţat Mare 

Logofăt, stând în fruntea sinodului, să 

cerceteze şi să lămurească potrivit cu 
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matdsiay Exzhmsxoriziy, map” o0bâsvbs 6on- 
0obusvos ai zapxubdobusvos 1=pi robrov* 

od ăn zpăzuy aoyuotvovysiv mois G40tVwYtj= 

zote, tva pi Exvroie pitt... Tobrore 0so- 

mawey ăâstay Gzws 6 Gmimosie corratos 
ai dhopbraroc Grâdorahos vai Mac Aoţo- 

0zcms râs 220” juâs rod Xpiorod Mame 
"Euzâmoias bpt:0s "lodyyns, ei zbyot zi &hm 
ris bz6Ozcig Exrnotaariz?... ai upiote, %0ivq 

zi rabrqy psză rod tzpwrărov Mmrpozodizov 
Mapwysias, ubp "Avaviov, vai is Tâvy rob 
Gurmiov rOz0v ăzoraoTăy, Tiuusvos 77 
mpozx0[t]ousvos zapă zăyzoy, Os ZaTprapi pt 
mds EXap'p05, Wa mea dai G0PĂs Wa Euzeipuos 
îy măoats mais Entotiumts, mai EGapErus si 
măs Tis pdod6tov juiv Exznoias za 
ziorsos, 7ai xporadibusvos îv adoac Taic 
cwiz)ede oste vai Guoovliate ... raig +. bobus- 
y05 TD apă, | 

“O00sy ai es ihowaw ris Solsions Ti 
BDT, me TÂS TpeTipas  maTpiappirs vai 
avvoâtzis ăâsias, Evaystpic0n ră zap6y, 8 
Ema awenpias ao, 2v uim Mapriov v, 
îvâ-vos &'ens. să 

(Zzovza ai ozoypapai). 

(Originalul în Biblioteca Academiei Române.) 

  

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, în- 
dreptând 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 ha- 
rul ci, ca și înainte de pedeapsă, luân- 

du-şi tronul și starea şi Scaunul şi ve- 
niturile sale ; iar, de se va. găsi supt 

vină... să rămâie în cea cuvenită lui, întru 
aceasta, pedeapsă bisericească, nefiind aju- 

tat 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 
a lui 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 împreună cu prea- 
sfinţitul Mitropolit al Maroneii, domnul 
Anania, şi s'o aşeze în rostul de drep- 
tate, fiind cinstit şi aşezat în loe de 
sus de către toţi, ca exarh patriarhicese 
şi... care e învăţat şi încercat în toate 
ştiinţile, și mai ales în ce priveşte Bise- 
rica credinţa noastră ortodoxă, şi presi- 
dând în toate adunările şi slujbele... întru 

toate. 

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.)



37 

XVIII, 

Patriarhul Partenie al Alexandriei, venit în „Y bogdania* pentru ajutor, Iasi, 

face dascăl pe „Zaharia din Iaşi, om cinstit şi între cei învăţaţi prea-invăţat şi | 1090, 

foarte bun între studioşi, care a predat cuvântul lui Dumnezeu drept şi învăţat în L Ianuar, 

Galata Constantinopolei, supt Patriarhia prea sfinţitului fost Patriarh ecumenic chir 
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(Mazarachi, 1. e. pp. 28—9.) 

  

XIA. 

Partenie, Patriarh de Alexandria, recomandă pe Meletie, fost arhiepiscop de Bucuresti, 
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București, 

1680, 

11 Mart. 
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(Ibid.; pp. 229—31.) 
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9.6 

Partenie, Patriarhul Alexandriei, venind în Țara-Românească pe vremea 
„prea-evlaviosului şi prea-strălucitului Domn, domnul lo Şerban Voevod, la Bu- 
cureşti“, numeşte, pe lângă epitropul popa Partenie, la Şlobozia Segarcii epitrop 
pe „cel întru Duhul Sfânt prea-dorit şi iubit fiu al Smereniei Noastre, prea-cinstitul 
şi de prea-bun neam între boieri Marele Postelnic, domnul nostru Constantin 
Brâncoveanut. e 

"Ezaâi) mas Gmos Oljmors nbfepviwros Dadurromopobvros fâoy 10570 mp ră Îd- 
ho 06 pâvoy mpbs sbahutay Gtevhersty pai parapritery'ză mhotoy, GhhA ai robe ăvăuovs a6p= 
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zpostăsyat mai Extormudvos ăzorhivawy sizsp uth)e ăciwij vai, ăziliuavroy Gamohătaabar zi 
vî%, 70, 6) î) Merpiocns ijuâv zi azahooylay 05 zveuaztz05 s05z0v zhoiob Tis 720 Tuâs 
z05 Xptozod ayiac 'Ervhmoias, zîs weyahoz6hewş PAhstavyâpetac, zoatoNuâs ai TaTpirâs Gui 
Qovyay dopobșa, Susis toc Giaenpsiy mal mepwevhăcesty Boa moy/dvovaty sis 476) 70 &pu- 
zăzwp 47 Az00t0)t4 Opowp. “Evzua zobrwy Gaepifoyses fizic 2y zoic wâpza zîs Odyupofha- 
las, Eat ci 1jyenovia z0d edosfzorâzov ai îvhaumpozăzov A303yz0v mbpiov 7lodwyow Sep&ăvyov 
Bonâiâa, îv sg Bovobpsoziry, Eâcte ci “Huezspa Macprbzaz zpds Govzljomaty zai vodzzij” 205 
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.



Cwyăprtas ro ijuerâpov “/wpiov, mod Gondziv 77. abvrp 

pozov zază wbp Iap0iwoy, Eow rs pai ES, Gzob 3 Î) e —j 
. 1 

2 
m
 

îuetos apatobyrwy Îjuiby. “Qorz sivat 
Tu 42 707 Wtapioy VEVyntopw ai 
u.3V Ti) peyaNozpezserăra abTod ebyevs 

(1bid, pp. 231—2.) 
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XAI. 

Întărirea de Patriarhul de Alexandria Partenie a dreptului de ctitor cedat de 

Elina Cantacuzino, la mânăstirea Cobia, 
—— 

tului ei, Pârvu Cantacuzino. 
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fundaţie a lui Radu-Vodă Şerban, nepo- 
— 

Hrisovul boierului Pârvu, nepotul “lui 

Serban” Voevod, pentru mănăstirea Cobia. 

Seris în Bucureşti, în mănăstirea lui Mi- 

hail Voevod. 

Cei mai mulţi dintre pioşii, de Dumne- 

zeu iubitorii şi virtuoşii bărbaţi, având 

divină iubire şi poftă şi arătând sârguinţă 

peste misură cu privire la cele dumne- 

zeieşti, prin fapte, din multele lor vred- 

nicii întinzând o mână de milostenie, să- 

vârşind totdeauna înoiri şi clădiri de 

sfinte şi venerate mănăstiri, în care nu- 

mele prea-slăvit al prea-luminatei, fericitei 

şi prea sfintei Treimi, cel peste toate 

singur Dumnezeu, se glorifică în rugăciuni 

şi se prea-măreşte de cci ce trăiesc în ele 

respectaţi părinţi, pentru pacea, mântui- 

rea şi buna starea lumii întregi, meritând 

să capete binecuvântarea celor ce iu- 

bese cuviinţa dumnezeieştilor case, ascultând 

cuvintele  proorocului Împărat David: 

„Doamne, am iubit cuviinţa Casei Tale şi 

locul cortului slavei 'Tale“,— pentru care şi 

cel de fericiti amintire, minunatul acela 

şi vestit Domn lo Serban Voevod DBasa- 

rab, pe lângă celelalte isprăvi ale sale a 

adaus şi aceasta: a ridicat sfântă mână- 

stire în locul ce se chiamă Cobia, întru 

cinstit numele prea-sfintei stăpânei noastre 

- de Dumnezeu născătoare şi pururea fe- 

cioare 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 dum- 

nealui Pârvu, ca unul ce se coboară din 

acel strălucit şi domnesc ncam (căci a fost 

fiică a acelui de veşnică amintire Domn 

prea-strălucita jupăneasă Ilinca, măritată 

39 
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cu prea-minunatul boier Constantin Can- 
tacuzino, care a născut pe lângă alţii şi pe 
Marele Spătar dumnealui Drăghiceanu, a 
cărui odraslă-e dumnealui Pârvu), îndem- 
nat la iubire de cuvintele Proorocului şi 
gândind întru sine la ale mântuirii sale, 
şi căutând către cele mai bune, şi el, ce- 
rând 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, ceree- 
tând ea însăşi împreună cu propriii ei fii 
prea-iubiţi, cu cel întru toate bun şi prea- 
pios 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, dum- 
nealui Constantin şi prea-nobilul Mare 
Spătar - dumnealui Mihail şi prea-cins- 
titul fost Agă, dumnealui. Matei şi prea- 
cinstitul Mare Cămăraș dumnealui Jor- 
dachi Cantacuzino, sfătuindu-se împreună, 
a dus la capăt cererea și a hotărît lim- 
pede ca zisul nepot al ei, dumnealui Lo- 
gofătul, jupânul Pârvu, nepot al prea-stră- 
lucitului Domn a toată Ungrovlahia, domnul 
domn lo Șerban Voevod, şi al fraţilor lui, 
Cantacuzinii, să aibă voie şi cea mai de- 
plină 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 de chemarea de ctitori, 

afară de legiuiţii lui fii, unul după altul, 
dacă şi fiii lui voiesc să se poarte ca 

nişte ctitori, iar, de unde nu, şi dacă n'ar 
avea copii, fără împotrivire numele de cti- 
tori să se întoarcă la neamul lui. S'a hotă- 
rit şi aceasta ca și cinstitul boier jupânul 
Pârvu, ctitorul, cu grijă să aşeze în sfânta 
mânăstire pe părinţii cari, vor pomeni ne- 
contenit 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 TObTOY 

tdopdq 47 “ppvsifov)ov, mob vby sbosfs- 
GTăTaL, EZhAVTAUTĂTOL Te 49 PISTA - 

ăzov Ah05yzov zions Obrppoâhzyizs, zopiob 

optov "loyov Sepâiyov [Bon5654, srnpitov- 

z03 ai Eauzupobvros 207, 

pi Msrpiârazos £ 

soti râs Bzyizc, 

Nos scene ră 

”O00ey ai, ris 

Dptozontvns v Bovzow- 

5 ăpyoy 4bp Iobpfov- 
apă) pp jevâcdat map 

îp.v sie ăovăhetay, dată 7 dup'ndv adr 

adBzvrzby */pooââovhhoy. "00zv, rpărzovi e 29 

“Adi mapazehzoâueda Ilyebuar fa Goa 

zpo5zîp:70v dztipu az, mrmsă Î, ina 

povasrnpiwp 47i Goa îupte <pimoz 

-apoatptosws, Gov- 

dzhijozos rod tiizopos vai 

76 dă po aro Eat ză v5p0s 74 

iod ete at. mă Gaara. Ei 05 

ous fnvhq0] dDzchoa mb map, î Ghus 

avazpia î pazazrhoat adr, Sacias Tizos 

ăy sim, ăppo î îppăvsvos î, mob îsn0d %a- 

ahtngov, oizztos Î făvos, mai peral 

orozby my mpbs mhy Bvrtuzazoy 7bp Tlobp- 

fov)ov ris îvâotorăras mopias “ID ras + za 

69 măr) ads, 40, 06 TI40u2V0s, 

zozpătm ri îoneăy abzijy th z0d tspob p0- 

vasznpicv mw zpbs râv (india '%bp Ilobp- 

Bovhov, dozis 3v sim, Ecro să za Tă.: 

- e 2 

20 fndsw 
2 o manfia 20 loa Î arptepudâst> 38 gizetug 

ioews re vai pa
i 

3 A
 < 

> 
AT 

a 
9w 

Ey Iza apa, 8 piqii lovi 7, 8 DBov- 

AGbDZGTIIp. 

(bid. pp. 232—4.) 

  
Sh To 

  

Şerban Voevod. Şi pentru întărirea acestora 
s'a dăruit şi hrisov, al celui de acum prea- 
pios, prea-strălueit şi prea-creştin Domn 
a toată  Ungrovlahia, domnul domn Io 

Şerban Voevod, întărind şi împuternicind 

toate. Deci, şi Smerenia Noastră aflân- 
du-se în Bucureștii 'Țării-Româneşti, dum- 

nealui jupânul Pârvu a cerut cea de faţă 

serisoare să se facă de noi pentru siguranţă, 

după hrisovul domnesc ce i s'a dat. Deci; 

scriind, .poruneim întru Duhul Sfânt ca 

toate afierosirile ce au fost mai nainte, 

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 

>
 

—
 

pe urmă cineva ar voi să nimicească aceasta . 

de faţă, sau cu totul s'o răstoarne sau s'o 

schimbe, de orice rang ar fi, stăpânitor 

sau stăpânit ori din rândul clerului, de 

acasă sau străin, şi va schimba scopul cel 

către prea-einstitul jupân Pârvu al prea- 

slăvitei jupănese Ilinca şi a copiilor ei şi, 

mişeat de pizmă, va înlătura, această danie 

a sfintei mănăstiri a lor către zisul jupân 

Pârvu, oricare ar fi, să fie aşa şi aşa, 

În anul 1680, în luna lui lunie 3, în Bu- 

cureşti. 
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Partenie, Patriarhul Alexandriei pentru ctitoria din Bucureşti a lui Şerban- 

Vodă Cantacuzino (Cotroceni). 
Sa 

“O 0:03 5 u&yas vai Ozbuzaris, 0 05 î4- 

osie faczdovaty, Îipu,5y25 Tţau.avsb0d 

4022008: ŢI, ZDOȚLIOGAOY TĂ, € 

2onsva, Wa3201jG 

st za 

za dyza pai 3 
s zii Dzopdiă) apâiav vai. 

 Ozomhei Exapowoiuevos ti) w Tis ebs5- 

ziaa cod yotozăzov, soazfzorăzon Wa EA 

ct
 

SR
 

=pozăzoo Adfjivzoo vai Tjrenâvs 

1000z:pias 

zâ5ns 0f- 

„osipo zo5iob Pluto! Bonâsă 
> 799109 497409 LU1V709 0"70'42+ 

=65 29 “Agiop Ilvsbuzaeti depaznzod vai z003t/0- 

zâzov vind ca fu. Mazpibonz0s, 0 pios 6 

67 Gh Oz = ză 2 sia 

peovâa î 
76) adz6ă paplin Ziua 
a 

2 . 

20 Evnzat Pai SIAGS TĂ RATEI ATA A9- 

205, os ăzd Daadiria (ins zoo S4z 230 9ây- 

203, Tis 0zias a303 i zrootis poata 

A ———— 

1 Saguazdtvode 

52220. Iorga „Hurmuzakt“, XX. 

  

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, prea- 

evlaviosului 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 nu- 

mai Dumnezeul a toate poate cerceta cele as- 

cunse în inima lui, și știind isprăvile lui, 

care, născut din rădăcină îinpărătească, 

dumnezeiasca lui şi 'de toate făcătoarea 

Bucureşti. 

1680, 

6 Iunie. A
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Pronie întirindu-l şi ajiitându-l, ca pe uni 
iubitor de Hristos şi drept credincios, l-a 
învrednicit de Domnie şi l-a ridicat pe 
prea-înălțatul Scaun al întregii acestei 
ţări, făcându-l stăpânitor și Domn, fiind 

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

credincios stăpânitor care s'a seris în şi- 
rul acelor evanghelice şi de dumnezeieşti 
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 drep- 
tate ce i se cuvine şi cu acestea câşti- 

gându-şi tot harul şi bunăvoința Stăpâ- 

nului, astfel e şi prea-bunul, prea-evlaviosul 
şi prea-strălucitul, Dumnezeu cu iubire de 

oameni ajutându-l. Căci, luând Domnia, 

se apucă îndată, mişeat de puterea, de 
râvna, eredinţii sale, şi, cu multă sârguinţă, 
s'a învrednicit a clădi din temelii sfântă 
mănăstire pentru lauda, şi rugăciunea, Stă- 
pânirii 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 ipos- 
tase, 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 puru- 
rea Fecioare Maria (serbătoare a toată: 

lumea e strămutarea Maicii Domnului), a 
dăruit şi a împodobit cu sfinte odoare 
sfânta biserică, urmând dumnezeieseului 

David, care zice: „Doamne, am iubit po- 
doaba casei 'Tale şi 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- 
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; 

căci, fiind şi răposatul lui părinte râvnitor 
al unora ca acestea, 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-
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demnat trupește şi sufletește către această 
fericită şi sfântă mănăstire şi către iubitorii 
de Dumnezeu fraţi de acolo, a făcut-o slo- 
bodă, 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, 

prea-slăvitului şi prea-strălucitului Domn— 
Voevod, Domn a toată Ungrorlahia şi a 
celor d'imprejur. Deci şi Smerenia Noas- 
tră, din mila lui Dumnezeu având cârma 
sfintei Biserici a lui Hristos din Alexan- 
dria, aflându-mă în Bucureşti, am făcut 

acest hrisov pecetluit. Şi de aceia ne ru- 

găm, zicând : 

„întăreşte, Doamne, casa aceasta în evlavie 

şi dreptate şi pe ctitorii ei şi toată frăţia 

din ea“, 
Mai târziu însă, dacă vre unul din- 

tre rudele cui a afierosit acestea, adecă 

ale ctitorului acestei respectate mănistiri, 
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 în- 

străineze cele dintre  afierosiri, mult sau 

puţin» avem cele după... Dar toate acestea, 

si se puie în 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 glorio- 

sului apostol și evanghelist Marcu, şi cu 

mâna noastră am iscălit-o în prea-venerata 

şi sfânta mănăstire a celui între sfinţi pă- 

rinte al nostru Nicolae, arhiepiscopul 

Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ce se 

zice: a de trei ori fericitului Io Mihail 

Voevod, în Bucureşti, în anul Mântuirii 

1680, în luna lui Iunie în 6. 

grămădind rugăciunea şi 

  

XXIII. 

Declaraţia viitorului Patriarh de Constantinopol Dionisie, prieten al Elinei, 

văduva lui Constantin Cantacuzino Postelnicul, cu privire la ce înţelege a se face 

din moşiile ci, mergând ea la Locurile Sfinte. 

Aziz 
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Diată. 

Luerurilor ce sânt la îndoială și nelă- 

murite cuvântul, cel cu îngăduireal pri- 

mirii, cuprinzându-le cucernic, li dă o 

deslegare sigură Şi temeinică pentru cei 

1681, 

18 Norem- 

bre.
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îndoiţi, iar dacă la oamenii cari sânt la 
putere şi cari au întăiele: locuri în ie- 

rarhia, noastră s'ar întări, mai presus de 

celelalte bănuiala cugetări, şi cu pu- 

terea bănnielii chiar arată oarecum sigu- 
ranța. Şi deci şi prea-strălucita, şi prea- 
cucerniea mamă a prea-cucernicului şi prea- 
strălucitului Domn a toată Ungrovlahia, 
domnul domn Jo Şerban Cantacuzino Yoe- 
vod, prinsă de dorinţa de mai bine şi de 
pofta de a merge la Locurile Sfinte şi 
de a se închina semnelor coborârii Mân- 
tuitorului 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 gândului în sus, [şi] a fost între- 
bată de Smerenia Noastră şi cu privire 
la lucrurile ei, dacă, adecă, a 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 pri- 
veşte 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 în- 
tregii 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 înstrăi- 
nată 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
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părinteasea, avere şi cca de la soţ şi s'o 

moștenească, aşa cum Yor vrea, 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 Canta- 

cuzino a toată Ungrovlahia, iubitul fiu 

sufletesc al Smerenici Noastre, în anul Mân- 

tuirii 1681, Noiemvre 18.   = oorâptov mpza-07, Nosufpiab tn. 

XXIV. 

Partenie, Patriarhul Alexandriei, către arii Ivan şi Petru Alexievici, 

arătând ce datorii a făcut la suirea sa în 7186 (1678), iar după moartea, la 7188 

(1680), a predecesorului său, Paisie, a trebuit să se împrumute pentru îngroparea 

lui, aşa că, aflând la solul muscălesc Procopie, îiul lui Bogdan Vozniţin, scrisori 

de la tatăl lor, Ţarul Teodor, se îndreaptă către fii pentru un ajutor bănesc: 

venind către ei, a fost oprit în Moldova, ca să nu pățească de la Turci ce păţise 

Paisie, dar trimete pe cineva cu trei scrisori: de la el, de la Sf. Sava din Alexan- 

dria şi de la Sf. Gheorghe din Egipt, rugând a se pune pe privilegiul rusesc pe- 

cetea pe care hoţii au furat-o pe drum. 
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Iaşi, 

1683, 

Maiu. 
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(Mazarachi, 1. e. pp. 247—9.) 

XXV. 

Partenie, Patriarhul Alexandriei, către Patriarhul Moscovei, Ioachim, făcând 
observaţii asupra crucii cu trei degete şi cerând ajutor ca să repare partea de spre 
Apus a bisericii patriarhale. 
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XĂVI. 

Un neiscălit către Constantin Stolnicul Cantacuzino, despre călătoria sa, în 

Decembre, prin Germania, pe la un oraș pe care l-a străbătut şi „prea-invăţatul 

sullet“ al acestuia, despre durerea sa pentru moartea „prea-fericitului Domn“, 

Şerban Cantacuzino), mângâindu-se cu învăţăturile religiei şi trimeţând urări noii 

Domnii lui Constantin Brâncoveanu, 
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Gherasim, Patriarhul Alexandriei, către Petru, „Împăratul şi Marele Cneaz“ 
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D Dim acest document pentru a se vedea deosebirea de atitudine, în aderăr și stil, între el şi 

scrisorile adresate Domnilor noştri. 
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1689. 

Bucureşti, 

mănăstirea 

Mihai-Vodă, 

16%, 

Ianuar.
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6 Decembre, Marioara Mavrocordat, cu pomenirea şi a fratelui ei, Alexandru Exaporitul. 

Aă mod. zapivros ExtGefotornptov- Ypăţ= 
pazos vivezat Gîdov Gri, Tod Evriordrov ă9- 
-z0vzos Kwpirtn Xpvoczobhov vioă znay 
rehetay tă spovsbeziov ris Gaotuiis vplozus 

movnoaityov rod 6ozirio» ad705 zphs Tiy 

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 

vAtl, size dzivnzos, Eos mat hEyera! ya 
mibcwş otzzia Zâs abzis 'opăziae “Mat 

pas, abrbs 65 dutzoo0s Ghwy zăy re apay- 

o
 

âzoy zi yprudtoy 6 odoyeizat vai zăvzn: 1) 7p% 1 Ta 
âvoizzos 40 ptpts 0005, iei 

Ozions ăpyowioons zbpăstas 

&dozos 0snoâons za. i Papers st 

  

Tepiovoiz, cires pl . 

  

Prin cea de faţă întăritoare scrisoare 
“se face ştiut că, prea-cinstitul boier Chi- 
riţi Hrisosculo fiul făcând o.vânzare de- 
săvârşită, 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 ju- 

pănese Mărioara, iar el se recunoaşte fără 
parte în toate acele lucruri și averi şi cu totul 

fără casă, până la un ban, iar acea po-: 
-menită jupăneasă Mărioara, fără silă voind 

şi declarând că, dacă i s'ar întâmpla Cins- 

tei Sale a pleca înainte de sfârşitul soţului 

ei, Chiriţi IIrisosculo, să păstreze acesta, 

i. 1) Alte acte privitoare la relaţiile cu Rusia sânt din timpul şederii ulterioare, în 1696, Matu-lulie, 

acolo; ibid., p. 436: .unul, din Matu 1695 (ibid., pp. 417—9),.n'are dată de loc.
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zodroy ciprpnby vai A pEasToy z2pă TB 
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îv adr vatozodyra val pâvovra us/pie 

zo&cns abtod ăvazyoîsy val pară ÂGKy d- 

znpsoiav 3fomnperobuevây ze va pofspybus- 

yoy. “O ztuuraros vai copâraros pp M5- 

as  Aoyodărns râs 705 Xptarnd Meyăhme 

"Ruzhnsias vai itobzatoe “Epuinvevris Tis 

„parmtăs Baothsias, vbptos ANtavâpos, 6 aw- 

zăBshpos adtîs, îs md mpoobnov 77 Tây 
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Ey za ab, 8v uni Aersufplo g. 

“(Ibid., p. 430.) 

  

casa în pace şi fără a fi tulburat de 

prea-nobilii domni şi moştenitori ai ei, 

având-o spre întrebuințare şi stând şi 

rămânând în ea, până la ultima-i su- 

flare, şi supraveghind-o şi chivernisind-o. 

Prea-cinstitul şi. prea-înţeleptul domn 

Mare Logofăt al Marii Biserici a lui 

Hristos şi prea-distinsul Tălmaciu al pu- 

ternicii Împărăţii, domnul Alexandru, fra- 

tele ei, şi din partea celorlalți prea-no- 

bili moştenitori, îndemnat deo voinţă 

frăţească, a făgăduit a le păzi pe acestea 

toate 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. 

  

XXIĂ. 

Patriarhul Calinic al Constantinopolei către Mitropolitul Teodosie al Țerii- 

Româneşti, Teodosie, pentru ca să hirotonisească pe Neofit ca Mitropolit de Sebasta. 

Krzhhiwuzos, Ep 0so0d dp/rsniono nos Kuy- 

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 Ezap- 

pie mob, 47. Thy îs zuzshioas pborapoyizv, 

-/spotovi6ps Thy shosfzozazoy bzovijptov Ns6- 

moro» sis MrpozoM=ny Ssfaozsias pată Ti 

EezANORoztLi Tăst? 47 Dz0TD203, stă 

TAOS AIontri)s zaptorâvsos, Wnptodsyra z 

zi) map! Îp.ăs z0b Xptaz0d Msi Ezra, 
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zapdy Tis 4269505 pu. 

735, E pri "Lowe, tuâtazio0s îns:   

lui Dumnezeu arhic- 

piscop al Constantinopolei, Romei celei 

nouă, şi Patriarh ecumenic. 

-- Preasfinţite Mitropolit al Ungrovla- 

hiei, cinstit şi exarh al plaiurilor, întru 

Duhul Sfânt al nostru iubit frate şi coli- 

turghisitor, - chir 'Peodosie, har Sfinţiei 

'Tale şi pace de la Dumnezeu. 

Prin serisoarea de faţă îţi dăm voie Ar- 

hieriei Tale ca, luând cu tine arhierei co- 

liturghisitori, acolo; în eparhia ta, şi înde- 

plinind sfânta taină, să hirotoniseşti pe 

prea-cucernicul ales Neofit ca Mitropolit 

al Scbastei după rânduiala şi tipicul bi- 

sericesc, cu toată cercetarea canonică, hotă- 

pită în Biserica cea Mare a lui Hristos care 

e în sama noastră, prin al nostru îndemn 

patriarhicesc, de către prea-sfinţiţii fraţi 

ai noştri arhierei cari stau în Constanti- 

Calinic, cu mila 

“nopol, şi să-l înaintezi în treapta arhie- 

piei. Pentru care spre doradă şi sigu- 

ranţă ţi se trimete şi cea de faţă seri- 

soare de învoire. 

1696, în luna lui Iunie, indicţia a patra. 

(Pe dos:) Cartea de hirotonia Sevastias. 

(Originalul Bibl. Ac. Rom.) 

  

1696, 

Iunie.
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Gherasim, Patriarhul Alexandriei, către Constantin- Vodă Brâncoveanu, 
despre dorința de a se face tipografi e pentru cartea sa ! „retorică“, ajutând şi fostul 
Patriarh ecumenic Dionisie. 

Tod paraptozăzov  Ilarprăpyov "Ade$xy- 

îpsias apâhoos sis mb Omep &ttaro frqropi- 
udy E6hloy. 

Tepăomuoe, 2hâwT 0z05 Ilăzac zai Tacpiip- 
16 Tâs pspăhns 26hswe 
zăcns Atybatov, 

Tg ebosfzorăzu ze vai Ezhap.aporăzep Ad- 

Dev za “Ilyauiw măoms Obyrpofhayize, 
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vos Osbs pc &/Gpiosy sic zdy yibraroy 47i 
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ză zapby S4 Vo/âvy cornpioy 6âmyiac, &âhoy 
fnzopirây, tai vă Greravbomney Ti uaza- 
piay 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 mhnrăe ei 

Thy âuiavrov voi vabaporăzny abzob Găpra 
ai Eva zăcay XNNy Mapapienza căs rpb- 

26 TV 2291 pps) aipâzov Tod Gov Gw- 
patos. Asta dotzby ză Gytoy Gr5p0s 20570 

zi ui dushijors vă mapaozivaca! sie 'mhy 
avea 456409 zotobtos Opatousvos pai As- 
auzpospizos. "IL 63 zapăozao:s 
pă ai &hho zhijlos îpeză 605 sis Eâray 
GOD voGutGrra pspste, stvat ai adry 1) 6ho- 
a60qzâs ov 05hknote sis iv conoyparziay 705 
fnâ)lov, tă vă stazhoi, cd ăpzdos dysâua 
pă zi ziu:ny %0d sbszfsarizov Gov 0ydux- 
moş sis să mhjdos zâv 0p0oâiioy pista 

Gbuzp0umdzvzijy Ess mb 
hopuibzuzoy Dizovuzwzby 

ua WâhiaTa 005 
TAIAȚUDTATOȚ dal 

"Adstavâpstac vai. 

sutura   

„A  prea-fericitului Patriarh al Alexan- 
driei prolog la cartea de retorică ce a 
făcut-o, 

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 su- 

fletese prea-dorit al Smereniei Noastre, 
har şi milă de la Dumnezeu şi de la noi 

apostoliceaseă binecuvântare şi rugăciune. 

De, oare ce nu numai prin auz şi fai- 
mă, ci şi de-a dreptul am cunoscut dum- 
nezeiasca râvnă pe care Strălucirea Ta, 

prea-înălțate Domn, o ai către prea-lu- 
minata 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 
a. Patriarhiei, pe care din bogata-I milă 
ni-a dăruit-o Dumnezeu cel întru sfinţi 
slăvit pe prea-sfântul şi apostolicul Seaun 
al Bisericii  Alexandrinilor, să  împle- 
tim această cunună de cinste din că- 
lăuzirea 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- 
meşte deci această sfântă cunună şi să 
nu uiţi a “Le înfăţişa în toată lumea 
astfel împodobit şi strălucit. Iar dovedirea, 
amestecată şi cu altă mulţime de virtuţi, 
pe care o porţi în frumuseța “Ta, este şi 
chiar cea 'cu totul dorită aplecare a Ta 

către tipărirea cărţii, ca să iasă din ea 
folosul, împreună cu faima prea-evlavio- 
sului “Tău nume în mulțimea creștinilor 
ortodocși, şi mai ales că ai ca tovarăș 
de îngrijire pe prea-sfinţitul şi prea-învă- 
ţatul Patriarh ecumenic, fostul al Cons-
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&âtanszod Tpt4505, 

Tazp5is, Tod vai “Agiov Ilvsbuazos, Gui.   

tantinopolului chir Dionisie, cel întru 

Duhul Sfânt iubit al „nostru frate şi 

coliturghisitor. Căci Preasfinţia Sa, miş- 

cat de marea şi -nesfârşita-i iubire către 

Dumnezeu şi către fiii iubiţi ai,lui JIris- 

tos pentru folosul sufletese al acelora, 

en totul lui tot se străduieşte a se face 

acea tipografie şi, pe de o parte, ne-a 

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 cereş- 

tile locuri de odihnă cu o astfel de îmbo- 

găţire nemuritoare. Și, astfel, cei amândoi, 

ca părinţi întru Ilristos ai Strălueirii Tale 

prea-râvnitori, încunjurându-Te cu legiătu- 

rile nedesfăcute ale rugăciunii şi binecu- 

vântării, 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 ipos- 

tase şi nedesfăcute “Treimi, Tatăl, Fiul şi 

Sfântul Dub, amin. 

(Mazarachi, în “Păgos, XXXI (1931), pp. £13—4.) 
———— 

NAXI. 

Catigumenul Iacov şi călugării de la Marea Mănăstire din Meteore recomandă 

Mitropolitului Țerii-Româneşti pe un căl 

Atozoză up zanspbzzte, Mmepozohiza Flis 

pozăzns Mmepozâhzws zăGns 

“as, Ti, SA Zoohiris darie tz0cudyx:poi, Ta 

za p.0yzp0i, Îlxzoizazt 2005%im30v355, Ti 

Est ds strbs usz' al5nds ăcnabusda, z0b 

23 zzoregăo» usyădod 065 vai Suzi, pos ud 

47 This RIPZE0ÂTI0I 05705 unzzâs zi 

zona Înv Ozozâzo» zi “Tuymznza 25700 

O5papofha- 

o
 33- 

pas Eee pai aaăs IOTEpz) Ana 

65 GoxIziuAzos Dra zohăzssty abzhy 70s- 
. i i 4 

Dap 3 P sis TpLăs îsâpsda sis vază   

ugăr al lor care vine penru €lemosină, 

Stăpâne al mieu prea-sfinţite; Mitropolit 

al preasfintei Mitropolii a toată Ungro- 

vlahia, înaintea Preasfinţiei Tale căzând ca 

robi toţi ieromonabhii şi monahii Îşi sărutăm 

dreapta, cum se cuvine, cu respect, Şi ne ru- 

şăm de prea-bunul marele Dumnezeu şi mân- 

tuitor 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 nepriel- 

nică, desăvârşit, iar, în ce ne priveşte pe 

Sec. al 

XVIII-lea? 
Sare.
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oiy za ua ăpuoiv rod bad abdrod yptata- 
wuod zhmpiuaros. To:yapody zpbs Ti 0s6c- 
dotoy adz0d măy 2y Îsponovăyote val zvav- 

partzoie 4dp Suoepâytov pistă tije adTod Gwy0- 
diac ExtoriM)otey, psTapot6Tatt fombsi zac Tis 
zapă adrod Govautv Gr. mhsiormv x Qzod 
venus 7piibovces. Ad ai mb Gbvoiooy 
zi 4a0' udormy dz ră two peyiorus, î- 
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dobicovy, ri Onvysuij mpbs adrăy cpt 
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arirzis pevădms wovis rod Msrswpov, 2v ls- 

ponovâyats "Idzo5oş za 1) râv dOsheây "v- 
Abpic Gzaox.   

noi, ne rugăm de întărirea şi ajutorul 

turmei creştine de supt stăpânirea 'Ta. 

Deci trimetem ciitre [Preasfinţia 'Ta] dă- 
ruită de Dumnezeu pe cel între ieromonahi 

şi duhovnici chir Sofronie cu cei ce-l în- 
tovărăşese, pentru ajutor de la Tine fo- 
losindu-ne de puterea cât mai multă de la 

Dumnezeu. Pentru care arată-li soarta ce 
foloseşti zilnic din cele de afară, ajutând res- 

pectata şi împărăteasca mănăstire a Meteo- 
rului cu fapta şi vorba, ca să aibi de la ace- 
laşi 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 fra- 
ţilor.. 

(După o , fotografi ie comunicată de d. Marcu Beza.) 

XXXII. 

"Teodosie, Mitropolit al Ţerii-Româneșşti, către Hrisant Notara, Mitropolit 
de Cesareia lui Filip, aflător la Constantinopol, cu complimente, arătând că a trimes 
două scrisori Mitropoliţilor de Adrianopol şi Sofia; exerciţiu retoric. 

40, OzozpăShaqre Mrpozohira ris depotăsns Myrpoz6hsws Ratoa- 
psias Zis Poizzov, ubpis Xpboay6s, iju&repe Ev “Agip Ilvebwart ăyazmră dâshpă 
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XXXIII. 

Teodosie, Mitropolitul Țerii-Româneşti, către Patriarhul de Terusalim Hrisant, 

despre suirea' acestuia în Scaun. 
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7 Teodosie al Vugrovlabhiei. :   

-- Prea-fericite, preasfinte şi prea-înţelepte 

părinte al nostru şi stăpân şi Patriarh 

al sfântului. oraş Ierusalimul şi a toată 

Palestina, doamne, doamne Irisante. 

evlavios . la Fericirea 

Voastră cea cu înţelepeiune de la Dumnezeu, 

sărut mânile Tale sfinte şi izvoritoare de 

har, rugându-mă lui Dumnezeu, care te-a, ri- 

dicat la o astfel de prea mare vrednicie-a 

Patriarhiei, "să-ţi dea sănătate întru mulţi 

ani, stare paşnică spre scopuri bune şi mân- 

tuitoare.: Câtă întristare am simţit, prea- 

fericite stăpâne, pentru moartea neuitatului 

părinte al nostru chir Dosoftei (căci Feri- 

cirea 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 ve- 

neratul Tău Scaun. Pentru care rog şi pe 

Domnul nostru Isus Hristos să odihnească 

pe cel în fericită stare întru Împărăţia 

Sa, iar pe prea-respeetata Ta Fericire 

Închinându-mă 

zt
 

i]
 

1107, 

20 Februar. 

so învrednicească a păstori în chip plă-- 

cut lui Dumnezeu turma-Ți sufletească 

până în senine bătrâneţe, şi să mă în- 

vrednicească şi pe mine să sărut şi tru- 

peşte sfintele-Ti mâni, când va binevoi 

dumnezeiasca-i Pronie. Şi mă rog să nu 

ne uiţi din sfintele-Ți [ruăiciuni] şi bine- 

cuvântări, care să-ini fie apărare în toată 

viaţa. amin. 
1707, .Fevruar 20. 
Cel gata la poruneile Fericirii Tale 

2 Teodosie al Unyrovlahici. 

  

S E XXXV. 

Teodosie, Mitropolitul Țarii-Româneşti, câtre Hrisant, P 

despre aceiaşi alegere a acestuia şi despre legăturile lui cu Mitropolitul de Adria- 

nopol şi episcopul de Râmnic. 

$ To pizza piozâsepi Dzozâzp 47 pază 

îzozâzm, zar fu vai Ilazp'39/ TIS 

&ia3 zâhzw3 “lagodă mai zâsns lla- 
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„cazu Thy muoiacui? Tis “Yusctoas Ma- 

papiâzmeos Imi ch Apzaz0) Va. A20570)t- 

«- Prea-fericitului, prea-dumnezeiescului şi 

preasfântului stăpân, părinte al nostru și, 

Patriarh al sfintei cetăţi Terusalimul 

şi a toată Palestina, domnului domn IIri- 

sant, cea prea-evlavioasă şi smerită în- 

. chinare. 

De şi şi cu puţin înainte (adecă de când 

| am auzit de înălţarea Fericirii Tale pe 

1107, 

1-iu Martie, 

atriarhul Ierusalimului, [Pârgoriste],
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Bucureşti, 

1107, 

20 Martie. 
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7 Teodosic al Ungrovlahiei.   

preasfinţitul 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 scrisoare, 
n'am lipsit şi prin cea de faţă, 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 că a fost lipsit neamul 
nostru de un astfel de mare luminător, 

adecă fericitul nostru părinte domnul Do- 
softei. 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 fos- 
tul 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, 

1707, “Martie 1. 

Cel gata la poruncile Fericirii Tale. 

f' Teodosie al Ungrovlahiei. 

  

XXXV. 

Preotul Gheorghe Maiota către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre 
moartea Patriarhului Dosoftei, suirea în Scaun a lui Hrisant, 
şi starea de sănătate, 
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cărţile ce tipăreşte 

Prea-fericite şi prea-înţelepte stăpâne şi 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi 
al nostru întru JIristos părinte prea-ve- 
nerat, sărut cu erlavie sfânta-Ţi dreaptă. 

Nu-ţi arăt Fericirii “Tale cum am primit 
prea-plăcuta ştire a înaintării Tale la prea- 
înaltul 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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1 ?Agxisbs înseamnă însă: indestulător. 

532220. orga, „Iurmuzaki“, XI. 
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landelor Tale, înălţătorul vredniciilor Tale şi 

râvnitorul neobişnuit al cinstei Tale; dar 

atâta Îţi spun că m'a acoperit negura tris- 

teţei care a aflat-o inima mea pentru Înce- 

tarea, 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 

împărtășească, de dumnezeieseul său. bliis- 

tăm, ca pe un hoţ şi răpitor! al drep- 

tului micu, ca pe un trădător şi un dia- 

vol. Domnul Dumnezeu să învredniccască 

pe Fericirea Ta a fi moştenitor şi al 

faptelor minunate ale unui astfel de om 

vestit în toată lumea, precum ai fost şi 

al Scaunului lui, spre gloria Bisericii, 

întirirea, ortodoxiei şi ruşinea celor de 

altă credinţă. | | 

“ Trimet Fericirii Tale 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 su- 

flet va primi bunul micu gând, care vine 

ca solie a mea. Deocamdată atâtea-ţi tri- 

met; dacă vor părea plăcute, îţi voiu tri- 

nete şi altele. - 

Cât despre mine, Dumnezeu singur” ştie 

cum îmi este inima; dar răbdare, răb- 

dare! Mă aflu la Sfânta, Ecaterina, ca 

si fiu aproape de biserică, neputând să 

suiu seara, spre casă; dar grija toată, 

ca şi mai nainte, o am de la Curte. 

Nu foloseşte, aşa mi se dă sfatul, acum 

să pornesc, pentru multe împrejurări. 

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 

mă mărturisesc 

Bucureşti, 1107, Martie 20. 

Al Fericirii 'Tate evlavios şi foarte supus 

rob şi fiu sufletesc. 
Maiolas. 
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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 prea- 
sfânta-Ți dreaptă. 

Acuma e foarte pe scurt, şi aceasta nu 
de alta, ci pentru că mai nainte cu' veni- 

rea, 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, ru- 

gând pe Dumnezeu să-Ţi dea bună călă- 
torie, precum Îţi place și o doreşti, şi 

să auzim de sănătatea Ta păzită de 
Dumnezeu; de şi, chiar de n'ai fi.ple- 
cat 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 Prea- 

sfântul? 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 poate va părea fără 

folos, să se amestece şi să se afle şi el
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cu celelalte hârtii. Şi Dumnezeu sfântul 

să dea sănătațe şi Bunăvoinţii voastre 

părintești. şi mie: tot timpul (după obi- 

ceiul micu) ori să Ți-l trimet cu cineva 

ori să 'Ţi-l dau.cu mâna mea și, când 

va fi voia Lui sfântă, să ne învred- 

picească "a “Te vedea iarăşi cu ochii  no- 

ştri. Fiii miei și nepoţii miei de fii, 

smeriţii 'Tăi robi, pân la pământ ţi se 

închină şi cu toată evlavia sărută prea- 

sfânta-Ţi dreaptă. Preasfintele şi de Dum- 

nezeu ascultatele rugăciuni ale Fericirii 

Tale să fie cu mine! 

1108, S&ptemvyre 9. - 

AL Fericirii Voastre prea-evlavios şi 

Constantin Cantacuzino. 

XXAVIL 

| Constantin-Vodaă Brâncoveanu către Clement, Mitropolitul de Ianina, despre 

presenţa acestuia la nunta unuia din fiii Domnului şi despre vecinătatea - de acum 

înainte a lui. 
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Constantin Basarab Voevod, cu mila lui 

Dumnezeu Domn şi stăpân a toată Un- 

grovlahia. 

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 seri- 

soare, şi am aflat de sănătatea Ta, şi cu 

altă serisoare a 'Ta de mai înainte ni-ai a- 

ritat că aveai de gând acesta: adecă să mergi 

la Constantinopol, şi ne-am bucurat de să- 

nătatea Ta şi pentru vecinătatea Ta, de 

oare ce de sigur, cum spui, de acolo uşor 

vom putea face legătura prin scrisori. 

Am mai aflat că la masa de bucurie, ce 

Sa făcut aici, a fiului mieu, n'ai lipsit să 

te bucuri şi să te rogi împreună cu mine, 

şi deosebit şi Preasfinţia Ta şi pentru noi 

şi “pentru noii căsătoriţi, şi ni-a părut 

bine în toate, şi ne-am bucurat şi de aceasta, 

şi am mulţimit pentru cinstea ce ai ară- 

tat la nuntă cu presenţa Ta, şi, la câte 

Te-ai rugat, asculte-Te Dumnezeu şi pă- 

zeascăi-Te ca să Te avem rugător al nostru la 

toate pe Preasfinţia 'Ta şi, pe de o parte, 

şi pentru virtutea şi vrednicia Ta, iar, pe 

de alta, şi pentru călduroasa solie a celui 
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întru IIristos părinte: IIrisant, prea-feri- 
tul Patriarh .de Ierusalim! Te.vom avea 
de acum înainte ca prietenul nostru -cel 
mai scump, .şi, de oare ce vecinătatea-Ți 
îngăduie să avem şi corespondenţă, să ieai 

osteneala, şi. si-mi arăţi starea sănătăţii 
Tale, şi, de Ti se va întâmpla să ai şi 

vre-o nevoie de la noi, din cele ce se pot, 
cu curaj să mi-o însemni. Iar sfintele-Ţi 
rugăciuni și mai departe fie cu noi! . 

1709, Martie 12. 

Al Prea sfinţiei 'Tale fiu - sufletese.... 

XXXVI. 
Predicatorul loan Avramie către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, despre 

plecarea din Veneţia prigonirii ortodocșilor, aşezarea la mănăstirea Sf. Gheorghe 
din Bucureşti, unde n'are cinste şi îngrijire, şi nişte cărţi de drept ce trimete. 
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“ Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 
sfântului nostru Domn şi Patriarh al 

sfintei cetăţi  lerusalim şi a toată 
Palestina, închinare supusă până la, 
pământ. 

Nu mi-au adus atâta descurajare gro- 

zăviile lungii şi grelei călătorii aici, cât 
mi-a pregătit bucurie sosirea prea-feri- 

cită a Fericirii Tale la Constantino- 
pol: am simţit din adâncul cugetului 
această solie, luând-o de la dumnealui 
Mano, şi am mulțămit foarte lui Dum- 

nezeu că ni Te-a dăruit sănătos nouă, 
robilor 'Tăi, şi drept credincioşilor tutu- 
rora, către care și ridice zilnie mânile 
rugătoare, cerând să Te păstreze mai pre- 
sus 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 al neamului 

nostru nenorocit, ca unul din cei fără 

dreptate izgoniți din Veneţia din causa por- 

nirii 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 binevoi- 
toarele 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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la sosire, nici până dăiunăzi nu m'am învred- 

nicit să vorbese cu stăpânul. Deci, părăsit 

de toţi, stau în străinătate, ca un vas pe 

mare, bătut de vântul năcazului; dar nu 

de spre aceasta sânt fără curaj, nici nu 

mă dau tristeţii, căci mă pregăteşte spre 

resistenţă buna şi foarte compătimitoarea 

fire a Fericirii Tale, care poate să mă 

sprijine şi în iarna, mea, şi nici puţin, 

nici numai la întâmplare 'să-mi facă bine. 

Pentru care, şi având, o cap dumneze- 

iese: şi sfânt, aceste speranţe, chem fi- 

rcasea-Ți bunătate spre ajutor acum şi 

nu renunţ sk am tot ce e bun şi fo- 

lositor de la mâna Ta bogat dăruitoare. 

Neseris îmi va fi totdeauna harul binefa- 

cerii, pe care nu voiu înceta s'o rostesc 

şi să. îndeplinese recunoaşterile mulţă- 

mitoare, precum şi a da toată sârguinţa 

şi slujba, pânălasfârşit, făcătorului de binet 

Prea-învăţatul dascăl Papadopulo, în- 

dreptându-se supus către Fericirea Ta, din 

cele de aici trimete cu plecăciune şi câteva 

scrieri de drept, pe care le-am încredinţat 

prea-cuviosului 'arhimandrit chir “Malahia, 

căci stau lângă el, în venerata mănăstire 

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. 

Ștefan Cantacuzino către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre legăturile 

lor amicale şi presenţa tatălui, Constantin Stolnicul, la Filipeşti. 
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« Prea-fericite, prea-înţelepte ș şi prea-sfinte 

Patriarh al sfântului oraş Ierusalimul, 

doamne, doamne Ilrisant, al nostru tată 

„_prea-venerat, sărut cu “evlavie şi supu- 

mere prea-sfânta-Ți dreaptă, rugându-mă 

de Pronia de sus ca să păzească şi stră- 

juiască pe Fericirea Ta fără boli, bu- 

curos, sănătos şi întru mulţi ani, -mai 

„presus de toată incercarea. 

“Îmi era de nevoie, şi-mi este, stăpâne 

prea-fericite, ca mai des să: mă închin 
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1710, 

20 Februar, 
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1709, Asxsufpiov 18. 
Tis “Yuzrtpas copwrătns Morzaptbenzos ed- 

inâsorarog vai razstyâzatos Gobhos 

Natvavoe Kavwrawovlimvâs.   

ci supuselă şi - preâ-micile » mele scrisori 
Fericirii Tale, şi mai ales trebuia s'o 

fae îndată ce am aflat de buna-Ţi so- 
sire 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 

şi eu 0 încercare prea-înţeleptei Tale Fe- 
riciri ; pentru care rog să fiu iertat de 
către Fericirea Ta. Acum însă nu lipsese 
să cer de la Fericirea Voastră părin- 

teasca rugăciune şi binecuvântare, ru- 
gându-mă să 'mă păzească întru părin- 

teasca-Ți iubire, ca - și înainte, şi să-mi 
poruncească, mie, ca robului Tău credincios, 

să-i servese cu cea mai mare grabă, în 
câte mă ştii 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 sănătate şi îndelungă viaţă a Fe- 
ricirii Voastre, câri și sărutăm cu evlavie 
fericita-ți dreaptă, și sântem gata la în- 
dreptările şi poruncile Tale; prea-sfintele- 
i rugăciuni fie-mi ajutătoare în toată 

viaţa. 

1709, Decheravrie 18. 

Al prea- -înţeleptei Voastre Fericiri prea- 

evlavios 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 . post- 

script despre alegerea unui egumen la Muntele Sinai. - 

+ Mazaptozase, &pbraze vai GOȚEOTATE pot 

sonora, 7iy “Yusrâpay Mavaptâenza Ta 
TES Tp0040V0 val Ti Gyiwzătny ab- 
is Cestăv mavyzvhafos dozălouat, 

"Evvopiluw zâs zpd zo0hdod Gt Eypava zi) 
“TuerEpy copurăz Mozapusenet ei zpocz5w- 

  

l Constantin Stolnicul. 

«+ Prea-fericite, prea-sfinte şi prea-înţe- 
lepte stăpân al mieu, mă închin smerit 
Fericirii Tale şi sărut cu toată evlavia 

preasfânta-Ți dreaptă. 

Recunosc că de mult n'am” seris: Fericirii 

Voastre prea-înţelepte pentru “salutare după Il pte pe
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1 Soldat, dărăban. 

2 Brâncoveanu. 

  

datoria ce aveam şi ca răspuns la seriso- 

rilor prea-respectate ale' “Tale 'care: mi-au 

fost date mai înainte; de unde, recunoscând 

greşeala mea d'intâiu, cer cu multă rugă- 

ciune să mi se dea din partea “prieteniei 

Voastre părintești cea mai compătimitoare 

iertare, căci şi adânea mea tăcere a venit 

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 

Ti-a scăpat din. vedere, devenind ţeran şi 

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 

de această [iertare]. Ce dorinţă am avut 

să aflu buna întoarcere din Locurile Sfinte 

a părinteştii Tale bunăroinţi şi prea-pof- 

tita mie şi de Dumnezeu păzită a Ta să- 

nătate şi putere, şi ce mulțămire și bucurie 

sufletească am primit din adâncul inimii 

aflând de aceasta, numai ochiul lui Dum- 

nezeu care vede toate o ştie, de care mă 

şi rog, spre mai deplină mulțămire a su- 

fletului 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 m'am mirat, 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, m'am mirat pe- 

trecând din nou în minte firea lui rustică 

şi neîmpăcată 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 
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din cele de folos, nu voin lipsi să ţi-o spun. 

Fratele mieu Hagi-Mihali şi robii Tăi, 

fiii miei, şi toată casa mea smerită se în- 

chină. cu supunere Fericirii Voastre prea- 

sfinte şi cu toată evlavia sărută mâna-Ţi 

izvoriîtoare de haruri, de asemenea şi dre- 
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 li- 

turghisitorului sfintelor taine are 'o mare 
putere. lar .eu rămân întru toate supus la 
poruncile Voastre părintești, cu slăbiciunea 

neputinţii mele. 
- 1710, Fevruar 20. 

Al Fericirii Voastre preasfinte întru 
toate prea-evlavios şi smerit rob: | 

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 căl- 
cat de Dumnezeu, [despre] retragerea lui chir 
Ioanichie pentru prea marea-i slăbiciune şi 
alegerea de către părinţi eu voia tuturora, 
din carea ieşit la arhiepiscopia aceia prea- 
cuviosul între ieromonahi chir Cosma: ale- 
gerea, e legali şi canonică,.şi mai. ales 
cererile din. ambele părţi . fiind împăcate 
prin: de bună voie primirea, lui chir Cosma, 
iar hirotonia, care priveşte pe Fericirea Ta, 
după alegerea legală va fi făcută de 

către Tine. lar scopul înştiinţării de faţă 

e acesta:. îmi scriu şi mie și se roagă 

şi de mine ca să fie hirotonia sau la Tine, 

unde eşti, sau în metohul Constantinopolei, 
la Preasfinţitul de Cesareia, care stă să 
vie, dar, înainte de a face cererea, vreau 

să-i ştiu părerea, ca să aflu ce-Ţi place, 
dacă admiţi că nu e.nicio urmare. fără 

rost, cum mi se pare şi mie..lar, în ce 
priveşte hirotonia, unii, sau cu adevărat 

bănuiese, ori,aşa mi-o' spun mie,-că -Feri- 

cirea Ta nu se îndestulează cu acest om. 
Însă, dacă a şi fost vre-o neplăcere, nu e 
lucru de mirare, ci acum, când. sa făcut 
alegerea, şi s'a arătat că -omul e plăcut şi
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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 ru- 

găciune, şi cu mijlocese pentru dânsul, şi 

aceasta o cere. şi pacea, astfel, fireşte, şi Fe- 

ricirea "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 
duce foarte paşnic, 

altfel? Aşa, te rog, 

Tău cu învoire, şi cu privire la locul 

unde trebuie să se facă hirotonisirea; 

numai să nu fie zăbavă! Şi să am sfin- 

tele-Ți rugăciuni! 

chezăş că o va 
şi cum poate face 
şi să am răspunsul 

  

XLI. 

Nicolac-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, cu sa- 

lutări şi urări. 

-- Mozapiorazi, Gprazi 4al Goptate 
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“+ Prea-ferieite, prea sfinte şi prea-învă- 

țate Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 

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 netulburată întru 

mulţi ani. Sfânta-i scrisoare, ca răspuns 

la a mea trimeasă mai înainte, am pri- 

mit-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 părin- 

teasca tragere de inimă şi iubire faţă de 

noi. Dar, de oare ce doriam să primim 

necontenit sfintele “Tale rugăciuni, şi încă 

9 

1710, 

10 Mart,
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1110, 

30 April. 
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pentru că se apropie veneratele zile ale pa- 
timilor mântuitoare ale stăpânului Hristos 
şi ale slăvitei lui Învieri, n'am lipsit şi cu 
aceasta să ne îndreptăm din 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 
şi să serbeze Învierea Lui aducătoare 

de lumină în voie cu veselie și voie 
bună. Şi să avem totdeauna cinstea sfin- 
telor Tale scrisori şi porunci ' părintești; 
iar anii Feriecirii Tale fie de la Dumne- 
zeu cât mai mulţi şi fericiţi! Şi fericite- 

le-Ţi rugăciuni cu noi. | 
1710; Martie 10. 
Al Fericirii- Tale fiu în Hristos Şi cu 

totul la porunei. 

lo Nicolae Voevod. 

XLII. 

Mihail Cantacuzino Spătarul către Hrisant, Patriarhul lerusalimului, despre 
moartea soţiei şi un dar către Hrisant de la răposatul nepot, Şerban Cantacuzino. 
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Hristos a înviat! 

“- Prea-fericite, preasfinţite şi prea-în- 
văţate al mieu stăpân, pe Fericirea Ta cu 
supunere o salut şi sărut cu toată evlavia 
dreapta Ta izvoritoare de: haruri, ru- 
vându-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-ve- 

neratele aceste zile ale Învierii Domnului 
voios cu adâncă pace şi bună stare. Prea- 

venerata scrisoare a bunăvoinţii Voastre 

părintești, cu cuvenitul respect sărutând-o, 

o am primit şi pentru de Dumnezeu pă- 
zita-Ți sănătate am ridicat cântări de 
mulțămire Celui Bun. În acea scrisoare- 
ni spui că n'ai primit de la mine răspuns 

la aceia ce mi-ai trimes-o din sfânta ce- 
tate Ierusalimul, şi întru aceasta cer de la 
bunătatea Ta iertare, căci w'a venit din 

neîngrijirea mea, ci din nenorocirea ce mi 

s'a cășunat prin boala şi moartea fericitei 
mele soţii, cum 'Ţi-am scris mai nainte 

cu venirea pre-eucernicului 'Tău' sfânt ar- 
himandrit (eu cafe 'Ți-am trimes câţiva 
bani de eleimosină şi câteva vase sfinte 
ale fericitului mieu nepot Şerban Canta-
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cuzino), şi Fericirea Voastră, cunoscând bine 

nenorocirea mea, ea un părinte iubitor, 

cuminte şi cu toată înţelepciunea mă mân- 

gâie ;, pentru care mângâiere am luat 

multă înduleire a supărării, și Dumnezeu 

Sfântul prin preasfintele-Ți rugăciuni să- 

mi dea întreaga consolare și ridicare a 

greutăţii sufletești, ca să pot petrece ră- 

măşiţa zădărniciei vieţii vane cu răb- 

dare şi curaj, după a Domnului voie. 

Multe şi mari mulţămiri îţi datorese Fe- 

ricirii “Tale vrednice de închinare pentru 

toate cele multe: pentru părinteasca iu- 

bire 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 

porunci şi cu totul legat de tine. Preasfin- 

tele şi de Dumnezeu ascultatele rugăciuni ale 

Fericirii “Tale fie-mi păzitoare în toată 

viaţa! 
1710, April 30. 

Am luat şi cutia cu săpunuri, dar de la 

“Tine, şi-[i toarte mulţămesc. 

AL Fericirii Voastre supus şi prea-căl- 

duros rob 

Mihail Cantacuzino. 

—— 

XLIIL. 

loan Avramie câtre Hrisant, Patriarhul lerusalimului, despre ocrotirea ce 

i-a acordat-o Mitropolitul muntean şi sarc 

Domnească, 
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ina, de la Domn, de a predica in Biserica 

-- Prea-fericitului, prea-învăţatului şi prea- 

sfântului nostru domn şi stăpân, Patriarh 

al sfintei cetăţi Ierusalimului și a toată 

Palestina, închinarea supusă până la pă- 

mânt, cu toată evlavia. 

Învrednicindu-mă de cinstea necuvenită, 

pentru închinatele mele scrisori, de la Fe- 

ricirea “Ta, recunose datoria mea nemuri- 

toare, şi-ţi dau mulţărmirea ce se cade 

cu evlavie, rugându-mă de prea-bunul 

Dumnezeu să Te ţie întru mulţi ani sănă- 

tos şi fericit, pentru îndreptarea celor cre- 

dincioşi şi bucuria turmei evlavioase a or- 

todoeşilor. 

Primejdioasa boală de rinichi ce a că- 

zut asupră-ini a fost pricina tăcerii mele 
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fără voie de până acum; 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 Ma- 
relui Martir, cu privire la starea “mea. 
Pentru aceia, lăsând ca de prisos înşi- 
rarea acestora, atâta numai deocamdată 

aduc înaintea cercetării Tale  prea-cu- 
minţi că, văzând neţinută, în samă starea 
mea, şi lucvurile mele fără aşezarea de 
nevoie, n'am suferit să mai plutese pe 
marea zădarnicelor aşteptări; deci mi-am 
pus în gând să caut în ce chip aş 
putea găsi un liman, ca să fug de ame: 
ţeala nenorocirilor ce grozav m'au tulbu- 
rat. Căutându-l deci, iată că l-am găsit 
cum  doriam, din voia dumnezeieştii Pro- 
nii, 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 aju- 

torul 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. ves- 
tese cuvântul Evangheliei în Biserica 

Domnească atunei când e prilej, şi de 
câte ori orânduieşte Înălţimea Lui. Dar, 
cu toată: această ştire ce o am pentru 

buna mea chivernisire, simt nu slabă 

tristeţă, de oare ce nu am prilejul cu- 
venit să slujese Fericirii Tale, precum 
o cere dorinţa mea și poruneile Tale 
vrednice de închinare; dar, cu toate acestea, 
nu voiu lipsi, găsind prilej potrivit, să-mi 

împlinese datoria, nu cum vreau, dar cum 
pot, fiind sigur că buna-ţi aplecare va primi 
cu a ci bunăvoință pornirea inimii ca 
şi fapta. Dar despre acestea destul, iar 
preasfintele "Tale şi de Dumnezeu as- 
cultatele rugăciuni fie cu mine în toată 
viaţa |: 

Din București, 1710, l-iu Iunie. 
Al Fericirii Tale celei de Dumnezeu 

cinstite supus, îndatorit şi cel mai mie 
rob: 

Joan Avramie preotul.



AXLIYV. 

| Anastasie Condoidi către Hrisant, Patriarhul lerusalimului, despre buna 

primire din partea Domnului Moldovei după un drum greu pe Mare, sosirea la Iaşi, 

tovărăşiile sale şi lucrarea ce vrea să înceapă. 
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-- Prea-fericitului, preasfinţitului şi prea- 

învățatului părinte al nostru şi Patriarh, 

domnul domn Hrisant, închinăciunea cea 

până la pământ. 

Mâna Domnului cea din adâncurile 

Mării ne-a scăpat din fundul  Euxinului . 

în ziua Înălţării, foarte des de dimi- 

neaţă, şi ne-a dus la Iaşi mai mult pe 

uscat decât pe Mare, şi apoi, după cale 

de douăzeci şi două de zile, ma pri- 

mit  Prea-Înseninatul cu acea bucurie 

împărtășitoare eu care priveşte pe cas- 

micii săi când sânt sprijiniți de Prea- 

fericitul, şi am ' găsit la mulțimea . dure- 

rilor lui acea elemosini ce o poate da 

o prea-evlavioasă dreaptă prea-darnică pen- 

tru dragostea unuia ca Preasfântul Ilri- 

sant. Mi-a dat un zlot pe zi, afară 

de toate celelalte de nevoie pentru în- 

treţinere (cu o împărătească mărinimie), 

cât ar ajunge la patru oameni. O aşa de 

îmbielşugată binefacere priveşte către în- 

sişi nevoia mea, dar trece spre gloria 

celui ce ajută. Nemăsurata evlavie pe 

care acest prea-înălţat Domn o îndreaptă 

ciitre Fericirea “La, de oare ce e cunos- 

cută şi cumpănirii Tale, înlătură din 

cuvintele mele orice bănuială de lingu- 

şire; pentru care cutez să-Ți preamulţă- 

mese din toată puterea sufletului ea sin- 

gurului mieu călduros ajutător, sprijinitor 

şi binefăcător, în vreme de suferință, în zi 

rea,ca să nu mi se bucure duşmanii miei. Am 

spus: singurul mieu ajutător, de oare ce 

„prietenii miei şi cei.aproape de mine au 

stat de departe şi au silnicit, căutându-mi 

sufletul, au grăit zădărnieii şi au gândit 

la înşelăciuni toată ziua, căutând răul 

mieut. Numai IIrisant cel de aur la gând, 

la graiu şi la inimă, a prefăcut şarpele în 

aurit, pentru uşurarea săracului și străi- 

nului Condoidi, prefăcând otrava duşma- 

milor în ambrosie, batjocura în laudă, 

necinstea în slavă, cursa în răsplătire Şi 

prigonirea nedreptăţii în adăpostul sigu- 

ranţii. Nu-Ți ascund binefacerea, Îţi ves- 

tese milostenia; toate simţirile mele tru- 

pești şi puterile sufleteşti le am legate de 
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703 054 cit, Qzds uovos Emicrozsi Cuos 

a dzas Ceres papatipooy. Aă ză păr   

voia Ta; nu mai trăiese eu, ci în mine 
trăieşte Trisant: poruncește deci cu mine 

cum vrei și-Ţi este placul, căci din pân- 

tecele mamei mele Dumnezeu îmi: eşti pe 
pământ, 

De şi na venit cel cu multe haruri ar- 
himandrit al Galatei la mănăstire, însă 

am rămas acolo toată ziua şi noaptea 'Tu- 
turor Sfinţilor, neam bucurat strălueit şi 

am gustat pelinul cu părinţii de acolo 
întru sănătatea părintelui nostru şi Pa- 
triarh, De la mănăstire am trimes seri- 

sorile către. Domn, şi mi-a hotărit co- 
nacul cu celelalte de nevoie. [La Sfântul 

Sava am stat cinei zile numai, căci ploua, 
şi apa curgea de pretutindeni ca dintr'o 
sită, aşa că, văzându-mi chilia, mi se părea 

că văd altă Baltă Meotidă. M'am mutat 
la un călugăr de la Sfântul Munte, dar cel 

cu multe haruri al Galatei nu. m'a lăsat 
să-mi face măcar salutarea, ci a venit 

azi, şi cu varpă de fier a vrut să duc 
luerurile mele la Burnovschi. Eu mă odih- 
nese bine, întrun loe liniştit şi paşnic, dar 

mă tem de dânsul, pentru că la Iaşi e atot 
puternic. Deci am hotărit, când se va 

aşeza noul egumen, eu să mă fac iar călugăr 
de la Athos. Toţi egumenii Sfântului 
Mormânt, văzând serisorile Fericirii Tale 

către sfântul arhimandrit pentru spri- 

jinirea mea osebită, prin vorbă ca şi 
prin faptă mi-au arătat o peste măsură 
de mare. iubire, mai ales lăudatul de la 

Galata. Ce să-ţi dau în schimb pentru 
toate aceste, nu ştiu; iar tu ştiai, tu 
ennoşti că 'Te iubesc. 

Pentru traducerea cărților, socot că este 
o singură greutate: aceia că n'am secretar . 

nici de fapt, nici trecător. Cinstea că 
sunt supuşi Curţii atâta i-a înălţat că nu 
binevoiese să meargă la biserică decât 

călări; acuma cine să-cuteze a li spune 

să vie pe jos în chilia mea?—ceia ce 
mi-a îngreuiat vieaţa. Dar sfântul arhi- 
mandrit a făgăduit să roage pe Domn a 

porunci cuiva; iar, dacă nu va rea, voiu 
începe eu cu scrisorile mele cum a dat 
Dumnezeu, dar să ştiţi că n'am nici lexi- 
con, nici hârtie, nici condeie, nici căli- 
mară, nici cerneală, căci Bogdania e un 
loc unde om nu locuieşte, ci numai Dum- 
nezeu ocroteşte; ei se ra găsi vre-un Moise 
care să aibă table primitoare de carae- 
tere. Pentru lucrul de care. mi-ai scris cu
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Barnovschi, Ti-l voiu 

Am primit ospăţul mistie pe care l-aţi 

făcut pentru mulţimea celor chemaţi; cum 

aş fi vrut să fiu şi eu acolo, ca să încep 

lauda de la „Voi sânteţi curaţi, însă 

nu toți“! 

Mi-aţi arătat catalogul laudelor sfinţilor, 

ca, să am acea pregătire ca un lucru de pe- 

trecere, şi cărţile; încep cu a doua, fără alta; 

dar să-mi trimeteţi o ocă de cafea ca să 

pe bucurăm de ca eu călugării de la Sfântul 

Munte pentru zilele multe ale părintelui 

nostru şi Patriarh IHrisant, căruia săru- 

tându-i poala din toată inima, rămân 

al său 

laşi, 1710, lunie 13. 

recunoscător rob, 

Anastasie Condoidi, preotul. 
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Anastasie Condoidi câtre Hrisant, Patriarhul lerusalimului, despre primirile 
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2 V. Prefaţa lui IHrisant la cartea Patriarhului Dosoftet despre Patriarhii 
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copiilor lui Dimitrie Cantemir, 

        

Li 

o“ Prea-fericitului, preasfântului, prea- 

înţeleptului nostru părinte şi Patriarh, 

domnul, domn Ilrisant, înehinăciunea până 

la pământ. Cu melancolie Ti-o scriu aşa 

de adâncă, de oare ce, fiind şi numele 

“Vâu străin de firea mea, tot aşa şi graiul 

“Pău ma sehimbat de-a dreptul; din vre-o 

afară nu recunose o astfel de 

De spre partea Domnului, sânt 

foarte mulțămit; poate că şi obiceiurile 

curtenilor să-mi fi năcăjiit inima: toţi 

solemni, toţi grozari, toţi neapropiaţi; 

obiceiul afabilităţii departe de ci toţi; 

nu primesc 

car o prietenie plăsmuită mare loc între 

ei, ca la Curțile altor Împărați. Aşa a 

hotărât Cerul, fiindcă aşa sa rugat Prea- 

fericitul ca să fiu 

în chilie, 

tra Papei. 

Sa ascultat cererea inca, şi până la 

sfârşitul lui Iulie prin rugăciunile-Ți sfinte 

nădăjduiese 

carte, 

pricină din 

săvârşire. 

nici societate, şi nici mă- 

silit să stau zi şi noapte 

să convorbese cu Francesii con- 

să-Ţi pot trimete isprăvită o 

dar simt multă oboseală: întăiu, 

întovărăsindu-l în Rusia, unde 

Jerusalimului, în care 

na, adversari ai pretențiilor Papei. 

laşi, 

1710, 

29 Iunie. 

Ti
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1 Concordanţele biblice, 

  

pentru că n'am Lexicon, nici Concordanţe; 
al doilea, pentru că fae două schițe; al 
treilea, pentru că seriu eu însumi; al pa- 

trulea, pentru că prefac perioadele mai 
prisoselnice ea să scap de cacofonie; iar al 

cincilea şi cel mai însemnat, pentru că 
traducerea se face în stil eleni. Ei, stă- 
pâne al micu, să te învrednicească Dum- 
nezeu s'o vedeţi, şi să fiţi sigur că fiecare 
fonie e o reţetă contra melancoliei, căci 
la fiecare foaie veţi găsi atâta material 
de râs de mi se va face inima un tran- 

dafir. Vai numai de mine, că, văzând-o, 
m'am făcut cărbune stins, şi nu aflu altă 

mângâiere, ci numai aceia că tradue un 

autor care e cel mai călduros apărător al 
Bisericii de Răsărit; nu numai că arată. 
slăbiciunea din afară a tatălui său ca un 
alt Ilam, ci cu o. tăiere foarte ascuţită 
ădeşte picioarele de argilă o astfel de sta- 
tuie prototip al trufiei, ea a lui Nabuho- 
donosor, şi cu aceiași piatră tăiată, fără 
mână [de om]. cu care a spart-o, desface 
şi aceasta în nimicul din care s'a ridieat. 

Cel de foarte multă mulţămire al Ga- 
latei cu înseşi mânile sale mi-a adus hârtie 

în'lestul, călimară, condeie, Seriptura Ve- 
che şi cea, Nouă, şi-l am pe dinsul neîn- 
cetat de la chilia mea, silindu-mmă să seriu 

într'o săptămână ce puteam să seriu într'o 
zi; de multe ori nu mă lasă neîmpărtășit 
de pelinul său, şi din alt vin îmi trimete 

de ajuns, cu adausul că aşa e porunca 
Prea-Fericitului; în fiecare dată și eu 
preamărese cu graiu viu pe Prea-Feri- 
citul, precum şi acuma mă închin lui până 
la pământ, ca unuia care, fiind de faţă, 

mă cinstia și în lipsă mă iubeşte. 

Măsor ceasul cu măsura veacului până 
să mă învrednicese iarăşi a mă închina 

ție de faţă; înguietum est cor meum do- 
mec reguieseat în te; până la jumătatea 
unei împărăţii, învednicească-mă Dumnezeu, 

caută sufletul micu presenţa ta, ca pe în- 
săşi sfera, sa, şi, oricând mi-a lipsit o astfel 
de speranţă, crede-mă că până acum a tre- 

buit să-mi arunc ochii ca, nişte călăuzi ca să 
mă poarte de unde să privese. Serieţi-mi, 
mă rog 'Ție, daţi-mi vre-un prilej de mân- 
gîiere, vre-un curaj de vieaţă, şi voiu putea 
îndura tulburarea mea, măcar un an şi încă
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mai departe. Nu caut ceva, nu vreau ceva 

de la Fericirea “Pa decât cinstea de a îi 

lângă Voi în toată speța, în toată forma, 

în tot chipul cum voiţi să mă întrebuin- 

ţaţi. La inima Domnului nostru celui iu- 

bitor şi mult milos am găsit peste spe- 

ranţă cinste şi îngrijire, de nu eram vrednie 

să le doresc, nu să le și am, dar ce e 

aceasta care e şi pentru cel de rând şi pentru 

cel înţelept? Ce să fac, cu, sărace de 

preot, cu Curțile, cu Domnii? Ce aştept 

până la capăt? Am cunoscut norocul mieu, 

am socotit darurile Tale, bine; o nădejde-mi 

riimâne, şi te rog s'o întăreşti cu o scrisoare 

de mângâiere, sau altfel să merg în patria 

mea, sau să mă odihnese în vre-o mănit- 

stire. 

Ieri a tăiat Domnul pe unul din Cur- 

tea sa: odată cu vorba, şi fapta, la 

ceasul de prânz, fără să ştie nimeni 

pricina, mici păcatul lui, şi tot Iaşul 

de frica lui a intrat într'o nucă, cu 

atât mai mult, cu cât n'a voit să pri- 

measci mijlocirea nici a boierilor, nici 

a arhiereilor, nici a înseşi Doamnei lui, 

şi motivul nu-l ştie nimeni; şi să mi 

crezi că toţi ai casei au rămas morți 

la vedere, iar eu şi la inimă. Acum 

ce curaj, ce speranţă, ce bucurie pot cu 

găsi cu între cursele, capeanele şi laţurile 

Curţilor? De ieri până azi, ca un creştin, 

nu ştiu dacă sânt în trupul micu, ori afară 

de dânsul; Dumnezeu ştie. 

Poate că vă veţi găsi cândva cu prea- 

slăvitul şi învățatul micu domn, Marele 

Dragoman. "le rog să-i spui că mă 

închin lui până la pământ. Mă tem de 

numele lui şi gem, văd binefacerile lui 

şi plâng, gândese la depărtarea lui şi 

mam mângâiere, pe Fiul lui Dumne- 

zeu! Și nu de alta mă rog decât să 

se urneaseă vre-o mare oaste, ca să 

plec şi cu cu un cal şi să aflu la 

picioarele lui, în vreme de răizboiu, acea 

pace pe care nam găsit-o în Fanar pe 

vremea păcii. Dumnezeu să întărească 

picioarele acelor ce vestese pacea, care 

mi-a adus atâta tulburare! 

Pe prea-nobilul şi prea-învăţatul boier 

Dimitrie Juliano îl salut, ca pe unul 

dintre iubiții miei binefăcători şi căl- 

duroşi sprijinitori, şi să-i spuneţi că mi- 
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am pierdut râsul, bucuriile, hazurile (?) 
mele; m'am făcut cu totul altul din 

ce-am fost; de la Constantinopolitani la 
laşi, pe alţii în locul altora i-am gă- 

sit! Constantinopole! Sirman Constanti- 

nopole, cel prin mine sădit şi prin al 

Heraeleii închis! De i-ar da vre-un dia- 

vol şi lui celebi Constantin IIrisoscul 
una cum ma lovit şi pe mine, ca să aibă de 

ce veni la Iași, să mă facă tovarăș al bucu- 
riei lui fireşti din afară, ca să nu mor înainte 

de vreme de melancolie! Dar să stea la 

Constantinopol, și ajunge să se bucure de 
sănătatea sa ca să mă bucur şi eu; și cu 
dragoste îl salut. Și, la urmă, sărutând 

poala hainelor voastre, rămân 
Iaşi, 1710, Iunie 22. 

| ' Al Ferieirii Tale 
supus până la moarte 

Anastase Condoidi,. preotul. 

XLVI. 

Anastase Condoidi către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre boala lui, 

bunătatea Domnului şi zăbava scrisului. 
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“- Prea-fericitului, preasfinţitului şi prea- 
înţeleptului părinte al nostru şi Patriarh, 
domnul domn Hrisant, salutarea până 

la pământ. 

Scriu Fericirii Voastre cu apăsare şi cu 
tremur, căci o fae din pat, zăcând bolnav 

de grozăvia unor friguri terţii; timp de 

cinsprezece zile, boala mea a fost primej- 
dioasă, s'a mutat în frig, şi-mi căşunează 
la fiecare două zile urmări una cu moartea. 

Nam lăsat niciun ucenic al lui Ipoerat, 

nicio ucenică a prea-răului diavol, dar n'am 
izbutit la nimie decât să ajung eu totul fără 

folos şi netrebnie. Şi, fie un lucru al aie- 
rului ori al amărăeiunii, nu ştiu; ştiu numai 
atât că, dacă mai trece poate o lună cu astfel 

de stare a sănătăţii, mor, martir al cursei 
şi atlet al pârii. Dar nădăjduiese în mă- 
rinimia celui Prea-Înalt să nu ajungă la 
judecată cu robul Lui, căci două zile 

sânt de când încerce mila Lui spre fo- 
losul sănătăţii mele, care mi s'a îndrep- 
tat de pe urma ostenelii și mângâierii 
prea-seninatului micu Domn, care la boala 
mea s'a arătat călduros ajutător şi acuma, 

când mam dus să mă închin lui, cel 
mai călduros mângâietor: a dat îndată



dwoz sd v80v 2p60TaŢu7. Tod 203 
ul 05 Dsiz Zăvtva apăra dz ză dvavaaia, 

ete xaic zămapate vă pod didoby Thy hab 

Ob, opis Evawrt6Taza, Guy vai 

vai XXI Omusia 

T5)91405 Vă 

uses?) 

piotivob drțăsns, ză 6zcta, 
sa, Găy mita vă vopiou dzb ya 

mvatuby matipa, pe ză Ea AdOsyrmy, zpbs 
bv Gmotoy ăv E sabţinsizy, obs Bobhzvaty. 

"0 uvptoaptrontvos Lohazăe pai ot hot- 

i “Aporoizat ÎjoduevoL 53 Zpopilobyray 
zh Doo ob apă p96y Ti VbAta” 05 

psp zăe pas, 

vază 02 

TO 
- 
A 
a RI ; a 
îi Th BĂI, TV 210% Vă 

âvoito mb ozâua mob Evivoroby 1) ExtOvuiz. 

pov' abrobs Eywhptox dâshrobs, abtobs a 

repus Ezaputi)saa » vă pă Grmfzooby ai vă 

pă Dămoby, âmh 6 Qzbs 6 1,0552, ră vă 

“fu dd mod vw ai Eu.mposbzv Eruhnor- 

aruzis, Zzstf, vai zată Th papropiay Tîs 

Mazapnenrs 0125, sis ăhoy 4atpdy 
, 

piozous sis Thy ErAhnoiay xp sie zh 

„edhoyy zobs sdhovodyrăs 5, Kbpts“. Te. 

oua zoom 05 Ermusy 6 Lodae 13 pă E 

aa e 
039 £)- 

sin) Thy “pziy, Bob “/stp6r=pny 439 cip 

Tzba: Thy VSVInSI i a 7): mias, zi o 

pa 33 mabz mov do 1] Tpzis vă. Ti 

dvaz50m, tă vă tm ais Tăv miaay TSTO!% 

dz6hme âvauizizohos, Ed/ausză că, îsozoti, 

Ob: Tod Ypăzste vă u.05 fan za 2)o'ţo &! 

vă. maţăvn sie mă badară! : 

arda, du) joris ară zi “poris op, vă 

Za pata 1rddmuvo sis Th uSTozoI, Rs 

căzoto &hoo sia mposzaŢi Vă 605 Gri” 

Zzouzv doză) zodeny Tijy dotați pda 

vă ebyodusy sîs zpiar Gîv 1jtzbpouzy Th Az0- 

fns6u.2y0y, min 2d/amtot 03, GEomori bo, 

Poeqv ri Goa, Bod păzo, îs vai 

nos dppuvăpiens pă papers vai sb- 

Dogiay 7 puEpos câs MozaptdTnz6s 25" W0b 

novtowaz ij Epzatw: zis MazapriTnz6s GIS 

a ecapăue mb Za Grdioy, 

dumb, căş ud zbpa 29 niz Npr- 

=D0bs pod d E- 

DC
 

d 
ad 

R
U
 

Bizz paz 
pad 

>
 

40
 

i 93 

az65 zâs Ep asptssozipzy Ezouizy vă Găs 

ZBohebiw zh saphrancy map mod Eat 1] i 

Mazapists 025, Ga pr 200 Vai Aa 

Zs3odhou.ti uă Ti ya 

mt ză zdappaatâv 025 Îi, 6 zw/bs 7/0 

= zd a mio ad Fa ua Ti vă 

<as 15 "lovio» Erau 4 - 
* 
V= = 

“ zi oyăani, înzci €5400329 ză 

Coz, ănă Înv 5 arobs Azi Ti Wazzvhoz- 

zu 205 Brdo» 25 situa, 3d309 mod zh î- 

îpo Enraiz ăzd zh "pt W09 sis ză aa pai 

Zona d usi, VI 289 Îmuzogasa vă 

reo” îhizo duagraiptvas Ela data) Asi 

    
  

o nouă poruncă postelnicului să nu-mi 

lipsească nimic din cele de nevoie, la că- 

mări să-mi deie leafa, fără împotrivire, 
întreagă şi fără lipsă, şi alte semne de 
iubire faţă de străin, care, cu adevărat, 

nu speram să le cunose de la uu părinte 

cu trupul, nu de la un Domn, la care n'am 

curtenire, nici serviciu. 

Cel de multe haruri al Galatei şi 

ceilalţi egumeni de la Athos nu s'au de- 
părtat de la inine decit numai noap- 

tea; îmi aduceau păsările, laptele, dar 

până să deschid gura mi se îndeplinia 

dorința; i-am cunoscut de fraţi, i-am 

rugat pe acești părinţi să mă lase şi 

să mă îngroape, dar Dumnezeu n'a vrut, 

ca de acum încă să fiu bisericaş, de 

oare ce, şi după mărturia Fericirii “Tale, 

la alt prilej nu sânt în biserică decât 

la: „binecuvântând pe cei ce Te bine- 

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 ră- 

mâie pe lume o astfel de credinţii nein- 

doielnică. 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 li- 

pit de frunte, că aşa cal e porunca să-ţi 

trimet; de altfel avem 

vom merge 

această pică; 

la judecată: nu ştim ce 

va ieşi, dar îţi mulţăinese, stăpâne al 

mieu. 

În ceasul când îţi seriu, a venit şi sfân- 

tul arhimandrit cu heretisiri şi binecuvân- 

tare din partea Feriecirii Pale; mi-a arătat 

dorinţa Fericirii 'Tale să vezi tălmăeită 

acea singură carte. Stăpâne al micu, Îţi 

spun în adevărul lui Ilristos că am cea 

mai mare poftă să-Ți servese cât de iute 

decât ai Fericirea Ta, căci şi de faţă 

şi în lipsă mă aveţieu totul robit prin 

puterea binefacerilor Voastre; dar cu să- 

racul sânt în pat de mai bine de o lună; 

ce să fac? Până la 15 Iulie au fost căl- 

duri 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 cer- 

neală, 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 
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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-fe- 
rieitul, 

Aveam să-Ţi seriu foarte multe, dar nu 
pot: m'am zăpăeit. Deci, sărutând urmele 

picioarelor Voastre, rămân până la moarte. 
Iaşi, 1710, August 13. 

Dacă nu-ţi pare potrivit să-mi serii, nu- 
Ți pare drept să-mi trimeți măcar puţină 
cafea? 

Al Ferieirii Voastre 
rob prea-binevoitor 

Anastasie Condoidi preotul. 

XLVII. 
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Patriarhul Ierusalimului, despre isprăvirea 
Sf. Sava şi dorința lui de a se face un schimb cu biserica Stelei. 

“+ Prea-fericite, prea - înțelepte şi prea- 
sfinte stăpâne, în Iristos al nostru părinte 

prea-venerat, salutând umil pe Fericirea 
Ta, sărutăm sfânta-Ţi dreaptă, rugând pe 
Dumnezeu, 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 ascul- 

tate 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 cu- 
venita închinare şi evlavioasa mea aple- 
care 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 pri- 
cină decât, întăiu, ca să nu îngreuiez di- 

vinele-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 evla- 

vioasa, mea închinăciune să vădesc şi să
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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 
tot aşa spre ştiinţa “la şi ceia ce pri- 

veşte materia bibliotecii, căci şi din 
aceia s'a gătit destul şi nădăjduim în 
Dumnezeu ea în primăvara viitoare să 
ia sfârşit şi aceia după dorința “la, 
numai să aibă sănătate de la Dumne- 

zeu. 
Pe lângă 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 mă- 

năstirea Stelei, cum am clădit şi noi 

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 îm- 

piedeeare, iar locul pivniţei, jumătate, 

care e cât trei, patru stânjeni, cel mult, 

a fost afierosit bisericii Stelei de una pe 

care o chiamă Sima, iar ce a rămas 

este aiurea; acuma, de oare ce şi acel 

puțin loc al minăstirii se află odată, 

cum am spus, în faţa fereştilor mele, . şi 

nu aproape de Stelea, ci dincolo de 

drum, şi ni căşunează atâta împiedecare, 

şi mai ales că e pustin şi prin el nue 

nicio trecătoare, rugăm bunăvoința “la 

stăpânească să primeşti mijlocirea mea şi 

să ni dai acel puţin loc, ca să putem 

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 alt- 

ceva, 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 bună- 

tăţi, rămânând datori să ne arătăm supuși 

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! 

1710, Septemvre 12 
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AL Fericirii Tale prea-venerate prea- 

evlaviosul întru suflet fiu și prea-gata rob 

Radul Dudescul. 

XVIII 
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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 pre- 
tutindeni, 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 
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 îndrăz- 
neala în a serie, ca să măresc şi să slă- 

vese 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 aple- 
carea “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 respec- 
tată şi sfântă scrisoare şi să mă înveţe 

prin ea, ca stăpânul pe slugă, ea binefă- 

cătorul 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 Feri- 

cirii "Pale să-mi fie ajutătoare în toată viaţa. 

Din Ungrovlahia, 1710, Septemrre 23. 

Al Fericirii “Tale prea-mie rob la po- 
runcă | 

Constantin- V.
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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 li- 

turghie a Mitropolitului ţării. 
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Preasfinţitului şi prea-învăţatului şi Pa- 
triarhului a toată lumea, domnului Ata- 
nasie, 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 noa- 

stre în eparhia noastră, ţinând samă şi de 
canoanele strămoşilor şi de 'legile dum- 
nezeieşti, şi sântem mulţămiţi şi împăcaţi 
cu patriarhiceştile porunci ; iar marele 
hartofilax ni serie că Preasfinţia Voas- 
tră îmi dă voie, prin mijlocirea lui, să ni 

“facă şi înscris răspunsul la aceste între- 

bări fără amintirea [Patriarhului] lerusali- 
maului, pentru că a spune el așa: „din mă- 

năstirile patriarhiceşti ce se află în 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 Ie- 

rusalimului; ci deci dăm numai de voia 

noastră milă Sfântului Mormânt de la mă- 

năstirile noastre Patriarhului Lerusalimu- 

lui, aiurea şi la al Ungrovlahiei, iar obi- 

cciul, acolo unde sânt canoanele Părin- 

ților şi legi serise, nare loc, căci obiceiul 

neseris e numai lucru bisericesc sau așe- 

zimânt dat de oameni sfinţi ai noștri, 

cum spune marele Vasile, și obiceiul ne- 

scris 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- 

pe 
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rerea şi sârguinţa și votul Împăraţilor de 
atunei; iar tomul de unire pe lângă altele 
şi acestea li spune lămurit celor ce des- 
prețuiese 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 
dat lui ctitorii mănăstirilor din Ungrovlahia 
ce nu pot eu? Să cerceteze Fericirea Sa, le- 
gea 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, o- 
pri 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 ca- 
petelor lor, Tot aşa să cerceteze şi ca- 
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 ne- 
schimbate şi nerăsturnate, scot obiceiul 
acesta nelegiuit din eparhia noastră, arând 

ca păzitoare foarte cu grijă a lor Marea Bi- 
serică a, lui Hristos, şi, odată cu îndrăznelile 
înlăturând sila (?), precum spune canonul 
al doilea al sinodului al 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 episco- 
pilor locului; căci a milui e obiceiul Dom- 

nilor, iar a desbrăca bisericile în a milui 

e cu totul fără lege; dar cei de acum, ca unii
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ce au învăţat strictul cuprins al dumnezeieş- 
tilor canoane şi prin noi înşine și prin alți 
învăţaţi văzând cele dumnezeieşti ale oame- 
nilor şi, en ochii lor văzând şi cetind, 
au îndepărtat acest obiceiu cu totul ne- 
legiuit, 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 iu- 

bitori 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 
vremea, nici obiceiul şi, iarăşi, cele dintru 

început sigure, orice ar veni asupra. lor, 

nu-şi pierd puterea; iar legile acestea ni 

asigură că măsurile protivnice dumnezeieş- 

tilor canoane ale Părinților de demult să 

le avem în curs de aşezare; căci mănăsti- 

rile afierosite odată lui Dumnezeu după 

părerea episeopului, și nu dumnezeieştii 

biserici a Sfântului Mormiînt, nu pot fi 

afierosite altui cuiva a doua oară; căci nu 

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? Dar nu 

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 noastră li-a răpit stăpânirea; 

pe lângă aceasta şi de la bisericile de 

sate date lui de Domni 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 Prea- 

sfinţia '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 ca- 

noanelor, 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 
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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 ali- 

pească 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 par- 
tea noastră-i dăm eleimosină şi pomenire, 

şi noi să petrecem paşnice și netulburaţi 
prin rugăciunile Preasfinţiei Tale care 

ni sânt călăuza preasfântă și de Dum- 
nezeu ascultată, 

1710, Dechemvre 286. 

Al Preasfinţiei Tale gata la slujbă: 

7 Al Ungrovlahiei Antim. 

Constantin-Vodă Duca (?) către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, cu salutări. 
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“- Prea - fericite, prea-dumnezeiescule şi 
prea-înţelepte Patriarh al Ierusalimului, 
doamne, doamne Hrisant, al nostru su- 
fletese părinte prea-renerat. | 

Pe Fericirea Ta o salutăm după cuviință, 
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, pre- 
văzând prieteneşte ce-i foloseşte mai mult, 

ceia ce a dovedit şi îndestul scrisoarea ce 
- "Ți-am seris odată Fericirii Tale, sau, so- 

sind 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 duş- 
mană 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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“+ Prea-fericitului, preasfinţitului şi prea- 
înţeleptului Părinte al nostru şi Patriarh, 
domnul, domn Hrisant, închinăciune până 
la pământ. 

Şirul năcazurilor mele era până acum 

aşa de .lung şi vrednice de 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 Mol- 

dovei 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 duşma- 

nilor miei, şi n'aveam altă tovărăşie decât 

încereavea unei boli 'cronice şi frica unci 

morţi apropiate. M'am găsit în grija u- 

nui 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“. 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 pu- 

ternică Împărăţie; m'am bucurat, zău, din 

causa neomenoşilor curteni, pentru că din- 

colo de laşi sânt neeinstiţi, fără chip, 

fără glorie, fără parte, fără calitate, fără 

cantitate, fără fiinţă, materialul prim al 

lui Aristotele. Cu un tult m'a găsit ma- 

zilia, şi plângerile mele n'au ajuns la auzul 

Numai 
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lui chir Paisie, pentru că plângea la riul 
Vavilonului cele trei pungi de care a fost 
lipsit. A luat loe nenorocita mea, stare 
la mărinimoasa inimă a prea-gloriosului 
Vornie Gheorghe, care mi-a hotărît ca 
Iatman cele ce primiam şi de la darniea 
mână a lui Nicolae Voevod, gândindu- 
se la mulţămirea lui FHrisant celui prea- 
fericit, de oare ce a gâcit că sânt unul 
din robii Tăi. 

A venit Domnul cel nou, la inima căruia 
am cunoscut o bunăvoință, către mine care 
n'a ştiut să măguleaseă prin cu cuvinte 
plăsmuite, ci să facă bine cu bogate daruri. 
l-am făcut .o laudă la ceasul venirii lui, şi 
mi-a dărnit un frumos postay de doisprezece 
coţi, canavăţ, de mătasă, venețian, de 
şaizeci de lei, şi m'a. asigurat să ieau cât 
luam și de la Domnul de mai nainte. 
Sper. de la mărinimia lui acel ajutor pe 
care nu l-am ştiut de la socotinţa guver- 
nării otomane. 

ȘI rugăciunea 'Ta [să fie aceasta:] să-i 
dea o mare stabilitate şi stare paşnică 
pentru de obşte folosul cârmuirii ţării, 
căci şi de Dumnezeu se teme, bisericile 
Iui le venerează, şi poporul nu-l su- 
pără; n'a, voit cheltuieli de Domnie nouă 
Şi a scos peste tot darea albinelor şi 
a viilor. Boierii, cari de frică se să- 
lăşluiau prin pustiu, de mult curaj s'au 
întors la ale lor, răsuflând aierul lor 
părintese “cu toate formele bucuriei şi 
mulţămirii. În scurt, străluceşte în Bog- 
dania azi o schimbare a dreptei Celui Prea 
Înalt, căci a răsărit în ea nou soare de 
dreptate. . ” | . 

Îţi trimet cu exarhul un caiet din carte 
ca să-l vezi; mai ales voiam să-ţi tri- 
met alte șase asemenea, dar nu sânt co- 
piate, 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 car- 
tea: 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; dar pentru aceasta seriu 
unui lesuit care se afli la Galata, îi 
zice pere Berceau, care fără îndoială 
mi-l va da, care-l va căuta, şi, luându-l,
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trimeţi-mi-l aici, şi-Ţi jur pe Cel ce 
trăieşte în veac că în scurtă vreme Îţi 

trimet şi cele două traduse. Fără Serive- 

rius nu se poate, căci cărţile au o me- 

todă scolastică, termini filosofiei şi teo- 
logici, aşa incât proprietatea terminilor 
e absolut necesară: la laşi o carte ca 
aceasta nu se află, căci la laşi omul nu 

locuieşte, numai Dumnezeu ocroteşte: pu- 

ţinele ce le-am tradus, cu patimile... le-am 
tradus. 'Primete-mi Lexiconul şi veţi avea 
cărțile, cuvintele, scrisul şi ce alta voiţi 

să mi se aducă. 

Cafeaua ce mi-aţi trimes are alt gust 
decât acela al cafelei, dar cu mulţămese 

foarte mult Fericirii 'Tale, pentru că Tu, 
ea un părinte al luminilor, mă hrănești în 
pustiu cu o mâncare care avea toate .cele 

„plăcute afară de plăcerea eafelei, căci încă 
nu era cunoscută lumii cafeaua. Şi, săru- 
tându-Ți sfânta dreaptă, cu închinarea, 
până la pământ, rămân 

Al Ferieirii Voastre 
prea-mic: rob supus 

Preotul Anastase Condoidi. 
laşi, 1711, lanuar 17. | 

Anastase Condoidi câtre Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre traduce- 

rile şi predicele sale, despre situaţia egumcenilor «de la mănăstirile Sfântului Mormânt. 
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Prea-fericitului, preasfântului şi prea- 
învățatului 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 acolo 
însemnate. Însă înaintez cu tălmăcirea 

cărţilor fără întrerupere, după porunca 

Ta; numai rugăciunea Ta să-mi lumi- 

neze 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 Dom- 

nul, ca să îndeplinese zilele sfântului Post, 

în care am avut grija curântărilor, ca 

să fac -plăcere prea-strălucitului nostru 

Domn, de către care am şi fost bogat 

răsplătit, — Dumnezeu să-l întărească pe 

lași, 

7, 

18 April.
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părintescul Scaun, ca pe un drept răsplă- 

titor, pentru că şi pe mine aşa de bine 

m'a mutat la altă atâta mulțămire și 
fericire de la năcazul vechii lipse de cu- 
raj. Am întrebuințat ce se spune în Sfânta 
Evanghelie: „fiule, ţi se vor ierta gre- 
şelile“, cu multă potrivire, în a doua 
uvântare pe -care am rostit-o la . Bar- 

novschi, ca să ierte pe egumen, însă în 
zădar, pentru că greşeala lui cerea -pe- 
deapsă, ca una ce după legi era crimă 
de les-maiestate; iar pedeapsa ce a luat-o 
nu e o pedeapsă, căci Domnul a avut 
mare consideraţie pentru Fericirea Ta. 

Sânt rugat de toţi egumenii să mij- 

locese la: Fericirea 'Ta să capete seri- 
sori de mângâiere şi asigurare pentru 

lipsirea lor de la mănăstirile îneredin- 
țate lor, căci se pare că situaţia ce- 
lui de la Sf. Sava şi de la Barnor- 

schi vine. de la arhimandrit, care se 

teme şi de cel de la Cetăţuia; pentru 
care toți au îngheţat şi au început a, 

uri ostenelile lor şi mănăstirile Sfântu- 
lui-Mormânt, şi mai ales locuirea în ale 

Sfântului Mormânt, cu multă seandali- 
sare a creştinilor și cu pagubă multă 

a sufletelor lor. Drag mi-e arhiman- 
dritul, dar neasămănat mai mult Patri- 
arhul: amicus Plato, sed magis amica. 

veritas. Alegerea popei Iustin e foarte 
bună, pentru că e foarte cunoscător al 

locului, ştie limba, are şi bani şi poate 

chivernisi nevoile mănăstirii fără să îm- 
prumute ca acel de 'naintea lui, care 

de ar mai fi stat un an încă, din te- 
melii ar fi nimicit o astfel de casă, care 

se numără între cele d'intăi. Bietului 

egumen de la Sf. Sava ise arde limba 
de foame şi gâtul -de vin; şi acuma, 

când a căpătat cera, .se teme să nu le 

piardă, şi nu se străduieşte la altceva 
decât să plătească făgăduielile lui către 
Fericirea Ta. Cetăţuia prosperează, cu 
toate că e adăpostul Şvezilor, al Po- 
lonilor, al Cazaeilor, al curtenilor şi al 

celorlalți de folos cârmuirii. Cel. de la 

Galata aici e resumatul megalomaniei, 
şi mănăstirea lui e sânul lui Avraam. 
Numai să aduceţi în rânduială această 
desordine, dacă voiţi să crească erla-
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zwy. “Evbe &râzov Godiyros, ră Xa 0bu- 

Galvst.   

via lumii şi veniturile mănăstirilor. Cât 

despre mine, le cunosc toate în bună 

rânduială, căci, la care „merg; mă primese 

şi-mi acordă ospitalitatea. şi ce li cer nu-mi 

„refusă. 

Rog pe Fericirea Ta să-mi trimeţi o 

camilafeă și o camilafeă de pe de-asupra, 

căci n'am, nici nu aflu să cumpăr, şi să 

nu să nu se înece corabia ce mi le va 

aduce, ca aceia care mi-a adus cafeaua. ȘI, 

sărutând sfânta-Ți dreaptă, rog ca harul 

rugăciunii 'Tale să fie cu mine. 

laşi, 17141, April 18. 

Al Fericirii Tale prea-mic rob: 

Preotul Anastase Condoidi. 

Aştept să aflu scopul Tău la plecarea 

din Constantinopol. Din causa încercării 

nelegiuite a răului de Dionisie nimic nu e 

de mirare: trebuie ca Biserica să se îm- 

potrivească absurdității Patriarhului) A- 

lexandriei, ca să nu se întâmple a doua 

oară principiis obsta a lui Caton. Din- 

trun lucru fără rost şi altele se adaugă. 
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Constantin Stolnicul: Cantacuzino către Patriarhul Hrisant, despre greutatea 

“- Prea-fericita, preasfinţite şi prea-învă- 

ţate stăpâne al micu, mă închin cu supu- 

nere Fericirii Voastre şi cu toată evlavia 

sărut dreapta Ta. izvoritoare de har. 

Întăiu şi din capul locului mă. rog 

călduros şi smerit ca iubirea faţă de 

mine a Fericirii “Tale să mă ierte, tre- 

când peste greşeala mea fără voie că 

la trei sau patru prea-respectate seri- 

soari ale Tale n'am răspuns îndată, şi 

aceasta n'a venit (cum cred că nu-ţi 

scapă) de la răutatea sau neîngrijirea 

mea (de şi bătrânii au păcatul de a 

neglija), ci din alte multe pricini, din 

care acestea două sânt mai de căpe- 

tenie: una, că nam avut scriitor cum 

trebuie, a doua că mă făcusem ţăran, 

petrecând în rămăşiţile vechilor mele 

moşii; dar, acum, venind la Bucureşii, 

n'am lipsit să mă închin după dato- 

pin mea şi să fac şi oarecare răspuns 

la cele scrise. Cum pomeneşti Fericirea 

1713, 
Mart. 

31
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Voastră, a arătat şi prin viu graiu 
dumnealui vătaful “cele ascunse şi! prea 
întunecate, pe care numai vremea le va 
aduce la lumină şi le va lămuri ;.căci, 
şi dacă în alte vremi sauivit greu- 
tăţi ale lucrurilor şi înaintea ieșirii 
împiedecări, dar nu ca acum; şi nu ştiu 
de ce: poate ori din firea: lucrurilor 
vine aceasta ori din nestatornicirea, gân- 
dului oamenilor. Dar s'o lăsăm 'deocam- 
dată, şi vremea va fi învăţător, de şi 
la mine bătrâneța care vine a stins 
focul îndeletnicirii cu cele: viitoare şi 
care vor să. aibă. loc, şi totul -l-am 
lăsat în sama prea-înțeleptei Pronii a 
lui Dumnezeu, care : cârniuieşte toate “cât 
mai bine şi mai drept, şi mai ales că, 
în adunarea oamenilor, văd că din gură, 
de cele mai multe ori, se spun altele 
şi alte lucruri se săvârşese, şi.la unele 
ca acestea alta nu spun, ei numai: Dum- 
nezeu sfântul. să deie sănătate. Şi eu, 
neavând alte osebite calendare și ra- 
porturi, am rugat pe prea-strălucitul Domn, 

Ţi-a, Fericirii “Tale. cele 
la îndemână și, iarăşi, când se vor 
nemeri şi altele, Ţi le va trimâte, de 
și rapoartele şi fără de îndemnul micu 
însuși Strălucirea Sa le va trimete; şi 
cu aştept unele ca acestea şi, când vor 
veni, cu cel d'intâiu prilej voiu trimete 
şi bunătăţii “Tale părintești. Prin altă 
scrisoare a Ta am primit şi prieteneş- 
tile heretirisiri ale bunului şi iubitului 
micu prieten Ali-Efendi, şi am aflat 
cum și el, învățatul, a pierdut canoa- 
nele astrologiei sale, văzând tulburată 
mişcarea, stelelor; şi, cum tulburarea ered 
că i-a venit gândindu-se; ca un om bă- 
trân, 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; 
pe care şi cu iubire şi din suflet îl he- 
retisesc, rugând pe Sfântul Dumnezeu să 
aud de sănătatea bună a lui. Cărticica 

trimes 

pe care Fericirea Voastră ni-a trimes-0 
de-a-dreptul am dat-o dumisale Zotu, când 
a plecat de aici prin Braşov, ca să o co- 
pie. Şi iarăşi rog ca la' orice ai crede 
neputinţa mea potrivită, să-mi porunceşti, 
şi sânt gata şi dator cu slujba. Fiii miei 

Tăi robi, cu 'toată simerita mea 
închină ca șerbi şi cu toată 

şi 'ai 

casă, . se
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Koyszayrivos ovrazoblnv5s.   

evlavia Fericirii Voastre, De asemenea 
şi dregătorii Tăi Îţi fac tot aceiaşi ple- 

eare până la pământ şi roagă pe prea- 
sfântul Dumnezeu să întâlnească din nou 
cu timpul iubirea voastră părintească, ea 
să Te rogi pentru ei şi să-i binecuvin- 
tezi, şi mai ales să li ieni socoteală la 
cârmuirea dregătoriilor, şi cari n'au lo- 
curi să-i hirotonisești. Şi de ar da dum- 

nezciuscă Pronie să se împlinească” a- 
ceastă poftă nouă; 

wăciuni să fie cu 
viaţa. 

1712, Mart. 

Al prea-învăţatei Tale Fericiri 
prea-evlavi 105 şi cu totul smerit 

iar preasfintele-Ţi ru- 

noi apărătoare toată 

robul 

Constantin Cantacuzino. 

LIV. 

Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre ză- 
bava scrisorilor şi-câlendarele ce i se trimet, precum ŞI despre șederea la Afumaţi 
a lui Constantin Stolnicul. 
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Prea-fericite, preasfinte şi prea-inţelepte 
al micu stăpân, salut cu rugăciune pe 

Fericirea-Voastri şi cu toată evlavia să- 

rut preasfânta-ţi dreaptă, rugându-mă de 

Domnul Dumnezeu să Ție fiinţa Ta di- 

întru mulți ani și 

"de orice năcaz. 'Totdeauna 

cu zăbavă face şi prin serisori închinarea 

mea smerită către Tine, și 

de altceva decât din lipsa materiei ceu- 

venite şi de mulțimea mare a gându- 

rilor de nevoie care “le împresoară; însă 
zibava condeiului nu va fi niciodată în 

stare să împiedece puterile mele sufle- 

teşti de a-şi aminti necontenit părin- 

teasca Ta bunăvoință şi de a săruta cu 

gândul mânile Tale sfinte. De aceia şi 

mă rog ea, primind Tu graba gândirii 

mele, să-mi răspunzi binefăcitor cu întru 

toate părinteasca iubire, ec-mi e prea 

scumpă şi prea-râvnită. Mai nainte, la 
plecarea. din “Târgovişte, prea-slăvitul dum- 

nealui tatăl micu a primit cu evlavie 

prea-respeetata-Ți scrisoare, la care a po- 

runcit ca, dacă 

mai presus 

aceasta: nu 

este vre unul din noile 

calendare, să Ti-l trimeată; şi, cum n'a 

mai avut, a vrut să icie grija de a 
găsi şi dea Ți-l trimete; numai cât, 
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1712, 

13 Mart, 
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Srswavos Kayrazovlnv6s.   

spuindu-i prea-înălțatul Domn al nostru 
că s'a gătit să-ți trimeată şi un calen- 
dar şi alte daruri cuvioase, s'a gândit 

că al său e de prisos; care, aflându-se 

acum la Afumaţi, face prin mine închi- 
narea plină de evlavie Fericirii Tale 
şi este totdeauna, şi 

prea-gata şi supus la părinteştile-Ți po- 

runci. Cât timp ne aflăm acum petre- 
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 bine- 
cuvântări; ale căreia şi rugăciunile fie 
cu mine în toată viaţa. 

1712, Martie 4. . 

Al Fericirii Tale prea-înţelepte şi prea- 
sfinte prea-smerit şi ascultător rob 

Ștefan Cantacuzino. 

LV. 

Nicolae- Vodă Mavrocordat către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre ce 
a făcut pentru egumenul de la Galata. 
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Prea-fericite, preasfinte . şi  prea-învă- 
ţate Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 

mul şi a toată Palestina, întru Hris- 

tos 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 binecu- 

vântări, şi nici n'a fost, nici va fi vre- 
odată din partea noastră ilipsă sau căl- 

care a celor curenite fieştii evlarii, ceia 
ce o dovedese înseși lucrurile, şi nu ne 
îndoim că o ştii şi Fericirea Ta. Eou- 

menul de Galata, chiar Paisie, s'a în- 
vrednicit de la noi de o astfel de pri- 

mire cum se cuvine cui aduce respecta- 

UC 
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tele-Ţi scrisori şi e din nou egumen la 
mănăstirea Galata, şi are şi supraveghe- 
rea celorlalte mănăstiri ale veneratului 
Mormânt: aceasta sar fi întâmplat şi 
mai nainte, dar se cădea să se arăte 
însăşi îngăduința noastră şi adâncul erla- 
viei 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 fe- 
riciţi, şi sfintele-Ţi rugăciuni cu noi. 

1712, Martie 13. 

Al Fericirii Voastre fiu întru Ilristos 

şi cu totul la porunci. 

lo Nicolae Voevod. 

LVI. 

Ştefan Brâncoveanu către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre năca- 

zurile ce a avut şi despre cântareţul Iorotei, pe care i-l recomandă. 
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Dumnezeu! 

Prea-fericite, prea-înţelepte şi preasfinţite 

Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi 

a toată Palestina, doamne, doamne Îlri- 

sant, al nostru părinte prea-respectat, 

Fericirii 'Tale cu toată fiasca sfială 

mă închin, sărutând smerit sfânta-Ți 

dreaptă: Domnul Dumnezeu să Te pă- 

zească sănătos, întru mulţi ani şi prea- 

bucuros în toată viaţă. 

Multă vreme este de când nu mi-am îm- 

plinit fiasea datorie către Fericirea Voas- 

tră 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 voie; acum însă, de oare ce 

şi cel de faţă cântăreţ, om respectabil 

şi împodobit cu 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 în- 

tăiu despre buna stare a prea-fericitei 

Tale sănătăţi pentru a mea peste mă- 

sură 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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Srepavos Maparnoisăyns.   

mă îndoiesc de loe că voiu avea-0, cunos- 

când prea-înalta-Ți părintească iubire şi 
simpatie către mine, pe care 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 
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- 
nătăţi, socotind mulțămita mea dreaptă şi 

deosebită. Deci să 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 Fe- 
ricirea 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. 

Al Fericirii Voastre prea-smerit şi prea- 
supus fiu, dar şi prea-gata la slujbă 

Ștefan Brâncoveanu. 

LVII. 

“ Ştefan Cantacuzino către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre corespon- 
denţa lor, pacea ruso-turcă şi dorinţa de liberare a creştinilor. 
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" Tristos a înviat! 

Prea-fericite, preasfinte și prea-înţelepte 

al mieu stăpân, mă 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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1 Azac, Azor. 

  

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 

parte pentru scrisorile către robul 'Lău, 
precum şi acum na lipsit bunătatea “Ta 
înăseută să-mi facă binefacerea unor ru- 
găciuni şi binecuvântări în seris, cu pe- 
trecerea împreună cu toată familia a sfin- 
telor zile ale Învierii Domnului. Pentru 
care şi mulțămese şi necontenit mă rog 
de cel dintăiu creator al morţilor, în- 

ceputul celor adormiţi și făptuitor al tu- 
turor 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 orto- 
doşilor şi bucuria smeriţilor ăi robi şi 
sufleteasea bucurie, amin. 

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- 
nezeiască pentru lumea ortodocșilor, care 

era în primejdie; şi în această privinţă 
câte le vădeşte sufletul “Tău deprins a 
judeca sânt adevărate, şi așa e pentru 
vremea de acum; care. şi noi toţi aici, 

atât boierii, cât şi lumea supusă a fra- 
ţilor, nădăjduim în Dumnezeu să aflăm 
ceva odihnă şi uşurarea acelor prele și 

grozave cereri pentru oaste şi altele ca 

acestea; iar, cât pentru caracterul ne- 

aşteptat 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 înţelep- 

ciunea conduce toate, Deci acestea toate 

trebuie amânate și răbdate; poate că 

e bine să și spunem că încă n'a venit 

ceasul liberării robilor lui Israil, căci 

greşelele lor sau înmulţit foarte; afară 

dacă nemăsurata lui Dumnezeu bunătate 
va stăpâni, și plânsul de secară îl va: 

2" 

preface în bucurie de zori. Ar fi dorit 

curiositatea mea să afle şi capetele tra- 

tatului, 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 bu- 

niitatea ei şi cunoştinţa acestora. Îţi voiu 

recunoaşte mulţămiri nemuritoare, rătmâă- 
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1712, 

28 April, 

Ovudraroş sic ră zpoczbyntă arie = 0GTĂ-- a i 
? a + = ”, a - paza at 85 sb/ai adris sinoxy ust' îuod 

tă Giov. 

al, *AzpiMov 96. 
Tis “Ypsrâpas Osoosfsarărne ai ptr 

ris Mazaptârmros 
razstvotatog mai baiirooc 0050 

Lrivavos Rayrazovlinvâs. 

nând “totdeauna plecat şi prea-gata la 
adoratele Tale porunci; şi rugăciunile Tale 
fie cu mine în viaţă. 

1712, April 26. 
Al fericirii Voastre prea-cucetnice şi 

sfinte prea-supus şi ascultător rob. 

Ștefan Cantacuzino. 

LVIII. 

Ştefan Brâncoveanu către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre primi- 
rea lui Ierotei, trimes la dânsul, şi apropiata. sosire a lui Anastasie . din Ianina, 
invăţătorul fraţilor lui. 
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++ Hristos a înviat! 

Prea-fericite, prea-învăţate şi preasfinte 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul ȘI 
a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sant, al nostru părinte prea-respectat, în- 
chinându-mă fericitului 'Tău creştet, să- 
rut fieşte sfânta-Ți dreaptă. Domnul 
Dumnezeu cel înviat din morţi, să te 
păzească sănătos şi cu totul bucuros 
în toată viaţa şi să Te învrednicească 
întru mulți ani 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 părinteştile- 
ŢI 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 în- 
cetez a-ţi mărturisi mulţămiri nerero- 
cabile, rugându-mă, de fericitu-Ţi suflet să 
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 
nostru să-l aibi în dragostea 'Ta şi să-l 
ajuţi în toate, ca să capete ce doreşte, 
căci a şi fost al nostru, şi mai ales că e
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şi bun şi vrednic și împodobit cu toate 

virtuțile. 

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 pă- 
rinteştii Tale iubiri şi pe ciracul nostru 
al amândurora, prea-învăţatul chir Anas- 
tasie, cel ce niciodată nu râde, care, ţinut 
aici cu cinste şi isprăvind învăţătura fra- 

ţilor noştri după cât a fost porunea prea- 
strălucitului 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 pentru făgăduiala 

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 părin- 

teasca-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 şi prea-gata fiu al iu; ale I Sg ; 

cărui sfinte rugăciuni să fie cu mine în 

toată viaţa. 
1712, Aprilie 28. 
Al Fericirii Tale prea-smerit, prea-su- 

pus, dar şi prea-gata fiu 

Ștefan Brâncoveanu. 
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1712, 

G Iunie, 

LX o 
Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Jerusalimului, Hrisant; 

„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-în- 
ățate 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 înfă ăţişării pro- 
tivnice 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 naşterea și se numără şi ele cu 

urmarea oamenilor, şi nu au nicio îndrep- 
tare: 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 Ali- 

Efendi am primit, și mulţămese foarte Fe- 
ricirii 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, 
de iertare că Te 

ŞI mă rog 

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 cere- 
dincios, să-l recunose şi mai cu prisos, la 

orice, m'aș bucura. 

Cum că doreşti eu bucurie şi primeşti 

smeritele mele scrisori, dar, cum spui, ca să 

nu-mi dai supărare, nu le cei, ştiu bine 

că aceasta vine de la blândeţa Ta şi de 

la înalta bunătate; şi aceasta sprijine şi 

graba mea, şi nu-ţi trimet mai des ca să 

nu-i fac supărare fără rost şi fără ma- 

terie, cunoscând mulţimea grijilor din jurul 

“Fău; dar, când o cere vremea, cutez a-mi 

face datoria. 

Cât despre Viaţa lui Adam ce-mi po- 

runceşti să scriu Kastriotului ca el să se 

gândească a o trimete, cu grabă o voiu face 

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 milos- 

tivul Dumnezeu să-i deie mulţi ani şi să 

împuternicească pe Fericirea 'Ta, pentru 

chivernisirea Locurilor Sfinte şi gloria or- 

todoeşilor 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 ză- 

bava vremii. Da 

Fratele mieu Hagi-Mihai şi smeriţii 

Păi robi fiii miei cu evlavie şi supu- 

mere se închină Fericirii Voastre, pre- 

cum şi dregătorii Tăi Îţi adue supune- 

rea de robi, şi noii: aleși întreabă cu 

poftă de buna-ţi presenţă ca să ca hiro- 

tonia cu părinteasca binecuvântare; ale 

cării preasfinte şi de Dumnezeu ascultate 

rugăciuni si fie spre paza noastră cu noi 

toţi în viaţă. 
Iunie 6, 1712. 

Al Fericirii “Tale prea-înţelepte prea- 

evlavios şi prea-supus rob: ' 

Constantin Cantacuzino. 

N. orga, at. lit. rom. II, paasim, și Byzance aprea Dyzunee. 
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1712, Toma Tzuki, „socrul lui Nicolae-Vodă“, către Patriarhul Ierusalimului, 

egumeni în Moldova. 
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9 Iunie. Hrisant, despre botezul de către acesta al beizadelei şi despre schimbările de 

Prea-fericite, prea-învăţate şi prea-res- 
pectate “al mieu părinte şi Patriarh al 
sfintei cetăţi Ierusalimul şi a toată Pales- 
tina, doamne, doamne Hrisante. . 

Fericirii “Tale cu. plecăciune și evla- 
vie Îţi sărut sfânta, dreaptă, rugându- 
mă 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, cunos- 
când 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 prea- 
înălţatului micu Domn, și Te-a rugat, 
din înalta evlavie ce are către Tine, şi 
ai botezat pe beizadea, pe care rugă- 
ciunile "Tale de Dumnezeu ascultate să-l 
ţie întru mulți ani, și să 'Te învred- 
nicească Dumnezeu să-l şi cununi cu să- 
nătatea 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 porunceşti să văd 
până ce i l-am cerut. Prea-cucernicul 
sfânt arhimandrit, când l-au întrebat 
ce-mi porunceşti să-mi spuie, mi-a răs- 
puns că-i. serii cu hotărire să schimbe 
pe catigumenul de la Sf. Sava la mănăs- 
tirea Caşinului. Eu, stăpâne al.mieu, Ţi- 
am scris-o de mai multe ori şi iarăşi i-o 
scriu cum că sânt -gata la orice-mi po- 
runceşti 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 Cons- 
tantin cu toată evlavia şi închinarea Îţi 
sărută sfânta dreaptă şi-Ţi mulțămeşte 
pentru sfaturile ce-i scrii. Şi pentru aceasta 
Îţi mulţămese şi eu, de asemenea şi gine-
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rele mieu, Chiriţi Iordachi, i se închină 

şi sărută sfânta-Ţi dreaptă. Acestea, Şi 

rugăciunile Tale fie cu mine. 

1712, Iunie 9. 

Al Fericirii Tale recunoscător fiu satu 

Hristos şi la poruncă, Dai 

Toma Tzukis, . 
„socrul lui Nicolae-Vodă. 

LX. 
. 

Mitropolitul Moldovei, Ghedeon, către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, 

despre rosturile egumenilor de la mănăstirile Sfântului Mormânt. 
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7 Ghedeon Mitropolitul Moldovei. 
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4. Prea-fericite, prea- înțelepte Şi prea- 

sfinte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul, 

Fericirii Voastre, foarte frăţeşte săru- 

tând-0, mă închin şi mă: rog'de atot 

puternicul Dumnezeu să Te ție pe Sea- 

unul prea-sfânt şi apostolie bucuros, să= 

nătos, . întru mulţi ani, în pace şi . ne-. 

tulburată sănătate şi bună .stare cu viaţă 

lungă. 

Sfânta şi respectata-Ți serisoare, cu În- 

chinare sărutând-o, o am luat, și m'am bu- 

curat pentru buna și foarte dorita-Ţi să- 

nătate; am aflat şi câte-mi serii pentru 

egumenii ce i-ai trimes la Barnovschi și la 

Sf.. Sava, pentru cari mulțămese Ferieirii 

Voastre că a trimes astfel de folositori, 

vrednici şi potriviţi la toate; şi, pentru 

înalta evlavie şi calda iubire ce am către 

Sfântul Mormânt şi către Fericirea Ta, 

vor avea şi de la mine cea după putinţă 

ajutorare şi sprijinire,” de asemenea şi 

de. la  prea-respectatul nostru ' Domn, 

care şi arată multă bunăvoință şi cers 

cetare sfintelor Tale mănăstiri şi egu- 

menilor, și, de spre aceasta, de altfel,-să 

maibi nicio grijă Fericirea Ta; ai cării 
ani să fie 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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1712, 
l-iu Sep- 

tembre; 

“LĂII. 

Antim, Mitropolitul muntean, către Patriarhul erusalimului, 
reluarea corespondenței. 
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Hrisant, despre 

“” Prea-fericitului, prea-învăţatului şi prea- 
sfântului Patriarh al sfintei cetăţi Terusa- 
limul şi a toată Palestina, domnului domn 
Hrisant, prea-respectatului nostru întru 
Hristos părinte, închinare cu evlavie, 
Prea-cinstitul dumnealui Vistierul Gri- 

goraşcu, aducătorul celei de faţă, să ni fie 
desfacerea îndelungatei tăceri. N'am scris 
de mult celei de Dumnezeu cinstite Feri- 
ciri 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 tă- 
cere ca un lucru de nesuferit. Deci, ea să nu 
mai auzim mustrările drepte ale evlariei 
mele, am lăsat de o parte orice fel de consi- 
deraţie 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 către părinteasea-Ți iu- 
bire, pe care sântem gata să o arătăm 
şi prin fapte, dacă ne va învrednici vre- 
odată de respectatele-Ţi porunci; şi, cu 
toate: că nu putem destoinici a-Ţi servi 
după vrednicie prea-marii Tale Feri- 
ciri; dar sântem siguri că înăscuta-Ţi iu- 
bire va, primi totdeauna cu bunăvoință 
câte după putere spre slujba 'Ta le vom 
săvârşi. Aceasta, cu plecăciune pentru mo- 
ment şi, sărutând cu . evlavie fericita-i 
dreaptă, ne rugăm de Dumnezeul în 
Treime să ocroteaseă şi si păzească pe 
Fericirea Ta săniitoasă şi fericită în toată 
viaţu ; amin. 

1712, 20 Septembre. 

Al Ferieirii "Tale gata la porunci. 
i Al Ungrovlahiei, Antim.



LAIIL. 
Constantin Stolnicul Cantacuzino către Patriarhul 

despre nevoia Turcului Ibrahim-Celebi 

la Constantinopol şi prognosticurile din 

Qz6q. 

+ Mozamorara vai Gopârars 080014, zip 
“Yusztpay MazzptdTnza dobhrs 2po094bYă 
ai Ti aia) ADTis Gs$tăy zavsvha bis 

dozilouat. 
Taic &msozoutyats, pă Tby sie ră at 

îpyouhv 205 Mayo» Ilogrshtzov, Sposa zi 

“Yuszăpa Mazaprientt, ăz030ds adr] Thy &zat- 

Mobusyny aposrbwnaty. Topa ză pă Tv 

îzavaotpoziy z0b "uzprij-rtehszi, 337 ăp- 

“aa sis ză vă âvazinpham 7 adr daxpal- 

*mtov pios râs cbhzânstz îs, dă mod za 

pâvz0s n.a, 30004bviG3wș, Ev p 079 201 

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 

voos zhw  MEovra, Ezopsb0n epâwtuz, s- 

cauta, razstyă 1 ads păzst, IN Sastâi 

3, î05Anss vă ăzousivn Bvrabla as sptoita- 

pov, poândsis icus plzos 70 pă5m Th, op 

zoo 6x00 &yst 'ăzb „rhv Baohstay, Eenzi0n 

âzd mby ?AD03vrny, za orz î adrod "Eau 

zpăcis 2v' î0ihrjoă vă mb tuzodioi. ""00av 

za 27, pă Ghoy 6rob zată zi posravh 

îs “Yusripzs Mzaptărrjzos, ay 605 za 

zis împârpazay, 2pă0ouns îiuny vă Thy Gvy- 

mpsiw sic Th pază dbvautv, î pad ai vă 

top îhioy, pu? Boy .zobro îj Era so ăp- 

ozonia sic ză vanda '33y 7 E4dhsos vă 

zby 2ovhebswn sie Erstya 5z0b îj)shs uă EX0st 

mb 5pt, Thy. prszby stat z0570 205 Thy 

îpvbptoa 3 Dpâuuoy 47 Tazstdy ai sis 

mă miza, 05 simsiy, SDATAT0Y. 

*Tyzz50sy 
Ypsztpa 
Tă sv oop 

2 a 
00339 vîoy Ep vă Onustoso € 

a Mazap: set î850Ţ0Y, î 23 

doza 6x05 Epyowzat Gids 25 Ady 

“ns za isa poita 1, 4â, zod că WsTa- 

Dozzicovy, Dihst zis ză murat Î "Erhauzp5- 

ns z0b. Ilposszztzs Gus Topa 

yă siâ mcizu Epdaot 0îhnwst 

Zoîo! îozodazi ș zois 

PIE 6205 23 

gis sro. 

2003, GuEvu 

af zi zapă- 

t pazabohai pai Tă- 
5 en war si 25 arat ai m- 

7 Baia aăons 47 de 

2)3t03 

1 apovolas, si Dszstoy îj și 
pe ara 

agate; Edit o Eohseat 

  

văw ăş Tă 

Zsa vai sis zip apacăsni East 209 

Bozo gaby zaptozi 5 Să îvalizog! 

Khasinau Das [ports nas zsgi05009 

Zu 7950 vă   „i 

a , 7. 
îz2705 63 Za 1.6409 uă 7) i 

Dumnezeu. 

-- Prea-fericite şi prea-înţelepte 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 închinăci- 
une. Acuma iarăşi cu întoarcerea lui Ib- 
rahim-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 Ib- 

rahim-Celebi, că, de şi a fost aici câ- 

tăva vreme, dar, cum se zice: după un- 

ghie leul, a călătorit cuminte, aşezat, 

smerit şi cum se cade, dar, de oare ce 

n'a vrut să mai aici, temându- 

se poate ca să nu-şi piardă pânea ce o 

are de la Împirăţie, s'a cerut de. la 

Domn, şi astfel Strălucirea Sa n'a vrut 

să-l împiedece. Deci şi eu, cu toate că, 

ga? 
TINaIe 

după porunca Fericirii Voastre, cum Ți- 

am 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 curiosi- 

tate. Falsele rapoarte ce le vin dă Domnul 

şi se traduc, şi, îndată ce se vor traduce, 

Strălueirea Sa Ti le va trimete. Cu pru- 

denţă însă acuma aştept să văd ce ieşire 

vor lua cele ce se par celor mai mulţi 

peste aşteptare schimbări şi tulburări ce 

au avut loc în acele părţi; iar, dacă zisele 

tulburări atârnă de acea Pronie Dumne- 

zeiască 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 pri- 

sosit până acum; pe anul acesta mi-a venit 

Ierusalimului, Hrisant, 
„ştirile ce primeşte Domnul, tulburările de Xovrembre. 
calendar, 
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însă numai unul, latinesc, care e de la 

' “Târnava, deci, de oare ce autorul e un Iezuit, 

nu spune nimic care să fie pentru mân- 

gâierea 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. 
"Poţi ai smeritei mele case, fiii cu ne- 

vestele şi copiii, de asemenea şi dregătorii 

Tăi, până la pământ salută pe Fericirea 

Ta şi respectata-Ţi dreaptă cu toată evlavia 

-o sărută, 

Acestea deocamdată, iar rugăciunile-Ţi 

preasfinte şi de Dumnezeu ascultate să ni 

fie ocrotitoare în viaţă. 

1712, Noiemvre. 

Al Fericirii Voastre. 

Am spus mai sus că mi-a venit un sin- 

gur 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 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 în- 

tregii lumi şi încurcarea, şi relele, atâta 

numai urmează să spunem: unde să fu- 

gim noi, păcătoşii, ete, ete.: Dacă Dum- 

nezeu 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 

cântă, ete. 

„Prea- evlavios şi smerit! întru toate rob. 

Constantin: Cantacuzino: 

  

LĂIV. 

Constantin. Cantacuzino Stoinicul către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, 

10 Novem- despre prietenii lor turci şi greci şi nemulțămiri politice secrete. 
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Dumnezeu. 

Prea-fericite şi prea-învăţate stăpâne, Fe- 
ricirii Tale cu supunere mă închin și 

sărut cu toată evlavia preasfânta-Ți 
dreaptă. 

1 Zyrnaviense, din Tyrnau, Sâmbăta Mare. V, şi mai sus.
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Pricina, pentru care am zăbovit de mult 
acum de a-Ţi trimete cuvenita, închinăciune 

prin scrisoare Fericirii - Tale şi nici răs- 

punsul 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, :în- 

tâiu, 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. 

- Al doilea însă ca să nu par căo plic- 

tisese pe Fericirea Voastră, dându-l -oste- 

neală 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, ca să mă ierte pentru 

atâta tăcere. 

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 pier- 

zător, 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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sântem sănătoşi şi trăim, iar cum, ete, 
ete., nu Te osteni să întrebi; căci, la 

-cele care nu atârnă de noi, nu e alta 

de spus decât: cum i-a plăcut Dom- 
nului [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 ev- 
lavia 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 învred- 
nicească pe noi toţi, câţi sântem în a- 

ceastă carne, să vedem pe Fericirea Ta, 
măcar încă odată cu ochii aceştia sim- 
ţii (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 pen- 

tru ca şi dregătorii mai vechi ai Fe- 
ricirii 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 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 tri- 
meată; 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 să-l mângâie şi pe dânsul, în ce 

chip ştie. Câte le porunceşti 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 Feri- 
cirii Tale. 

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
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Kwovazayrivoc Kayrazovliqvâs.   

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 mu- 
necimlâcurile acum și ce-Ţi arată 

lele. 
Acestea deocamdată, iar de Dumnezeu 

ascultatele-Ți rugăciuni fie-mi mântuitoare 

în toată viaţa. 

În anul Mântuirii 1712, Noiemvre 10. 

Al Fericirii şi Înţelepeiunii Voastre cu 

totul evlavios şi prea-smerit rob 

Constantin Cantacuzino. 

LAV. 

Antim, Mitropolitul muntean, către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre 

vechiul contlict cu el şi tipografia ce se face la Constantinopol. 
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-. Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 

sfântului Patriarh al sfintei cetăţii lerusa- 

limul şi a toată Palestina, domnul, domn 

Hrisant, prea-respectatului nostru întru 

Hristos părinte, închinăciune evlavioasă,. 

„ Prea-cinstita scrisoare a Fericirii Voas- 

„tre prea-respectate, pe care am primit-o 

“sărutând-o şi cu evlavie de la dumnealui 

Vistierul Grigoraşeu, ni-a fost pricină de 

“ multă, bucurie, pe de o parte pentru bu- 

na-Ți sănătate, pe de alta pentru părin- 

teasea iubire şi prietenie ce o arăţi faţă 

„de noi, aşezându-ne din nou cu dragoste 

şi bunăvoință în vechea “Ta intimitate; 

pentru care toate mulțiimese cu gând 

recunoscător Fericirii Voastre de Dum- 

nezeu cinstite, şi ne rugăm din tot suf- 

letul nostru de prea-bunul şi atot puter- 

nicul Dumnezeu să Te păzească pe prea- 

sfântul apostoliceseul 'Tău Scaun în să- 

nătate 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 (cum se pare) n'a rămas Fericirea 

Voastră lămurită, e de nevoie să-l adu- 

cei înainte şi .alte îndreptăţiri pentru 
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Tis “Vusrâpac Gsâzoutorărns Maaptierj- 

70$ zdvrota etc: robs 6ptou.obe 

i + al Ungrovlahiei Antim. 

mânt, 

  

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 porun- 

ceşte părinteasca-Ţi iubire să nu mai seriem 
nimic pentru această! afacere, să tăcem 

toate deocamdată, pentru” ascultare şi er- 
lavie; şi--atâta, numai : rugăm “pe -iubi- 

toarea-Ți bunătate să nu “aibă împotriva 

noastră nicio supărare pentru ce sa în- 

tâmplat mai nainte, căci noi n'am vrut, 

nici n'am cășunat paguba . Sfântului Mor- 

căci de loc nu ni-am pus înaintea 
ochilor un astfel de lucru fără cale. Astfel 

cu conştiinţa curată asigurăm pe Fericirea, 

Voastră de Dumnezeu cinstită, ale cării 

„» fericite - rugăciuni să ni fie nouă, cari să- 

rutăm cu evlayie-sfânta-i dreaptă, ajută- 
toare în viaţă. 

1712, Noiemvre 15. 
Al Fericirii Voastre prea-respeolate cu 

totul la poruncă 

.. 

PA „Dngroolahizi Antim, 
... 

. 

LXVI.: . 4 

"Antim, Mitropolitul muntean, catre Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre 
noua tipografie din Constantinopol a acestuia şi călătoria din „Georgia prin Rusia 
în Olanda a tipografului său, Mihai Iştvanovici. - 

e « 

Tg pazapuazăiz, GoPwrăz 10 piorătu. 

Ilarptip/m The âxize z6hews “Ispovozhihu, 
! zi zâcas Tadatazivne, toplp, zopio Xpv- 
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Ohioy uzi Tijy ph 705 vsov Erovs, ră 6- 
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"EnâDausy răs Gb/boac 67295 vswati. 2 
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A sani oxs î] &oz0v30s 
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amara vă zpoclicovy Esi m dhŢos Tâvy 

zpavudzwo pas. Ilhijy, Bogtos pază 7pioty 
s - - s Lă d =. i 

Ai 004 Epudtadsiist mob. 601055 40705" 1b- 

zoi. 65, os .zapăppoiss. 47 pthozăpryot, Er-   

Prea-ferieitului, prea-învăţatului Patriarh 

al sfintei cetăţi Ierusalimul şi-a toată 

: Palestina, domnul domn Hrisant, prea- 
 respeetatului 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-vene- 

ratele: 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- 

împăcată a Apusenilor, şi mult ne-am în- 
greuiat, văzând cum în cele de faţă în- 
curcături au ieşit oamenii răi și înșeliitori 
ca, să adauge încă la-durerea rănilor noas- 

tre. Dar. Domnul iubeşte judecata şi nu va 
părăsi pe cei cucernici ai săi; iar aceia, 
ca nişte nebuni şi tulburători, -vor fi go-



  

dn Oicovza mai 03hovy Emtorpuri sic ză 

&zicw razstvoutvyo! zi 425700 /0uvo:. 
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părea, Suotos za ba -spautapâe eng Gobhos | 

6 tă&omahos "Afphutos, ustă zăons sbha- 
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zovpst 2po04bynaty. "Ilpusic 65, zh: pai 
zori îs sâpusvot 205 Ey Tpiăâi îi „7anp,5 od 
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niţi şi se vor întoarce înapoi smeriţi şi 

rușinaţi. 
După vestea ce mi-o dai Fericirea 

Ta în pren-einstita-Ți serisoare, am scris 
popei chir Gheorghe, care e la dom- 
nescul saraiu, să dea cui va aduce din 
partea 'La răvaşul de acolo douăzeci din 
cărţile noastre, și, de vreme ce încă Ti 
se pare potrivit, să se împartă la bi- 
sericile Sfintei Cetăți pentru sufleteasca 
noastră mântuire. Iar, pentru tot tipa- 

-xul, cum îmi spui: că am orânduit să 
dăruim la noua Ta tipografie, deoeam- 
dată nu e cu putință să se împlinească 

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 

neguțate prin buzele mele le voiu în- 

deplini: el însuşi cu cheltuiala noastră, 

se va grăbi să capete Fericirea Voas- 

tră câte I le-am făgăduit; şi în această 

privinţă să nu aibi nicio îndoială. 

Preasfinţitul de Adrianopol se închină 

eu evlavie Fericirii 'Lale respectate, și 

tot-aşa prea-micul rob al Tău dascălul 

“Avrâmie, cu toate evlavia şi smerenia 

i se închină până la pământ. ar noi, 

iarăşi şi adesea rugându-ne de “cel în 

“Freime slăvit Dumnezeu să păzească pe 

Fericirea Ta sănătos şi fericit, sărutăm 

“cu evlavie sfânta-Ți dreaptă. 

Din 'Târgovişte, 1713, lanuar 21, 

Al Fericirii Voastre prea-respeetate. 

7 Al Ungrovlahici Antim. 

LĂVIL. 

Elena, fiică lui Duimitrașcu-Vodă Cantacuzino, către Patriarhul Hrisant, cu 

multă rugăciune ca €l să intervie neputând scrie la „unchii“ ei şi la Vodă-Brân- 

coveanu, ca ea, arfana, acum văduva, gonită din metohul constantinopolitan al 

Ierusalimului, să fie îngăduită. 

. . 
Îp69 4 0Eos 

aviovs ss 6525. 

"O)a:s 

uov ufos za î 5 

. 
- ... 
pă 

fe 
a 

"97 

Mazamzats 72 GOT 5 crin vai paza?oŢi pază sh 769 zip abdiysa 

oza, 05 GDAm ainoiino5oz zod îspob cod mpasmtdod zona paTazi)0d5a 3005 

cats ui doseopizis 5a0 pă 1Dhzy 2os sopa sd Th pp ss Coiis 

39 doilea Zuzpo5s? sis Ti 7501009 z3/â=ny 4.09 057) Oouzopă, 

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 Ma- 

paote 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 

107 

[Constanti- 
nopol), 

1713, 

22 Tanuar,



108 

1313, 

27 anuar. 

D sis oiztoy za Gzdăy/vos Ti Entstpearăen Gov 404 */p!6Touiu Tov Top; Av- 97
 

R
e
 

= R
e
 

a -3
 > 

zioov us, dsozdrn ov, îtatpsros dă zpsic alrizte: a, dă ci &yăâzmy 70 0s0b 605 para- 

sarat vă 0 ădshpobs rods 2Tw/0ds 7. yiozoos ă &vOpozoos, 6, Să Thy Wo-pijy Tod dst- 
Sipov 77 wanapizov Gov Osiov, %ai 7, mb zsp!605zspoy, Gtă ră Woyijy Gov, 6zob âtă ri 6- 

e 
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 Tpr4v- 

uiac 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 ă- 

nb 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 Maza- 
piâcnră 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 E Ego mod 1â zăbz râs ăBouizg . ATI 
„st00stoz aia, Opmvă azi d3dpouat ai ztwvâvysbo vă e5yo ză ză pod oo za, 0ă Edo 

ete dp 2p095Y1y 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 ' 

a 9.
7 
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LXVIII. 

"Constantin Cantacuzino Stolnicul către Patriarhul Ierusalimului, 'Hrisant, 
despre proorociile ce se fac prin calendare. 

Bs6s, | "Cu Dumnezeu. 

Mazapiozaza 47 copizars B5oz07a, Tăy Y- Prea-fericite şi prea-învăţate stăpâne, prea- 
n sTEp1Y GOZTĂTNY Mazaptăensa înohizăs |*  învăţatei Voastre Fericiri cu supunere 

-aposrovă 47 Ti aavăvtov adTăs Gsstăv mă închin şi preasfânta-Ți. dreaptă cu 
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Tia. ziriua vai aassăauta Tis “Vuszs- Trei prea-cinstite şi prea-respectate serie 

pas Mozaptdzmzos ppiumaza, ȚaȚpaumiva. 2 “sori ale Fericirii Tale, scrise una la 19 
uăv Ti. +0 705. sape sh06ys 95) zd 65 zi zob |. ale.lunii trecute, alta la 30 ale acesteia şi
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po” pa poriay 4, boz zh pa 705 Qzc5 

vă mis 6t5q “păpw 2vBomobozy sis mă vă du 
zopij vă Gtotzi) jewyaios: rs Azi psadop 5/os 

ză Bară vai vă droit rodTots, “ÎI ai- 

mia 83 605 03 Amsupt0ny sis md 4x03 za 
îppigopa obrs ua sivat, obzs duvnuo- 
bn, îtsbps zo 6 Oase, &Mă zzij păv 1) tod 
“1 pazsws ozipnats, zi 35 Za zsprorariră 

705 uzizad, at md 8 WEvtoToy 74 'Abpiw- 

mepovy, pă mă vă ph sta odbâsuiay Dhq> d- 

tuidoyovy î) bz50sot zarszziyovozv 6Qsy val 

Car ri zapă rs. îs oouaxbsoricns Mz- 

11p1ÂTT03 SVȚYYbUNY. “"Erpvoy 85 27 tă Op 

pstodusvă pot dă râv 05104 adTls 7pau 

wăroy uni, drd uây măs Ep 7âvy Gopsiuy ps- 

pă stâiszte, 0533y Bray mai, Găfatoy &/o 

270 vă mutam zi “Ypscăpa Mazaptrnrt 

doş rod vb, mai mădora &zb. Tods Gtatpl- 

rac si TodG waApoTâpobs TÂz0Vs, Gă 

îpăys ăzionaty vă Evan ai mi Vă pshs- 

za âvă ză dr5hobOz, meză ri stânaty 6x05 

33 droit) vă pi Ea? îs Twpz 705 

7000 6 candy Ezstâh za 7] stân- 

oaie abzaic ad diţov robs 689 îiuzop96 

vă Epdobatw, &v stwăs 039 căs Enrâsn dmd 

vovvssis ai dtioos vOpbzovs, Tuzie 08 pai 

70809 239 măs tnzobuay uă Erei, ete. Aot- 

mo căzz îjtzbpousy zh ăhrjsv adzăy î 

pi E, 287 4017 Wsb50pszigT0Y, Tă 5zoia 

27 6 îuzonă vă sâs ră Ypăbu, Ezstâi) os 

ini m z0hb ră Excuzva vatpodst să Tjo5- 

usya. Tâpz Gus zpocirstrs auto î- 

ip za întpay, tos Vă Ni AUiX) 

stana dhufzozipr» db Erstva ză uton, 42 

Ga vsozaazsni) va, st OziGziizsp0 î.03 ti 

570 Etăaanos, dpi 530 îtasi ud p05zăâst, 

Dă poza î:ă ah ăzapaiznz0y pp30s 6205 

zpăs adzi Ep, 0ihw d Grutst doza că Tuse 

cina Maapiiznzt, Ată 05 să i 2p0ŢIWSTIHă 

0 3zos, DE ăzt oi 7057) Ypazsis, 5 

uci Borat, zufivoost zăs Apis zi zh sp 

pubzesti, dp în 39 ăosăpio, d) E4 <â7   

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 să- 

nătate a Ta, m'am bucurat foarte, mul- 
țămind prea-bunului Dumnezeu. Cât des- 
pre multele încerări şi supărări venite 
una, peste alta ce le ai zilnic, auzind 
şi aflând, Domnul, cunoscătorul inimilor, 

cunoaşte cât mă supăr şi mă tulbur şi 
cu; dar ce să spunem, ci numai să ru- 
găm nesfârşita iubire de oameni şi mă- 
rinimie 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 răs- 

puns la ficeare şi răpede nu e nici ne- 

îngrijirea, pici uitarea, Dumnezeu o ştie, 

ei, de pe o parte, lipsa de scriitor, iar, 

pe de alta, alte împrejurări ale vre- 

mii, şi, cea mai mare şi mai. de că- 

petenie, pentru că nu avem nicio ma- 

terie vrednică ori lucrare să mă în- 

demne; pentru care şi cer de la Fe- 

picivea a cea prea-prictenească iertare. 

Am aflat şi cele însemnate mie prin 

respeetatele-“Ţi scrisori . şi, pentru ştirile 

din părţile de Miazănoapte, nam ni- 

mie temeinic și sigur să însemn Feri- 

cirii Voastre. până acum, şi mai ales 

de la cei ce se află în locurile mai 'de- 

părtate, ce hotărâre au luat şi ce gân- 

dese a face pe urmă, cu ştirea care nu 

mă îndoiesc că ai primit-o până: acum, 

a distrugerii studiilor; de oare ce și şti- 

rile acestea nu pot veni de la ci, daci 

nu le cere cineva de la oameni cuminţi . 

şi vrednici, iar noi nu le mai cerem cu 

stăruință, ete. Dar nici nu ştim adevărul 

lor decât de la rapoarte mincinoase, pe 

care cu nu pot să Ţi le seriu, de oare 

ce de obiceiu cele ce urmează contra- 

zie pe cele de mai nainte. Ci acum 

rămân în aşteptare, zi de zi poate să 

capăt vre-o ştire mai adevărată din a- 

cele părţi, şi ee voiu avea mai nou și 

mai vrednice de crezare, îndată, nu nu- 

mai pentru că-mi porunceşti, dar mai 

ales pentru neapărata datorie ce o am 

faţă de Tine, le voiu face ştiut Feri- 

cirii Voastre. Cât despre prognosticu- 

rile anului, spun că autorii acelora, cum 

mi se pare, iau începuturile și prezice- 

rea, nu de la stele, ci de la părţile pă- 
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ic vie Osnarioy: Gă zobro, vaBc 6)tzovat 

TV 169 zparuiătoy copăy, 0570 val rd zpo- 
VIyBOAsty Ypăvovat* zhijy ză Xp Eysîvo 

6z0d vai mpârapoy Erpapov adrij: Gri, ây owvf- 

Govo! tă Bou abră zpohtțovaty, 83y ăzoutvet 

vă sizodusy Mo zapă 76: ăaprohol 205 
poyousy; “Opiţer 7. Sh Mazaptârns Gt pal- 

stat z6s 6 aidv odroc vă sivyat 705 Ilhdru- 

vos psyă)m wozhoropia: &hmOis sivat 6 A5- 
Yo ns, Exst0h val al mavrayod ris vs 
ăvouadia val mă var adrhy zapădota val 

zapăora zivipara usyădac âvozohias p- 
poboty sis Gin csâby rhy otrovutvyny. Todro 
p.6vov ÎErw: Gri de ră ăpljowusv elis ră mie 

Ilpovoiae ăâmha za! sis mă zăyra emdiro 

ză Gfmuo rod Q0s05, ămd răv Szoioy e îd- 
zitouey yadi. Ado zxdavâăpia pă ăpepay 
ropz borepirspa: Eva dEyiuoy vai No o0by- 
Tprzoy, ră dz perayhurrilovras sic Xart- 

vezi Oăsuroy, idob 605 ră orelw ij Zi 

Mazaptârnrt zsptepysias Yâpw: mo obyyptrov 

" âwsraphortiodn vai fowdiza, 60sy ris rd 
orâvo val ad76, vai &e eivat vai adTây mă 
voăuta (sic) zpocbiizn sic Exsiva Gm0d mpbrs- 

pov Tijs Ezspusy 6'Ezhaumporaros. Ilpbs z00- 
"Tote Eyyy ai ră omustobuevă pot tă zăy 
L'Epo 'AM-Epsyen (roy Szoioy duptfăe za et- 

e As Vatpst), Bors, xadâs &pitst za: 1) Si 
Mozaptârns, mpohsyst abrây dorăruy ră ă- 

oTaza, ai a tă &oapâv mă doxpi). Tă 38 
zis 03y pă Eypaws robprira, câ Ectm ro 
pân sbăoyov, tate zados ră ăpsos! “Or 
63 sivat mhsovezrns mal mopsatos, sis abrby 

rodro 63. sivat râcoy mapăotoy, oă 6z05 
sivat 40 mrwy6s, Exsira mal 6 motvbe A5Ţos 
mb Dâhst, Get zobro vă sivat mâynotvoy ele 

Ghoos obs rhaduapâpovs, âuă Eowony za 
oi zadzazopâpot, Bt ây mai: 83y mode tazsp- 
vous, GM obrs râc0y zapazăze - stua00sy 
zhijy Bystay p6voy vă Ebom 6 0sbs vai pvă- 
at), ete. A3y Emoz ri ăzâzptaty 705 Ypău- 
p.aT6S Tov vară 7d Tapăy Tod Ertyân 87ha6i, 

zstâi, vai 03 siya watpoy, Guus Dido rby 
ăzorpt07). Ard 63 riy Erotuaolay moi osesplob 

mod uă Ypârste, ms mby Expboratsy 6 jfs- 
pă Vă Erotuao0ij vă ză ai adrâc, ây 
40) al, 205 pă sizay, Erpais vai ărâs 
705 20 Tjrsuâwt, Gus mai 27 05 7by aby- 
rom. tai 03ho zăy zapaztyiiog 650y 8orq06 
zspi rodrov, mară rd pios 6x05 Eu mpbs 

ya: madatdy idoy, pai doytilo Gr za 
"Rrdauzp6zne mov Bshst zâun ză bijrruă mov, 

Cazi abzo za 6vyaTby ai sbzodav sivat vă 

Er, -pâvov vă Balon. Oi mod zazsty0d   

mântului: de aceia, - cum 'văd mersul lu- 
cerurilor, astfel scriu şi prezicerea ; dar 
iarăşi spun ce '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 Feri- 

cirea Ta că se pare acest veac a fi ma- 

rele cere al lui Platon: e drept cuvântul 

Tău, căci şi anomaliile ce se află pre: 
tutindeni- pe pământ. și cele neaşteptate 

şi fără rost mișcări aduce mari: greutăţi 
aproape pe tot cuprinsul: pămâzritului. A- 
tâta numai spun: că să; le: lăsăm în 
sama lucrurilor nelămurite: ale Proniei 
şi în toate: să se facă voia 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 Fericirii Tale pentru cu- 
riositate: cel unguresc sa tradus în gre- 
cește, şi să-Ţi fie cele dintr'însele adaus 
la cele pe care mai nainte i le-a 

trimes  Prea-strălucitul.. Pe: lângă aces- 

tea am aflat și cele însemnate mie de 
bătrânul Ali-Efendi (pe care-l salut cu 
iubire : şi prietenie), care, cum judecă și 
Fericirea, Voastră, prezice cele fără basă, 
din cele fără basă 'şi cele nesigure; din 
cele nesigure. Şi că nu mi-a seris: tur- 
ceşte,; cum i. sa părut -lui că 'e bine, 

fie cum i-a. plăcut! Ci că este lacom 
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 
purtătorii de calpace, căei,. și dacă nu-i bi- 
ruim, dar nici nu suntem așa de pre jos 
pe. lângă, dânșii; numai . sănătate să dea 
Dumnezeu şi minte, ete.! N'am dat răspuns 
la serisoarea de acum a efendiului, de 

oare ce. naveam nici. prilej,. dar îi voiu 

răspunde. lar pentru gătirea seferului .(ar- 

matei), de -care-mi scrii că a orânduit 
Stăpânul să se gătească şi să meargă 
şi el, de și, cum mi-au. spus,. a seris-o 
el însuşi Domnului, dar şi eu îl. roiu în- 

tâlni, şi-l voiu îndemna, după putinţă la 
aceasta, după datoria ce o am către un 

vechiu prieten, şi socot că și : Prea-Stră- 
lucirea. Sa va face. după cererea mea, 
pentru că „este şi cu putinţă și-ușor s'a 
facă, numai să vrea. Ai casei mele. toţi, 

cu. femei. „şi „copii,. se închină până. la:



  

  

pov oizov azgfăzavrss,- cb. povatti at riz- 
vots, Edapâs z2poonby95at și “Tpsctpa Ma- 
PApiăTnza 4 TR) mavaţizy adrhs: Ostrăy . 

stă 24915 edhafsiag ăozăbovrat, Stizo 65 | 

ot &potatădhtoi rns, mai Ghot Guozvyos zapx- 

aodusy my 2x9ăya009 Osby vă sd30240n, 65 
zone mb siza 4 05 Th Măyst, vă wta 
puoobusy 739 Ext ras GuuaTiu os, tă vă dă- 
Gsv zi -sbhoyiay atoânrăs, vai tă vă 39% 

za mois p&pt zo53s ii) duo opoiza, d7t 
p5voy Bă Ypăunaros, XA mai tă vhs Epsrijs 
îiv adris zapovaiac mal tă boons povls. 

“H Mozapi5ens. ns 03 Asins: 9o0prv0vs2: 
fnâs wă Grămopa” pâs Eorsths Th 4bâwvitay, 

vă rb 6rotovy eb/apiotobus uzi “bzspab/a- 
ptoT954sy Shot 0tvâs îi Si Mazapiornr dă 
iv roozbTq. zpbs fus vhorărabdizy za 

sdspresiay. Ozouito vară his vă zi 

pâzoy vă Esavopian vai 27 Th o!oăTovy 
7005 :/psos 605 zpbs iv Sh „Mazaptărnea 
T7w, boăy 6mo05 x 25 83 jssbpo mi vă 
ris ris ozsidw' Guus âs pă mpoorâ$n Ti 
mapaaxdă ENsbBapz mai Bsozoztră sis Gri 
sta 6ptouâs cns, 4 uă wnpitst zâs 05o 

wm vă zhy Bavhsbaw, dă vă banostijow 
adri zpo0buos. Tadra piy pază Th xap5% 
ai 33 îți 47 Osozst0sis abrijs sd 

simcăy pot dă Giov Gorpnrtzai. 

oi, PIavobaniov 4. 
Ts “Ysripas Mawapiiemzos dă aawtbs 

zazstybs pai: sbhafsoraros G0d)os, 

Kovoravyrivos Kayranoo6y65.   

-pământ .Fericirii Voastre şi sirută cu 
toată evlavia sfânta-Ți dreaptă, şi mai 

“ales dregătorii Tăi, şi toţi cu un glas 
„Tugăm pe prea-bunul --Dumnezeu să bine- 
voiască, precum adesea am spus şi voiu 
spune, să ne întâlnim măcar. odată tru- 

peşte, ca să primim. de -fapt binecuvân- 
tarea, şi să dai şi celor ce nu le-au avut 
până acum dregătorii, nu numai prin 
scris, ci şi prin dorita nouă presență și 
viu graiu. 

pe. 

Fericirea Ta nu lipseşte a .ni trimete 
deosebite lucruri: ni-ai trimes. chitona- 
gul, pentru . care  mulțămim. şi prea- 
mulțămim cu toţii . Fericirii Tale pen- 
tru atâta bunătate și dărnicie faţă de 
noi. Mă mir în adevăr cum să răs- 

plătese şi eu o astfel de mare datorie 
ce o amfaţă, de Fericirea Voastră, ca 
unul care de. aici nu ştiu ce să-Ți tri- 
met; dar Te rog să-mi porunceşti liber 
şi ca un stăpân la ce-Ţi va fi voia, şi 
mă știi cum voiu putea că te voiu servi, 

ca să-Ţi fiu cu grabă. Acestea deocam- 
dată, iar preasfintele şi de Dumnezeu 
ascultatele “Tale rugăciuni să-mi fie în toată 

viaţa mântuitoare. 
1713, Ianuar 27. 

Al Fericirii Voastre întru toate smerit 
şi prea-evlavios rob, 

Constantin Cantacuzino. 

LXIX. 

Un necunoscut către Patriarhul Hrisant, despre nevoia de a cere în favoarea 

sa un firmân împărătesc. 

Mazapuorars 
. 7 
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1713, 

6 April, 

As 
pă zz0Mhobe 461005, xi, Kbpros 6 Gzbs Gri zăvy 0zozsdăy adrijs s5y6y vă ut Pofs 
mă zpâs awtnpiay. Tă zapi În si Gobmrat past Ghoy sie Grivâz)a vai o 

pion sie 
S>7/bosts sivat, od 

w6vay 24 2 Satipatn5yz00y ine, AN za Ea Tây otzsioy, pas za 6 tos dpiurvăpi- 
rns dp. Msytosăiu paraszrs B5he zis 7 

0:05 îi zăy uzrapioy axs sdpâvy v vă ză 

gity', ?avobapiob 30. 

mă wavspbom: uvoy 6 dzoiuntos 
Btac4s5ăsq ez (.5a0b 469, pai vă E 

ri 3£ Bwovs mdrod Borja ai 65 mavăytat i Osoze 

&pOzhuâs 705 

5vâbapdo pă 
10sîc abrâs sb/zi si no ps” Îj.âv. 

LXĂ. 

Antim, Mitropolitul muntean, către Patriarhul Ierusalimului, Hrisant, despre 

tipografia acestuia de la Constantinopol şi călătoria din Georgia prin Rusia în O- 
landa a tipografului Mihail Iştvanovici. 

Tâ pozaptotăte, GopoTătp 47 Gytotărwp 

" Tacprăpq ris âxias z6hews “lepovoxhiu. 

„ai măons Iahatarivms, 4bpiwp, zoplo Xpv- 
aăvdw, Tiv ps7 sbhafsiae zpocrbnatv. 
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ai Eprop, 4205600Y dvvăpus dar ai TODTo 05hst 7 

vwpio4] uz pâztos, Gray ră 12557 1) 7psia, 
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Sas vă 05 Spuinysbousy Gr 3 dadurnos, 
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! Stoliţa,. Moscova, 

iu 40apsy, ăyadEay ză  Grijoosy-   

Prea-fericitului, prea-învățatului şi prea- 

sfântului Patriarh al sfintei cetăţi Ieru- 
salimul şi a toată Palestina, domnul 

domn Hrisant, închinarea cu evlavie. 

“+ Cel de curând aşezat egumen la res- 
pectata mănăstire a, Căluiului ni-a adus o 
cinstită scrisoare a Fericirii Tale cinstite 

de Dumnezeu, pe care cu căzuta evlavie 
primind-o şi, cetind ce-l priveşte, n'am 
lipsit să-i arătăm aplicarea binevoitoare 
şi să-l sprijinim după puteri; căci avem 
datorie, din multe pricini, să iubim şi să 
sprijinim pe casnicii Tăi prin cuvânt şi 
faptă, cât putem; Şi aceasta o va cunoaşte 

prin opere, când va cere nevoia, acel 

de mai sus al Tău arhidiacon. . 
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 Dumne- 
zeu să vie aici, nu vom lipsi pentru iu- 
Direa, 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 ade- 

vărul învățăturii, va mai lăsa din păre- 
rea sa, şi cel încet la limbă va deveni 
vorbăreţ, iute la cuvânt, pentru mulţă- 
mită. | i 

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 Sto- 

liţă; dar, slavă Domnului şi prin rugăciu- 
nile Tale sfinte, a sosit cu sănătate şi de 

acolo: din dorinţa de mai bună pregătire, 

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-respee- 
tate; de asemenea dascălul Avramie “Ti 
se închină pănă la pământ. Acestea do- 
camdată, şi sărutăm cu evlavie fericita-Ți 
dreaptă. 

1713, April 6. 

Al Ferieirii Voastre de Dumnezeu cins- 
tite gata, la poruncă 

- A Ungrovlahiei Antim, 

LXXIL 
Nicolae-Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 

atitudinea ambasadorului Franciei în chestiile Sfântului Mormânt. 
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Prea-fericite, preasfinte şi prea-iînţe- 
lepte Patriarh al sfintei cetăţi Ierusali- 
mul şi a toată Palestina, în IIristos pă- 
rinte prea-respectute, .ne îndreptăm cu 
evlavie către Fericirea Voastră şi săru- 
tim sfânta-Ți dreaptă, rugându-ne de a- 

“tot puternicul Dumnezeu să “le păzească 
pe  preasfântul “Lău . patriarhieese şi a- 
postolese 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 mul- 
țămim. Am cunoscut şi cele pe rând 
serise, Spui în ce priveşte pe solul Fran- 
ciei, 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, iar noi rămânem 

gata la poruncile Tale și cu 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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1113, 

5 lulie,
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LE - 1 De la Betleem. 

2 Dragomanul Ioan Mavrocordat. 

  

roage. pe Dumnezeu să -ne ajute și să îm- 

piedece acel nou atac pe care acuma s'au 

învoit să-l facă, care nu numai că e pier- 

zător 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 ce- 

lalte. i 

-1713, Iulie 5. 
Al Fericirii Voastre, şi celelalte. 

Io Nicolae Voevoda. 

Şi iarăși sărutăm cu evlavie sfânta-Ți 

dreaptă. | | | 

Am luat şi altă scrisoare a Fericirii 

Tale, şi, din ea aflând buna-Ți sănătate, 

ne-am foarte bucurat. Am. aflat şi ple- 

carea la Adrianopol a Respectabilităţii 

Tale, şi că iarăși s'au pornit Apusenii, 

şi pentru clădirea. „cupolei, cât pentru 

afacerea dreptului -prim şi.că a fost 

"chemată Fericirea Voastră la Poarta Îm- 

părătească, şi, cum era Împărăţia, pe 

plecare, a rămas să: se .judece afacerea, ' 

la Adrianopol. De aceia a plecat şi Fe- 

ricirea Voastră acolo, şi poruncește să 

scriem  prea-învăţatului nostru . frate să 

nu lipsească ajutorul Ilustrităţii Sale; ceia 

ce o vom face cu bucurie, Ştie şi. Ilus- 

tritatea Sa cum în de 'obşte avem în- 

datorirea _să servim preasfântului şi de 

viaţa făcătorului Mormânt, şi nu ne în- 

doim că va face cu toată graba seri- 

ciile ce se pot. 

Aici, la locurile de sus se răspândesc 

multe, dar, ce e sigur, nu este încă vădit, și 

ştiu că prea-nobilul nostru boier capuchchaie, 

chirii Dimitrachi Iuliand, are cinstea să 

vie des la închinarea Fericirii Voastre, 

şi orice se va întâmpla vrednice de a 

fi spus, îl va comunica Respectabilităţii 

Voastre. 

Prea-venerate părinte, de şi iubitul nos- 

tru 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,
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LĂXII. 

Antim, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 
pierderi ale tipografiei sale şi nişte clopote. 
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Prea-fericitului, prea-învăţatului şi prea- 
"sfântului Patriarh al sfintei cetăţi Ieru- 
salimul și a toată Palestina, domnului 
domn Ilrisant, părintele nostru prea-ve- 
nerat întru Hristos, închinarea cu evlavie, 

7 Cu harul lui Dumnezeu şi prin rugă- 
ciunile Fericirii Voastre de Dumnezeu cins- 
tite a luat sfârşit, săptămâna trecută, car- 
tea, ce ai lăsat-o să se tipărească aici; s'a 
tipărit mai cu zăbavă de cum speram, dar 
nu din neîngrijirea tipografilor, ei din lipsa 
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 pu- 
ține zile îi vom da întreg şi fără lipsă 
tiparul tot, să-l "păzească, de vreme ce 
şi avem de gând să mutăm iarăși tipo- 
grafia 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 dă- 
ruit 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 ve- 
nerat 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 price- 
perea; dar să fie în ştiinţa Ta că va 
zăbovi isprăvirea lui, pentru că vara e 
scurtă şi meşterul e singur și nu va iz- 
buti să facă la vreme pregătirea de ne- 
voie, Şi acestea cu închinăciune acum, 

1 Zatoria Patriarhilor de Ieruealim, de Dosoftei. 

1714, 
24 Iulie.
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1714, 
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iar rugăciunile. Tale fericite şi de .Dum- 
nezen ascultate să ni fie ajutătoare în 

viaţă, 
1714, lulie 24. 
Al Fericirii Tale prea-venerate cu totul 

la poruncă, . 

7 Al Ungrovlahiei Antim. 

LĂXIII. 

Antim, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 
oprirea răspândirii cărţii tipărite .de Mitrofan Gregoras şi despre un dar de metal 

pentru litere, cu ştiri despre preotul Avramie. 
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Prea-fericitului, prea-înţeleptului şi prea- 

-sfântului Patriarh al sfintei cetăţi eru- 

salimului şi a toată Palestina, domnul 

domn Hrisant, prea-respectatului nostru 
părinte, închinare cu evlavie. 

Din venerata scrisoare a Fericirii Voastre 

de Dumnezeu cinstite pe care sărntând-o 
Şi cu evlavie am primit-o, aflând ce scop 
ai cu cărțile de curând tipărite, ca să nu 
iasă deocamdată niciuna afară, ne-am în- 

tristat nu puţin; pentru că, neavând în 
această privinţă ştire mai de'nainte, am 
dat voie dascălului chir Mitrofan, care ne-a 

supărat cu multele lui rugăciuni, să iea, 
cum a 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 ru- 

găm :să avem: iertare binevoitoare de la 
părinteasea-Ţi' iubire. Cheltuielile ce s'au 
făcut la literele din nou turnate şi la ti- 

pografi, 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 ci cin- 

zeci de ocale de.metal pe care buna-Ți 
aplecare a scris că ni le dă, și, cu toate 
că nu le-am” luat, pentru că trebuiau 

plătite, dar totuşi “îţi mulțămim astfel,
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de oare ce aveam să le luăm, ca unii 
ce nu ne uităm la dar, ci la gândul iu- 
bitor al cui le va da. Și aceasta des- 
pre atâta, iar fericitele și de Dumnezeu 

ascultatele Tale rugăciuni să ni fie aju- 
tătoare în viaţă. 

1714, August 9. 

Al Fericirii 'Tale prea-venerate cu totul 
la porunci 

7 Al Ungrovlahiei Antim. 

Dascălul chir Avramie şi rob al Feri- 
cirii Tale cu sfială şi evlavie sărută ple- 
cat fericita-Ți dreaptă; a cărui evlavie 
către patriarhiceasca La Mărime şi zi 
şi noapte 'veghiază (cum zice” însuși) şi 
niciodată nu se prinde de somn; dar sem- 
nele simţite ale mânii și mişcarea limbii 
din altă pricină sau oprit, pe care, cu 
voia; lui Dumnezeu, cu alt prilej o vom 
rădi, 

LĂXIV. 

Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre tipărirea 
de cărţi. 

“- Te pazapiorăzep za oopwzăzip [lazptă/q 
ză “Ispocodbuwv, op, zopip Npvsivdw, 
Îmsttp ms zpoozbynzâ 43 z0dstvozăz 

addEven. zi dsonei psză Tov dxi zis 
dias 2, “paptzoâphrov Bsităs AGzaGuy, 
Tovozhzs Thy Bobhizhy 200545Yn81%. 

“+ E005s î7 ris Govhi abrâs ză răs hb- 
ns isca Srszumpăusda apă și E apt 

vs 605 77i mauziuov ExtazoNijs 05315 be 4% 
zds3ăus0a dvayvyzss, 47 m ario Os sa 
praTijomusy,. 70 29 vru 77 7th pată TD 
stoy Amfi5 Xyeavzt măs GaŢO6VaG Thy Ţăw3- 
Gzhfodvzo semi qăp niv zois wa. 
fază sia, De Berti aiva Thy Bazată 
s05 văz daoruiţovyez: d adb:s, ze 0sa 
3052, zi) Ti zaeptri 669 Ex1070)3) Tis /4- “i 

* puroi îs papozoizst îmi mhstoy uri 

ai 2ooutrns „55/apts szias, vacă md 125 co 
îpâz09, dd 6 vază si 

670035, 1sfratsy. ID 
Dicu ui pază GOV pr303s0w.trji 

   :48 cod mapooaiq. Îlspi 55 zis zpbs 

. 
7 Evo TI Emat= . 

4 
PI “a - 2 

SI 57 517435: 09: 2 

2o0sat ză “zau 2ră z05 Oorrpohapias. 

1 Acciaşi de la nota precedentă, 

  

-- Prea-fericitului şi prea-invăţatului Pa- 
triarh al Ierusalimului, domnul domn 
Irisant, al nostru închinat şi prea- 
dorit domn şi stăpân, cu sărutarea sfin- 
tei şi de har izvorâtoarei drepte, în ge- 

nunchi închinarea de rob. 

Drept după voinţa Tu, cele pro- 
tivnice tristeţei le-am încercat de la seri- 
soarea Ta părintească şi prea-cinstită şi 
am mulțămit, cetind-o, Sfântului Dumne- 
zeu celui care cu... și cu frâu, după dum- 
nezeiescul David, strânge făleile celor cu 
durerile limbii; căci ni s'au adus la ure- 
chile noastre unele cuvinte că în ne- 
voie e iubirea-Ţi părintească vestită (?); 

însă iarăși, slavă lui Dumnezeu, care ne- 
a bucurat cu părinteasca-|i scrisoare, că 

ne va bucura şi mai mult cu părinteasca- 
Ti 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. 
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lar douăzeci şi două dorul patriei ne-a 
îndemnat să le ținem la noi, și, dacă 

e şi voia părinteştii Tale iubiri, a tri- 

mete acestea veneratelor mănăstiri din 

ţara noastră în dar, ca unele ce sânt de 
mare folos părinţilor ce se află în ele, 

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 

păstra celelalte cărţi până la venirea pă- 
rinteştii Tale iubiri; iar, dacă prin Feri- 

cirea 'Ta vom lua de la Teodosie şi cele 

cuvenite, pentru pază, vom veghia pe cel 
d'inăuntru (sic) adesea pentru părinteasca- 

i iubire; ale cării fericite, de Dumnezeu 

ascultate şi părintești rugăciuni să ni. fie 

într'ajutor. 
1714, August 12. 

Al Fericirii Tale închinate gata servitor. 
smeritul între ieromonah. 

Metrofan. 

LXXYV. 

“Ştiri (de “la Hrisant Notara?) către Nicolae-Vodă Mavrocordat, despre 

situaţia din Europa în luptă. 
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Prea-senine Doamne, 

Despre pacea din Europa, s'au adunat 
toți solii la Utrecht ca să vorbească 
despre pace; din Anglia e ştire că re- 
gina a. mazilit pe Marlborough șene- 
ralul, şi unii spun că i-a luat şi ce avere ..: 
avea, şi el cu femeile s'a trimes în 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 Constan- 

tinopol. 

Plicul închis aici pentru Constantinopol 

să se trimeată sigur și iute. 
Sfântul Augustin latinul şi Sfântul Am- 

brosiu nu se află aici şi am vestit să-l 

aducă de la Amsterdam.



  

  

LĂĂVI. 

Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 0 soco- 
teală de tipografie. 
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“+ Cu supunere mă închin Fericirii Voastre 
_înehinate și iubirii părintești, sărutând 

cu evlavie şi în genunchi prea-cinstita şi 
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 
făgăduielile cele mai pline de îngrijire şi 
îndemnate de părintese dor, a cărora şi 
îndeplinirea întru toate o nădăjduim. Ci 
să dea Domnul Dumnezeu, a cărui aşezare 
creştini supt cer se păstrează fără păstor 
întru credinţă în aceste vremi prea-neno- 
roeite numai de către prea sfinţii Patriarhi 
ai sfintei cetăţi Ierusalimul, să-Ți împli- 
nească închinatei Tale Fericiri toate cele 
dorite şi să ajungă câte le voiește; şi noi, 

ea prea-micii căţeluși ai Bisericii, să fim 

hrăniţi cu scrisorile Tale cele de Dumnezeu 
insufiate şi cu cuvintele Tale izvoritoare 
de viaţă, cum o făcea și Domnul cu sfinţii 

Lumi ucenici; amin. 

__ 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 re- 
tipărit, 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 picioa- 

rele. 

Iar pentru cheltuiala de hârtie a tipa- 
rului, iată că pentru numărul celor cinci 
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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 ti- 

părite 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 amin- 
tească 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 ierono- 

mahi 

" Mitrofan. 

De 'când am tipărit foile după nu- 
mărul celor cinci sute de cărţi, am pri- 

mit cinstita scrisoare a Fericirii Tale, 
socotind ca șase sute cărțile; eu, stă- 
pâne al mieu, deşi în cei cincizeci şi nouă 

de ani ai vieţii mele n'am fost aşa de să- 
nătos la minte, dar acest al şaizecilea an 
îl am plin de cunoştinţă, de multele: su- 

ferinţi venite una 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, 

nu se află, alta e în casa tipografului, 
care în zilele acestea a murit, și voiu 
purta grijă 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, de- 
oare 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



Boz0pijsty Sos Bavăzov, pă 3)bznos. Ară z0dzo 
1păzo zpbs Thy EEăăshody ov Teogyăzny 

vă poi m&utm s50bs Erotunolay vă Eu, dz 

w5vos 83 Govzuzt vă ENdo, ui Epoyras ây- 
Opozovş, Sxstâi, vai Ea fob/a moNMă, G/e- 
dv 8bo psyihmy duty, -/povioas 'mapă mă 
Ada ai Zapuazhă Thy aaepialii TOS = 
văz sd%ds vă z05 3007) zb puna: mb E- 
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vâzns. âtă obs “atsrobziBss. "As S3dpm 
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întristat, De aceia seriu vărului micu lor- 

dachi să-mi trimeată îndată pregătirea să 
vin, căci singur nu pot: veni,. neavând oa- 
-meni, de oare ce şi am mult bagaj, de vre-o 
două care mari, împlinind anii miei pe lângă 
Laban; şi rog părinteasca-Ți iubire ca în- 
dată să i se dea scrisoarea: am pus-o în 
scrisoarea lubirii Tale părintești prin 
haiduci. Să 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). - 

LĂXVII. 

Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Jerusalimului; despre îndreptări 
tipografice şi şederea sa la Sf. Spiridon din Bucureşti. 

  

-- To uaraptorizo, GoPwTĂT 440 Gptozăzip 

Tarpiăpym râs avtas. z5hews “lspows%iji 
vai ză00s Ioatozivns, zbpio, zbrie Xpw- 
sâvdw, ză 8 Xpiozâ mzobdstvoziz wo! 

zaepi, ei! Boviziv zpo04bwqGy 47 mb 
îmi sis „apimofozâshzov dsttăs usT atâodş 
vai. vovouaias d0z404.5Y. 
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ac oirodvzzs mană Ti 305 “Agiob XLzvpl- 
dwvos fepyozhizp Euuinsia, îv tim vaio, 

0570 205 patp0d pxdăcavzos. At 05 uzat! 
ai Ozometsie ed/zi ss maspits ns Apă 
213 Sincav Tuiv AuoŢai. 
ic, Magziod a. 

sa
. 

'0 235 aasoizis Tns Avăzrs alios 05- 
izowoy za Codhos razsvbs e 

Mnegozărns. 

52220, — orga, „lurmuzaki“, XX. 

  

“- Prea-fericitului, prea-învăţatului şi prea- 
sfântului Patriarh al sfintei cetăţi Ie- 
rusalimaul şi a toată Palestina, domnului, 

domn Hrisant, celui întru IIristos prea- 
dorit mie părinte, supusa închinare şi 
sărutarea cu respect şi plecarea genun- 
chilor a dreptei izvoritoare de har. 

Nam primit nicio scrisoare prea-cin- 
stită şi părintească a părinteştii Tale 

iubiri, iar întrebarea cu privire la îndrep- 
tarea 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 pă- 
rinteasca-Ţi iubire să ni poruncească, dar 

totuși prin porunca Ta să avem și ceia 
despre care ni se poruncește. ar, în ce pri- 

veşte pe datornicul nostru, mulțămim foarte 
părinteştii Tale iubiri că se gândeşte părin- 
teşte la noi, cei săraci; ci nu puţin ne întris- 

tăm pentru îndelungatul drum, pentru care 
ne rugăm să ne împuternicească și să ne spri- 
jine cu ale Tale rugăciuni ascultate de Dum- 
nuzeu pe Noi, cei ce locuim lângă biserica în- 
cununată (?) a Sfântului Spiridon, în chilia 

noastră, căci aşa o cere vremea, Iar fericitele 

şi 95 Dumnezeu ascultatele rugăciuni ale 

părinteştii Tale iubiri să ni fie ajutătoare. 
1716, Mart 21, 

Al părinteştii Tale iubiri gata slujitor 
și slugă sinerită 

Mitrofan. 
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1316, 

21 Mart,
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1716, 

24 Mart, 

LXXVIIL. 

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. 

“+ To uta pOTĂRp, GoPuTăTIp ui Gptozăru 

“Ilarphpym ris ovias z6hsos “lepovoahiju, 
zoplo, topi Xpooivâw, -rg cebuzouturăru 

2y Xptore marţi, zi pier ebhabelas 2poo- 
1DYNaty. 

M5 ză vă fiozy ai îjpâpat zovmpat, Gmyvs- 
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cbrs ebhoţov, obre zpEzoy vă utvq E ăpri 
fă "pup dzy Gui. Kat Să mobro em e5- 
fetus Et zeNhapev Duy iv zpodouy, 
tă vă Em & adrîs dborg rije ctozis" 8ed- 
uda 65 “poi mapawadobusy Ti 00% porăer] 

adtis Mouapirnra vă ui uăs vouitm bors 
prusos mis tmhezris nepiSos my oiweicoy 

gdrljs 40 7poațthearăzoy, 4 (e p6oTop- 
105 va ebrvouoy, vă uâs Ep sie Evetvny 

zi. ebvotay ai ady GăOsotw, sic zi 5- 
zolavy pd îs iris ebpioudusba, dă vă ei- 
va 1 apă Tu mată my zeznprouitvn. 

"Edo ăzodousy zâş shouevy did v zăyet 

_—
 

zis văvuetae adrâs ăzohaboewc, val 2Apaza- 
ho5usy zăy djtoy: 0sdy vă ep iv Mowa- 
pânză es 3 yadi bystay mai oh 
ăvadiaaty. “Ouus, &y sic zb ăvameratd 705 
„atpod 6205 einer os râze, ps. 066% i) 

zarpizi, ans drd 6 Tiulay ms 7p00Ta- 
“wzoy, Emi mob De: uâc adio 7hy yapăv 
zis apooGozuutyns ăzohabosws. Kai radra, 
păy, zavevdadâs sic rocodzov ai 35 uazăpiat 
„ai Bsozebeic adrîs ed/ai stnoavy ăpoyal îi- 
uîvy 75 70 0 Gobip 71 "Apa, 670 
e IL ăozătszat zh &ylav abis Getiăy. 

, Mapzio» 45. 
Tis stia asâxomuzârns Mazap67%jz0s 

zp6dvpos sis sobe Gatouobs 

7 Al Ungrovlahiei Antim.   

“i Prea-fericitului, prea-învăţatului și prea- 

sfântului Patriarh al sfintei cetăţi Ieru- 
salimul, domnului domn Hrisant, prea- 
respectatului părinte întru „Hristos, în- 

chinarea cu evlarie. | 

Fiind zilele rele, necontenite bănuielile, 

şi trimeterea nesigură, am fost siliţi şi fără 
voie să tăcem atâta vreme cu Fericirea Voas- 

tră de Dumnezeu cinstită, să nu dăm pri- 

cină 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, 

a trecut iarna, şi a plecat ploaia, nue 
nici recomandabil, nici ceuviincios 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 prea- 
învățată să nu ne socoată lipsiţi de aleasa 
parte a [scrisorilor] Tale: prietenești şi 
prea-iubite, ci, ca un iubitor şi binevoitor, 
să -ne aibi în acea bunăvoință şi bună 
aplecare, în care înainte de tăcere ne aflam, 

ca să fie bucuria noastră toate îm- 
plinită. 

Aici aflăm că ne vom învredniei în scurt 

de  dulcea-Ți primire, şi rugăm pe Dum- 
nezeu 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 

întru 

Avramie, care cu închinăciune sărută sfân- 

ta-Ţi dreaptă. 
1716, Mart 24. 

Al Fericirii Tale prea-respectate gata 

la ordine 
7 Al Ungrovlahiei Antim.



LXXIX. 

Mitrofan tipograful către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre afaceri 

de tipografie şi cumpărarea unei casă. 
- To uazapiorizp vai copozăzi Tarp'dp7m 

îs piane 2hsws “Lepobo zh vai mons 
Iaotorivns, Zope, topo Nposâvdo, 70 
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718 7 ui) 445v0Y 2D05747 XP aril ciya. 
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Ooudjozs E Zu câ dumprol 6 0s6s, 
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zî SA /pnamtusvos Marzaptâcnst îs ai 
zavăpat 47. Ozozabeis edi simoiy mor îtă 

2ayzăs Apei. 
ae, PĂz pie zi. 
"O cas zaspirds ns ăpăzns 2p60wuos 0s- 

păzoy ui Bodhos razetvos 

Mnrgozăvr;s. 

0i2z /âpt cd zi 79705519 Ti zatpri 
=ns ebvoia Gră si baddzaiy now ză 35 u$- 
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Th Asaws,   

« Prea-ferieitului și prea-învățatului pa- 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi 
a toată Palestina, domnul, domn Hrisant, 

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 părin- 

teasea-Ți iubire. 
Tar cu privire la afacerea cărţii din seri- 

soare, 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 pă- 

rintească, 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 ru- 

gător) îndemnându-se asupra mea, păcă- 

tosul, Dumnezeu, a binevoit şi am elă- 

dit 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 Lubiri gata la ser- 

viciu şi rob smerit, 

Mitrofan. 

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. 
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LĂXĂĂ. 

1716, Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Terusalimului, des- 

= “open pre suirea sa în Scaun şi nevoia de sprijin. 
Te. 

+ To pazaptorăre, copurărp 75 77 dytu- 

zâze zozpi vai Tarpiăp7m ms orpias 25- 
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at $z05 Eye apbs zh 2uihy Ebrâheav, dh 
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îs “Yysrtpac Mazapi5rqros îzov sie ds ă- 
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my sis ăvazdAqatv sdporiusda zăv papizuy 
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Duscepus dna âyousy deopizs. Topa Bunş, 

55 vai EuăDonsy apă 70 bprjozâroo 
AdB&yzov vai zotvod u.y sbspyezov Ti ed- 

Bqaiay ns, varzaliâuzda; 0 uâvoy în Thy 
zpozspay mpbs juăs zahoripaldiay, Bd pi 

we ză */psos vai Î vdy Înv, 0205 ysbost, 

E
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Ti WITa0TĂG50s 57501) Xaairsi dVaY Ies 
vă 1prpooţus za vă zi) EpOoHovIiSWțsY | usTă 

edhafstae, Xwvavspovres abrţj vai Omhozotoăy- 
zsc ră za us. "Fasidi) văp 6 moră 00y- 
apoficpias "AvOuuos 0du Eviipnos Thy &pi/ts- 

psdo: zpizobozy zătw, ÎN) En v/s+p609 70 

2 roi zohruzole ovyzyauiyooâut: zpă'uxo! 

za pd] dr Aovis t towş ot lot vă sie 
ză tomusiwoay sic mhâros, Bă zodTo, Euzivov 
uăy paBapsâsyzos apă ris Meyăhns "Ex 
„mois, Exhovîs 98 evoutvne zapă zpocw- 

mob 705 ăyxGstauăvov ij? apooruotay zîs 

6sopvăzurov Enapyias Oăpapofhcey tac, zar 
Vizoy zavoyay “svontvuy, vebos ai Govhi) 
05 bimhorătov.zai copwtăzov îu.ây Ad0&y- 
ob za îmgeuvos 24003 Osupoâhar/tae; 2pos- 

fi5ăcdn î “Husripa Răzshsm sie mobzoy Thy 
ăpozazoy Op6voy, pă Boy 6z05 iute, 7vu- 
pitovzss iv “Tusrâpav dobăvetay azi dvea!- 
<măadamsa, ăzavavâustz ză rot057oy, 660Y 
eis fpăc âvofiorauz0y Poprlor AP Ezst53) 

„mi 03 1jzov Gvvarăy ste sthos vă vairsivo- 

us, bzstâynusv ci) Ropie za Dszhivauey 
zăvy adpăva, tAziţoyres sis zoy 2ayz00byxu40Yy 
zai pidrabo Oe zai sic răș apecfsias 

câ Tpăs, vebss 0z05, Erhstăvzov, ai ui 
Moza mâyrwy ele zic Bsozponâsuzovs e/ăs 

îs “Twsttvas Mazaporqzos, Tiv 6zoiay 27-.   

-- Prea-ferieitului, prea-învăţatului şi prea- 
sfântului părinte şi Patriarh al sfintei 

cetăţi Ierusalimul şi a toată Palestina, 
domnul domn Hrisant, închinarea cu 

evlavie, împreună cu sărutarea în Hristos, 

Şi, întâiu, adesea ni- am pus în gând 

să seriem şi să ne închinăm Fericirii 
Tale, pentru că am cunoscut iubirea “a 
părintească și binevoitoarea 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 ha- 

rurilor Fericirii Tale, şi numai cu min- 
tea 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 de-acum, 
eu voia lui Dumnezeu, 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€] 
ce cel de odinioară al Ungrovlahiei Antim 

n'a păzit rânduiala cuvenită arhiereilor, ei 

sa apucat ca şi în lucrurile politice să se 
amestece și s'a întâmplat ceia ce poate 
cumva prietenii Tăi să Ţi-o fi vestit pe larg, 
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-înălța- 

tului 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, nă- 

dăjduind 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 rugăciu- 

nile primite de Dumnezeu ale Fericirii 
Voastre, pe care o rugăm ca, aşa cum
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ui sis mb S6îs, Ext ude, vă us Em eis înainte, ba încă şi mai mult, să ne ai în 

zi zarptzij Es O dea pă iv dă A6Ţoy părinteasea-Ți aplecare cu ajutorul 'iău 
ari Epyov Goijbatăvy sms. Asozoră ov paza= prin vorbe şi fapte. Stăpâne prea-feri- 
puiitaze , odă ardă se ups s 70 G40%6Y W0v, cite, prea-bine ştii scopul mieu că era să 
dz djzov dă vă bază sis zi pszăvotây W.0b merg la metania mea şi acolo să împlinese 

  

vai Exsi vă XApUGW mb mos, GAY Esti] telul, dar, de oare ce aşa a hotărît Dum- 

za, 0bros 'M5064mosvy 0 Os6s, zpăzuz 605 nezeu, lucru care niciodată nu mi l-am în- 

zoză obrs sie zi Grăvody ov Erayrialm, chipuit în mintea mea, mă rog să am 

zapazadă vă Ejo zi dv sbp/ây oxs Goij- ajutorul prin rugăciunile 'Pale şi mângâierea 
say val ziv Bă oz5aGuloy Gb7îs Ypaupă- respettatelor Tale scrisori; căci şi Scaunul 
zoy mapmubbiay: îm: vai 6 Opâvos 0bz6s acesta e plin de gânduri şi de griji, de 
siyat z0NbZp6VTtoT0s pai îNIpPNS beptuyâv, care fiind încunjurat, mă rog de multe 

9 9 2Sptrbidusyoc, Gâcuat z0hhâv ev- rugăciuni şi de ajutor duhovnicesc. Acestea 

âv uzi Gombsiac zwsoparzis. Tadra Ey ra- cu smerenie, şi Te rog să-mi poruneeşti 
zswosi, 4 TV BAPXIZĂG Vă ui 2pO0TĂ totdeauna, căci am multă grabă de a 
măysore, Gri Eu zp5Ovuiay odăi ets zh vă servi Fericirii Voastre în cele după pu- 
dovhsue zi) “Ypsrspa Mazaptârna sis ză zază tinţă. Tar preasfinţitele şi de Dumnezeu 
Bdvyauty. A 65 mavăpua za Ozozetbsie ad- ascultatele “Tale rugăciuni să-mi fie spre 
zis ebxoi etnoăv po! sic 6orjQeav. ajutor. 

ac”, Xe saceu pla 10. 1716, Septemvre 29. 
Tis Tperâpag oz porăris 4 Mozaptârnzos â6d- Al Fericirii Voastre prea-învăţate mică 

6Ș ns mtmpos ai Sos sis zobs Gptouobs rs slugă şi cu totul la poruncile Tale 

= “O Oyzpofinyize Mnroopăwns. 7 40 Ungrovlahiei Mitrofan. 

LĂXAI. 

Versuri de Iosif, Mitropolitul de Târnova, la mormântul lui Scarlat, fiul După 1716. 
lui Nicolae-Vodă Mavrocordat şi al Casandrei Cantacuzino. 

IAMBIKON 

>EyradOa usizat Evaphăros notpoviâns 

vEwrnuz happy Gay evmT6pwY 

05 Nizohiov râs Arias TiyEzov 
ui. Mohlafias vo0!pă/0b GOZWTĂT0I, 
705 Mavporopăăzov za za Bosavsiov, 
untpbs Kaooăvâpas, N avsazovinvyy 758055, 
zd happy Epvos Tis vadis pibovyias, 
(leac 2 ăpiazws îs (72 pabipaat zpizov): 

. dum? CsraBa 'maTpăda -/p6w) ui 

"SA Şi aa zphs povăs 00324095, . 

MÂȚIGz07 Îsi Dați 7 auzirăz 
10. aopyz50%9 ărhizoy z5,0l0ş pița, 

? 

  

ETEPON IIPO-L-RON 

- 
ones dos apasat harp mtiazoga 30%, 
Srarăzay Tie paitur) E 250760, 
)auzpăs apozizonov jiins aaurzihzazoy Eua3, 

Îauzpozăz) TGrzzâ) Erpăvoy spevta, 

Nezâhzw haias sis Moiafias za azins, 
25 ăpinres tă 41003015 coins, 

2 Fată 

stana Efahs st4033.y 7 cos îs E nas,
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1716-26. 

9 24 paine arm ăwrt te ai0spiov, 
a7203pby Bvucâazss za Muzăy zararăpâtov ăhros 

2 . 
zarpi 'PIosTâpyW Gvyyevza! ra midore. 

ETEPON AISTIXON HPOEAELEION 

"EvOae Nizdheo Bzyins A505yrov ăyavod 
veitat E4apĂdTOG FPWTOTOHOS TOXEWY, 

“O npbs Qedy ăpeoripuwvy mptstvs 

TTPNOBOT I95Ho. 

LĂXXII. 

_xbs za 1 &vOpâzn 

Raialele Moldovei se plâng pentru purtările lui Mihai- Vodă !, 

Aovin4bs zp004bvy05u2y. 

AM mb Govhtuây was ăptov/dn zaprra- 
hobusv mă Ede6s Tov? vă pâs Gondijons 15 
dv Esvuvouby 6x05 wâc Ezapsy 5 Mnydi- 
sic. "Es zpo0nutay ds rs Gxotrăs 2p00- 
sai Eovus, 4a6bs mb îjduze mâpz Go /p6- 

vovs, ani azi rd rijzorăs pas vai î Loji 
pas js rob Baoihtos uac: abrbs Guos păs 
Epepsv Îc os varoraoy 6700 vă piijy ju 
zopobusv vă zehndoobusy zapijav Exothtziy 

aposraviy. Măs ăpnatsv ră GTăpna pas, pa 
)âm pac, pmemădes modă, za d3y păs Exhi- 
poczy. vavăvay apă: păe Szipey oevâzna ue 

zb î5pq 6rn wâs Ezhijpocsy, 42 îuis, 1) RToAlj, 
aavEvay apă 65 omu 03y pâs Eumysy 

„Am vă Exwxozijpovus. "Eowrwynosy pă 310, 
pis ăzd.:mobs zoytăpnits pas vai PăWnSsy 
bv zâz0y vai my azopdy Gntothrdy pavtâv, 
dpmatsv robe ba:pepsdes pas, :/0pTăpa. pas rai 

BM pas ză Ţevi ai. mă Exausy pat- 
uâzta abros za 6 paine '6 Ilocrshnzs zo0» 

zi SA mob îi ăvâpizn, popis vă păs zh 
pboovv zapăy ză Goa &ozpa uâs zpsy ab- 

mov, &An nsides îs o 
Beza, pâna 83y ră Enepwaw, A3v păs Eve 
zpâzos vă Gioovus îs măy zâzoy pac. "Eapt- 
Wev mă Goa Xozpa Ezipev, 4 03y znp5Y 

ză mb psas ai ch Von, 6z0d Epaţey 70 
ză Goa “ppsoazi îs zb mată, > 0 E$s- 
jiuvooay azi mb malign 730 zijy Tăpav: 08y 

65) vă mnpiom ai zh pios ov. "AyâpaGsy 
ză 2AR0V5ÂNI pas mpbs Gio mapdâss 7ai ră 
îz0bhod5sy apăs En îs sd aabăpn papa 

(ns abrăs za cb mhidos ză ăvdpizoy 605 

dipey. "Expepsv îva zhi0os auâpobs, ssâmă 705   

Cu supunere ne închinăm. 

Cu argihalul nostru supus, rugăm pe Mila 

Ta să ne ajuţi la despoiarea ce ni-a făcut 
Mihai-beiul. Noi avem grabă la poruncile 
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 vre-o poruncă domnească. El 
ni-a răpit grâul nostru, mălaiul 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 oa- 
menii 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 şi ce 
e dator în târg, pentru care sa golit 
şi târgul şi ţara: nu vrea să-şi plătească 

datoria. A cumpărat 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, chiur- 

cii (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 decât Mihai Suţu (1793-5) 

2 Pare a fi Nicolae Mavrocordat, Domnul muntean. |



  

20 ina mob, Yytovpzbijdoy pai mh3)0os dy- 
Op6zov ov, za zobs Edoosy Ghec zis 16tp- 
ss, ai pile ăzodâvauey ăză Ti aiva, 
40 Emeătauev ză pezzpă. Ilopauehodusv ză 
Ehedc ob vă ră ăvartpns eis rhy Ilopzay, vai 

vă wâs zhnpo0o5y zăv ră &oapa râv (aept3ov 
Was, AR pă păjy Yadobusy pă zeimora za. 

IL zroygi, ai toti 

fmpăsss îs Mzoyeavias. 

şi noi muriam de lipsă şi căutam de 
departe. 

Mila Ta s'o faci ştiut la 
Poartă, şi să ni se plătească banii za- 
herelelor noastre, ca să nu ne prăpă- 
dim cu totul.. 

Rugăm 

Săracele şi credincioasele 

raiale ale Bogdaniei. 

LXAXIII. 
Medicul Dimitrie Gheorgulis Notara către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, 

despre prinderea lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, venirea fratelui loan-Vodă, înce- 
putul 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, - 

“UL Ess apari, mod zpiqy Îpezăpov “Y- 

Wmuorărovl zpds mois &hoi zazois Eapotă- 
95% sic Ghovs 42 tevyijv sis ăhho5ază ppm" 
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2app5yswy, Yopiouby viwy, Bd your 
zpățuaa popzhy aapaubbizs* Gaz 6 zpâtos 

re. ustyw sijy EAziâa &v zoic Ehzibouâvoic, 
mă 03 Xa ai Ev cp manbwrt Eovo! zijy 
Ozpazstav, 'Î 65 ănehztoia zic etc zip za- 
cpr Eaziay Exavaziunews dvyiazoy Erau 
zi zi. PAM 6 Oz6c, 605 eivat 4bptos 
zây zaipây al mâv woptevâvruay, ăvsâiGaazy 

sie t05z0y rhy Opâvovy zh 2ay3x4/605v z0)s- 

wobueyoy zby Tuszenov Ad0&vzny "lov, 
âmpasi păpiw, mal: 2uazazpăbye zobs &/0po5s 
mov, 4 stpljvenos săy âthmazoy yrizaoy. 
"Erpwys dotzdy zposzavi,, zi ebay oi Lep- 

pavat Got ză ch Maostivăy za dz sh 
“Kouzododyut, zi 8hot oi “Pacorzyoi Amd zijy 
imebonri 7 îos sis "Ohzoy ză R0zzu.57 

ai zpoctz Etves ba6o:/ss:s dz shows s5- 
da uzi aâpay m0d "Ohzov, Â es ză 15 î) 
eis zăs 20 sc Mapziov, mat, ây 53 1jzo ozs- 
70:/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 

pe câzpasty 
vasadgouis sia ses) Ti; 
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- 

fi scos şi de 
"s'au mişcat   

Prea-fericite părinte, 

Nenorocita răpire a fostului nostru Prea- 
Înălţat 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 spe- 

ranţe în cele sperate, iar celelalte își 
au slujba şi în vremea de faţă, iar des- 
perarea 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 Dom- 
nul nostru loan, adecă „har“, şi a în- 

duleit pe duşmanii lui, şi a împăcat pe 
vrăjmaşul ncîmpăcat. Apoi sa dat po- 
runcă, şi au ieşit Germanii tcţi din Măr- 
gineni 'şi din Câmpulung, şi toţi Ras- 
cienii (Sârbii) din ţara 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, 

acolo 'acum. De acestea 

cei mai mulţi boieri şi au 
venit supt adăpostirea Prea-Înălţatului, şi 
cu vremea vor veni şi ceilalţi. 

i-ar 

Înainte de prigonire era să isprăvese tăl- 
măcirea 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,
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28 Ianuar, 

20 Pparziaviv. Rai măhw zije 

pay: Merzaprărjra Ey Ghoziipep za 

ptâcr moş mă 

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 Bâpu- 

Mazap6rnros 

Amuiiaptoe L'[ewpyobhne] N[orapâs,) "1[azp5<]). 

“Tusrepas   

până la Stephanopolis (Braşov) eu cins- 

prezece galbeni, cui “Deus retribuat pro 

merito. Câţi bani am avut, i-au furat Ras- 
cienii, 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 ocro- 
tire 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 

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]. 

Fericirii 

LĂXXIV. 

Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Terusalimului, despre 
năcazurile acestuia, planul de şcoală şi g&reaua boală a sa. 

Qz6e. 

Mavaporare, Gopbrare ai durate d- 
<sp ani Ilarptăpya zis Glas z6hewe “I:pov- 
cai. zi aăcns Iladmtoriyne, zbpte, 4bpts 
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Și 2hyTtoy adTîis deşăv, ceipevos z05 Kvptov 

i.v ?l7565 Xptozod ob arse zi “Te 75 
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Opâyov sdăatp. 6 ai RONLSTĂŞ, 
Ti. iepăv imtozohiyy 7îs “Yuecs Spa Maz- 

705 zapehliyros Vs pauut- 

m 7pOOzbwŢE6s adefăumy, zi, znpo?opn- 
0sic zi noi îperiy delay ans, bzepiic0%], 

îv 6 Koptos Graenpolmn zăv sote Etijs ură 
2TOTOY. 

"Exvovy vai ză “omuenubăyeze, ari Sd/0pt57G 
zi Mozapiorazi es Bă zăc edyăs 6z0d 27 
move wo îi s râs mapshdoboas pai Ehsv- 
Goutvas dyiag Eoprăs, âs Gzolac apara 

ză mov mayrăvazta 0s6y, ma0s răs Gte- 

mspace 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.   

Cu Dumnezeu. 

Prea-fericite, prea-invăţate și preasfinte 

părinte și Patriarh al Sfintei cetăţi Ieru- 
salimul şi a toată Palestina, doamne, 
doamne Hrisant, Fericirii Voastre cu. su- 

punere mă închin şi sărut cu umilință 
prea-cinstita-Ți dreaptă, rugându-mă de 

Domnul nostru Isus Ilristos să păzească 
pe Fericirea Voastră, în deplină şi neîn- . 

cetată sănătate, mai presus de toată schim- 

barea, cu dăinuirea întru mulţi ani şi în- 
tărirea, . prea-sfântului şi apostolicescului 
“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 
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 prea- 

sfântul . Seaun.
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În ceia ce spui, că te afli în supărări, 
am aflat pricina din scrisorile de la Ie- 
rusalim pe care le-ai trimes fratelui, sfinţitul 
de Betleem, şi mă întristez mult, şi marele 

Dumnezeu să se îngrijească de toate cele 
de folos, căci de ajutorul lui Dumnezeu 

au nevoie unele ca acestea, şi harul “Tău 
de ar împrăștia întristarea Ta cu chiver- 
nisirea ce se poatel 

Abia, şi în silă, ieri, la 27 ale lunii 

de față am primit şi gramata sino- 
dală, 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 Dum- 
nezeu iubitorul 'Tău scop şi mai ales l-am 
văzut mai pe larg în scrisoarea de obşte, 
şi ni-a plăcut, stăpâne al micu prea- 

fericite, să lucrăm ceia ce, cum: hotă- 
răşte Evlavia “Ta, şi răsplată e şi laudă; 
dar să ne străduim acum la unele ca a- 
cestea, nu putem,. căci de la 21 ale lui 
August până acum sântem cu totul slabi 
şi la pat, şi, cu toate că între acestea 
ne-am ridicat şi (la îndemnul prea- 
înălţatului 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 vor- 
bim ceva despre asemenea lucruri, ci nu- 

mai 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 fe- 

riciţi! 

1718, Ianuar 28. 

Al Fericirii Voastre prea-învăţate evla- 
vios şi smerit rob şi eu totul la poruncile 

Tale ale 

- Al Ungrovlahiei Jitrofan. 

n 

1 9
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fpueic ebâueda zijy cvvosiay zijs “Vusripac 

Mozzaptârijtos, tâlc GE zăy. Yponuorizăy 4dp 
"A)etav8p3). 

Sfântul de Nissa!, împreună cu cealaltă 
întovărășire a mea, primind cu evlavie 
sfintele-Ţi rugăciuni şi binecuvântări, să- 
rută cu supunere preasfânta-li dreaptă. 

Și noi ne rugăm pentru întovărășirea Fe- 
ricirii Voastre, şi mai ales pentru grămă- 
ticul chir Alexandri. 

LĂXAV. 

Ghedeon, Mitropolitul Moldovei, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului „despre 
egumenul de la Sfântul Sava şi puterea în genere a egumenilor. 
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Prea-fericite, prea-învăţate şi al nostru 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi 

a toată. Palestina, doamne, doamne IIri- 

sante, cu evlavie sărut pe prea-marea 
Voastră Fericire. | 

-- Venerata-Ţi scrisoare am luat-o cu 
venirea prea-cucernicului categumen al Sfân- 
tului Sava, chir Paisie, şi cu evlavie am 
primit prea-marile şi prea-sfintele-Ţi ru- 

găciuni; în care-mi serii pentru depu- 
nerea, egumenului de acum și ca să aş- 

teptim să vie proigumenul chir Daniil 
cu un ceas mai de vreme, 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 neputin- 
cios şi nu e gata; dar, cum am mai spus 

Fericirii. Voastre, după Paşti îi voiu spune 
ca fără, vre-o îndreptăţire să plece după 

porunca. Ta. | 
Noi, prea-fericite al mieu Patriarh, 

sântem cu totul lui tot fiii Tăi sufe- 
teşti şi gata la poruncile Tale, de şi 
am primit de mult şi altele ale Tale 
venerate, şi nu i-am răspuns, la. care 
rog să am iertare, căci causa nu era 
din neîngrijirea mea, ci din neorânduie- 
lile 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- 

menii de aici, mici şi mari, pe toţi îi iu- 

bim, şi de asemenea ne bucurăm de înain- 

1 Însuși Mitrofan fusese Mitropolit de Nisa, În Bibl. Ac, Rom. se află, la data de 15 Mart 1667, 

sinodicul patriarhal pentru alegerea lui,



  

rij) apozozijy robe, 0 Gzoto dimhwyă ăo 

ăpăzns, B6rt eivat Entriosto. vai op6vtpot 

„di îmiueeis sis mă Gozfrtă ns, al 6 Qsde 
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am, 'Azpihov a. 
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păzuwv ” 

Ledsây Mohâo6ha/las!.   

tarea lor, cari cu adevărat sânt vrednici 
de iubire, fiind de ispravă şi cuminţi şi cu 
grijă de casele lor, şi Dumnezeu sfântul 
să-i păzească şi de acuma, Acestea deocam- 
dată, iar preasfintele şi de Dumnezeu 
ascultatele Tale rugăciuni să fie cu noi, 
amin. Încă Te rugăm să ni dăruiești puţin 

mir pentru creştinii de aici, şi să fim ier- 
taţi că te supărăm. 

1718, April l-iu. 
Smeritul Mitropolit şi gata la slujbă. 

„ Ghedeon al Moldovluhiei. 

LXXAVI. 

Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul de Ierusalim, 
despre focul de la Ierusalim şi despre lipsa Domnului, aşteptând pacea. 
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1 Poate în româneşte 

  

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-în- 

ţeleaptă cu supunere mă închin şi cu umi- 
linţă sărut preasfânta-Ţi dreaptă, rugân- 
du-mă de cel din morţi înviat Domnul 
Nostru Isus Hristos să ţie şi să păzească 
sfântu-Ţi creştet fără boli, bucuros, sănă- 

tos şi “întru mulţi ani, cu asupră-Ți re- 
vărsarea tuturor bunurilor, şi statornice 
prosperă, cu îndelungata rămânere şi în- 
tărire în preasfinţitul și apostolescul Tău 
Scaun şi ani foarte mulţi și cu totul 

fericiţi, 

Sfânta, scrisoare a Fericirii Voastre cu 

închinăciune am primit-o, şi am trimes 

laude 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 şi ce 
spune Evlavia 'Ta cu privire la focul 

ce a fost, şi iarăşi am lăcrămatşi am 

plâns că, precum spune şi Fericirea 'Ta, 

131 

1718, 

15 April.



182 

vapiâTaTis TIS pază ră îoyazăy; vai uores 

mapirns ns, za ăpavăzenais vararps/e! 

mby 260) tobzoy" sivaL ăioy ăzopias ms 

aowyijs wvhmrrâuevos 6 râmos 0b70s da” Tăe 
mohozbhovs zarmâpouie, 1jâm Tehsvtoioy, £y 

Ti) avyedsba ost mây zdyruy, ăvelziorus zizovds 
ză Vavactuizazoy TÂ)V ZA, TDŢĂ PATAAAV- 
Osic a:/s5by Ev fozii &pOxhuod mal Wopâs &- 
Îbznos mai EEvoy xi Evroziwy. 

"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 
mewvadâs buy ăvev OsMijuaroc rod Ilurgbe 
bpby mod 2y obpavis. 

Ilas 68 eiyat “/peta Fuaozos vă itm Thy 
i6lay awhiăy, moto ăuc svtodat ă55ya- 

209, zhijy uă ri; Svozouia, ueyăn vai yei- 
400706 eic mhv t6zoy, D9 y Gmobiyzse oi 
ăyOpozoi, zazbpoic ză vadbfas adry Eoxt- 

zacay, vai adră pă Bvorohiay ebplorover!. 
“Opite 7 -Mawapi6zns ens Br Eypats 7 

bimhozăze Tuây Ad05yrm vă mpovoijon ză 
ps Cotidstay od “Aviov Ieopnlob GbyâpAa 

oig TipuoTăzoie ăp/obs', z5pl 0b 2posTălst 
za “fjuiv Or vă zagaroneaţr. “Kai fsfma 
10570 ăzapalrntoy „ptos md E &/opey Bo! 70t- 

vs, vă covepyijowuev tă măy Giptov 70i lwo- 
d6yovy Tăroy: zii zoioy vă zapaztvljowusv, 
1, motoc wâs robe Tp.âs; Topa Eraoros Ti; 

i0iay Gvorv/iay azodbperat, ai pădora 60 
hsizet vai 6 „ Srhâzazee fu  AdO5yrne. 
za spa 2 em Earzoy l0/bet măox zapazi- 

vnss. 
Alfwyras Guus 6 &ptos Qsbs 

Ezây050y ris “Yqoznz6s zoo ut rijy Ehailjo- 

u&ymv etpijvyy, 6Efata Exeivo 60 8bvapr: 
83y Dio zd apedij Gat yptos mov eivaL & 
may vă ăyazâmpsw zăs zposrayăs Tis Mo- 

-se 

6 zavyățados Qsbs vă mâs ebozhar/nodi îi 
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 zău- 

zoo. 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 zohavi- 

woysac Fi Tb407 760. 

Ti? “Ah, 

e 

  

mânia dumnezeiască loveşte acel loc; e 

vrednice de mirare cum acel loe păzit de năvă- 
lirile multor neamuri, acum în urmă, când 

cu adunarea tuturor, a suferit pe neașteptate 
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 
în acel loc, de care fiind siliți oamenii, 

şi-au acoperit colibile cu papură, şi aceia 

cu greu se află. | 

Spui Fericirea 'La că ai seris prea-înăl- 
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 Mor- 

mânt; 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 să se întoarcă lucrurile 
la cea d'intâiu stare a lor. Ci Te rog 

iarăşi să mă învrednicese 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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AL Fericirii "Pale smerit cu totul la po- 

runcile 'Lale. 

7 Al 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! 
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Cu Dumnezeu! 

“+ 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, rugân- 
du-mă de prea-bunul Dumnezeu să păzească 
şi să apere sfântu-Ţi creştet fără boli, bu- 
curos, 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 desăvâr- 
şita-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 călău- 
zeşti; 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 stăpâ- 
nescului ' Său sfat şi m'âm hotărit să ră- 
mân la Scaunul mieu până va fi voia lui, 
Dumnezeu. Ci, stăpâne al mieu, aceasta, 
că m'am pornit să fac paretisis, nu u- 
şor 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; ci, când totuşi va 

binevoi Sfântul Dumnezeu şi vei veni 
într'acoace, vei afla acestea toate din 

gura mea. 
Erau în pitac şi aceste curinte, că 

adecă s'a întâmplat de m'am înstrăinat 
pe iine şi pe nepotul mieu de la me- 
tania mea, şi a fost pierzător exem- 
plu şi la cei de: pe urină; şi de sigur 
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socotinţa celor mulţi poate că astfel ju- 
decă, 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 me- 
tania mea. | 

E vădit că prin votul de obşte al pă- 

rinţilor 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; 

după neapărata mea nevoie am paretisit 
şi am mers la Sfântul Munte să mă odih- 

nese; însă iarăși sa întâmplat şi m'am 
întors spre Constantinopol pentru nevoie, 
unde câte şi ce fel de lucruri s'au meşte- 
șugiit 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 dumne- 
zeiasca, 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 sco- 
pul mieu. Şi, ca să nu întind vorba fe- 
cărind 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 
la astfel de împrejurări. Cât despre ne- 
potul mieu, n'am nicio vină, căci voiu 
avea, de martur nemincinos în viaţa vii- 
toare fericitul suflet al răposatului bă- 
trân, 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 răs- 
pundă; 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 cu- 
noască al ei prea-mie rob, căci sânt cu totul 
lui tot închinat la poruncile Tale.. 

Am auzit că ai de gând să vii într'a- 
coace 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 
fie în viaţă. 

1718, August. 
Al Fericirii Voastre smerit rob şi cu 

totul la porunci 

Al Ungrovlahiei Alitro fan. 

LXXAVIII. 

Mitrofan, Mitropolitul muntean, către FHrisant, Patriarhul de Ierusalim, 

despre neputința de a se face din Cernica o stavropighie a Alexandriei, cum 

i se cere, 
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«- Prea-fericite, prea-inţelepte şi prea- 
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 prea- 
sfântul 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 prea- 
sfânt şi apostolicese, în prea-mulţi şi cu 

1718, 

7 Octom- 

vre,
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totul mulţămiţi ani, împreună cu u dobân- 
direa celor dorite. 

Două sfinte şi venerate scrisori ale Fe- 
ricirii 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 în- 

semnate, 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, stavropi- 
ghie patriarhicească a Scaunului ecumenic 
al Bisericii sfinte a Alexandrinilor și a 
Papei care stă în acel Scaun, domnul Sa- 
muil, 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 bise- 
vicii Zlătarilor; pentru care s'a dat și 
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 dom- 

nesc. Şi, de sigur, stăpâne al mieu prea- 
fericit, cu binefacerea şi mila lui Dum- 
nezeu imităm noi, oamenii, ce e dum- 
nezeiesc, căci El e milostiv şi darnic şi 

vrea ca toți să fie așa cum e şi el; 
şi lucru vrednic de Hristos e să ajutăm 
pe neputincioşi, şi mai ales preasfântul 
Scaun al Alexandriei, care în vremurile 

ce sânt n ajuns aproape la cea mai 
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 
punem deci judecător nepărtenitor şi ne- 
iubitor, dacă avem noi voie proprie să 
facem, nu un lucru ca acesta, schim- 
bare de afierosiri de la unul la altul, 
dar şi lucrul cel mai mie. Cum putem 
afierosi închinările Mitropoliei la alte 
Scaune? Care aceasta nu numai că ni 
aduce şi cea mai rea învinuire, dar e
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eu totul cu neputinţă să voim noi acum, 
la capătul vieţii noastre și zăcând în 
pat, a face un lucru ce nu l-a făcut ni- 
meni, şi, mai ales că sântem străin, şi, 
dacă ne-am apuca a face ceva, nu pu- 

tem, căci n'avem nicio voie. ȘI, în pu- 
ține 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- 
cina unor datini ca aceasta de neobișnuite, 

ferească, Dumnezeu, Ilristoase împărate. Să 
se însemne şi aceasta că, adecă, dacă sar 
primi zisa mănăstire ca stavropighie pa- 
triarhicească, 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 Voe- 
vod, 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 soco- 
teală, să o judece chibzuinţa Ta stăpâ- 

necescă. Ci, altfel, mă rog de stăpâneasca- i 
vrednicie să mă ierte că nu mă amestec 
la astfel de trebi încureate, căci n'am nici- 
o voie. Iar, când vei veni Fericirea Ta 

_întracoaee,” ne vom întâlni, şi să dea 
Dumnezeu să vie atunei la capăt; iar de 
la mine, ca unul ce n'am putere, nu se 
așteaptă vre-un ajutor. Ci mă rog să am 

şi de acuma veneratele "Tale scrisori, vă- 

dindu-Ţi buna sănătate; ale cării prea- 
sfinte 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 

ediţia canoanelur ce pregăteşte cu greu. 

“- Tâ uazapiozăte vai cozozăzen Îlzip:ă5/m 
275 &yias î6hsws “lsgovszhiu a 2ăsTs 
Ioeszirns, oaie, zbzip Noosâv0o, <a 
2 Noto spocabrre masi, TIS Îi 29- 
cedeizs Si) CON 25040703 1 7) 

39220. — Iorga, „Hurmuzaki“, XĂ. 

<- Prea-fericitului şi prea-înţeleptului Pa- 

triarh al sfintei cetăţi Ierusalimului și 

a toată Palestina, domnului, domn Ilri- 

sant, întru Ilristos venerat părinte, în- 

chinarea supusă a Smereniei Noastre şi 

18- 
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zodie davdăve, îs mai. ăvozotitey Ba 
făţei, Gă Oi pai mivec Exiypapal Tây 4s- 
madniwy Eopadusvos £/0vo, vai 2 vyâst 
22 măy Bovhdusvov ij zap46Gutoy tabzay 
mo, asgaszoy Bidoy, zi Petz 7” 3055, 
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Oibost Ext/etpijoat. "0soy usvo5y yes ză paz” dus, 
moi mby Suby msi zip Gi5oy zioy pă zis 
cis Qzby zAzicoc EAzilo srv ss mă râs 
fiGhov ăpsozij”, vai mov z0huoydoy ziyzzz 
abrijs rais Exdozais âv bzodiczwy dpudâuy   

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, de şi prin 
sosirea într'acoace a, curierului Domnului 
s'au făcut mai des din ambele părţi călă- 
toriile, adecă din 'Ţara-Românească și din 
Andrianopol,. dar nu pierdusem nici puţină 

nădejdea de a căpăta [serisorile] de care, 
cum se cuvine, trebuia să ne bucurăm, so- 

cotind că prin aceasta ca o înlăturare a 

tristeţei le trimeţi din a ta părintească 

iubire. Ne-am gândit deci să gisim mân- 

gâiere 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 să- 
rutăm 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 bu- 

curie de care nu sântem vrednici, şi să ne 
faci a lucra, cu bună aplecare la îndreptarea 
cărţii, pentru care avem nevoie şi de rugă- 
ciunile Tale părintești. Nimie nu e mai să- 

nătos 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 sper [a da] o aşezare bună a 
cărţii şi să se vadă tabla mult 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 
nu se pot însemna în foi.' Apare de 
multe feluri virtutea cărţii, mai ales în- 
țelepeiunea cu privire la cele dumne- 
zeieşti 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 pă- 
rinteştile rugăciuni ale Fericirii Tale de 
Dumnezeu păzite. Și iar închinare supusă, 

1718, Dechemrre 27. 

Al Fericirii și Iubirii 'Tale părinteşti 
serv gata și rob supus, cel între iero- 
monahi smerit 

Mitrofan. 

Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, despre 
deschiderea şcolii cu Gheorghe de Trapezunt. 
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Cu Dumnezeu! 

Prea-fericite,  prea-învăţate şi prea- 
sfinţite părinte și Patriarh al sfintei cetăţi 
Terusalimul şi a toată Palestina, doamne; 
doamne Hrisant, pe Sfinţia Voastră sme- 
rit o salut şi sărut cu toată evlavia sfânta 

şi prea-einstita Ta dreaptă, rugându-mă 
de Domnul Nostru Isus Hristos să apere 
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 rămâ- 
nere şi întărire în preasfântul și apos- 
tolicescul Tău Seaun în curs de mulţi ani: 

Sfânta și prea-einstita scrisoare a Sfin- 
ţii 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 Dum- 
nezeu care Te mântuie și Te păzeşte, ca 
să 'Te urmărească și de acum fără sehim- 
bare. Am cetit și cele scrise înlăuntru, și 
foarte mulțămese Bunăvoinţii Tale de stă- 
pân 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, stă- 
pâne al micu, şi nici noi nu sântem cru- 

139 

1119, 

18 Ianuar.



| 4 0 

1719, 

12 Mart,. 

s 

05% £outy Ehebepo. Tobroy, GAY Gupozz- 
Osic, zi uâvov 6 Gytos Qsds dă râv tspây 
abrijs ebyâvy vă iu: dooy Evăă/eraL mă ză 
ed /etpî. 

Td c/odsiov ăppnos, vai mzapasisezat pă- 
Onu, Tpaupazizăv ze 404 etdocoriziy' 6 68 
tdăcuxhos sivat 5 dp Lewpytos Tpazs605y- 
mos, ui Shzitszat vă GuodovOIjon 1) vâeyo- 
pen operare Dă 08 403) sic rătty pa)- 

Morăpay Stă mis Emeric mupovoias tijs “Tys- 
zepace Mazaptornroc, îv zapazdobuey Thy &- 
ov 0sdy vă năs dâbom vă ăzohabowuey 

„ară my Epeciv was za vă ăoznadiuzv my 
Bsozorizy abrijs Getiy. Nă E/w 05 zi 
vadstijs, zapoazhâ, cefăcut6y rns sis âijhw- 

a ris zohozodirov us! 5ystac re, 1je ai 
mzavănpai vai. OsozeBzie ebpal sinaiy uo Stă 

Giov. | 
0, ?lovobagiov tn. 
Tis “Yperipae Mozapiorqros razetybs 005- 

hoc vai îdyrore ete Tobs 6pouuds 

î- “O Obpapofhayias Mnrporpăvns.   

țaţi de dânsele, ci le pătimim "de o po- 
trivă, şi numai -Sfântul Dumnezeu prin 

sfintele-Ţi rugăciuni să facă aceia ce le 

poate uşura pe toate. 

Şcoala a început, şi se predă ştiinţa 
matematică, gramatică şi filosofică; iar 

dascălul este dumnealui Gheorghe din Tra- 
pezunt, și speră să urmeze folosul ce se 
poate; dar se va, ridica în stare mai bună 
prin dorita presenţă a Fericirii Voastre, 
pentru care rugăm pe sfântul Dumnezeu 

să ne învrednicească a o primi după do- 
rinţa noastră, şi să sărutăm dreapta-Ti de 

stăpân. Dar mă rog să am şi pe urmă 

[serisoarea]-Ti - venerată pentru vădirea 
mult doritei mnie sănătăţi a Tale, ale cării 
preasfinte şi de Dumnezeu ascultate ru- 
găciuni să-mi fie în viaţă. 

1719, lanuar 18. 
Al Fericirii Voastre smerit serv și cu 

totul la poruncă 

7 Al Ungrovlahiei Jitrofan. 

XCIL. 
Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Icrusalimuiui, des- 

pre numirea ca Domn şi gândurile lui Nicolae Mavrocordat. 
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Cu Dumnezeu! 

Prea-fericite, prea-înțelepte şi preasfinte 

stăpâne, părinte şi Patriarh al sfintei ce- 
tăți 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 Feri- 
cirea “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 to- 

tul fericiţi. | 
Două cinstite şi sfinte serisori ale Sfin- 

ţiei 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 Ni- 

colae Voerod, şi la Scaunul Ungrorlahiei; 
care această solie foarte şi nespus m'a 

bucurat, şi din adâncul inimii am prea- 
mărit pe Dumnezeu care ma bucurat
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prin înaintarea Domnului: şi binefăcă- 
torului micu; pentru care nu numai mul- 
țiimese foarte Fericirii Tale pentru a- 

ceastă 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 gra- 
bă şi să întâmpinăm pe Strălucirea Sa 

cu toţii, împreună cu Fericirea Ta, şi 
să serbătorim purtătoarea de viaţă În- 

viere. 
Cum că vine Înălţimea Sa cu iertarea 

totală a celor petrecute şi cu prea-creş- 
tinească bunăvoință, aceasta şi înainte 
de scrisoarea Fericirii Tale şi a Înăl- 
țimii 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 asc- 

menea 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, fie- 

care şi-a întărit gândul său propriu, pu- 
“țini gândindu-se la folosul comun. Însă, 

de oare ce nesfârşita 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 bu- 
nului 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 întă- 
rese la stăpânirea, lor, ştiind bine că 
nevrednicia acelora nu pătează nici pro- 
pria stăpânire, cât li aduce lor, pen- 
tru 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 înţele- 
gere, minte, bunătate şi mărinimie min- 
ţii mari a lui ca să cârmuiască această 
ţară mult păţită cu buna voinţă a su- 
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1719, 
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puşilor; căci ochii noștri după Dumne- 
zeu caută la Înălţimea Sa; dar nici noi 

nu spunem că avem scrisoarea Voastră, 

sperând să 'Te întâmpinăm de faţă în 
curând. 

Aceşstea deocamdată; iar anii 'Tiăi fie 
prea-mulţi şi cu totul fericiţi, și. rugăciu- 

nile 'Tale sfinte cu noi. 

1719, Mart 12. 
Al Ferieirii Tale evlavios rob şi cu 

totul la porunci. 

Al Ungrovlahiei Mitrofan. 

XCII. 

„Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, des- 
pre condiţiile în care ar fi bine să vie Nicolae- Vodă, fără mulţi Greci, ca să nu 

rămâie ai ţării fără slujbe, 

Kai a50s 
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Şi iar mă închin Fericirii Tale cu ev- 
lavie. 

“+ Stăpâne al mieu prea-fericite, văzând 

aici miserabila, stare a “Țării și lipsa su- 

puşilor şi multele și feluritele nenorociri 
ale acestui loc de multă suferință, îmi 
pare că e mai de folos să vie Prea- 
Înălţatul 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 boie- 
rii români și localnicii vor rămânea, fără 

slujbe şi. departe de Curtea domnească. 
Pentru care, dacă hotărăşti Sfinţia Ta, 
ca unul care cunoşti obiceiurile ţării a- 
cesteia, şi 'Ţi se pare bine, s'o aduci 

înaintea, Înălţimii Sale cu chip frumos 
şi potrivit; iar, dacă iarăşi nu i se 
va părea de folos să se spuie aşa un 
cuvânt, tăcere şi nimic alta. Noi o spu- 
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.



XCIII. 

Mitrofan, Mitropolitul muntean, către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, des- 
pre chivernisirea ce ar merita-o psaltul Panaiotachi. 
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- Stăpâne al mieu prea-fericite, şi iar 

mă închin şi sărut cu evlavie sfânta-fi 
dreapta. 

Toţi 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 în- 
vinui 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 pen- 
tru cântările sale şi pentru cetirea sa; 
și a avut chivernisire mică a casei sale. 
Acum, dacă prea-bunul Dumnezeu va bi- 
nevoi: să te întâmpinăm, odată cu Prea- 
Întilţatul nostru Domn sau şi înainte de 
Înălţimea Lui, căci aceasta e de folos, 
să vii mai înainte, pentru multe chi- 
vernisiri, nu e vorbă că toate vor veni 
la bun capăt; dar, dacă greșelile mele şi 
greșelile lui vor aduce vre-o piedecă a, ve- 
nirii Tale, ceia ce ne rugăm de sfântul 
"Dumnezeu să nu lase ca să se întâmple 
aceasta, ne rugăm să-l sprijineşti la Prea- 
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. 
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Mă închin cu supunere Fericirii Tale 
închinate; prea-învăţate, şi părinteştii iu- 

biri, 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, cea- 
laltă de la Constantinopol, 22 Iulie, pe 
cea d'intâiu la 26 Iulie și pe a doua la 

1719, 

pe la 

19 Mart, 

1120, 

2 August, 

c
a
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2 legi xafmxâvtwy a lui Nicolae Mavrocordat, 

  

2 August, şi, cunoscând întoarcerea din 
călătorie a părinteştii Tale iubiri la Con- 
stantinopol, am ridicat către sfântul Dum- 
nezeu care Te-a ţinut sănătos laudă cu 

lacrămi aducătoare de har, ştiind câte greu- 

tăţi urmează călătoriei. | 
Dar, urmând cu cetirea toate cele serise 

în ele şi 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 
la, cei fără de lege fără de lege și eu, dar 
cu lege în IIristos“, şi celelalte. Şi „lapte 
vouă am dat, prin care se şi înving nouă 

biruinţile“, ni-o dă părinteasca Ta iubire, 
împlinind lipsa noastră ca un părinte iubitor 
de copii. Dar să 'dea Domnul Dumnezeu 
să mai văd cu însişi ochii miei părin- 

teasea 'Ta iubire, care ne-a iubit şi ne iu- 
beşte 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 tăl- 
măei erisipel), de care cea d'intâin seri- 

soare a iubirii Tale părintești ne-a găsit 

cuprinși, iar. a doua ne-a zăborit a Ţi-o şi 
trimete pentru laudele mari în amân- 
două din partea părinteştii Tale iubiri. 
„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 prea- 
înălțatul 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 adu- 

narea 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 feri- 
cite, de Dumnezeu ascultate şi părintești ru- 
găciuni fie-mi aducătoare de sănătate. Amin. 

1120, August 2.



“0 ris copwzărns ov Mozaprieqsos ai 
zxaprzijs ăjăzns îp60vu0s 0=pizwy za G05- 
Î9S Tazstvyos 

Mrporpăvns. 

Tă Gtopto0syza Aqvânusda. 

Tdy Gowzatoy dp Awpr0z0y AX TG) 
Ti coy0âiay ss zazpizijs Gov ăyăans ăâs)- 
ȚI4a 2poc4bvyâ. 

Ore abr6, obze ză Ev invsza ebpl- 

ozsca &y Bovznbpeorim, pai, si Gwyaziy, &/0t- 
uz G%ăy play cb ypapizdy pShay.   

Al Fericirii Tale prea-invăţate și al 
păriuteştii iubiri 
smerit 

gata la lucru şi “rob 

Mitrofan. 

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 Văcăreşti. 

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 Îo- 
piov, 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, ESii- 

msis 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, ăpytzziozd- 
za "A)etavâpstac, mpbs mă mob Ey A0toc 
"lovhavod A6os, patos. 

11. Oowzn3isov zzzi 765 Ilshozoynatzz05 Ilo- 
Mămov, Bihiz 4, Ypatzohaz. 

12. Tod "Aprosopăyavs Rumwâizt, uzză G/0- 
No, patzohaz. : 

13. "Avodoyias Giapipo îztppaunăzoy, sis 
Ezză fnhia Eroruiyns. 

14. Avzczpovos 205 Nahrîios, Tpaenoha tu, 
15. '"lznf)ioo Xahri3ios, cîs Booms Xo- 

ins, lei ubsniiny, Yoazohaz. 

16. cpuzioo, [lzeprag:/05 RoysTavzyooz6hios, 
"Eztarodai, 7par0has, 

52320. — Iorga, „Hurmuzaki“, XX. 

  

Catalogul cărţilor veneratei şi domneştii 
mănăstiri a Preasfintei Treimi din Vă- 

cărești. . . 
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, Cer- 

cetarea epistoliilor Sfântului. Pavel, gre- 
colat. 

7. Myriobiblul lui Fotie. 
S. Șirul Patriarhilor, sânt la lor, grecolat. 
9. Operele lui Platon, cu Comentariile lui 

Proclu la Timeu. 
10. Împăratul Iulian, cele păstrate, şi 'ale 

celui între sfinţi Chiril, arhiepiscopul de 
Alexandria, către operele celui intre atei 

Iulian Cuvântare, grecolat. 
11. Tucidide, Despre războiul pelopone-. 

siac, opt cărţi, grecolat. NE 
12. Comediile lui Aristofan, cu sholiile, 

grecolat. 
13. Antologie de deosebite scrieri, în șapte 

cărţi. 
14. Lykophron din Chalkis, grecolat. 
15. Ale lui lamblie din Chalkis, în Ce- 

lesiria, Despre mistere, grecolat. 
16. Scrisorile lui Fotie, Patriarhul Cons- 

tantinopolei, grecolat. 

1723, 

Iunie.
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17. Zaiuaza "Adetăvâpob "Arppotatus, Po- 
„176, Ilspi vo/âe, ?HOrua. 

18. "Adst dvăpov Mavporopâărav, 705 Mayă- 
ob Aoyo05zov zils ob Nptozod Mayahns 
"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 6rgpq- 
WE 6 zpâtos, Yparzodar. 

21. Tod ayiov Aovwvoiov 705 "Apsozarizov &- 
ara, usră G/ohiwy 7od “Aiov Matiuov pai 
7 Ila:/vnEpov papappăosuy, Tu. 2, %p). 

22. Tă rod Proorpărov sbpt046u5v7, zavta, 
Tpăia0dar, 

23. "Erouohoyizăy mă uta. 
24. Baothsiov 05 pețăhov dzovza, 
25. Ilpozozio» Katoapsws "lovorpiov ăvty- 

dora, 
26. Bapivog. 
27. Sbuzayra sie Neac AaOijrne. 
28. Acâwpov 705 Eyshorov Deâ)uobins (- 

otuprzije Gâhiu mâyre pai sua în mâvy tso- 
GapăLovTa, 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, Ilo- 
Mztuw  Oizovoutzăy,  peyădoy "H6nz6» 
ai HOrzây Edânutod. 

38. Ilhovrăpyov Xaipwvytos, Te "HOmza, z6- 
os 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, &6hia 

&AT0, painohar, 
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. 

  

. Întrebările lui Alexandru Aphrodisios, 
Fisicele, Despre suflet, Eticele. 

18. ludaicele lui Alexandra Mavrocordat, 
Marele Logofăt al Marii Biserici a lui 
Hristos şi a secretis al puternicii Împă- 
răţii a Otomanilor. 

19. Origen, Exegesele la Sfânta Scriptură, 
tomul II, grecolat. 

20. Volumul întâiu din Vasilieale, îm păr- 
țite în şapte cărţi, grecolat. 

21. Operele sfântului Dionisie Areopagitul, 
cu sholiile Sfântului Maxim şi parafra- 
sele lui Pahimer, 2 vol., grecolat. 

22. 'Toate ale lui Filostrat, grecolat, 

23. Marele Etimologie. 
24. Toate ale lui Vasile cel Mare. 
25. Anecdotele lui Procopiu din Cesareia 

Illustrios. 
26. Varinus 1. 
21. Toate ale Noului Testament, 
28.- Diodor de Sieilia, cinsprezece cărți de 

Bibliotecă, istorică, din cele patruzeci, 
grecolat. 

29, Ioan gramaticul din Alexandria, Phi- 
loponos, contra, lui Patroelu, Despre eter- 
nitatea lumii, 

30. Poeţii vechi elini, tragiei, lirici, comiei, 
„ ePigramatiei, grecolat, 

„Albina.& 
32: Aristotele, Eticele către Nicomah, Po- 

liticele, Economicele, Marile 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, gre- 

colat. 
37. Claudiu Ptolomeu, Geografia, opt cărţi, 

grecolat. 
38. Lexikon elino-romanie. 
39. Operele lui Efrem Sirul. 
40. Cele aflate ale lui Clement de Alexan- 

drie, 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-



zapaorâvie Gia 18, 2 d za Ebapyah- 
viis ămo?siszws 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 bizourq- 

pâzoy 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 

zobs zp popiicze, Tpouutohare.a mâu. 3 za 4, 
05 abrod sic Năzy, fparzohar., zou. 5 

6. 

» Tos adrod sie riy Nsay Andi, pat- 

AO0dNTy Zu. | ami 2. 

[492]. Xposăvov, 705 uazaprorăzoo [larp:- 
ăpyov râv "spocohbuwy, Eioayori sis 
TĂ Yeoypaziză vai opapiză. . 

49. "lobhiov Ilokvâzbzovs, &vouaorr46y, vpă. 

50. Ozopdvovs rod Kepzrutus, Xppreztorăzov 
Tawpousviav ris Lirshize, Suthize cis Bdzy- 
VS Aoamază Tod Ghob 2ytzbzoă, ypaizo- 
ÎTI. 

5]. Emspăvov Bobovriov [lspi m6hsov ai 
io, eră Gustos, Yparzohaz, 

52. "E£ “Azov Opurtvovs ră Gwlâueva, z6- 
pot 2, putza). 

53. “loăwov 705 Axuxormvod ră sbpiozd- 
"pwsya âmavza, Tâuot 2, paizoar. 

54. Sovtâx, Astr46y. 

a
 

3 R
 

55. Edoraliov! Ilxpszfo)ai, âzd z0d | ris 
„“Optipov "Iă5os us/p: 05 O zâuob. 

56. Ilabhov Atpwvijzov, tzzpod, 6fhin Enră. 

57. "Ex zâ A'wvos Erdoyai "'ludyyov rob 
Zuztlyov, Tp2tH0haT, 

58. Ilozivov "Eyysâ3os doo, yparzohar. 
59. Oi îzpci zi Datot vzv6yss am” Entzo- 

ut, Tpatzo)az, 
60. Xvvoârzdv îj [lavetuzns, 76 
Oh. 

61. Aszta6v, “ppatzohaz. 

62. Ilavszvico “E))aZos Ilsptirnsts, “ph 
63. To5 “Aşio» Masinov ăzavza, euat 350, 

par. 0Âa Ze 

64. Aovvsiov PÂ)ezzpvacius, să sptopu.sya 
iszogtză 35 vai (oază GWYIpiuaza. 

o! 500, Ypat- 

1 De la Constantinopol. 

  

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 filo- 

soful şi martirul. 

. Cele cinci cărți de comentarii ale lui 
Patroclu la Timeul lui Platon şi la Po- 

litica aceluiaşi cercetarea tuturor greu- 
tăților. 

48. Geograficele lui Strabon, grecolat. 
49. Ale lui Ioan Ilrisostomul la Noul 'Tes- 

tament, grecolat., tom. III şi V. 
„ Al aceluiași la deosebite pericope ale 
Noului Testament, grecolat., tom. V şi VI. 
„Ale aceluiaşi, despre Psalmi și profeţi, 

grecolat., tom. III şi IV, 
» 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 po- 
poare, 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. 
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. Operele complecte ale Sf. Maxim, două 
tom., grecolat. 

64. Dionisie de Ilalicarnas, cele aflate 

scrieri, istorice şi retorice, 

147
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65. Lpqyopiov rod Ozohdţav Fzayr4. 

66. To y. Edxpyeov, Ghoprză pai Shâmyrză. 

67. Tod £v Gyicic marpăs pâv "A0nyaotov, 
p:/teztozozob "Afshavâpsizs, Tâuos d, pat 
10), 

68. Tod &y ayicis zarpoc în. "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 Uzooră- 
doo pav6vac, Yprtzohar. 

71. Tă mpotriră ză div Goy6âav sie T6- 
povs 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 Ma- 
zxpiov. 

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 "Arpodt- 
os, Dzouvipara sis ră zepi aictijozos 
xi, atodnzod, Mryaifjhov z65 "Erpsolov 0:76- 
Îa sie mă zepi prime ai Gvaţuvicsws, 

ele 1 zepi &vozviov za Eypny6pozos, sis 
mb mept Ewvolwy, tg ză A ris 120” 5- 
2V0Y „pavttviie, sis r i Boy ivi 
osws, sie zb zepi uoupa fii Gene „oi 6pa- 

„voâbraros, eis ră mepi vsdznroc ai Ţipac 
mai Goe ai Oavărov, eis ră! zepi Gva- 
zvoîjs 7ai ele ră zepi biowy 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, 
wo 2. 

79. Tod Niznp6pov Kadhiazoo 705 Eavdo- 
z0dhov "Erznazoziri) lozopia, zu. 2, Yph. 

80. Pizfiov 'lusizov "lovâzizie ăpyatodo- 
vine, ShOnvzii 

81. Tod tv âyioe 
Teposohbumy ză Golueva, YprizohaT, 

82. Tâv Bacezây îfhiz £, sic c6uobs 4, 

Tpatzo)az. 

83. Ozutozio» 25, pă. 

zatpos “uby Kopthăov 

ÎIULONATIVay TO:   

65. Operele complecte ale lui Grigore 'Teo- 
logul. 

66. Sf. Evanghelie, româneşte şi grecește. 
67. Volumul întâiu din Operele întru sfinţi 
„părintelui nostru Atanasie, arhiepiscopul 
de Alexandria, grecolat, 

68. Ale celui întru sfinţi părintelui nostru E E 
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 Apos- 

toli, grecol. 
71. Faptele sfintelor sinoade în douăspre- 

zece volume, grecolat. 

72. Şirul Părinților asupra Psalmilor, trei 
tomuri, grecolat. 

18. Ale Sfântului loan seriitorul Scării gre- 

colat., 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 
despre viaţa lungă şi cea scurtă, la cele 
despre tinereţă și bătrâneţă şi viaţă şi 
moarte, la cele despre răsuflare şi des- 
pre mersul 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, gre- 
colat., 2 tomuri: 

79. Istoria Bisericească a lui Nichifor Ca- 
list, 2 tom., grecolat. 

80. Archeologia iudaică a lui Flaviu Tosit, 

greceşte. 

SI. Cele păstrate ale celui întru sfinţi pătrin- 
telui nostru Chiril de Ierusalim, grecolat. 

32. Şaizeci de cărţi ale Vasilicalelor, în 
patru tomuri, grecolat. 

33. Cele 34 de discursuri ale lui 'Themis- 

tios, grecolat.



  

  

84. [ly5ăpo» ză owtânayz, usză oyohioy 
TpIHONAT. 

85. Arfavio» ră &zavra, tâuot 2, ph. 

86. Tod 2y dyioie zatpds fu Tpnyopiov, 
îmtoz6zov Nboons, daavra, Tâuot 3, pat- 
VONATIY. 

87. "EStivmots âapbpuv zartpoy Dzb Oizov- 
wsyiov ovhds//dziozr, sis răe zăv diwy ă- 

mootâw Ilpăs=s mat sie ză fază 7x00- 
Mwăe Extotohăs mod cupiov ăzosrâhov Ila5- 

dov, 8 vai mă rod "Aptdob sic ziy "loy- 
vob '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 î57o- 
pirâv, Ga 5 vai 20, ph. 1591. 

91. Ador Grzp6pov fnrâpoy Sim, 1513. 

92. Aradpuy Bi5zozăimv Epumysta zepi 
cpmudroy zi 106, Îizee dpi, val r5- 
dos, SRI. 

93. Ildobrăpov Xatpwysos apă), 
ÎI 

94. Sepă roy aaripuy ete mb vară Marbxioy 
săxpyeov, Vp, Tâuot 6. 

95. Sspă rây mattpuy cic ră.vară Mânnoy 
20x"775ht0y, Tph. 

96. Aiwvos rod Xpbsosrâuov do: z, Ypat- 
OT. 

e . s.f 

97. “II Kawi Arii sis ooptazi, Sâpxiziy, 
Bmyziv, Nazi, tozavriy, pad, 
prize, Dată) %ai BONOIZII ALăhsAz07 
râuot 6. 

98. OzozvMizzob Bovhyapizs “Epunusia sic ză 
z3o52px Ebayytha. 

99. 'Iwăwov vpxumarizod sis zd [legi gay- 
vEciws vai eDopăs, îv p zarit "ADetivâpob 
"Ampoâioiîws sic ză WsTa2000hoi44, 705 ad- 

100. "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 Ţhoz- 
2wy, ecuct 7, 05 Bahzoyco (3). 

103. tWahziptoy 05 
fhuoTz0y, 

zpozizov 255, z0)5-   

84. Ale lui Pindar cele păstrate, cu sholii, 

g&recolat. 
85. Toate ale lui Liibaniu, 2 vol., grecolat. 

86. Operele complecte ale celui între sfinţi 
părintelui nostru Grigore, episcopul Nys- 
sei, 8 vol., grecolat. 

87. Cercatarea deosebiţilor părinţi, adunate 
de Oikumenios, la Faptele sfinţilor apos- 
toli și la cele șapte serisori pentru toată 
lumea, ale sfântului apostol Pavel, între 
care şi ale lui Aretas la Apocalipsul 
lui Ioan. | 

88. Istoria lui Sguropulo cu privire la Si- 

nodul din Florenţa, grecolat. 
89. Vechiul “Testament, după Septanţi, edi- 

ţia 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, gre- 

ceşte, 1513. 
92. Ale deosebiţilor dascăli tălmăciri des- 

pre 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, fran- 
cesă, englesă, danesă şi polonă, 2 tom. 

98. Teofilact de Bulgaria, 'Tălmăcire la. 
cele patru Evanghelii. 

99. Ioan gramaticul la cartea Despre naş- 
tere 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 păs- 

trate, grecolat. 
101. Cornul Amalteii al lui Joan Stobeul, 

alegeri de apoftegme şi de sfaturi, gre- 

colat. 
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. 
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104. "Aprzvyo5 Nrnouq3iws, "Avzfăozos 'Ads- 
Săvâpov âhia 3, îv dp ui mă văr, 
pataDhaz. ” 

105. "Apwuiitove rod Svprzovaiav ză u&/pr 
văy awboueya ăzavyaa, îv dp sie md da 
zunady abvâsdzutvoy uni Roăroziov ?Ac- 
zahovizov Dzouviuara sis ziv Tâv PÂpyt- 
uî5ovş. | 

106. Bifhos z2zv6ywy Te zbori) "Raza. 
gis, Tpă. 

107. “Ilavîov Astu5v, 2 "'Azvâm, 1521 îscr. 
ăozpov, pisu.fpav. 

108. Amoc65vovs weră 70) î0y Ea, dv 
Bzathsiz, 1532, 5804. 773. /pva. 

109. “lpodârov Adyo! îvvsa, o?zep ua Moboz: 
aztamdodyzai, îv Booheia 1541, 8$ow.0y 
Ghada. 

R
 

110. Swvsoiov, 2z:c6zov Kopiyne, aayra ză 
ebptovâneva, ustă 6-/0)iwy Nezmpâpov mai 
Smustonăzwy Aovooiov Ilszafiov, îv Aov- 
zezia, 1612: 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 Mv- 
porns Kov]zivov Aoyob5zov, 83at. 407. uâ)- 
108 6-oyl, 

116. “loroprzby ris  Mohăzfize md Gtarz6- 
po? GoȚypaptoy, ăp/stat ăză Îyenovias 
Aazita- Boz Sos ze Îjpenoviae 70 bw- 
ozărav 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 O0oy- 
4no5hai Tod bnhozăto» Ad03vzow "lody- 
vo Nrzohăov-Bâda pai zây wsrasd 1iysuo- 

1 Cartea lui Miron despre Descălecat. 

  

104. Ale lui Arian 'de Nicomedia, Ana- 

basa lui Alexandru, 3 cărţi, în care şi 
Indicele, grecolat. 

105. Ale lui Arhimede din. Siracusa toate 
cele păstrate până acum, între care, 

legate împreună, latineşte şi Comentariile 

lui Eutochiu din Ascalon la ale lui Ar- 
chimede, 

106. Carte de canoane ale Bisericii cato- 
lice, grecolat. 

107. Lexikon al lui Hesyehios, Genova, 
1521; legătură albă, pergament. 

108. Operele compleete ale lui Demostene, 
cu sholii, Basel, 1532; legătură francesă, 
aurită, . 

109. Cele nouă Povestiri ale lui Herodot, 

„ care se zie şi Muse, Basel 1541, legă- 
tură românească, 

110. Ale lui Sinesiu, episcopul 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 ca- 

tolice 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 So- 
fiştilor 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. Istoria Moldovei de deosebiți serii- 
tori, începe de la Domnia lui Dabija- 
Vodă şi merge până la Domnia prea- 
înălţatului Domn Io Nicolae-Vodă; legă- 

tura roşie, mărimea a doua. 
117. Istoria Moldovlahiei de la primul 
Domn Dragoş-Vodă până la a doua 

Domnie a lui Aron-Vodă, de Vornicul 
Ureche, mărimea. întâiu; legătură româ- 

nească roşie. 

118. Istoria celor în Moldova și Ungro- 

vlahia 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 "ADs- 
tâvâpov “Iluaouav Bs0x Zws ma57ns 

E Odpzpofha pia, dsvripue AbOzvriag 

Symdorăzav AdBsyrov Nizo)iov-Bsâa, uij- 
108 6-0, 0so'c Ghz. uxâpo. 

120. “Loroptrdv ris Obyupofhayias ăzd 2pio- 

zov jyeudyos “Păovhob Neypov-Bââz, p- 
105 a-0y, âsots 6). uabpo. | 

121. Lbvote ris toropize Tv Astuviotoy 
zpoţ6vyoy rod bimhorăztov Ad0syrov» 'loy- 

vob Nrzohdob-B6âz ză "Astivâpov-R657, 
705 PAa0că, AdOzyzov Mohâafias]!. 

122. [5506] pouzizic toropiac 705 ua 
pirov abâtvzov 'A)etăvâpov Mxvpoopâă- 
ov rod 8 Azo?fitoy îs mparatăs Gaat- 
dsiac zây "O0bouayây, 754. 7, rbzots 0dzw 
Exdidereat* Efouov Bhayizdv 4644190y, 

B'. MHROS 

„ Aptozorilobs 607490%. 
„ Smuhatov 3imnois sis mb rod "Eaarijtob 
"Roppsipidiov, TPAHOhATy tu ÂV. 
Atovosioo Aoyyivov legi boovs vai ză) 
SDDLOAĂLEVI, ŢDAAONXTLILA6Y. 

4. “Opmysvovs aază Kehooy, îv zi (Pio- 
zadin 05 adr0d, PALO) TIyra 6. 

5. Teozoiuov Bio» rod Kpnr6s, Asiizby 

237p'745930Y. 

9
 

i
 

Eau
 

. - 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 Aziz. 
12. "Fzeazohăptoy 7 păra. 
13. "loâyoo Nezodăo» 'Ahstiv3pov Dos565z, 

AdBzvzod pai fipeusvos zăons Odyrpofha- 
“ias, Ils z69 42074690, Yp2t70). 

14. Astra, ph. 

15. “Egu.05 705 zpiouayit0b. 
16. To cozuozăzo» zzi hoyiwzăzed Mavyodii- 

)0b 205 Moz/0z05)0v msg G/sâtiy. 
17. PAzoumuovszbuaza ză Tis yazohtris 

PErrhmoizs Băzoaz, Tiha TOM de 

1 Interesantă operă pierdută. 

2 Despre ortografie, matică, etc., ediție a p 5 gra 

Tis 

705 

  

la mijloc, mărimea a doua; legătură ro- 

mânească roşie. 
119. Istoria TŢerii-hRomâneşti de la Alesan- 

dru Iliaş-Vodă până la aceasta a oua 
Domnie în Ungrovlahia a prea-înălţa- 
tului Domn Nicolae-Vodă, mărimea a 

doua; legătură românească neagră. 

120. Istoria Ungrovlahiei de la cel d'in- 
tâiv Domn, Radul Negru-YVodă, mărimea 
întâiu; legătură românească neagră, 

121. Prescurtarea de istorie a vrednicilor 

de veşnică pomenire străbuni ai prea- 
înălţatului Domn Io Nieolae-Vodă de la 
Alexandru-Vodă [cel Bun, Domnul Mol- 
dovei]. 

122. [Prescurtare] de istorie romană a ră- 
posatului dumnealui Alexandru Mavro- 
cordat a secretis al puternicii Împă- 
răţii a Otomanilor, 3 tomuri, încă ne- 
tipărită; legătură românească roşie. 

A 2-a MĂRIME. 

1. „Organul“ lui Aristotele. 
2. Simpliciu, cercetarea Manualui lui Epic- 

tet; grecolat. 

3. Dionisie Longin, Despre sublim şi al- 
tele ce se mai află; grecolat. 

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 fiin- 

ţilor, 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 'Les- 

tament. 

11. Vechiul '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 Ma- 

nuil Mosehopulos, „ Perischedion“ ?. 

17. Unele memorii diferite ale Bisericii 

răsăritene, grecolat., 3 vol. 

lui [Henrt Estienne.



, 18. To5 cozorătov Tsyya3tov ob E:/o0dupiov, 

Ilarprăpiov Kov]z6hzws zpăs ză 8 uo- 
pote vswwaiov "loci îv Osooxhovizn, 

- 25 D2910pt6u.60. 

19. Lozpăzovs pai Ertrwy Gzpaztrâ : Eat 
Gzozi, Ypă. 

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- 
Movs "Hz, Nezouzpcov, Tphs 'Avâpovi- 

"mov 705 “Po3iov. 

24. Ebozfiov mod TlotuwciAov sic 7 
ăondtov, . 

25. Poriov, Tlzcptăgpo5 „Kov]ză 
o. 

- 
“ 

a 
S Ss 

Yv ” - Acu râvy 

Aews, Nouo- 

26. Tod 2 aţiote Lonyoniov, 2zi6u6z0v Nso- ? 

wmtompsiae vai Ooouarobpyo0d, ză cuwb6- 
SV, YD. 

27. Buathstov Mazs36vos, Abzorpătopos “Po- 
uditoy, pezăhata zapaiwsriză 66, mpbe rd 

viby abroă, Atovra rby Sop6y. 
28. Tod & Gyios “Irvaztoo 7od Ozop6nov 

extoro)ai, ph. 

29. "Aptorpzrtovos (3) Astezdy zâv 10 îmr6- 
Doy, 'Tpă. , 

30. Tod £&y oyiote zarpbs Lpnropiov, ăpyte- 
ziozbzav Ozco%ovizns, htor Gzobsroi 

350, îv q 70 Lewpyiov 705 Xohapiov zb 
GDYTLTUT. 

31. papuci “pă. 
32. “Opohsrov Ehnvozprâru d 

33. Lapi rod binâshriaşi zepi ză pa- 
i3vy pai z0dbfov, 

34. Ileboms Katozpiav, ă5shzod 
ap. Aiopo 705 Bzoh6yov, pă. 

5. 'Oyzoivâpob Erparritrâs, Th, 1800. 
30 [lpozoziov Taţziov coptczod sie răc fi- 

poe 769 îmottwy zapmdstzousiov 8;/6- 
> "ph 1620. 

ii Mavsdovos zozs son ztrz6 înhla E, 

ph 1698. 

7od ățiov 

ag. ']oyod Msovpciov Anscăpto,, portuo- 
apzâr6. e 

39. Ebsraliov, aopisztozizov "Ayztosiae vai 
păpzopos, sis zijy “ESzinzpoy, ustă Gusti 

o3wy Atovyzos 205 "Adzziob, Yphu Ev d zi 

“Opiyâvovs sis zăy Basihstoy, ză & Dao Tie 

îyracipiuboo pai mază “Opryăvobs, 05 

1 Severos, şeful Bisericii venețiene. 

  

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 
soeratiei. 

20. A lui Vasile, episcopul de Seleucia 

Isauriei, despre faptele sfintei apostole 
şi protomartire 'Teela. 

21. Sfânta Liturghie, româneşte. 
22. Prescurtare în româneşte. 

23. Anonim, Parafrasa Eticei către Nico- 
mah a lui Axistotele, grecolat., a lui 

Andronic de Rodos. : 
24. Eusebiu de Pamfilia la „Cântarea, Cân- 

„tărilor€. 
25. Nomoeanonul lui Fotie, Patriarhul Cons- 

tantinopolei. 
26. Cele păstrate ale celui între sfinți 

Grigore, episcop de Neocesareia şi fă- 

cător de minuni, grecolat. 
27. Ale lui Vasile Macedoneanul, Împă- 

ratul Romanilor, 66 capitole de sfătuire 
către fiul său, Leon-cel-Înţelept. 

28. Scrisorile celui între sfinţi, . Ignatie 

purtătorul de Dumnezeu, 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 Orân- 
duirea lui Gheorghe Seholarios. 

31. Gramâtică, grecolat. 

32. Orologiu greco-arab. 
33. Gavril al Filadelfiei despre... şi colive. 

34... „Peudis& a lui Chesarie, fratele Sfân- 
tului 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. 

39. Eustatie, arhiepiscopul de Antiohia 
şi mucenicul, despre Hexameron, cu în- 
semnările lui Leon Allatius, grecolat., 

în care şi ale lui Origene către Vasile, 

cele despre ventriloe şi contra lui Ori- 

2 Gronorius, editorul din 1698, traduce prin: De tiribus ct effectia astrorum



ara &viov Eborabiov Aayvooriube sis mb 

vrastpiub0ov 0swonuz. 

10. "Apiororâdovs daayra, zâuot 5. 

5 
a 
s 

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 Pro- 
0769Yy05 Ezizouij, ză povis (Poriov [lu- 
7păpy9v, 70). 

45. Ilapotulat î4 rod Zinvofiov Atoyeyavod 
um Sova, avhhs/stoz: Er aul Grpuoud- 
700, SUMETPUY 2IPOL6I, WETĂ TIPXONIs- 

Gay, Ap. Tod Su6rav, 

46. "Aprsutâboob 'Oysporpizt46y, petă zapa- 
Sustssowy, î p za "Aozpoubyob za Ni- 
zn'p6p05 Kuy]zhzws, "Apuusdrod Espiw â- 
vepozpitiră, BA, îv Aovreriu, 16083: 5£- 
G0y “fahr6Y, 

47. Mâpzov 'Avyroviov abroupăzopos râv Eis 
Saorây Bâhia, 12, “[patzod, 2v Aovyllww, 

1707: Ctomovy y7ă. 
48. 'Azvzotov rod fiizopos 'Aprotori)s aie 

îxvtây, ment Tis ădavzoiac rs Wo/ls 8a- 
0x29, Vph 2» Ilzptoiots, 1641: 5som.ov 

ăozpoy. 
49. Alo6hoo rpradia ui ps 

map" "Epotzo Ezewăyw, 1757. 
Mady XG700Y. 

A 
ză opodto, 

B5014,0y za- 

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, 

7. MIIKOX 

1. Ezezaviens vai PLpymătas, TB 

2. M aboo mod W's)ho5 Ilzpi &vsoysias Gat- 
W6y07 î14)070s, 7p)- 

3. PAgitay05 "Exiznros, 1 
4. Amunzntoo Prhrntos, [lspi Epunusias, pat- 

pOa3, 

5. ?Aptozaio» “Iszopia asi ger 
G. “Ilaoârzvyod “lazop:ây fdhia S, 

1. Ozozpizo» ză sbpt 
8. Em)nbazio» t[hos6]zoo Ilsgi 0zâv vai 

1631409, Tha 

9. Orurozoz)0os iziszohai, 9 

D452, pasă 670, Tph 
. r, 

s 

. . 

10. “Ilo:520v ?Agzpzicv ză s5ut:046.597, Tpat- 

03. 

11. Aisozo» 500, ph 

52220. Iorga „Hurmuzaki“, XX. 

  

gene, Diagnosticul aceluiaşi Sfânt Eustatie 
la teorema ventrilocului. 

40. Operele 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 Patriar- 

hul, grecolat. 
45. Proverbe din ale lui Zenobie Dioge- 

nianos şi Suidas, adunate şi cu „stro- 
mate“, proverbe în versuri, cu însemnările 
lui Scotus, grecolat. 

46. Gâcirea viselor a lui Artemidor, cu 

comentarii, în care sânt şi ale lui As- 
tromychos şi Nichifor al Constantino- 
polului, ale lui Ahmed Serif, grecolat., 

Paris, 1603; legătură francesă. 
47. Marcu-Antoniu Împăratul, Cele 12 

cărți către sine însuşi, grecolat,, Londra, 

1707; legătură, francesă. 
48. Atanasie retorul: Aristotele către el 

însuşi, limurire despre nemurirea sufle- 

tului, grecolat., . Paris 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. 

lezătură 
»> 

A 3-a MĂRIME 

„ Stephanites şi Iehnelates, grecolat. 
2. Mihail Psellos, Dialogul despre puterea 

demonilor, grecolat. 
3. Epictetul lui Arian, grecolat. 
4. Dimitrie de Faler, Despre tălmăcire, 

grecolat. 
5. Aristeu, Istoria despre Septanţi. 
6. Istoria lui Ilerodian, 8 cărţi, greco 

latin. 
7. Cele aflate ale lui Teoerit, grecolat. 
8. Salustiu filosoful, despre zei şi lume, 

grecolat. 
9. Serisorile lui Temistocle, grecolat. 
10. Ale lui Ilesiod de sera câte s'au 

wăsit, grecolat. 
11. Miturile lui Esop, grecolat. 

—
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12. To5 “Aiev Baosiov pai "loa 705 
Npvsca7ân.0y. 

„13. Tlohozivov czprenrmuătoy, TpĂ- 

14. "Aptazozshovs "IHOzy Nezouz:/siwy. 

15. Tâv “Aiov Ilazipovy Guy zi Extozo- 
GV 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 Evu- 
z6016y rây d54u sape vai Ilspi A 
Tyotae, Tpă. 

23. Ilarpozhov, ăpyrentozizov Kuv]z6hsws, 
ză Gwbdusya, pă, 

24. Mododoyrusy, “ph. 

KaMeyparia zis Donnie vai dat 
ze Gwhsazov, Yph. 

26. 'Ozzizvo5 Ghisoztză, Yph. 

27. Koovorawsivov Bachâwe Ilopmonoyavvijrov 
zpâs rby vidv 78705 Ponavây, ph. 

28. „Admavăpoo "A0myziov z[hooâ]zob -/pt- 
„ Griavob Tlepi ăvaorăczws 7ây vszpăv, E). 

29. "Aw0oviov coptazod Ilnoyouyăonaza, îv o 
ai “Epuuoăvone înzopife 

30. 'Azodhoviov 705 “Poicv "Apyovzurtzi, 
STĂ TV 7ahaiiy Te pai mo Ozshiuoy 

0;70diwy, 

31. Ilzâzviov AoozopiGov "Avabapfiws, Ilzpi 
Vs tazpirie, '7p). | 

32. Ozozpozov Îlspi zvzây tazopia zai [sri 
pvzây atmiy zai cva a 705 aro. 

33. "Eryzordozatâsia oohoytui, 4 zânat. 

34. Ap:or z5dobs ăzayza ză Gobuevz, 7p)-, 

“but 6, 
35. Sbueâyvoş 7 

Tp6Tiv Goyhuswny, zază Grot/sicy, pai 

4075, 

d Mamiozpob 'Avsto/âws Ils 

36. Moip:5os zzztorod Attate "Array pai 
“Bhhivmy pază Gzot/ 

37. Omu z65 Mayiozpav "Oyonăzoy rata 
2phovai vază dheăânzay; 

  

38. "Aprzvo5 "Avafăosos "ADssivyîn0d is7a- 

ptây îhiz 3, 9 p ai ză "lvăeză, pat 
10hX3. | 

39. “Izzozpizovs Kooo ză culiuzya, Yph 

764. 2.   

12. Ale Sfântului Vasile şi ale lui . loan 
Hrisostomul. 

13. Stratagemele lui. Polien, 
14. Aristotele, Etica lui Nicomah. 

15. Omiliile și epistolele Sfinţilor Părinţi, 
tom. 1. 

16. Aristotele și Xenofont, Eticele, Poli- 
ticele şi Economicele. 

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, gre- 
colat. 

ZI Maxim din Tir, Disertaţii. 

22. Ale lui Metodiu episcopul şi martirul 
Ospăţul celor zece fecioare și Despre 

recunoştinţă, grecolat. 
23. Patroelu, arhiepiscopul Constantino- 

polei, cele păstrate, grecolat. 

24. Mitologicul, grecolat. 

25. Caligrafia limbii greceşti şi latine, gre- 
colat. 

26. Opian, Pescuitul, grecolat. 

27. Qonstantin: Împăratul Porfirogenetul 
către fiul său Roman, grecolat. 

98. Atenagora Atenianul, filosoful creştin, 
despre învierea morţilor; greceşte. 

29. Aftoniu sofistul, Pregătirea [la reto- 
rică], în care şi Retorica lui Hermogene. 

30. Apoloniu din Rod, Argonauticele, - cu 
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 te terminii Ati- 
cilor 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, gre- 

colat. 
39. Cele păstrate ale lui Hipocrat din Kos, 

grecolat., tom. 2.



  

  

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 "Av- 

zovyiov 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 d imp z0b, pă. 

46. Kav3iov Athravod Ilzpi Gow t:67nzos 
filia 13, ph. 

47. Aoyyio» GopaTod, Totu y Tv pată 
Aso za Nin, Ge5. 4, "7pA. 

48. Qz odâpob mod La6ă Tpauuwrzhs stox- 

Tosa 65. 4, pă. 
49. ?lc&yyov Ilooz))iov Tlspi ovyrăS=ws. 
30, 05px ză Doasâw “pă. 

. PANzie 7p0v0€ pitepos Eatozodai, Vp. y. 

„capră s5wy, 

>
 

7
 a
,
 

, 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 Ebzpo- 

alo bouaizny tozoptay, &v Lsvobr (3), 1698. 
4. "Iocupăzooa ' aayra, ph £ Baohsiz 

1558. 
55. Tod diov marpbs Maraplov 705 At- 

“pozTiod Îza970, VPhas 37 Asia 1714 6E- 

GULG9 "ŢahLz6Y. 

56. "Agtaycb Tlspizhovs Edtzivov Ilvzov, 205 

abzod Ilzpizhovs zîs 'Epvioăs Ozhicsns, 
Atuwvos Ilspiz)ows A:55m5, Ilhovzâp:/ow Ilspi 
zozauây 4 606) va Ezezonii 7657 T0b 
Sepăwvos vewrpapirâ îv Bzadsin, 1533: 

Bicuuoy Ghaztaây, 

Zt
 

-— a 
. “lepoztovs miosimov sis ză zo0ayoptză 

227 baduvnu, 205 abiod mari zpovolas 

pai sinapuerns, 200 abrod doza » pecă Ra 
pasTustosstoy, 29 Ravzabpia, Li 09: Ciotu.ovy 

7 YD 

„PA-piDos Taziov zâv vază Kitcopovsa 
* 

St
 

CE
 

pai, Neo, 7Dhe STĂ TABIGT345350') 

23 Acorzobwo zăv Bazăfooy, 1040 GEouoy 

Tds izos îi. 
59. Atoytos z0d 'Adazico Shuutazz Gai 

paz, DD pai DI Vară, TAI   

40. Cele păstrate din istoria lui Polibiu 
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 Pto- 
lomeu al lui Hephaistion, Despre istoria 
comună spre multă învățătură șapte dis- 
cursuri, şi ale lui Partenie de Niceia 

Despre patimile iubirii, şi a ui Antoniu 
Tiiberalis Adunare de metamorfose. 

43. Heliodor, cele zece cărţi ale Etiopi- 

celor, grecolat. 
44. Istoria cronică a lui loan din Antio- 

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 Daph- 
nis 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, 
1558. 

55. Operele complecte ale Sfântului Ma- 
carie Egipteanul, grecolat., Lipsea, 1714, 

legătură franceză. 

56. Periplul Pontului Euxin de Arian, de 
acelaşi Periplul Mării Roşii; Aion, Pe- 
riplul Libiei; Plutarh, Despre râuri şi 
munţi, și prescurtarea geografiei lui 
Strabon, Basel, 1533; legătură româ- 

nească. 

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, 1640; legătură 
francesă, mărimea a doua. 

59. Miscelaneele lui Leon Allatius, gre- 
ceşti, și unele latinești, ale celor vechi 
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za um vawzăptov, “ph, 68. 550, Ev Kohovia 
„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 sbâo- 

mpinoâv eo Goia 10 ph, map” 'Eppizov 
Sremăvoo, 159% 230. madatby &ozpovy. 

62. Oz0âwpov wthocipob rob: Ilpoâpâuav zăv 

„ară “PodavyOnvy- uzi Aootzătz, Yph., 1625, 
-2y Ilaptoiote: tc. dompov axhatdv. 

63. Azov comtorod Extorodal, îv Aria, 

1709, peră zapromuetisswv Stow.ov -705- 

695, TpItrodatty. 

64. EdoraBioo 420" “Yousnybzy zi “Youiijynv 
îpâa, Ehia 1], peră z2xp10NWs+055w%; 
“ph. 2 Aobraria zây Ilzptoiwy, 1618 c:- 

otp.0y ăopoy.   

şi nai noi, grecolat., două cărţi, Colonia, 

1653; legătură albă, pergament. 
60. Operele complecte ale lui Aristide re- 

torul, grecolat., ediţia lui Paul (?) Es- 

tienne; legătură albă, pergament; 1604. 
61. -Diogene Laerţiu, Despre vieţi, păreri 

și apoftegme ale filosofilor celor mai 
vestiți, 10 cărţi, edit. Henri Estienne, 

1594; legătură veche, albă. 

62. 'Teodor filosoful Prodromul, despre Ro- 
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. 

XCVI. 

„1128, 'Constantin- Vodă Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul. Ierusalimului, cu 

2 lanuar. complimente.pentru Anul Nou. 

. 
Mozaprorars, oorbrare vai ayuzare Ila- 

7otăpya Tie ius z5ewe “Ispobozhiju, vai 
- zăons lohatorivne, mbpe, zbpte Xphboxvds, 
2y Xptore uo! zâtep ethnotopytate ai. 

"sonora osnoutrare, zijy “Ypsrsnay 0e0- 
zpââimazov Marapiienra Govhre po 
040 7ai Thy osânouiay air Getrăv Ta- 
7368 doza! 

-
S
 

" Tă osfăontoy wai zpoczbynzăv Ypăuna Tis 
“Yperspae Mazapiârmros usd” Gons zsiozne - 

sdhnbsiae pai Gzozhtozuş dssâpzvos za Th 

pozopnbsi iv biztp ri XXdO Epez sân ot 
adrijs Bpelay, ăzb 6a05ov zapiias ză 
br 23) âvaztipas Tg cobovt pai Gramvhăr- 
zovzt abzijy dyiw 0zq. 

“Eyvoy vai ră 2y adrâ omustobuzva, îv (5) 
2zsoyezal un ze 605hp abrijs Opus ze Sua 
vai zarprzâs, rapi ms 705 vâov zavzobt Ecobş, 
270. Ectpwoy Erstăvy vazabdouioy, 05 Eysza uijy 
îsvcas îpavde, wa ODâtya <păzoy, tă “rpari- 
os vă daoîwso <î pe epa Marica ziv 
apooljrovoz ai wa Odin ebdapaziay Gă 
cs Dzepâi)dov mis mphs îut macpiris dă- 
ms 4%, Beozoztzis adie ebvoiac vai râs 

2us zpbs zi “YVuestpay Mazapibonca ăapas 
vitzîs edhafelas al Dzozhiozus, Gioum u5- 
ov &zd vapâlas abzod <05 Kosiov Tu ?In- 

cod Xporod vă zep'epobnij za vă Giazu-   

Prea-fericite, prea-învățate şi preasfinte 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul și 
a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 
sante, întru Hristos mie părinte prea- 
iubit şi stăpân prea-venerat, Fericirii 

Tale de Dumnezeu ocrotite cu supu- 
mere "mă închin şi sărut respecta-Ţi 
dreaptă. 

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 stăpâ- 

nească şi să păzească pe prea-marea Ta Feri-



  

dâzeg zi “Yusztpay weylocny Mozazpienza 
îvotăpay 4 Daeprsutvny mars fovhijzov, 
40 Vă Zky Gto vă îvazepion zi adr m 
vâoy Ezos vai XM mhsiora Ey ap sbs$i7, 
ăzapăo 73 70, 2000 /poio 5 ap 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, 
sdpiouGusyos deizors sie să maTprră ai. â30- 

Oztaă GDTIG TPOSTĂŢUATA usTă TĂGNS Rp0- 

outag ai Econpuâenzoș” îc ai 
Osozettsie abzis eb/azi 

fi zori, 

- 
= 

TAVI pri 

stnoăy pot ăpuvai. Ev 

an, lavovaptov 6. 

Tis “Yysrepac Osozpofhijrov Mazapr6rnros 
sbhafsoraros dodhos. mai eis zobs 6ptouobs 
Ghwg Erom6ratos 

Kovyozavyzivos Xlavp.   

DI SINOTECA CE az 

INI R = RARĂ 

BUCUREȘTI 

iii 

  

cire 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, anuar 2. 
Al 'Ferieirii Voastre de Dumnezeu « oero- 

tite prea-evlavios rob şi prea-gata la toate 

poruncile. 

Constantin "Mavrocordat. 

XCVII. 

Maria, soția lui Toma 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. 

Mozaprare, hopbzazs ai Gopibrszs Îâv 
. ) i (DN 

adQivza zi îtozoza, Îlatptăpya ris &- 
“las m6hsos "lepovoziiu, Sopias, "Apr- 

Gas, m5pay m05 Plopâăvov, Kavă îs Lad- 

Mhalas, ai. aptas Sutoy ai, sions lat LA : 

sims, mbpte, zbpte Xpboxv0s za 2 Xpta- 

z  mpihootopybraze mâzsp, Ti “Yusrăpav 
0z0c a:f3 Mazapioenza Gobhus 204 
„ai zi îxylspoy aDrîs Get 

ăczăl,oua!. 

7 Bots 

To atzoy z0d 2xp6yz05 mob 072055 pă 
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voma dă 5705 pas "Aus 10355 6 Ez0wpă- 
os B=0s vă zi; czipzom, sis mohobs 77 
aaeoaiuovas pps! Ilpbs zabzos us E-   

' 2, 

„Prea-fericite, prea-invăţate “şi prea-înţe- 
lepte 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 Hris- 

tos prea-iubite părinte, Fericirea Voas- 
tră 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 
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 Dumne- 

zeu din cer să Te întărească întru mulţi 

şi cu totul fericiţi ani! Pe lângă aces- 
tea ne-ai înstiințat şi pentru zapise, că 

Nijni-Nov- 

gorod, 

1729, 

14 April. 

vădesc câ .:: 

a
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1730, . 
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“Opwc ză dsonat 7 zaporzhă vă pă 
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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 K. 

(Ilpoo0f:21, îvă -etpăs rod Xpvoăydov:) 
Ad toriv  zor8 cblbyos zpuroczadapiov 
Ouuă zo5 Kavzaovtiqyod.   

nu le-ai arătat încă, şi ne rugăm ca, 
atunci când le vei arăta, să am ştire 
întru toate de capătul lor, pentru ca 

fiind încă vie. să atlu despre ele. Dar 
pentru aducerea . răposatei Spătărese ră- 
mân datoare să-Ţi mulțămese Ferieirii 

Tale pentru o astfel de mare încercare 
ce ai luat, pentru că şi mult ne-am bu- 

curat că sa găsit prin rugăciunile Tale, 
cum ni-ai scris. Ci rugăm să avem ier- 

tare. Şi am făcut Paştile la Nijna, la 

sora noastră, care-stăpâneşte cu soţul ei 
locul Nijnei, şi, pentru aceia, şi după 
aceia ne gândim la acea datorie, şi pen- 
tru numele ce le-ai pomenit, care ne 

rugăm să fie întru pomenirea părinţi- 
lor la Sfântul Mormânt; şi voiu 'arăta 

mulţămire. | 

Ci iar mă rog să mă aminteşti cu seri- 
sorile-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 miei şi surorile mele. prin rugă- 
ciunile Fericirii Voastre sânt sănătoşi şi 
cu supunere se închină Fericirii Voastre, 
sărutând şi preasfânta-Ţi dreaptă. 

A Fericirii Voastre gata la porunci, 
sărutându-Ţi sfânta dreaptă. 

Maria O. 

(Adaus, de mâna lui Hrisant:) Aceasta, 
e soția de odinioară a Marelui Spătar 
Toma. Cantacuzino. 

XCVIIL. 

Ioan Mavrocordat către Hrisant, Patriarhul Ierusalimului, 

Anul Nou, 

Morpăcs, GopTare ari &pozate [la- 
pipa tie ăyias zz6hsws “Ispovorhiu, 4ai 

ziot Iladatositrne, “4 zbpis, 1bp'e Xp5savhs, 
2: Xpioz wo zăzsp czfacutbzars, zijy “Y- 
perna cozurăzny Mazapiiznza Boo) 
2p06%bv) 4, zijy csfacuiay abis Gsstăy 
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-/epoiy 2250%v, ai, zAmporopnâsie zijy z0db- 
zcOmzoy vai ătspaaz6y po Oyelay aici ai   

cu felicitări de 

Prea-fericite, prea-învăţate şi preasfinte 
Patriarh al sfintei cetăţi Ierusalimul şi 

a toată Palestina, doamne, doamne Hri- 

sante, întru Hristos mie părinte prea- 
venerat, Fericirii Voastre prea-înrăţate 

cu supunere mă închin şi sărut smerit 
respectata-Ţi dreaptă. 

Închinata şi venerata scrisoare a prea- 
învăţatei Voastre Fericiri cu mâni ridicate 
spre cer am primit-o, și, aflând mult 
dorita şi vrednica de iubire sănătate şi bună
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Babiheoripas zăs zavațiac ai Osorstzic ab- 

zis eds, edplozbuzvos îtă mayrhs ei ră 
îsozozză abis Ezrăuara bz/pews 80505 

zi. Erotozazos” ij at: mayia ed'/0i sinoăy 
po. &puţai £v Biw auzi ză 05 Er râs I- 
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0 ai z0ysooaiu0y. 
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)ăzzovza abTijy 
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"lavobagpiov e. . 
= es 2 , - ine Tis “Tperipas copwrărns Mazaptenros 

vi6s ns îy Xpiora mai Bobhos 
Lă 

"loâyyns Mavporopâăras   

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 Feri- 
cirea Voastră prea-învăţată pentru trecu- 
tele prea-renerate serbători ale Domnului 
şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, şi foarte mulțămese prea-învă- 
țatei 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 Feri- 
cirea Voastră mai presus de orice lucru 
rău şi să Te învrednicească şi pe alte 
multe cercuri de vreme a serba toate ve- 
neratele 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 îmbel- 
şugate, preasfinte şi de Dumnezeu ascultate 

ale Tale, stând întru toate la poruncile Tale 
stăpâneşti ca un îndatorit rob şi prea-gata; 
ale 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 Alexandriei, despre 
o lămurire de egumen, călătoria la Alexandria a a prelatului şi nişte lămuriri de la 
Marele Eclesiarh Kritias. 

Momaptbzare zi Miza ai [a- 
cpâpa *îs pevăhns zihsws "Adsiavopsi 
„ai pică mis Oizovutyns, 45pt, bate Ko- 
ouă, Tutzsps îv Xprozâ 

&pâzaze 

măzzp  GzfaGutu- 
cars, si “Tpecspav Maaptinea sd)4665 
2posuby05yses, ij ispăvy abris Cathy dozx- 
Gusa, Cetmevo. 750 zau» 0zc05 vă 
T2pzp09p 47 vă Cuzzohăz SI “Tuszt- 
po Moazapbenza 2 apa baia vai edr 
wepia Gunvarst pi papei cură 
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Dafzias ENăfruzy pai dă zi 
opisizy ia Epăorusy, îvp OzzuăzzoL d R6- 
p'6s [oza0zpăy vai] duszăzzzoy, 

  

  

Prea-fericite şi preasfinte Papă şi Pa- 
triarh al marii cetăţi Alexandria şi” ju- 
decător al Lumii, doamne, doamne Cosma, 

al nostru întru Hristos părinte prea- 
venerat, Fericirii Voastre cu erlavie în- 
chinându-ne, sărutăm dreapta-Ți sfântă, 
rugându-ne de prea-bunul Dumnezeu să 
apere şi să păzească pe Fericirea Voas- 
tră în cea mai înaltă sănătate şi feri- 

cire 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. 

15 

1737, 
20 Matu 

d
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Jo Constantin Voevoda.   

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 mul- 
ţămim mult Fericirii Voastre. pentru iu- 
birea, 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 pa- 
triarhicească şi-a, întărit egumenia, bine a 
făcut Fericirea, Voastră, care, prin înalta, 
evlavie fiască pentru 'Tine şi iubire a noas- 
tră, va avea din „partea noastră toată oe- 
rotirea şi mângâierea după a 'Ta părin- 
tească vrednieie. 

De oare ce însă arată Fericirea Voas- 
tră 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 protiv- 
nică şi să ajungi, cum dorești părinteşte, 
la turma sufletească a lui Hristos Ție în- 
credinţată, | 

Iar noi rugăm pe Fericirea Voastră ca 
să nu lipsească şi de acum înainte să 
ne sprijine necontenit prin sfintele-I ru- 
găciuni şi părinteşti binecuvântări, şi vom 
recunoaşte mulţămiri Fericirii Voastre, 
aflându-ne la toată nevoia ce ar veni 
şi la orice lucru al Tău ajutători prea- 
gata, 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 bucu- 
răm de dorita-Ți sănătate şi de părinteş- 
tile-Ți rugăciuni, care să-mi fie ajutătoare 
in toată viaţa: iar anii Fericirii Voastre fie 
de la Dumnezeu prea-mulţi și cu totul fericiţi. 

1737, Maiu 20. 
Al Fericirii Voastre fiu întru Hristos 

şi cu totul la porunci. 

lo Constantin Voevoda.



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 Pa- 
triarh 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 dreap- 
tă, ruvându-ne de sfântul Dumnezeu să 
Te apere şi să Te păzească, pe prea- 
sfântul 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 sănătate foarte [ne-am bucurat]; 
am aflat şi cele pe urmă scrise, şi mul- 
țămim foarte Fericirii [Voastre] pentru 
calda părinteasea iubire către noi [şi] pentru 
prea-îmbielşugatele “Tale rugăciuni și bine- 
cuvântări, 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 po- 
runci. Cât despre sfânta- Ti mănăstire 
Hangu, să fie sigură Fericirea Voastră 

că arătăm cât se poate mai multă supra- 
veghere și ajutor, precum mai pe larg vei 
afla-o din scrisoarea către Tine a preasfân- 
tului de Libia, cel întru Hristos respectat 
părinte al nostru. Pe lângă aceasta să-Ți 
fie spre -ştiinţă [că] am hotărit prin hri- 
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 
să-i trimeată. 

Deci ne rugăm şi din nou săi ne bucure 
necontenit eu respectatele-Ţi scrisori ară- 
tând buna şi dorita-Ți sănătate, şi cu po- 
runcile-Ţi părintești; iar anii Tăi fie de 
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Io Constantin Voevoda. 

suv. 

CI. 

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. 

lo Constantin Voevoda. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Ioan Mavrocordat, Domnul Moldovei, 
„despre suirea sa în Scaun. 
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Prea-înălţate, prea-evlavioase şi prea- 

mărite Domn şi stăpân a toată Moldo- 
vlahia, doamne, doamne o Ioan . Nicolae 

Voevod, fiu în Duhul Sfânt iubit şi prea- 
dorit 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 pe Înălţimea 
Voastră de Dumnezeu păzită mai presus 

de orice întâmplare tristă şi de toată 
cursa protivnică şi să-Ți întărească sănă- 
tatea întru mulţi ani şi rămânerea netul- 
burată, 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 feri- 

citului 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 Du- 

hul Sfânt iubit şi dorit să ne rugăm pentru 
Tine din suflet și să 'Te binecuvântăm 

călduros, aşa încât să ne aibi ca rugător 
aprins al Tău către iubirea Ta domnească, 

şi mănăstirea noastră de acolo să o ţii în 
mila şi îngrijirea Ta, şi vom ruga tot- 

deauna pe Sfântul Dumnezeu pentru prea- 

fericita-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 cins- 
tatoare rugător la Dumnezeu. 

7 Al Alexandriei Matei.



CI. 

Un Căminar necunoscut către un Mitropolit (supus Scaunului Alexandriei). 
cu felicitări. 
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Preasfinţite, prea. învăţate şi de Dumnezeu 
ocrotite Mitropolit, în Ilristos mie pă- 
rinte 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 bi- 

nele dorit. Respectata-Ți scrisoare cu cea 
mai maâre evlavie şi bucurie am primit-o, 

a 'Ta, peste măsură m'am bucurat, şi am 

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, prea- 
venerate 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 ru- 
găciunile Fericirii Voastre venerate, și să 
întărească şi pe prea-înălțatul şi prea- 
binefăcătorul mieu Domn, dându-i din 
bielşug toate cererile spre mântuire. Cât s'a 
bucurat pentru această dregătorie Prea- 
sfinţia 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 
de la început către mine, aprinsul Tău 
rob, părintească iubire 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 mulţă- 
mirii 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 către Pine şi prea-călduroasa fiasca 

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 în- 
tind, ci numai rog să mă pomenești în ale 
Tale sfinte slujbe, ba şi în rugăciunile din 
chilie, rugând stăruitor pe Dumnezeu 
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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 do- 
rita-] sănătate şi de rugăciunile de Dumne- 

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. 

CIN. 

Alexandru Suţu, Marele Chartophylax, către Matei, Patriarhul Alexandriei, 
despre suirea acestuia pe Scaunul patriarhal. 
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Prea-fericite şi preasfinte Papă şi Patriarh 

al marii cetăţi Alexandria şi judecător 
al Lumii, doamne, doamne Matei, întru 

Hristos mie părinte şi stăpân prea-ve- 

nerat. 

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 pro- 
tivnie. 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 în- 
semnate, prin eare vesteşti înaintarea 'cu 
mila lui Dumnezeu şi votul sinodului a 

Fericirii Voastre la  preasfântul Scaun 
apostolicese şi patriarhicese al Alexan- 
driei, 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 aşe- 
zarea şi îndreptarea turmei creştine ce-Ţi 
este încredinţată. Ci, cunoscând Fericirea 

Voastră. înalta evlavie ce în toate Îi port, 
ca unui venerat părinte sufletesc şi stăpân, 
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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crede că sânt destoinie, prin serisorile-l 
respectate, vădind buna-l sănătate. 

Roaba La şi soţia mea, Casandra, cu 

evlavia cuvenită şi cu sărutarea dreptei Tale, 
se închină smerit Fericirii Tale, ai cării ani 
fie de la Dumnezeu 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. 

CIV. 
Constantin- Vodă Mavrocordat către Matei, Patriarhul Alexandriei, despre 

suirea acestuia în Scaun şi plecarea într'acolo a Mitropolitul Tripolei. 
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Prea-fericite și preasfinte Papă şi Patriarh 
al marii cetăţi Alexandria şi a tot 
Egiptul, doamne, doamne Matei, al 
nostru întru Iristos părinte prea-vene- 
rat, 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 Dum- 

nezeu 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 patriar- 
hicese 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 înţe- 
lept şi cu iubire de bine, de care ne şi ru- 
găm fierbinte să Te păzească pe preasfân- 
tul, 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- 
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Jo Constantin Voevoda. 
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triarhiceasca Ta socotință întru aceasta. 

sa dat şi voie Preasfinţiei Sale, şi iată 
că s'a pornit într'acolo. Ci, cunoscând Fe- 

cirea Voastră că avem către Dânsa deo- 
sebită 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 

noi şi pentru ţara aceasta, şi să ni cei 

din inimă anume şi prin respeetatele pă- 
rinteşti scrisori ale Tale, vestind şi sănă- 
tatea “Ta nouă dorită; ai cării ani fie. de 

la Dumnezeu foarte “mulţi şi pe deplin 
fericiţi, iar rugăciunile ascultate de Dum- 
nezeu cu noi în toată viaţa, 

1746, Octomvre. 

Al Fericirii Voastre fiu în Hristos şi 
cu totul la porunei 

Jo Constantin Voevoda. 

CV. 
Panaiot Referendariul către Matei, Patriarhul Alexandriei, cu felicitări pentru 

ridicarea în Scaun. 
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Domnul să 'Te urmărească şi păzească din 
preasfântul Tău patriarhicese Scaun în 
sănătate deplină [şi] viaţă lungă împo- 
dobită cu toată fericirea şi bucuria. 

E vreme de când ai fost ridicat de 

Dumnezeiesca Pronie la patriarhiceasea, 
înălţime a preasfântului Seaun al Alexan- 

driei, 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 preasfân- 
tului 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 Fe- 
ricirii Tale să nu mă scoată din sfânta 
amintire şi stăpâneasca a Ei bunăroire, 
ale cării respectate și de Dumnezeu as- 

'cultate rugăciuni să fie cu mine de sprijin 
în toata viaţa. 

1746, Noiemvre 23. 

Al Fericirii Voastre  prea-respectate 
rob ! 

Referendariul Panaiotachi.



CVI. 
| Constantin Căminarul către Matei, Patriarhul Alexandriei, cerând o interve- 
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Fericirea. Voastră prea-venerată cu supu- 
nere o salut şi sărut sfânta-Ţi dreaptă 
cu înaltă erlarie. 

De şi şi acum câteva, zile am salutat pe 
Fericirea Voastră prin smeritele mele seri- 
sori şi aştept sfintele-Ţi răspunsuri, dar 
şi acum, apropiindu-se veneratele serbă- 
tori ale. Naşterii Domnului Nostru Isus 

Ilristos, n'am lipsit ca din nou prin cea 
de faţă smerită a mea scrisoare să mă 

închin 'Ţie, rugând pe Hristos Dumnezeul 
nostru, cel născut tări sămânță din sfânta 
pururea Fecioară să învrednicească pe Fe- 
ricirea Voastră 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, sta- 
tornică fericire şi stare senină pe prea- 
sfântul 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 
rog mult cu îndrăzneală fiască [să mijlo- 
ceşti] şi să îndemni pe Preasfinţia Sa să 
facă dreptul şi [să] mi-l trimeată, căci 
altfel e mare păcat, şi, dacă n'au şi prilej 
să-l iea acum, să-l caute în altă lume, 

în afară de aceia că Preasfinţia Sa a cu- 
noseut şi aplecarea mea deosebită, prea-sin- 
ceră, şi graba. Întru cât priveşte pe Fe- 
ricirea Ta, nădăjdluiese că din îndem- 
nul Tău se va face îndreptarea, dar, 

dacă arlipsi, cui oare să-i scriu? Și de 
aceia şi iarăși şi adesea rog să-mi faci 
acest ajutor, și rămân al Tău rob prea- 
gata. 

Te rog să mă bucuri şi cu preasfintele- 
i scrisori, vădind prea-dorita mie sănă- 

tare şi [cerându-mi] serviciul, dacă mă știi 
destoinie şi încă să-mi arăţi şi când, cu a- 
jutorul lui Dumnezeu, ai de gând să pleci 
la Alexandria. lar anii ăi fie de la 
Dumnezeu cu totul foarte mulţi şi fericiţi, 

şi preasfintele-Ţi rugăciuni cu mine. 
1746. Dechemvre 19. 
Al Fericirii Voastre fin în Hristos şi 

rob prea-gata, 
Constantin Căminarul, 

167 

146, 

19 Decem- 

bre,



168 

1747, 
11 lanuar 

1ây osfaculoy mms 

CVII, 

Constantin Postelnicul către Matei, Patriarhul Alexandriei, despre dobân- 
direa grea a unui firman peste voia Ecumenicului. 
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Salut pe Fericirea Voastră: prea-venerată 

cu cea mai mare 'evlavie fiască, şi sărut 

cu toată evlavia respectata-Ţi dreaptă, 

rugându-mă de atot puternicul Dum- 
“nezeu Sfântul să ţie şi: să: păzească. pe 
Fericirea Voastră sănătos, bucuros, fe- 

ricit, întra mulţi ani şi mai - presus de 

toată uneltirea. 

. Respeetata-Ți serisoare cu toată  evla= 
via am primit-o [şi] m'am bucurat peste 

măsură de sănătatea Ta mie dorită Şi 

foarte dorită; am aflat și cele în ea în- 
semnate mie și foarte 1nulțămese Feri- 
cirii Tale pentru rugăciunile şi 'binecu- 
vântările părintești revărsate asupra mea, 

şi pentru felicitările de serbătorile dom- 
nești trecute ale Naşterii după trup a 

Domnului Nostru. Isus Iristos;! “pentru 
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 căpăta- 
rea 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 făcut şi 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 
totul lui tot fiu Ei prea-supus, să mă 
învrednicească şi iarăşi : de - respectatele 
scrisori ale Ei, pentru a 'cunoaşte sănă- 
tatea-l prea-scumpă mie, ' poruncindu-mi 

şi la ce mă ştie vrednice a-I servi, și 
mă va găsi foarte gata; ai cării ani fie 

de la Dumnezeu foarte mulţi şi fericiţi,
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iar respectatele-Ți rugăciuni să-mi fie de 
ajutor în toată viaţa, 

1747, lanuar ||. 
Al Fericirii “Tale prea-respeetate fiu 

în Hristos |şi] rob prea-supus. 

Constantin Postelnicul. 

CVIII. 

Constantin-Vodă Mavrocordat către 
citări pentru zilele mari ale Bisericii. 
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52220. Iorga, „Hurmuzaki“, XX, 

  

Matei, Patriarhul Alexandriei, cu feli- 

Prea-fericite şi preasfinte Papă şi Pa- 
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- 
lavia, Fericirii Voastre, sărutăm sfânta- 

"Ti dreaptă, rugând pe Dumnezeu Sfân- 
tul să Te ţie sănătos şi bucuros întru 
mulţi ani, cu toate cele bune .şi „Ţie 
dorite până la bătrâneţe adânci şi se- 
nine. 

De oare ce s'au şi apropiat prea-respee- 
tatele 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 do- 
rita (?) Ta sănătate; şi deci rugăm pe 
Domnul Nostru să învrednicească pe-Feri- 
cirea 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 
Seaun, cu împlinirea lui şi cu următoarele 
zile ale înfricoşatelor patimi şi ale Paştilor 
Domnului în multe curgeri de ani, precum 
pofteşti şi dorești. Ci, cunoscând Fericirea, 
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 în- 
vrednicească necontenit de respectatele-Ţi 
scrisori părintești, vădindu-Ţi dorita sănă- 
tate: ai cării ani fie de la Dumnezeu foarte 
mulți și cu totul fericiţi, iar fericitele şi de 
Dumnezeu ascultatele Tale rugăciuni, aju- 
toare nouă în toată viaţa. 

1747, Fevruar 14.: 
Al [Fericirii] Voastre, ş. c. |. 

Io Constantin Vocvoda. 
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Constantin- Vodă Mavrocordat către Matei, Patriarhul Alexandriei, cu urări 
de serbători. 
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Prea-fericite şi preasfinţite Papă și Pa- 
triarh al marii cetăţi Alexandria şi 

judecător al Lumii, doamne domn Matei, 
al nostru în Hristos părinte prea-res- 

pectat, 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. 

Respectata scrisoare a. Fericirii Voastre 
cu fiasca evlavie cuvenită am primit-o, 

pentru buna-Ţi sănătate foarte ne-am bu- 
curat, 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 as- 
primea iernii, pentru osteneala greută- 
ţilor din cale şi slăbiciunea Fericirii Tale, 
dar slavă Sfântului Dumnezeu, care Te-a 
păzit nevătămat şi mai presus de toată 

împrejurarea şi greutatea. Am aflat şi că 

te-a „primit Preasfântul cu întimpinarea cu- 
venită şi ospitalitate, şi rămânem pentru 

aceasta îndatoraţi Sfinţiei Sale şi prea- 
gata la părinteştile-Ţi porunci. Mulţă- 
mim şi de câte apoi ni urează pă- 
rinteşte Fericirea Voastră pentru apro- 
piatele sfinte zile ale Postului” Mare, pe! 
care Făptuitorul acestora să Te învred- 

nicească şi pe Tine să le petreci bine şi 
cu iubire de Dumnezeu [şi] să 'Te închini 
şi la înfricoşatele patimi cu Învierea 
Lui din morţi în sănătate și pașnică 
stare în curs de ani mulţi, cum do- 
reşti, 

Cunoscând apoi Fericirea Voastră reci- 
proca 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 porunci prea-gata. Ci 
să avem şi iarăşi scrisoarea 'Fa respectată, 

ca să ne 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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Constantin Voevod. 

nezeu ascultatele-Ţi rugăciuni să ni fie 

întru ajutor în toată viaţa. 

1747, Martie 8. 

Al Fericirii Voastre fiu în Ilristos şi la 

porunci. 

Constantin Voevod. 

CĂ. 

Constantin- Vodă Mavrocordat către Matei, Patriarhul Alexandriei, despre 

apropierea serbătorilor. 
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Constantin Voevod. 

  

      

Prea-fericite şi preasfinţite Papi şi Pa- 

triarh al marii cetăţi Alexandria şi ju- 

decător al Lumii, doamne domn Matei, 

al nostru întru Hristos părinte. prea- 

venerat, 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 ne- 

contenită mulţimire întru mulţi ani. 

Cum se apropie aducătoarea de strălu- 

cire serbătoare şi prăznuire a Învierii din 

morţi, n'am lipsit prin cea de faţă în- 

trebând de dorita-Ți sănătate, ca să ne 

bucurăm cu Tine ca un fiu, rugând pe 

Domnul însuşi să învrednicească pe  Fe- 

ricirea Voastră a serba Sfânta-I Înviere 

şi a o petrece voios şi cucernie, cu 

sănătate netulburată, stare cutotul fe- 

picită şi îndelungată, rămânere în apos- 

tolicescul “Tău Scaun preasfânt, şi în a- 

cest an, şi pe urmă, în multe cercuri ale 

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 ru- 

găciunile 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. 

Hatişerif către Constantin- Vodă Racoviţă, pentru suirea pe tron a Sultanu- 
lui Osman al III-lea. 
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Hat al Sultanului Osinan pentru înăl- 
ţarea sa în Scaun. 

Fruntaş al Domnilor din neamul lui 
Mesia, Voevod al Vlahiei, Constantin Voe- 

vod, fiul lui Mihai, fie-Ţi sfârşitul bun! 
Venind cea de față înaltă poruncă îm- 
părăteaseă, să-Ți fie cunoscut -că mai 

marele frate odinioară Împărat, Sultanul 
Mahmud (pe care să-l odihnească - Domnul 
în _corturile Raiului), de oare ce cu voia 
Prea-Înaltului” Dumnezeu a plecat în gră- 
dina 'Trandafirului, cel Preaînalt, care în- 

deplineşte' dorinţile oamenilor, cel cu nume 
mare şi fără păreche Dumnezeu, cel care 
înaintea, vremilor a fost aplecat 'cu bună- 

voința divină nesfârşită a lui şi voie şi 
aplecare spre mine, după vrednicia -strălu- 

cirii 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; obş- 
tească, și-cu voia înalţilor Viziri şi a tu- 
tulor cinstiţilor ulamale şi supunerea tu- 

turor celor miei și mari, am fost proclamat 
eu Dumnezeu după vrednicie şi binecuvân- 

tare: 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 Îm- 

părăţiei 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 împără- 
tesc 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
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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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Prea-înălţate, prea- -evlavioase şi prea- 
măreţe Domn şi Stăpân al Ungrovla- 
hiei, doamne, doamne Io Constantin Voe- 

vod, tiu în Duhul Sfânt iubit şi prea- 

dorit 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, cu buna dobândire a celor dum- 

nezeieşti dorite. 

Prea-strălucita scrisoare a Înălţării 

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'a- 

vem decât pe Înălţimea Ta, şi deci ca 

însuşi gospodar orânduieşte să-şi facă ei 

socoteala. Pe prea-strălucita , şi prea-ev- 

lavioasa Doamnă, cu străluciţii şi prea- 

iubiții 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. 

1173: 

1157, 

8 Septem- 

bre.
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C. 1757, 

Novem= 

bre. 

C. 1757, 
Novem- 

vre, 

CAII. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Postelnic Alexandri şi fiul lui, 
Constantin, despre logodna acestuia şi legătura lui, ca Patriarh, cu mănăstirea 
Hangului. 
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a. “O >A)stavâpstac MarOzios.   

Marele Postelnie Chiriţă Alexandru şi 
fiului său Constantin. - 

Prea-slăvite și prea-nobile domn Mare Pos- 
telnie Chiriţă Alexandru, fiu întru Du- 

hul Sfânt iubit.al [Smereniei] Noastre. 
Dăunăzi am scris Slăvirii Tale, bucu- 

rându-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- 
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 binecuvân- 
tate 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 lu- 
crul de folos al lui, pentru ca în fericitele 

zile ale Nobleţei Tale să poată şi acea să- 
racă mănăstire să se întemeieze puţin, şi ne 
vom. ruga întru toate de Sfântul Dumnezeu 
pentru cu totul fericita “sănătate și prea- 
norocita 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 Voastre rugător către Dum- 

nezeu | 
f Al Alexandriei Matei. 

CĂIV. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către egumenul Ierotei al Hangului, despre 

ocrotirea din partea Marelui Postelnic Alexandru. 

20 Tirobutvp. 

- “Ociozare ine, 205 TpWzoBdy7sh)s pa [- 
Yobusys mod îsi 2p0b pozaoenpiov Năyaav, 459 

£uvoy Ev Rupip Gyaanzăy ris 

TpL6TNz0s. 
“lepra, 
Tu Ms 

Egumenului Ierotei. 

“- Prea-cuvioase al nostru protosinghel şi 
egumen al sfintei mănăstiri Iangu, chir 

Iorotei, fiu în Domnul iubit al Smere- 

niei Noastre.
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Ebyărns 05 

A “0 »Adetavâpatac Mazbzios.   

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 

grija şi buna, Ta cârmuire să poată şi acea 

săracă mănăstire să se întemeieze puţin, şi 

vei avea, râsplătirile vrednice ale osteneli- 

lor Tale de la Dumnezeu, şi de la noi pă- 

rinteştile rugăciuni şi binecuvântări bogate. 

Am primit de la arhimandritul nos- 

tru şi cei 250 de lei ce mi-ai trimes, 

precum şi un veşmânt preoţesc, pentru 

care şi din suflet îţi mulțămim, ea u- 

nuia care, cunoscând lipsurile şi nevoile 

noastre cele nu puţine, nai lipsit să ne 

„ajuţi după putere. Am seris prea-slăvitului 

şi Marelui Postelnie dumnealui -Chiriţă 

Alexandru, ca să se afle întru oeroti- 

rea 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 afa- 

cere ai să i-o aduci înainte Slavirii Sale, 

„prin care şi nădăjduiese că vei căpăta 

ajutorul şi ocrotirea ce se poate în . fe- 

ricitele zile ale prea-slăvitului Mare Pos- 

telnie dumnealui Chiriţă Alexandru. În 

Joe să aşezăm epitrop pe egumenul de 

Galata, ni s'a părut bine și am aşe- 

_zat la acea sfântă mănăstire pe prea- 

slăvitul Mare Posteluie Chiriţă Alexan- 

dru. Iar harul lui Dumnezeu și ne-sfârşita 

milă, eu rugăciunea şi binecuvântarea de 

la noi fie cu Cuvioşia Ta. 

Rugătorul “Tău 

2 Al Alexandriei Ilatei. 

  

CĂV. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Postelnic Constantin, . despre 

numirea lui Scarlat-Vodă Ghica şi a Marelui Postelnic Alexandru, despre un dascăl 

Ştefan, despre noul Patriarh Ecumenic şi alţi clerici cu daruri. 

Eyîotczasa vai edpivăszaza ăi Măya llos- 

u)
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Tico ăpazrpă va mipziimse îs Tg 

Mezmeraos, ij. “Ypectpay "Edoserea 

|  Prea-glorioase şi prea-nobile dumneata 

Marele Postelnie Chiriţă Constantin, fiule 

întru Duhul Sfânt iubit şi prea-dorit al 

Smereniei Noastre, Slăvirii Voastre din 
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&zo0d styausy vă haubăyouey zapă Tod ada   

inimă părinteşte rugându-ne, Te bine- 
cuvântăm, rugându-ne de atot puterni- 

cul Dumnezeu să Te ţie fără boală, bu- 

curos, sănătos, întru viaţă lungă şi mai 

presus de orice atae:dușmănese, cu toate 

Inerurile bune ce doreşte. 

Cinstita-Ţi serisoare de la 12 ale tre- 

cutei: luni Iunie am primit-o eu bucurie și 

„ne-am bucurat peste măsură pentru prea- 

"cinstita: şi prea- -dorita nouă sănătate a Ta. 

Am aflat şi cele însemnate nouă în ea, 

pentru care şi foarte mulţămim Nobleţei 

Tale, care nu lipseşti niciodată, să nu arăţi 

"prea-dorita nouă sănătate a Ta, pe care 

Dumnezeu Sfântul s'o hărăzească necurmat 

“ întru ani mulţi şi buni. 
Pentru înaintarea în Moldova a prea- 

înălţatului Domn 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 'Alexan- 

dru, pentru care ne rugăm din suflet şi îl 

binceuvântăm, ni-ai vădit ştirile : plăcute 

prin serisoarea Ta, pentru care, bucurându- 

ne şi noi, Ţi-am trimes răspunsurile în 

loc. Ni-ai vestit şi numai logodna prea- 

iubitului '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 stră- 

lucită, 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 

a riimas în acele părţi, lângă un domn, 

aflându-se cu' el şi unii creştini cu bune 

nidejdi, având de scop să refacă și bise- 

rica; iar, dacă iarăşi va urma vre-o Îm- 

piedecare, vine aici la noi în „anol viitor, 

"cum ni scrii. 

Arhimandritul “nostru Iosif a călătorit 

cu Dumnezeu aici la sfârşitul lui lunie; 

în luna aceasta am 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-
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tate după curamaua ce au făcut şi cei- 

lalţi datornici. 

Am aflat că Sfântul de Filipopol, 'chir 

Serafim, cu voia tuturora şi voturi cano- 

nice, 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 si- 

nior [Hristodulachi, pentru care ne și rugăm. 

Pe prea-nobila Ta jupăneasă şi prea-iubiţii 

Tăi copii întru Duhul Sfânt părinteşte po- 

menindu-i în rugăciuni, din inimă şi îi bi- 

necuvântăm, iar harul lui Dumnezeu şi mila 

Lui nesfârşită şi rugăciunea [eu voi]. De 

oare ce ne aflăm acum la Damieta, Îţi tri- 

metem ca rugăciune şi binecuvântare trei 

rădăcini de mezele şi două butoiaşe de 

burus, pe care le vei lua cu acest semn 

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 

Domnul 

Al Alexandriei Matei. 

  

CAVI. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către jupăneasă Hrisosculina, cu urări. 

- Ti ebyeworăzn Xpwcoarovhhta. 

«= Tiutozăzn vai sbysvsozăTn dpi p:Ga, D= 

pista Xpwsoczovhhivz, Ooydnp Kvriw 

ăpazzi, 43 zeztz0nen Ss Tm.6 Masptd- 

zmtos, păpis i Ebewe 60, cîpfirn za 

Z)eos et ab 020. 

A5o 65 1pâunasa Ehăfausy 7 Ep 

ps cip Bysiay 05, 2 0is zai zimhosais î- 

pi Cea Vă ui Tis îuurr.070d.57, Zu îtă 

pauudzu, azi es săs mpâs cb 02597 În. 

îveshtas, ămh că Gmoia pai, Ey A%Ohziz0usY 

sâpzoza vază md apti Ti 70505 pal vă 

ziuzoey ab7i) dă “gpaudzo) 709525 

căs aspiră În zăpăs mai eShoyias, st 

dorgia 40 pasă <b marin abis dă 

2, 42 vă Ezzypua fa <05 die» Bzcd fa 

is topoare, XS) sa 4X s5fjou.09, uzcă 

pzegaltie 2n303, zăhos 03 pai vă zi 203%, 

23 căpzio» 20305 up sioz, Tia 23 e5y 

. 

Zzi pa 

2y335ă- 

19 urina GOD izză <6) Tihzâztuy Dup T3 

52220, Iorga, „Iurmuzaki“, XĂ. 

  

Prea-nobilei Irisosculinei. 

+ Prea-cinstită şi prea-nobilă jupăneasă, 

' dumneata Ilrisosculină, fiică întru Dom- 

nul 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 binecuvân- 

tări 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 în- 

vredniceaseă 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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C. 1715, 

1157, 
Novem= 

vre, 

mo uây mezuooy 2 “Avţimp Ilyzbpazt sbhoyo5- 

uew î) 83 mob 0205 /ânts mai mb ăzetpoy &- 

)eoc, ady ci map” îpây edi ai ebhoyia, sta 

eră 00. 
Tis “Tpertpas Ebyevetac Ey0spp.os edyârns 

«- "0 "AdetavOpelas MarOaios. 

Duhul Sfânt îi binecuvântăm; iar harul 

lui Dumnezeu şi nefârşita milă, împreună 

cu rugăciunea şi binecuvântarea de la noi, 

fie cu tine. 

Al Nobleţei Voastre călduros rugător 

7 Al Alezandriei, Matei. 

  

CĂVII. 

+ Matei, Patriarhul Alexandriei, către Alexie primicheriul, capuchehaie a 

Țerii-Româneşti, despre dorința de a şti starea Domnului şi bunele noutăţi de la 

Jerusalim. 

Tâ ăpyowt sprutznpie. 

Tiyuoraze mai ebyeyeorars ăppoy zpiutzr,pte 

sai vazij-zeyană ris Odprpotinpias 4t- 

piztm PANE, cărvoy E Koplp âyazmr6y. 

Ilpohafsw cos îhăfaney 1păupa Gov vai Dzp 

zic ăyadis vai Ereriis Îmiy Opere re Ep8- 

pnpw Ti. 6olay 6 &ytos Qzbs vă ris Tip 

apitin, us Goo îpisrat ăyadây wazadopioy 

va ue dale Gapovis vai z0hv/poviob 

ozepsasws rod bnozăza» AB&vzov, ây 5 K5- 

plos movezsi: zspi rod Gzolov mai ypâțe Îi 

Gvyeyâs, Snhozatty ri ze z6imvosărny Îi 

Oeiav cms vai mepi Tis ebrbyeotârns Pata- 

arăcsws, 6u.0d zi tije Ebyeyzias Gov, peră 7ă- 

ans ăhms stâijozos, dă vă pav0ăyouey eic 

zabeny i papă vîw 6m0d ebptoriuelz, vă 

-aipouey. Edpaptorodusy 6 zîj Ebyevela îns 

pd sie TG wadăs val opomotăc siâriczts, 

5m05 &vă rpappâzovy îns ps ttayetdac” &- 

-apozotnes, vai păhora dă ij 2hsv0zpiavy 

ris drpias m6hsws "lepovozhiju, &ză TG pr40- 

ctoy âs sivat Esâotacutvoy rd 22yăYt0y &- 

voua. 205 obs sbâovijoavcos mayayădov 0205, 

&mod zobs uây sbosâsis t/apozobnes, tobe dă 

darvâepovas  ExatiiG bye. Ti ebyeveazărny 

private Gas, piră 109 pihrăruy Oy) TSH 

voy £ “Avi Ilysbuart, mazpreâs Eb/uEv0W 

ebhoyobusy. 

Tic “Tysrspas Edyewlas văzvpos mpăş, 

Ozdy sby&rns - 

“ “O >Adetavâpeias Marbaios.   

Dumisale primicheriului. 

Prea-einstite şi prea-nobile dumneata pri- 

micheriule şi capu-chehaie al Ungrovla- 

hie, Chiriţă -Alexie, fiule în Domnul iubit. 

Dăunăzi am primit serisoarea Ta şi m'am 

bucurat de buna şi dorita nouă sănătate a 

Ta, pe care Sfântul Dumnezeu să ţi-o hă- 

răzească, împreună cu câte bune lucruri 

doreşti şi cu buna rămânere şi îndelungă 

întărire a prea-înălțatului Domn, căruia 

Domnul să-i deie mulţi ani; cu privire la 

care serie-ni des, vădindu-ni cea prea-do- 

rită nouă sănătate a 'Ta, și. despre prea- 

fericita, 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 

Tale şi pentru bunele şi mulţimitoarele 

ştiri pe care prin scrisorile Tale ni le-ai 

vestit; ne-au bucurat, şi mai ales pentru 

eliberarea sfintei cetăţi Ierusalimul de cei 

cu credinţă rea: fie slăvit preasfântul nume 

al prea-bunului Domnezeu, căruia Î-a plă- 

cut să fie astfel, care pe cei cucernici i-a 

bucurat, iar pe prietenii latinilor i-a ru- 

şinat. Pentru prea-nobila 'Ta jupănească, eu 

fiii Tăi prea-iubiţi nouă în Duhul Sfânt, 

părinteşte rugându-ne, îi binecurântăm. 

Al Nobleţei Voastre aprins rugător 

către Dumnezeu | 

7 Al Alexandriei Matei. 

  

| CXVIIL 
. Matei, Patriarhul Alexandriei, către Scarlat-Vodă Ghica, Domnul Moldovei, 

despre numirea acestuia, recomandându-i mănăstirea Hangului şi cerând a se con- 

tinua darul anual. 

“Yumdszars, 0s005fsocara 47, WEyahozpazEorass . 

Adbya za den zăoms Moh5oâhayias Tu e 

„bpte, pbpts [Sraphăzs] Lpmvepte Triza Bos- 

6câa, vis Ey “Ai Ilyeduart ăasTă zi 

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi prea-mă- 

reţe Domn şi stăpân a toată Moldo- 

“lahia, doamne, doamne [Scarlat] Gri- 

gore Ghica Voevod, fiu în Duhul Sfânt
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“păuuatos pară ri 10” 205 poe 
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edhoyias văl, utypt 003 mpoouăvoyisc ră 

Ezdayzpi abzîs Tpăuuata, 474 AROTV/dIT53, 
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woyzoziptoi od Xăyyov vă mb Em sis d 

2)sos wi mzpzotnaiy ns 6uolos ai. ch 

ma Eros abdzyzizbv Ehsos ză GrxAGGiwy 1pu- 

Giwy zapazahodusy vă sd astm sis ty 420” 

îmâs zz0pd 0ovow în wEaov 205 57005 

Iloszsdytzov zopistn Kuwszzystov, vai. 050- 

uzv mapa vă marebs dy dmtov 0ză> 

5mip sie maveodaiuovos abziis pista za 

TI: =w7w/0ds a T2psW32wş. Ti Erau poză 

my 4% EDGzSGTĂTI A5piay Arpuua ps 
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“Yomicrgos vâna 20   

iubit şi prea-dorit al Smereniei Noastre, 
rugându-ne pentru Înălţimea 'Ta de Dum- 

nezeu păzită şi binecuvântând-o, bucuros 
şi părinteşte ne îndreptăm spre 'Tine și 

ne rugăm de Sfântul Dumnezeu să pă- 

zcască pe Înălţimea Ta de Domnul păzită 

mai presus de orice întâmplare neplăcută 

şi de toată uneltirea protivnică, dăruin- 

du-Ți sănătate întru mulţi ani, netul- 

burată rămânere și toate cele dorite. 

Înaintarea 'Ta la strălucitul Tău Scaun 

am aflat-o prin scrisoarea celui după suflet 

al nostru iubit fiu, dumnealui Postelnicul 

Chiriţă Constantin, şi foarte ne-am bucu- 

rat, şi am slăvit pe “Prea-Înaltul Dumne- 

zeu, care aceasta a binevoit-o. Deci, îndată 

după această ştire aducătoare de har, prin 

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, ca un ru- 

giitor aprins al “Tău către Dumnezeu, “să 

ne ai întru a Ta iubire domnească şi mă- 

năstirea 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 

Chiriţă Constantin, şi ne vom ruga tot- 

deauna de Sfântul Dumnezeu pentru prea- 

fericita-Ți sănătate şi întru "Toate norocita 

întărire Prea-strălucitei şi prea-cuvioasei 

doamne Doamna, cu străluciţii ş şi prea-iu- 

biţi Voştri copii, cu rugăciuni întru Duhul 

Sfânt, Li trimitem părintești binecuvântări. 

Ci 'Te rugăm si ne învredniceşti de prea- 

strălucitele Tale [scrisori] vădind buna Ta 

sănătate, dorită nouă; ai cării prea-stră- 

luciţi ani fie de la Dumnezeu prea-mulţi 

şi cu totul prea-fericiţi. 
1157, Noiemvre. 

AL Înălţimii Voastre călduros rugător 

către Domnul 
+ Al Alezandrici Matei. 

1 9
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1157, 

e. Novem- despre numirea lui Scarlat-Vodă Ghica, 
vre. 

“u&v), EovY/&p'npey 

CXIĂ. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Hatmânul moldovenesc: Dumitraşcu, 

a lui Dumitraşcu 'ca Hatman, a fiului Cos- 

tachi Cămăraşul şi sprijinul cerut pentru Hangu şi pentru darul anual. 

"Eydotiraze at edyeysozaze dp Xătp.rvs 

optat Ampinpăszo, vid &y “At Iysbuzzt 

dcpazmză ai zeptadme zis ju Mecpi6- 

rijros, tă “Ypertpay "Evoofornra zaspeibs 

2, Vox ebwâpevo, mai ebhoyodev, ed- 

wevoL 05 mavzoâvvăuov clov Q0zo0d dzus 
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_mpâov wat bnepretuv don &yavtas 

mpoafohăs, ut” Gow tpiezat ăvadây ara- 

Ovpioov. | 
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Qzyzov, ?lwâyyov Xzaphăzov L'pmyoptov Toiza 

Posfâfa, (îv 5 Koptos zodveretn), 4 zi &- 

fimow zis Xamuavias mii “Tueztpac Ey 

dotirqzos, zai ătloci ris. Rowapaoias rod 

edyevsozâzov șa ihrăzov rs Vi0b ăp'puy- 

zos Meyădov Kapapăon zizhezii Kovorăzn, 

E woâ ebpâuedu dzd topi za eDhOYOb- 

pe, lay EXăprutv. Romă 08 zy 46. z0d 

mapshdâvros Matov, ypăwavrec 7 15 DWn- 

dozăzp Adbyzq zi ri "Evoosârrrt ns Gb 

m prăzi abrijs Di ăp/ovt Kap.apăo”j 

zi ză aotbro adr, Erauzporăz '%0- 

pla, Acuvicta (îiv ebyiueba zai 20)0705- 

îy robrote mal Ezebyij- 

Omuey Go dstiă ze vai alota adzois* 774, 

usp: modde zpoGutvovres ză. Emhuztză râs 

aadîs buâv Dwisias vai 4XXîS Gr5peoosws 

AsTbpaety. " 

Ard pai ads Căy Ehstiapey Gtă mob za- 

pivros Îjuezâpob Ypăuazos Vă GVŢ/Xpiisv 

adi, vă robş Yăpovs 26 povbuzo Ez3w- 

-zîusvot adzoie mapă 0205 mâya ză pad 

ai pazabbuta: etno dă aioo! vai 2 pute 

zadnie vai edhoymutvais vă GiG0b, Vă 1T- 

păcovy &v ep uzi îp.ovota, vai vă 708 

atom 6 pios Ozbs vă to săpa ză 

uecă zb/ms dauzpăs vai dra0is X3aGTâG3ws, 

zi 683 ?RuBotceeă 7 vă dos vă apă 

i. vă domaabi) ai 2005 Yănovs ză Exthoi- 

mo zobs veovbupoos eră zây hot Țih- 

zăzoy adzâs ză, DXzpirăs Sd/iusot Sd- 

doyobpsy, "Ext 68 mapxrahobpey zii) “Vuzespay 

"Ryotzmza âvă ză abzdaz mszepov povasrij- 

pov 205 Xâyyov, vă mă E/q sis ij sp   

Prea-slăvite şi prea-nobile dumneata Iat- 

mane; Chiriţă Dumitraşcu, fiu în Duhul 

Sfânt iubit şi prea-dorit al Smereniei 

Noastre, rugându-ne părinteşte din inimă 

pentru Slăvirea Ta, Te- binecuvântăm, 

rugându-ne de atotputernicul Sfântul 

Dumnezeu să Te ţie fără boli, bucuros, 

sănătos, întru mulți ani şi mai presus -de 

tot atacul vrăjmăşese, cu toate cele bune 

dorite , 

După părinteştile noastre rugăciuni și 

binecuvântări, arătăm, Slăvirii Tale. că, 

aflând de înaintarea din mila lui Dumne- 

nezeu a noii Domnii în Bogdania a prea- 

înălţatului Domn Io Scarlat Grigore Ghica 

Voevod (căruia Domnul să-i deie mulţi 

ani) şi învrednicirea, cu Hătmănia a Slă- 

virii 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. bine- 

cuvântăm, ne-am foarte bucurat. Iar, la 19 

ale trecutei luni Maiu. scriind prea-înălţa- 

tului Domn şi Slăvirii Tale, împreună cu 

prea-iubitul Tău fiu dumnealui Cămărașul 

şi soţia lui, prea-strălueita, jupănească 

Domnița (pentru care ne rugăm şi bine- 

cuvântăm), 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 

sănătăţi şi întăriri, nu mi-au venit.. 

Pentru care şi din nou n'am lipsit prin cea 

de faţă a noastră scrisoare să 'Te hereti- 

sim 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 stră- 

lucită 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 binecuvân- 

tim. Încă rugăm pe Slăvirea Voastră 

pentru mănăstirea noastră de acolo, a
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«- “O "Ahztavâpsias Marbzio.   

Ilangului, să o ai în îngrijirea şi supra- 
vegherea Ta, -de asemenea pentru mila 
domnească cu fiecare an a celor două sute 
de lei, să aibi rugăciunea lui Hristos şi 
rugăciunea mea, să îndemni pe prea-inăl- 
ţatul Domn a o trimete la acest al 

nostru sărac Seaun, pentru care şi scriem 
Înălțimii “Tale, pentru ca în fericitele zile 
ale Slăvirii Tale să putem avea şi noi a 
ne întrema puţin din multele datorii ce 
ni-au venit de la clădirile sfintelor noas- 

tre biserici, şi vom ruga întru toate pe 
Sfântul Dumnezeu pentru prea-fericita, să- 
niitate şi întru toate norocita întărire a, 

prea-înălțatului Domn. Şi să avein şi seri- 
soarea cu vestea bunei Tale sănătăţi şi 
nouă, dorite; ai cării ani fie de la Dum- 

nezeu foarte mulţi şi cu totul fericiţi. 

1157. 
Al Slăvirii Voastre călduros rugător 

către Dumnezeu. 

7 Al Alezandrici Matei. 

„CXĂ. 

| Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Postelnic Alexandru, despre 

aceiaşi nuntă a fiului şi despre ocrotirea Hangului şi mila anuală. 
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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 atot- 
puternicul 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 prea- 
înălţatului şi a prea-evlaviosului Domn Io 
Scarlat Grigore Ghica Voevod şi de vredni- 
cia 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 

TȚi-am seris, şi ne-am rugat ca începutu- 
rile să-Ți fie fericite şi în ceasuri bune 

şi binecuvântate cu o revărsare de stră- 
lucită soartă şi să Te învredniceşti şi de 

cinstitele cununii, cum pofteşti şi doreşti, 
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1757, 

Novem- 

vre.



1757, 
Norem- 

bre. 
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-- “O "Ahseavâpstac Marbaios.   

Ci, până acum așteptând [serisorile-] TȚi 

fieşti, şi nevenind, n'am lăsat ca şi a treia 

oară să ne rugăm pentru Tine din suflet 
şi să Te binecuvântăm ea pe fiul nostru 

sufletesc, rugându-Te să supraveghezi ca 
- epitrop al nostru sfânta noastră mănăstire 

de acolo IHangul și pe egumenul ei Iero- 
tei, la, orice nevoie şi afacere de ajutor al 
lui, şi, pe lângă acestea să aibi rugăciunea 

lui Hristos şi rugăciunea mea, ca să Te 
îngrijeşti să iei mila domnească pe fie- 
care an a celor două sute de lei, să ni-i 
trimeţi prin mâna prea-slăvitului boier 
părintele “Tău, pentru care scriem şi prea- 
înălţatului Domn, pentru ca în fericitele 

zile ale Slăvirii Tale să putem a ne în- 
trema puţin şi noi de multele şi prea- 

grelele datorii şi sarcini ce au venit din 
clădirea sfintelor noastre biserici, și vom 

ruga - întru toate pe Sfântul Dumnezeu 
pentru întru toate fericita, sănătate și cu 

totul norocita întărire a prea-înălțatului 
Domn şi pentru sănătatea şi mulţămirea și 

buna stare cu totul fericită. Jar harul lui 

Dumnezeu şi nesfârşita milă şi rugăciune 

şi binecuvântarea Smereniei Noastre fie cu 

Slăvirea Ta. - i 
1757, Noiemvre. 
Al Slăxirii Tale călduros rugător la 

Dumnezeu 

+ Al Alexandriei Matei. 

CXAI. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Iacovachi Rizo, capuchehaiua Mol- 

dovei, despre numirea ca Domn moldovean a lui Scarlat Ghica. 
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Prea-slăvite şi prea-nobile boier Mare 

Spătar şi capuchehaie al strălucitei Dom- 

“mii a Moldorlahiei, Chiriţă Iacovachi, 

fiu în Duhul Sfânt şi prea-dorit al Sme- 
reniei Noastre. Pentru Slăvirea Voastră 
rugându-ne părinteşte, Te binecuvântăn, 

rugându-ne de atot puternicul şi Sfântul 

Dumnezeu să Te ţie în deplină sănătate şi 

necontenită fericire întru mulţi ani şi cu 

căpătarea a oricării alteia din cele bune pe 
care le doreşti. Vestindu-ni-se înălţarea la 

Bogdania a celei cu mila lui Dumnezeu 

noi Domnii a prea-înălțatului şi prea- 

evlaviosului Domn Io Scarlat Ghica Voevod 

(pe care Domnul să-l ţie întru mulţi ani), 
i-am mai seris, la 19 ale trecutei [luni]
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Tis “Puszipas Eipevsias Biămvnos zpâs 
. de 

0259 eb/tzns , 

«- “O PADstnvâpsias MasOaios.   

Maiu, bucurându-ne cu Tine și urându-Vă 
toate cele potrivite și bune, tot odată şi 

pentru fericita logodnă a prea-iubiţilor 
Tii fii, pentru care nu puţin ne-am bu- 

curat: fie-ţi începuturile fericite şi în cea- 

suri bune şi binecuvântate, şi să Te în- 

vredniceșşti şi de cinstitele lor cununii, cum 
pofteşti şi doreşti, şi ale celorlalţi. Până 
acum, așteptând fiasca-Ţi scrisoare şi ne- 
primind-o, mam lipsit şi iarăşi prin cea 

de faţă să ne rugăm din suflet şi să Te 

binecuvântăm, şi cu aceasta şi să Te în- 

demnăm să ni scrii necontenit pentru vă- 

direa bunei şi doritei Tale sănătăţi, ru- 

gându-Te şi ca pe un sufletesc al nostru 
fiu să serii şi prea-înălțatului Domn să 
aibă sfânta, noastră mănăstire de acolo a 

Hangului ocrotirea, şi supraveghiarea Lui 

domnească, precum şi egumenul nostru. 

Pe lângă acestea să aibi rugăciunea lui 

Hristos şi rugăciunea noastră să rogi pe 

Înălţimea Sa şi pentru mila domnească 

din fiecare an a celor două sute de lei, 

să o trimeată săracului nostru Scaun prin 

dumnealui Postelnicul Chiriţi Constantin, 

pentru care scriem şi Înălţimii Lui, pentru 

ca în fericitele zile ale strălucitei lui 

Domnii să putem şi noi a ne întrema pu- 

ţin de multele şi prea-grelele datorii şi 

sareini ce s'au făcut la clădirile sfintelor 

noastre biserici, şi vom ruga totdeauna pe 

Sfântul Dumnezeu pentru prea-fericita, sănă- 

tate şi cu 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 binecuvânta- 

rea, 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 pa- 

tronagiul Postelnicului Alexandru şi despre lucrări la mănăstire. 
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Prea-curioase protosinghele şi egumen al 

sfintei noastre mănăstiri Ilangul, chir 

Terotei, fiu în Domnul iubit şi prea- 

dorit al Smereniei Noastre, har Ție, milă 

şi pace de la Dumnezeu, și de la noi 

rugăciune, binecurântare şi iertare 
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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 Era- 

vpwos vai mi madlv Gov Grotzmatw “ai 0t40- 

vouizv &pe zi ed pas! Topa măi God 

mavepivouey Ge Eppătausy mpbe tb “Ymd6- 

zaroy ai. apbs mhy Xp Xăruavyovy topirii) 
Amuenrpăono, ob vai zpbe my ăpyovza Tloo- 

mshyzov mopietiq PADstavâpov (my 6zoioy vai 

imozarnariioausy ui. Exirpozoy 705 îspod p.0- 

vasznptov) vă Iatorszzovrat az" îuolus vai 

vă md aa Eros adbayrimby Eeos, vă zd dq 

5 fndzie ăpywv Iloorăhyzos vă ps 7b orei: 

Aozby vă ppovaione mai. î 6otirns Goo zzpi 

zo5zov, za sie văde co ppsiay pai dyaŢ- 

ainv batbzow vă zyate zpbs Thy Bye- 

vetay mov vă zi vaca, zi be Ezizpo- 

z6s pac Bis zi dtopdocz. Kai dă ri z0bu- 

watay 505 03 Ezapăyyetev 6 Îutrepoc dp- 

-npavăpiană, vă ri pepsperioge db ră sioo- 

Spam rod poormptov,- zi mă Eoda vă ră 

mspăoms sie mb zarăoriyoy, vă Em Ti ed- 

pi mod Xptozoă vai ri dy pac, vă Bat- 

ueMjom sis adră 5mod 005 vpăropev vai ele 

2405 20 zof5pvna 7 Gtotzqaty z0d u0- 

vasrnptov, os “pszepovy atorhy r&zyov, al Etete 

wuptozhmoinvs zăs dvezoâioste apă 0 ă- 

too 005, 05 1) “/ăpts vai tă 

za Î eh ai edhoyia ris îi Merptâri- 

mos st pieră 005. o 

tut” Nosu.fiptov. 
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“- “O ?A)esavâpstae Marbatoc. 

ăzsipov Ehsos.   

Diunăzi, la 20 ale lui Septemvre tre- 
cut, Ti-am scris răspunsurile la seriso- 
rile 'Tale, arătând că am primit şi cele 

trimese ie prin mâna alui nostru ar- 
himandrit chir Iosif, care ni-a arătaţ şi 

buna-Ţi cârmuire şi economie: primeşte 
rugăciunea noastră. Acuma iarăşi Îţi a- 
rătăm că am scris. către Prea-Înălţatul 

şi către dumnealui Hatmanul Chiriţă Di- 

mitraşeu, precum şi către dumnealui Pos- 

telnieul Chiriţă Alexandru (pe care l-am 
pus şi epitrop al sfintei mănăstiri), să 
o supravegheze; de asemenea şi pentru 

mila domnească din fiecare an, ca -s'o 
iea zisul boier: Postelnie, să ni-o tri- 

meată. Apoi să te gândeşti 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 mereme- 
tisești din veniturile mănăstirii şi chel- 
tuielile să le treci la catastih, să ai 
rugăciunea, lui Hristos şi rugăciunea, noas- 
tră, să te îndeletniceşti la acestea ce i 

le scriem şi la orice altă chiverniseală 

şi gospodărire a mănăstirii, ca al nos- 
tru credincios fiu, şi vei avea. mii de 

răsplătiri de la Sfântul Dumnezeu, al că- 

rui har şi nesfârşită milă şi rugăciune 

şi binecuvântarea Smereniei Noastre fie 

cu tine. . : 

1757, Noiemvre. 
Al Cucerniciei Tale rugător la Dumneze. 

„2 Al Alexandriei Ilatei. 

„CĂAIII. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către domniţa Smaranda, despre boala fiului 

ei, beizadeă Alexandru, şi pentru „nora cocoanei Smărăndiţei“, pentru Căminăreasa 

Ruxanda. 
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Prea-strălucită şi prea-erlavioasă Doamnă 

doarmană Smaranda, fiică în Duhul Sfânt a 

Smereniei Noastre, rugându-ne părinteşte 

pentru Strălucirea Voastră prea-evla- 

vioasă 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 de- 

plină sănătate şi neîntreruptă bună stare, 

cu dobândirea bunurilor de care doreşti. 

Prea-strălucita scrisoare a Strălucirii
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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, dumnea- 

lui Alexandru (pentru care ne rugăm din 

suflet şi-l binecuvântăm), Sfântul Dumne- 

zeu de care ne rugăm să-i dea sănătate ne- 

schimbată şi să-l libereze din boala ce-l 

încunjură, iar Strălucirii Tale să-Ţi dea, 

răbdare şi mângâiere la această întâmplare 

ce 'Ţi s'a căşunat, Nu ne îndoim că o vei 

suferi cu mulțămită, slăvind pe Sfântul 

Dumnezeu, de la care şi vei căpăta Tăs- 

plata. răbdării, după cuvântul stăpânului 

IIristos, care spune: cel ce rabdă, la că- 

păt 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 nostru. | 

Pentru prea-nobila jupăneasă nora co- 

coanei Smirtndiței, cu prea-iubiţii ei fii, 

rugându-ne părinteşte, îi binecuvântăm: 

Sfântul Dumnezeu să dea răbdare şi mân- 

gâiere Nobleţei Sale; şi să nădăjduiască 

ca cu o credință statornică în puterea-l 

dumnezeiească, şi nu o va lăsa la capăt 

întristată.  Binecuvântăm părinteşte, ru- 

sându-ne din inimă, pe prea-nobila ju- 

păncasă, Căminăreasa Ruxanda. Ci să ni 

serii neîncetat spre vădirea bunei Tale să- 

nătăţi şi nouă dorite; ai cării ani să fie 

de la Dumnezeu mulţi şi prea-fericiţi, cu 

cea de la noi rugăciune şi binecuvântare. 

1757, Noiemvre. 

Al Nobleţei Voastre prea-evlavioase ru- 

gător călduros la Domnul. 

” 2 41 Alexandriei Matei. 

  

Matei, Patriarhul Alexandriei, către capuchehaiaua munteană Manolachi, 

despre scoaterea episcopului de Buzău, 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 (1753—7). 

52220. Iorga, „Hurmuzaki, XX. 

Prea-cinstite şi prea-nobile Căminar şi 

capuchehaie al Ungrovlahiei, Chiriţă 

Manolachi, fiule în Domnul iubit şi prea- 

dorit al Smereniei Noastre, har și milă 

- 94
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E5ysons zpbs 0zdy 
-- “O "Adetavâpzias MazOaioc.   

fie Nobleţei Tale şi pace de la Domnul 
Dumnezeu A toate ţiitorul şi de la noi 

rugăciune, binecuvântare şi iertare. 

Am primit scrisdarea Ta cu prea- 
înălțatil Domn şi ne-am bucurat de 
sănătatea Ta, pe care să 'Ţi-o hărăzească 

Sfântul Dumnezeu întru prea-mulţi și fe- 
riciţi ani, cu bună şi netulburată rămâ- 
nere 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, 
precum şi din copiile ce mi le-a trimes 
prea-înălţatul Domn mai lămurit am în- 

ţeles că fără dreptate spune că i s'a făcut 
nedreptate de Înălţimea Sa. Am scris deci 

şi Înălţimii Sale că acum ne aflăm la Da- 
mieta 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 Ile- 
chimoglu, că l-a nedreptăţit, luându-i cu 
sila eparhia, şi cu aceasta şi patruzeci de 
pungi de bani, precum și către noi ase- 
menea a povestit. De şi n'am crezut în 
vorbele lui, dar, vrând 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 îm- 

părătească 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.



    

CXAV. 

Un prelat din Alexandria către un Domn moldovean, despre sărăcirea Scau- 

nului patriarhal 'şi nevoia de-a se trimite darul anual, de a se scuti mănăstirile şi 

de a se ocroti mănăstirea Hangul. 
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CXAVI. 

  

  szzăvsoato ms 5 Tppobuevos 705 4074G7Tpi65. . 

Din nou rugându-ne părinteşte din inimă 

pentru Înălţimea [Ta] prea-evlavioasă în 

Duhul Sfânt, 'Te binecuvântăm şi Te sa- 

lutăm “cât mai plăcut. 

Ne rugăm de Înălţimea “Pa pentru orân- 

duita domnească milă din fiecare an a 

Scaunului [nostru], cele două sute de lei, 

să o trimeţi către prea-strălucita-Ți maică, 

ca, să-i primim de la Strălucirea Ta, pe 

cari cei înainte de Tine Domni ni-au tri- 

mes-o totdeauna, ca dovadă de evlavie şi 

pentru nevoia Scaunului, de oare ce şi are 

nevoie de ajutor pentru împuţinarea tur- 

mei, 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 

nu îa nimic. Şi: să aibă rugăciunea lui 

Hristos şi rugăciunea noastră pentru acela 

odată vestit, iar acum nenorocit Scaun al 

Alexandriei: să-l faci scutit [Ilangul), pentru 

sănătatea, fericirea şi întărirea întru mulţi 

ani în strălucitul Scaun şi pentru amin- 

tirea 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. 
  

Un cleric de supt Patriarhatul Alexandriei către un Domn român, despre 

veniturile lui, şi de la Hangu. 

Ka ads, ziy “Yyzcipay 0zoosfsazăz “Y- 
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2 - 

.... =55 wa pa6yszs pps 

Şi, iarăşi, rugându-ne părinteşte din inimă 

pentru Înălţimea Voastră prea-evlavioasă, 

o binecuvântăm în Sfântul Duh. 

“Primind prea-strălucitele-Ţi scrisori şi 

aflând sigur despre prea-strălucita-Ţi să- 

18 

C, 1757. 

C.1 57.
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C. 1758. 
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S
   

nătate, foarte ne-am bucurat și am lăudat 

pe Dumnezeu, care Te păzeşte. Foarte 
mulțămim Înălţimii “Tale şi pentru săvâr- 

şirea, şi întărirea hrisoavelor mănăstirii 

Hangul, pentru făpăduiala, dării domneşti 

orânduite şi pentru ocrotirea şi îngrijirea 
ce o ai faţă de săraca noastră mănăs- 

tire şi pentru aplecarea şi evlavia ce o 
păstrezi către noi. Sfântul Dumnezeu pen- 
tru părinteştele-Ţi rugăciuni să Te întă- 

rească în nezguduită statornicire pe stră- 
lucitul “Tău Seaun netulburat şi nezguduit 
în curs de mulţi ani cu înaltă sănătate, 
fericire nerăsturnată şi lungă dăinuire se- 
nină, cu căpătarea celor ce doreşte ev- 

lavioasa şi iubitoarea de Hristos lume 
supusă 'Ţie din binecuvântata, de Dum- 
nezeu păzita-Ţi 'Ţară. Pe toţi, rugându- 
ne părinteşte în Sfântul Dub, îi binecu- 

vântăm. 

CXĂVII. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, 

Scaun a'lui Scarlat Ghica, dregătoriile 

"Ezdauzporăzn vi ebosâsorări, Gouviria, uv- 

pia Sovizăva, Ooyărnp & “Ayip Ilvzbuart 
ăvaensi rs înv Mezpr6enros,.Tiv “Yus- 
râpav sbosfeorărnv "Ezănu apr ra zaTpris 

ebyrusvot wi edhoyobvres, Tds vai zept- 
apăs zposxţopsbousy mai 265 &yiov Qzc5 
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î eby- 
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Meră răș marpizăs Tu ed/ăs mai cdao- 
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= zăv sis Mzoyaviay Os săsa, vius AB- 

cas mpoffaouby 705 Biimorărov 47 s5- 
zozâtov Adftyzov "lozwvov Sazphărov» Tpr- 

jopiov Lziza Rosâsdu (îv 6 Riproş modvsr?) 

vi Ti dios ris Nazuxvias rob Evâosoră- 
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către domniţa Sultana, despre suirea pe 
şi nunțile din familia ei.: 

Prea-strălucită şi prea-evlavioasă domniţă, 
doamnă, Sultana, fiică în Duhul Sfânt iu- 

bită a Smereniei Noastre, rugându-ne pă- 
rinteşte pentru Strălucirea Voastră prea- 
evlavioasă şi binecuvântând-o, bucuros şi 
cu mulţimire ne îndreptim către Tine şi 
ne rugăm de Sfântul Dumnezeu să Te pă- 
zească şi îngrijească în cea mai deplină să- 
nătate 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 Mol- 
dova 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 Că- 
măraş celebi-Costachi, nu puţin ne-am bucu- 

rat; pentru cari ne rugăm din inimă şi-i bi- 
necuvântăm. 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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prielnice şi fericite. lar până atunci, aş- 

teptând [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 Strălu- 

cirea, Ta să 'Te învrednicească să te bucuri 

şi de căsătoriile celorlalţi; rugându-ne pă- 

rinteşte pentru miri, cu ceilalţi ai Tăi 

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. 
Matei, Patriarhul Alexandriei, către Doamna Raliţa a lui Toan- Vodă Calli- 

machi, despre suirea în Scaun a soțului ei. : 

"Edauaposăen za edozâsorăzn Gâpiya, 4opia 

“PaMata, Ooyărnp E “Asyto Ilyebuaz: &ga= 

ame vhs înv Merptirnzos, Tij “Ypertpay 

sdoefsosăerjy, "Ezhauzpieniz RaTprrâbs 2 

“Ant Tlvebuazt eb/ipevot 47i d).070dy755, 

ifăws mal zepi/apbs zpoGaŢopsbousv 47. 

îscusa î Gadzwv 205 "Ezobpzvio» das 

îvarzohăsz 47 RsprG7âz adry & bei 

îvmvevei, ăâhsizzp eddvpia vai operă 

cat ueză panpotbrnzos, zi dVT5pay 07- 

ds CXPapud GW/ITI pATOS. 

[leo “papă, sdiowizv vai palat piăs 

împaSivmazv Î| 217257p09503 0" popOzOtă 

ăsppedia med zpolifacuod mud Ex! 207 Zzhau 

2009 4 Tițeuonrby îs MoMâos)ayizs 0p5- 

vo mod Dimăuzăzo» 47 0z0czG4sz0> Abbiyzov 

zepeazby ppăzey val. NSYSty. Ti Op Est 

2 4 ebmrueNiodmuz ză '/agozotă ezfE2, 

„apă ămsipov Ezhicdnuzy, ai dă zapâias 

=bu sbioriaza 0biws Gutov Bzby pac s- 

spe senri092 Pie Fed oauz "00z; “srp 
a0STn5095 41S SO AGILZ). 3, GD , 
Alu “ y v - 

porzzs abs, Ezzopinzla Dogs 42 Rapa- 

pahous Eres vă fagi SĂ “Yomiarat 

Too bpisiay ăâtâzzz0y zi, 8570055717 zio- 
ps 

nr? x -j 9 pr aafi 2 ar â 

mar, GTnituy azozistuws să 02053523 40305 

„TYwos zi my TpăepOPuzas07 is Mo)c5hz-         

Prea-strălueită şi prea-evlavioasă Doamnă, 

doamnă Raliţo, fiică în Duhul Sfânt 

iubită a Smereniei Noastre, rugându-ne 

părinteşte pentru Strălucirea “Ta prea- 

evlavioasă şi binecuvântând-o, ne în- 

dreptăm plăcut şi cu bucurie către Tine 

şi ne rugiim din adâncuri de Cel din Ce- 

puri 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 neconte- 

pit să dea Înălţimii Tale sănătate neschim- 

- bată şi bucurie veşnică, întărind nezguduit 

pe evlavioasa Ta Înălţime pe prea-domnes- 
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Alexandria, 

1758, 

31 Octom- 

vro.
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Alexandria, 

1759, 

6 Matu. 

ins Opivoy aha Erarnorăcs val zt0- 
dopovip Grauovi, pă &rdnzoy ai ăâtăczt- 

zov reptosty uâ/p Tips Gadorăzao ai Î- 
zapod. Kai cadra păy zorpiaâs zpbs adrij, 

ic vai ză Ezhauzpo Ern stnoay 0260=y meioza 
za mavevSaluoya, Gb Ti zap' îuy Edy 
vai cobora. 
an, 'Orzofplov ha, "AdeGdvâpstay, 

Tis “Ypertpac Edyeysiac E0=puos 

0zby edyErns 

-- “O "Ahegavâpstas MacOzios 

. 
zpbs   

cul Scaun al Moldovlabhiei în senină stare şi 

îndelungată rămânere, cu nezguduită și ne- 

tulburată întărire până la bătrâneță prea- 
adâncă și senină. Şi acestea pătinteşte către 

Fine, ai cării străluciți ani fie.de la Dum- 

nezeu cât mai mulţi şi cu totul fericiţi, cu 

cea, de la noi rugăciune şi binecurântare. 

1758, Octomvre 31, Alexandria. 
Al .Nobleţei Voastre călduros la Dum- 

nezeu rugător 

7 Al Alexandriei Matei; 

CXXIĂ. 

Matei, fost Patriarh al Alexandriei, către Ierotei, egumenul de Hangu, des- 

pre pagubele aduse de înaintaşul lui, Atanasie. 

“Ooubrare fuszipe apurocbyazh)e za 1jrod- 
pes rod Niyyov, mbp “Isp5dss, măzvoy 8 

Kvpip 77. 

„Ada 7 GĂĂOTS Vă 2rpărpauav zi “Oad- . 
ami Sov zepi îs Gohâzmros, âzărns [ai] 
ep 6m05, Sâ mpbs păs eis si 
Bovzovpsortoy, wa îv -7pivoy marpiappsb- 

gas, 5 apoi jrobuzvos 705 Xărov 'A0z- 

vătos, obroc, îs 6hos pai azazaty, Ez!dv- 

pvras iv Bopăv ai bmpuizy mo t5p0d p.o- 
vaotnplov, 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 Wswâozpo- 
paobtâuevos pai urato)oyăy, 055 Ghos 7 

Qsdy pofobuzvos, 47 sie, Eyovyrăs roy dă 

oizstov 4ai vonitovrăs zoy GnOyoy, pai dp 
eDopta zi dzazativa, Tod tâbozuzy ari 
zi ădstav &v fusripas marpiapyirhs ăzo- 
îsitews, vă zovMom abrais mais z0ytăvy3s 

za my Xrpiuzovhoy, os ăypioza 73 ăvo- 

73) 774 vă dau To dtas otnovoulas, ad- 

măs GE, s &Os6posos mai wDovzpăs za 7do- 
psbs, Exaps Ghov mb 2yăvatoy, val, wovră 0205 

îmzobhmse ză fmdăvza, apotevioxe cooxbrn 
Crypuiz? „ai m0opăvy ets ză îspby uovzoziipt0v, 
î3y EvOracav obzz wbhods, pijze mpifara ă- 

vâpacz, ha mpooszt mai să loa auzea 

mod îspod wovacrnpiov, să rox ăysh6ânâa 

6z05 sis vai mioara navă, za 
îz05h92y Ga, 4ai, stă 
viau6y, ăpmss al sis /psos md îspăy Wova- 

ozijptoy, bzip să Etlazlioa poata, md 6zoîcy 

d x 

ară ă 

7 %0GGdT0Y tpa- 

“cele poieni și Strâmbul, 

  

Prea-cuvioase al nostru protosinghel şi 
egumen al Hangului, chir .Ierotei, copil 

în Hristos ş. e. |. 

De şi şi altă dată am seris Cuvioşiei Tale 

despre şiretenia, înşelarea [şi] falşitatea 
pe care [a arătat-o] venind către noi, la 
Bucureşti, pe vremea, când eram Patriarh, 

fostul egumen de Hangu, Atanasie a- 
cesta, ca un 'om şiret şi înselător, do- 
rind 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 mă- 

năstiri, minţind şi flecărind acestea, fără 

vre-o frică de Dumnezeu, iar noi, s0- 
cotindu-l ca un casnie şi judecându-l 
om drept, şi nu stricător şi înşelător, 
i-am dat voia aceasta cu a noastră 
patriarhicească mărturie, să vândă a- 

ca fiind fără 

valoare şi fără folos, şi să facă acele 
economisiri, iar el, ca un om fără frica 
lui Dumnezeu şi stricăcios şi păgubi- 
tor, a făcut cu totul împotrivă şi, în- 
dată ce a vândut .cele spuse, aducând 
atâta pagubă sfintei mănăstiri, n'a fă- 
cut nici mori, nici oi n'a cumpărat, 
ci încă şi înseși posesiunile sfintei mă- 
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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văr 43 ăpyavzos Ilayapyizov, vio z0ă ira- 
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îm 205 Gramiov, 6 85 vă auz] za vă 4a- 
razsto07) 2 muie mazprraic pas vovlzoiate vă 
zd dos 6zico, cls uymu6Gby6y 700 zarpis 
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zpăua zoto5roy ră Oz ptepowavov. Kai 
radra uâv sic 7560d70y, ai ds Epoousy Ţpăuua 
Gov. Gmhoztzdy £y măst, va pai mod Oz0d 1) 
-âpis aa mb ămstpov Ehsos, cby ri map” î- 
69 sd/fj ai edhovia, sin psză 005. 

qyB', Matov e, "AdsSăvârztay. 
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= “O ?Ahesavâpziae Marbaios.   

care mănăstire a luat-o înzestrată şi fe- 
ricită cu 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 nu- 
mai 200 de lei. Și, la urmă, nesufe- 
rind 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 încre- 
dinţeze 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 

$ Al Alexandriei Matei, 

  

CXXĂ. 

Matei, fost Patriarh al Alexandriei, către Spătarul Iordachi, despre moşiile Han- 
gului şi ajutorul domnesc al Scaunului 

"RBotozazz pai sdysviazasz dp: Mia La 
Oipn mopistm Ceopyăzn, vilă & “Ayio 
Isus ăpazază vai mspiainza ris Te 
pă Mscpioenzos, ij? “Vueztpay 'Evâotd- 
za zazpivâs E7, Wopis ed/cus0z, pai sd- 
)oyoduey Ev “Ai Ileana, pai 365 
îprevăs 305 alo» Bz05 Gus Grazhăssm 
adziiy ăzpos Dpiaivovoay pri £d3714005- 
Gay uz? sdimtas ai mGhb/poied Gra- 

407 S. | 

“Oons -papas vai edouias Eyszhijeinuzw, 
vâvzss Zi uhorăgaloy 43 Edi ST 

  

i De sigur a5505, 

său, 

  

Prea-glorioase şi de prea bun neam jupâne 

Mare Spătar Chiriţă lordachi, fiu în 
Duhul Sfânt iubit și prea-dorit al Smere- 
niei Noastre, la Slăvirea Voastră părin- 
teşte din suflet ne rusăm, și Te bine- 
cuvântăm în Duhul Sfânt, şi ne rugăm 
cu mânile întinse de sfântul Dumne- 
zeu să Te ţie în înaltă sănătate şi fe- 
ricire cu viaţă bună şi îndelungată ră- 
mânere, - 

De câtă bucurie şi mulţămire ne-am 
umplut, aflând de starea Ta bună şi să- 
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Alexandria, 

1759, 
13 Maiu
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“Papbzazoy “4ptos. A+6, os vis fu 2v “Aia 

Îlyzwaze ăpannzbs ai mepia6Onzos, 12)0- 
Osâmzis zob Opvo5 was, poat z05 Orraiov 

„mai is AnOzias, Dshs Entuehmbij Vă A00- 
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md Îcpiuzoddoy ad shy 0 

1 Cantacuzino. 

  

nătoasă şi de râvna dumnezeiască ce'o0o 
ai către preasfântul nostru Seaun nu pu- 

tem spune, prin care ni-ai arătat bine 
şi nouă lăudata Ta. aplecare, cea către 
sfânta mănăstirea Hangului, şi cea către 
egumenul nostru. bună aplecare şi esce- 

lentă apărare. Pentru care-Ţi mulţămim 
foarte mult. de prea imarea-Ţi apărare 
şi de înalta-Ţi aplecare fiască; Sfântul 

Dumnezeu să-Ţi dea ani mulţi, cu bă- 
trâneţă prea-adâncă și fericire neîntre- 
ruptă, în căpătarea dumnezeieştilor Tale 

cereri. De altfel: nu vei lipsi. şi de: a- 
cum înainte să-i arăţi: această grijă 
şi foarte ascuţită supraveghere, ca să 

fie milostivită şi ajutată de Tine, şi la. 
nevoile ce ar 'veni asupră-i, cât şi la 

mila domnească pe an prin hrisov,. care 
ni se dă nouă de: Domnii cari să trăiască 

întru mulți ani pentru 0 oarecare mân- 
gâiere la năcazurile. noastre, pentru care 
Te rugăm părintește ca, atunci când va 

veni sorocul hotărît, să se iea prin Tine 
şi să se dea egumenului nostru chir Ata- 
nasie, care primind-o noi de la el, vom 
ruga pe sfântul Dumnezeu de prea-înalta- 
Ți sănătate în ambele privinţi. Încă 

Te rugăm pentru un loc pe care-l a- 
vea zisa mănăstire, anume Strâmbul, şi 
Ta vândut. fostul egumen Atanasie :De- 

leanului contra părerii şi voinţii noas- 
tre; 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 Strâm- 

bul e cu totul fără folos şi n'are niciun 
venit din ele sfânta mănăstire, şi de a- 
ceia, (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 că- 

pătat o voie ca aceasta cu vicleşug, dar, 
totuși, nici mori n'a căpătat, nici oi n'a 
cumpărat 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 a- 

jutor al mănăstirii. Iar Slăvirea-Ta prin 
astfel de conlucrare, ajutor și îndemn 
va avea nelipsită pomenire și nesfâr- 

şita răsplătire de la stăpânul cel iubi- 
tor de oameni. Și acestea părintește către 
Slăvirea Ta, ai cării ani să fie de la 

Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul feri- 
ciţi, cu de la noi rugăciune şi binecu- 
vântare. 

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. 

Ti “Ypertpu c=5nouiz Mavap6rnti, Tmtzsps 
s 

2. Xpror zărep osfzoputorazs, Tij) uit eb- 
Axâstas viiziy pocr5vnaw ăzovâu.0vy7ss, 
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Vă pătoousy 47 vă Oxjhozorianusy adri 
cod” ab7d, Bureg Geâato Get amară ij aphs 

îuăs mazpizijy agăzny rms 05he păs Ezsv- 
-m0f cis ză mpbs oborxaty mal wuiâpynaty 

Tis ppozanzorăzns axbans Ttăpas, vrwpi- 

(ovaz 63 zi ăapay sbhafnzaiy Bădzowv zai 
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 
zip &va0iy psi sis Epizhs îuiv Distag 
715 îs mă pă En sinazy 0s50sy astora 
ma aa3dzopi, ai 23 Ozozabsic abzis eri 
pe” fuây. 

avi, Mato» 47. 
Tis “Vpuzsioas Marzgiienzos vibs pară 

zedua vai Ghos 2atfiouos cis z0bs Gptoubs 
"loâvyrg Ruvszaysivos Bozi6îac.   

Fericirii Voastre venerate, al nostru întru 
Hristos părinte prea-venerate, dându-Ţi 
fiasea închinăciune, cu toată evlavia să- 
rutăm; 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 că- 

lătorit sănătoşi la Bucureşti şi am ocu- 
pat domneseul nostru Seaun, nam lip- 
sit prin această de faţă a noastră, după 
cea fiască a noastră evlavie şi iubire 

către Fericirea “Ta, să-Ţi scriem şi să- 
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- 
noscând înalta aplecare evlarioasă şi fiasca 
aplecare ce avem către Tine, Te rugăm să 
nu lipseşti cu pomenirea noastră în sfintele- 
“Fi rugăciuni către Dumnezeu, să ne bu- 
curi necontenit cu buna veste a celei do- 
rite nouă sănătăţi a “Tale, ai cării ani să 
fie de la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul 
fericiţi, iar rugăciunile de Dumnezeu ascul- 

tate a le Tale cu noi. 
1763, Maiu 23. 
Al Fericirii Voastre fiu sufletese şi cu 

“totul gata la porunci 
lo Constantin Vocrod. 
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1163, 

* Iulie, 

|1763, 

Decem- 

bre.] 

CSI. 
Matei, Patriarhul Alexandriei, către Constantin-Vodă Racoviţa, despre sul- 

rea pe tronul moldovenesc a acestuia. 

“Tumhozare, Osoosftorars ai peyaozpz- 

msorare Abbsyra vai “leu zăoms 0ăy- 
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dios uzi zepr/apâș TD0G4f005dwu4sy, Tod 
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ovi! 20” Dieta âpstazcâzov 40 PAN- 

wing axezozăazos îzi tby Ezhzuzpoy Îys- 
wowzdy ui abdayrtrby adie Opâvoy, zept- 
epovpăy  abrijy bxspripav mons tmmpstae 
„ai ăyrzstusyne apootolis vai mzeporăczws, 
sic Gboraow ai parapr ztoudy rod Da” adri) 

Euztozadsyros '/protawzorăzov Damadov vai 

deseori] zis sbhoymutvns abbzvrzijs Tta- 
pas. Tă 88 zavtzhapapa adris Em simoay 
0s60sy zăsiora zi zavevânmovtatata cb zi) 
map ju edi 47 sdhoyia. 

AVE, ?lovâtev | 

Tis “Yyectpac 0scosfsozătme “Yumorros 
mpăs O0zăy â:âzopos ed/Erqs 

“- “O "Aastavâpeias Marbzios.   

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi prea- 
măreţe Domn şi stăpân a toată Un 
grovlahia, doamne, doamne lo Constantin 

Mihail Racoviţă Voevod, fiu sufletese iu- 
bit şi prea-dorit al Smereniei Noastre, 
pentru Înălțimea Voastră de Dumnezen pă- 
zită 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 
și de călătoria la domnescul Tău Scaun. Am 
aflat şi cele pe rând însemnate. Ne rugăm 
prin cea de faţă a noastră de sfântul Dum- 
nezeu 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 
stare pe Scaunul domnese şi stăpânese stră- 
lucit al Tău, păzindu-Te mai presus 'de 
orice cursă şi atac și stare protivnice, 
pentru aşezarea și orânduiala supuşilor 
prea-creșştini încredințaţi supt Tine și pentru 
cârmuirea binecuvântatei eri domnești. 
Iar anii Tăi cei cu totul străluciți fie de 
la Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul prea- 
fericiţi cu cea de la noi rugă şi binecu- 
vântare. 

1163, Iulie 7. 
Al Înălţiraii Voastre prea-evlavioase 

către Dumnezeu cald rugător 

7 Al Alezandriei Matei. 

CĂXXXIIL. 

- Matei, Patriarhul Alexandriei, către Doamna Ruxanda şi Doamna Ecate- 
rina, cu felicitări de serbători. 

"Ezhapzpotărn vai ebosfzorăsn Aduva “Po 
apa, mopiz Atzarspiva, Boyăznp :, Azi 
Ilyzbuaze âraznzi zis Înv Mszpt6onzos. 

Tv “pezepa ebosâsozăzny 'Ezhauzpormza 
aspiră ebâusvo! mai edhoyodvzes, ftiws 

ai z=pryapâs mpoczyopebousy, Esdusvot z05 

Prea-strălucită și prea-evlavioasă Doamnă 
Ruxandră, doamnă Ecaterină, fiică în Duhul 
Sfânt iubită a Smereniei Noastre. Pentru a 
Voastră prea-evlavioasă Strălucire părin- 
teşte rugându-ne şi binecurântând-o, cu plă- 
cere şi bucurie ne îndreptăm (către dânsa),
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+ “O "Adetavăpsias MatOzios,   

rugându-ne de Sfântul Dumnezeu si Te în- . 
grijească şi păzească în cea mai înaltă să- 
nătate şi necontenită mulţămire, întru mulți 
ani şi în bună întărire pe mulţi ani şi netul- 

burată rămânere a prea-înălţatului Domn 
(pe care Domnul să-L înzilească pe străluei- 
tul şi domnescul său Scaun în ani mulţi la, 
număr). De oare ce s'au apropiat acum prea- 
veneratele şi de lume mântuitoarele serbători 
ale Naşterii trupeşti a Domnului şi mântui-. 
torului nostru Iumnezeul-O m Isus din puru- 
rea, 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 căldu- 
ros 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, ru- 
gându-ne părinteşte pentru dânşii, îi binecu- 
vântăm), aceste vesele serbători ale lui în a- 
cest 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. A- 
cestea 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. : 

Al Alexandriei Mutei. 

CĂĂXIV. 

serbători. 

EyBotorars ai - sbyav&orarza wy Jlostt)- 
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Matei, Patriarhul Alexandriei, câtre Postelnicul “Toma, despre apropiatele 

Prea-slăvite și de prea-bun neam, dum- 
neata Postelnice Chiriţă “Toma, fiu în 
Duhul Sfânt iubit şi prea-dorit al Sme- 
veniei Noastre, rugându-ne părinteşte 
pentru Slăvirea Ta şi binecusântându- 
Te, ne îndreptăm cu plăcere şi bucuros 

către “Tine, rugându-ne de Sfântul Dum- 
nezeu să “le ţie în fericire şi sănătate 
înaltă cu câte lucruri bune le doreşti. 

De oare ce cu mila lui Dumnezeu s'au 
apropiat prea-veneratele serbători ale răsă- 
ririi inefabile după carne a Părintelui nostru 
Dumnezeu-omului din copilă feciorească, 

[1763, 
Decem- 

bre.) 

9
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705 zapâyros 6, pară ziy Epzvvay îs d- 
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proc modvstoi), sim 33 ai mb stospy6ţusvoy 
v5oy Eros rf "Evbotâenri TIS sâzw/ăs vai 
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zam05v0605y Oouiijpovs zai yazmrod adtijs 
ezst0i, 65 zai Evvopiter î) Evăosâens 75 Thy 
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pustozo; RATpurhy app ățăzny, âs ui păs 
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zi zap' Îu.âv ed: mai ebhoyia. 

Tis “Yuerepac "Eto/6rnros âvănvpos zpâs 
Osdy sdyErns 

-P “O "Adetavâpsiae MarOaios.   

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 bucu- 
răm 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 Dum- 
nezeu. 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 netul- 
burata 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 

f Al Alezandriei atei. 

  

 CXXXV. . 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Căminarul Panaiodor, despre boala lui, 
mucarerul Domnului şi felicitări. 

Ebyeveozaza vai doyuzare ăppwy Kaum- 

vâpm  aopictn Ilavap6âups, vi? 2 “Ayo 

Ilsbpaz dpanqră vai asp piz60mre zis fu 
Msrpi6rmros, Thy Edyevetay T7S zarpirâs uzi 
dhobb/ws ed/6uevot rod dyiov 005 Gzus 
dapohăzea adry Ev ro Dyisia, Cwmyeusi 
sbmuspia, edroyiz ăueraztiizp usză paupoât6- 
TATOG, stă Tăc matpiră Tv ed/ăs 47i sd- . 
ovia xi rijy Epsbvay ris yadi adrâc 
Dpreiac, Tis eavepvousy Bat pai zp0)a66y- 
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ostas ab Is avu fions Tiuiy opoâpâs 

xaradboiis, dcts îjv opoâposipa 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, necon- 
tenită mulțămire, fericire netulburată întru 

mulţi ani, după ale noastre părintești rugă- 
ciuni 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 dumne- 
zeiasea 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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pac dc valiză Em etno 0s60sy ast 

ora val sbzv:/Eorara, od Ti map” În ed- 
Noi, 47. 

“+ “O "Ahsţavăpstac Maraios.   

năzi; ci, cu mila lui Dumnezeu înzdrăvenin- 
du-ne acum şi săvârşindu-se mucarerul prea- 
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- 
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 so- 
ţie jupânesa, cu prea-iubitul Tău fiu, părin- 
teşte 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 fe- 
riciţi, cu cea de la noi binecuvântare ş. e. |. 

7 Al Alexandriei atei. 

CXXXVIL 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Grigore Alexandru Ghica, Domnul 
Moldovei, despre trimeterea în Moldova a călugărului Hrisant. 

-- “Tomhâsara, sdoefsozars val peyahozps- 
mEozars AdBăyza vai euây zăons MoX5o- 
Gata, bors, z5pte "low Dono "Ads- 
tăvâpov Data Bos66âa, ri “Ypeztpay 0s0- 
ppobanzoy “Tomhbenra zapis ebpâuevot vai 
sdhoyodvz=6, fâtwş 4 REnt/4pOS TpOSXȚO- 
psbousv, Geâuevot Euzsyâs z05 dylov 0z05 Gzuws 
orâzm za Garnpotm adry ăvocoy, ră, pa= 

ua6fov 47 dvotipay mars Evavrlov, pusă 
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by ăzdauzpizazoy Tieuovzby 0pdyovy. MS 7 
vă Epizszat sis ză abzâ0. ic zpoozvnaty Tis 
“Yomhdenris ans 6 zd map? Exiripoy Tu 
cepos 6aubzazos “Îpobusvos zis osfacutas pal 
mazpiapypirîs uovis îs bzspavias Asozol- 

ns 'fuâv Ozozczpy, râs 2 ri viap Ksza)- 
mia vswtvns, Ev îspouovăpots 4bp Xpb- 
ox0os, C3y Betsy pai Gr z05 zap6yz05 
pac vă zfutousy ads mi 2% woy1s E0sp- 

ov sd vai sbhoyiay Xa vă Epuztiswusy 
zipi zis molswozăzns Tuty Opistas ans, Ez0- 
pw&wwos E5, să 6x05 vynpilousy i 47d0- 
văgaBoy adtts 77 pistă! mpaxipeaty 

za îv cote zpds fus oltzi,y sdhăfstay, 
vă Dp napazmicousy pă î7sto că 0izios   

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi prea- 
măreţe Domn şi stăpân a toată Moldovla- 
hia, doamne, doamne Io Grigore Alexandru 
Ghica Voevod, rugându-ne părinteşte de Înăl- 
ţimea Ta de Dumnezeu păzită și binecuvân- 

tându-Te, Te salutim plăcut şi cu toată 
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 
domnesc. Cum vine într'acolo spre închi- 
narea, Înălţimei Tale, aducând scrisoarea 
de faţă, al nostru prea-cuvios egumen al 

respectatei şi patriarhiceştii mănăstiri a 
preasfintei Stăpânei noastre născătoare 
de Dumnezeu, aflătoare în insula Cefalo- 
niei, cel întru ieromonahi chir Frisant, 

n'am lipsit şi prin aceasta a noastră să- 
i 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 

fiască pe care o păstrezi către noi, să Te 
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mb matpităy sp. rod pmj0ăvroc Tiyovutyov, 
Gzos, ră sparîpi pas, Thy 0s07j os ăvâpay 

sdhaâi mpbs mă sia mai ăpsrij venooumut- 

"909, Al vă Ositm mai ele abzby riy vwst- 
Ocusyny pai Eumvroy abrhe wxhorăvabiay 
za mb abâsurivby adie Ehsos, vai Băousy 
ră vvopiţe pai Gaip zobrov Ti Yăpw îj- 

sie Ori etueda Ozpwâcozor” eby/Erat 705 "- 

Wobs Tas zepiarăy etvat vă mă Ypăvousy, 
, &oăy 6z05 88y Guupiihhousv ze elva pyo- 

„srăy ci “Yndornri ens. “0bay zapanaoăuev 
vă pâs apozotij ovsyâs vu Tv Gihwow 

ris Dysize mms" js ză Em stmoây 0s60zy 
mheioră rs ai maysv31iu0y7. 

ass, Abdoborov 3... 

Tis “Ypsrâpae edos6sorărns “Ymhiznros 
văzvpos zpbs 0zdy ed/srns 

-- “O >Adetavâpetac Marbatos.   

rugăm cu acea părintească încredere pentru 

egumen, pentru ca, de hatârul nostru, să-l 
primeşti ca pe un om evlavios la cele dum- 
nezeieşti 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 recunos- 
cători, 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. 

f Al Alexandriei atei. 

  

CXXXVIL. 
Matei, Patriarhul Alexandriei, către Marele Retor constantinopolitan Span- 

doni, despre trimeterea arhimandritului Meletie în Moldova şi în Ţara-Românească, 
unde Scaunul său are Zlătari şi Şegarcea. 

Tiurars 4ai.hoytats Îu.szeps ăpyov Mega 
“Pijrop, X. dp Ezayovi, mâzvov 2y Kv- 
plop âvazmrăy azi msprzâqroy rs “În 
Msrptârqtos, ri Aopâenră Sov natpirâs 
sb/6usvo!, îjdăws za zspraps Aarao7- 
Câus0z. Kopios 6 0săc vă E3 GtamvMrt 
ps &apas byisiac, sbmusplac 40 pazzpo- 
Bdrijros, o 

Kai zpohafâvzos î7piausy apbs riy Ao- 
mormtă Xov, pă Ghoy roăro 43 V5q 539 Ehsi- 
Vausy ăzb Tod vă soi Ypâtoopey 47) vă porii 

owusy mă zspi âyadiis 47 Evsrijs îuây byistas 
Gov, apăs 05 mobrots vă ao: pxyspicwusy ri 6 
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Ms)srios, ună md vă 705 by Os cin sie Iloy-.. 
? v i Y 

daviay, zoy Țpăvousy vă mspion vai sis Ba 
“play, Bă vă 187 220 ră adz603 pOVaGTIpi6y pas 

ză Shatâpoy, să 6z9i0y, pază azi vă siusda 
sah mpozopnusvot Gr Că ris vadis zpoora- 
olaș od 7s zawspwzăzov yiov 05yupof)a:/ias 

ai is Aoytârazds ob sbplorszat sis 4xhijy 
zacăoracty vai Gov Ezi ză zpstrzoy zpotatyst, 

w> Ghoy modzo zăy ypăzonsv vă E)0 mai 

păhoza vă ăvzauo0ij usză rob cvyzâsheo0d 
&ptov Odyrpofhaptas vai psză zis Aop6- 
rnz6s ov" 60sy i6ob . Ep-/stat. Ilpbs zdy 6- 
zotoy vă Es Ti sdpi mas vă Esitns 4405 
Moyijs zeptzolmaty 42, ăvăznw, &s zpbs oi-   

Prea-cinstite şi, prea-învăţate al nostru 
boier Marele Retor, Hagi chir Span- 
doni, copil în Domnul iubit şi prea- 
dorit al Smereniei Noastre, rugându-ne 

părinteşte pentru Învățătura Ta, plăcut 
şi cu bucurie Te sărutăm. Domnul Dum- 
nezeu. 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 să- 
nătate a Ta şi pe lângă acestea ca să-i 
vădim că, prea-erlaviosul nostru arhi- 

mandrit chir Meletie venind cu Dumne- 
zeu 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 Sfân- 
tul 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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psira. odrây Gsv 0i50usy Mii TobTov si- 
îna:w za ci Aopârmri cob. “IL zpbs 6uâe 
Moe 4 dpăzm “buy vies pâs zapu- 

pă mă vă mopitouay ri obâszozs Az0TLY- 

jăousy mâv zpăs buăs armuri pas. Ad 
„ai S3v tadsizousv ămă mod vă căs Easby6= 
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oawsy usră 795 bimhozărov Abyzov, 4zf âs ) ) 

eiya 700/povos i “Toqhsrqs Tov, păs EzAn- 
powâpnos 25 she vă fom8fjog zară zăvra. 
Kai madra uăy sp robrov, ăs Eyuousy 6 pai 
Tpămu 020 Ampere ris &yabiis mai îpsrijs 
iv byetas Gov" mă 82 Ern ob 0260sy zo0hă 
aa e070-73, 007 Ti zap” Îp.âv bf 47 ebhoyia. 

1765, Searauâpiov e. 
Tis “Yysrspas Aoytârmtos eb/sens 

“+ “O "Adegavâpstae MarOzioc.   

mit să nu se zăbovească acolo, ci în 

opt ori zece zile cel mult să iasă ca să 
vie la 'Țarigrad, căci şi avem nevoie de 

Şi-i seriem pentru el şi Sfântului 
al Ungrovlahiei, către a cărui Preasfin- 
ţie facem şi teclif (chip) ca să se îngrijească 
şi de cheltuielile călătoriei lui, căci îmi 
scrie că are lipsă de ele; pentru 'care 
dăm în această privință știre şi Învă- 
țăturii Tale. Aplecarea şi iubirea noas- 
tră către Voi ne mişcă necontenit ca să 

Te  tulburăm, şi mai ales că ştim 
că 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 Segar- 

ii, 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 vă- 
dind buna și dorita-Ţi sănătate; iar a- 
pii Tăi fie de la Dumnezeu mulţi și 
fericiţi, cu cea de la noi rugă şi bine- 
curântare. 

1765, 5 Septemvre. 
Al Înălţimii Tale rugător. | 

7 Al Alexandriei Matei. 

  

CXXXVIII. 

Matei, Patriarhul Alexandriei, către Mitropolitul muntean Grigorie, despre 

trecerea în Ţara-Românească a arhimandritului Meletie. 
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Preasfinţite și de Dumnezeu ocrotitule Mi- 
tropolit al preasfintei Mitropolii a Un- 
grovlahici, prea-ecinstit şi exarh al Plaiu- 
rilor, 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 Sfân- 
tul Dumnezeu în cea mai înaltă sănătate, 

netulburată mulțămire şi căpătare a ce 
doreşte, 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 Me- 
letie, iată-l că vine la Bucureşti. Deci 
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1765, Sszreuâplov e. 

- “O "Ahetnvâpsiac Mardaios,   

Te rugăm frăţește pe Prea-sfinţia Ta, ca 
unul care cu totul lui tot ești al nos- 

tru și membru adevărat al Scaunului nos- 

tru, 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, înore- 
dere să se îngrijească! de cheltuielile că- 
lătoriei lui, cum ştii, de oare, ce după 

cum îmi serie, e lipsit de dânsele, şi-Ti 
vom fi recunoscători. Necontenit Te nă- 
căjim, 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 fră- 

țeşti. Acestea deci acuma, ci să avem şi 

scrisoarea Ta vădind buna şi nouă do- 
rita sănătate a Ta, ca să ne bucurăm. de 

dânsa. ar anii 'Tăi fie de la Dumnezeu 
foarte mulţi și mântuitori,-cu a noastră 
rugăciune. 

11765, Septemvre. 5. 

F Al Alexandriei Matei. 

  

CXXII. 
Recomandare a unui nou egumen către „Petru (sic) Ipsilanti Voevod“ 

(retorică). 
, 
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CĂL. 

Un boier grec, „frate“ al Domnului, către Alexandru- Vodă Ipsilanti, des- 

pre întărirea lui în Domnie. 
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Cu supunere mă închin Înălţimii Voastre 

de Dumnezeu păzite, sărutând strălucita-Ți 

dreaptă. Rugându-mă de sfântul Dumnezeu 

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 cer- 

cetez, cea, prea-dorită strălucită bună să- 

nătate a Ta. Tot odată, de oare ce am 

primit îmbucurătoarea veste că Înalta 

Împărăţie a dăruit Înălţimii Tale de 

Dumnezeu piizite Domnia strălucită, a Un- 

grovlahiei, 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 bucuria de 

pretutindeni a neamului nostru. Dar, de 

oare ce, prea-Înălţate al nostru Domn, 

dumnezeiasca Pronie m'a învredaicit şi 

după fire şi după alegere să atârn toate 

speranţele mele de înalta iubire de oa- 

meni şi bunătatea Ta, rog din caldă 

inimă, pentru cea faţă de mine veche ose- 

bită buniroință domnească şi iubire a 

a, cunoscând adâncul desăvârşitei mele 

neputinţe, să ridici în zilele aurite al 

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 prea- 

străluciți să fie prea-mulţi şi prea-plini 

de fericire, 
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CXLI. 
Un boier muntean către Alexandru- Vodă Ipsilanti, despre călătoria acestuia. 
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“i. După strălueita ieşire a Inălţimii 
Tale de Dumnezeu păzite, neincetat din 
adâncurile inimii şi sufletului rugând pe 
Îngrijitorul nostru care toate le vede pen- 
tru ca, supt dumnezeiasca-l ocrotire păs- 
-trându-Te şi păzindu-Te ca lumina ochiului 
netulburat și mai presus de orice protiv- 
nic, să ne bucure cu prea-fericita, stră- 
lucita-Ţi bună călătorie, am aflat că slavă 
Domnului şi cu ajutorul lui la — ale lunii 
trecute ai călătorit bine sănătos; pentru 
ceia ce şi, după supusa mea datorie, am 
trimes către Dumnezeu nesfârşite mulţă- 
miri, 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. 

  

CXLII. 
Raport către Alexandru-Vodă Ipsilanti, despre o critică a dăjdilor,: cu zvon de mazilie, ai cării autori nu se pot afla, adăugând însemnarea milelor făcute 

de Domn către locuitori. - 
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1 Alb în text, 

  

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 poporului de jos, 
de oare ce darea aceasta e obişnuită şi 
după al 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 Dum- 
nezeu, încearcă prin astfel de născociri 
ale lor să tulbure pe locuitori şi să 
scadă graba şi credința celor ce slu- 
jese Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu, 
sau, voind să facă rău prea-nobililor
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1 Ceteste: zatdibat, 

  

boieri, răspândesc astfel de himerice cu- 

vinte, sau, bănuind Înălțimea Ta pă- 
zită de Dumnezeu că acestea sânt iscodite 

de la prea-nobilii boieri, să Te superi 

împotriva dumnealor, sau, înlăturând 

frica pe care 0 are mulțimea obişnuită 

de Înălţimea Ta păzită de Dumnezeu, 

fiind raialele împovăraţi de mulţi din- 

tre 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 răb- 

dare (?) a arăta şi a înfiera pe unii 

ca dceia ca să se pedepsească, cu dreptate, 

spre învăţătură. Vei afla apoi Înălţi- 

mea “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 ade- 

vărul, 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 nu- 

mai cu vorbe uşoare şi nelimurite ale 

unora, îmbrăcate, cum am spus, sau cu 

prejudecată, sau cu patimă, s sau cu bă- 

nuială, 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 neo- 

rânduiţi, dar şi după cea mai mare drep- 

tate 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. 

  

- Însă, de oare ce darea, cum orân- 
duieşti Înălţimea Ta, e obişnuită adesea 
şi în al şaptelea an, din lipsa mea de 
hotărire am fost bănuit din această causă; 
nu am lăsat însă ca astfel de vorbe să 
se împrăştie între locuitori, ca unul care 
aflu necontenit despre starea lor, şi ştiu 
că, prin ajutorul lui Dumnezeu şi bine 
primita rugăciune a Înălţimii Tale, întovă- 
răşită 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- 
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 pla- 
ta întreagă a acelei dăjdi, să facă silă 
şi supărare locuitorilor. Afară de aces- 
tea, Ţi-ai făcut milă de dânşii şi cu 
scăderea  vinăriciului. Care toate aces- 
tea cu adevărat sânt mile, care, eu 
drept cuvânt, nu numai în primul an 
de Domnie nimeni din înaintaşii Înăl- 
țimii 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 bă- 
nuiese o lipsă de recunoștință între lo- 
cuitori şi deci să gândesc că pentru tră- 
dare cântă în ei un astfel de cuvânt ne- 
norocit al maziliei, ci, precum am seris 
mai sus, am bănuit că a fost lăsată, ca 
un astfel de semn, din partea unor oa- 
meni nebuni și fără minte, cari, neștiind şi 
neputând judeca lucrurile, se mişcă de la 
ceva de nimic şi trag încheierea şi ho-
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tărăse acelea care. adesea sânt cu totul 

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 

de loe de ţinut în samă cuvintele unora 

ca aceştia, n'am îndrăznit robul Tău să 

arăt aceasta în scrisoarea mea supusă către 

Înălţimea Ta, ci în scrisoarea mea, către 

dumnealui Căminarul, scriind dumisale că, 

dacă socoate că e bine, s'o arăte Înăl- 

ţimii 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 lu- 

eru 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 fie- 

căruia câte pedepse drepte şi osânde vor 

încerca unii ca aceştia, cred că pe urmă 

nu va mai încerca nimeni, nici să vor- 

pească în de obşte, dar nici în colţuri să 

rostească unele ca acestea. De nu însă, 

voiu fi, după cea închinată prea-strălu- 

cită poruncă a Ta către mine, foarte bă- 

gător de samă ca, dacă mai apoi aş 

cunoaşte pe unul ca acesta, să-l arăt pentru 

dreapta judecată a lnălţimii Tale. 

  

CXLIII. 

* Note despre sensul unor cuvinte turceşti şi unele statistice !. 

"Boti, Gapaip hăovrat rd ue, G0brbp0y 

ii ră TOMOTA. 

— Noozoozâsta hora Th atrăpt ai 

zpăgt. 

— Tiodzi, vază bv Geossp/av8, hEvoveat 

-ă 100.000, ro! Era 7! uâss, ASapa. 

— Piobat, sis zobs laptpt3ss Mâowat oi 

100.000, fo: ză Ezazăy tilss, zori 

100ă. - 

— “Ey lzpa vodasi păuy 10 ozzu- 

mâna vai pia pita 47 Eppsza 240 

îmadas d "Iapa, poasi. 

  

1 Bacăţile notate astfel sânt din caietul de 

  

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 Constanti- 

nopol. 

— O chilă de Brăila face 10 standoale 

şi o merţă, şi vine 240 deocăo chilă de 

Brăila. 

formulare. 
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— Chila de Stambul nu e mai jos de . 
20 de ocă. | 

— Chila de Stambul la grâu e după 
cum e și grâul; sânt şi 20 deocă, şi 21, 
şi.22, şi 23. 

— Ahiriul Țerii-Româneşti e de 619 
- pungi. 

Firmanele care se trimet de la tefter- 
dar către Domn pentru havaleaua, acelor 
bani ai miriului 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. 

— 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 tri- 
meată 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. . 
— Perzirchian-bași foloseşte Domnului 

„ca să-l scape de la unele rele; de pil- 
dă: când poate ea: mevagipul să-l sus- 
pende până la douăzeci de zile, pe 
lângă acestea. dacă e să se isce vre-o 
ceartă la serhaturile iamacilor sau ieni- 
cerilor, şi vine la Constantinopol o plân- 
gere contra Domnului, el poate economisi 
Juerul la Ienicer-Aga pentru folosul Dom- 
nului. 

CĂLIV. 

Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domnul Țerii-Româneşti, către capuchehaiaua sa, 
despre o 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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şi bună 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 
răspunsul nostru către prea-slăvitul Reis- 
efendi al nostru, la câte v'a poruncit Stră- 

lucirea, 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 plân- 

gere a, celor din Siştov, pentru treaba in- 

sulei 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. 

Am văzut şi cele despre călăraşul 

Țandu, dar ştiţi ce calabalâc avem, şi, 

la o vreme când nu putem să aşezăm 

pe cei vechi, ce să facem şi cu cl? De şi 

nu e o afacere pe care s'o trecem cu ve- 

derea, totuşi n'am ştiut ce face, pentru că 

nu-mi răspundeţi desăvârşit „pentru tică- 

losul de brutar despre care vam scris mai 

înainte. 

“Am văzut că v'aţi gândit, încredinţând 

prea-strălucitului nostru efendi cele ce pri- 

vese 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 tez- 

higiul, 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 vreme să o cercetăm; iar, acum, 

văzând-o, nu ni sa părut potrivită; deci 

1 Pe care voia sK-l cumpere cs s% nu se amestece Tarcul proprietar pe malul românesc, 

2 Pare a fi an p-eudonim. 
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a rămas â se face încunoştiinţare, şi apoi 
cu alt călăraş se va trimete. 

Am aflat şi câte scrieţi 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 ordi- 
nar, şi nici n'o cereau zilele, de oare ce 

însă avem de gând să întrebuințăm unele 
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 prea- 
bine roitor. 

Alezandru Ipsilanti Voevod. 

CĂLV. 

Alexandru-Vodă Ipsilanti către capuchehaielele sale, despre daruri faţă de 
noii demnitari turci, despre ciumă și poliţele ce plăteşte. 
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1 De-asupra: &ţasrpâvovs m Ba. 
2 . . , 2 De-asupra: rd GzehAwutvoy Reoxâtte 

  

Am văzut şi înaintările noilor noştri 
stăpâni; Dumnezeu Sfântul să-i  întă- 
rească şi să-i facă plăcuţi lui, şi să-i 
arăte  priineioşi către noi toţi. lată 
scrisorile noastre de felicitare, cu ra- 
poarte, cu îmbunări, în care nu seriem 
anume darul, şi, Nobleţa Voastră gân- 
dindu-vă bine, veţi aduce aceia ce veţi 
găsi potrivit, nefiind la îndoială că 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 

de noi, neaflându-ne în stare de a 

cheltui peste ce trebuie şi peste ce e 
de nevoie; mai ales darurile de la 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 vostru chehaiă, efendi al 

nostru, are cunoştinţa şi ştiinţa (7) tutu- 
ror celor ce ne privese; iar pe prea-slă- 
vitul Reis-efendi al nostru, de oare ce a
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lipsit câtva timp, nu ne îndoim că-l veţi 
informa de toate cele de nevoie despre 
noi, şi numai de cele ce trebuie să ştie, 
de asemenea şi de cealaltă - stare; ci 

sântem siguri că, după vechiul său efendi- 
lie, Slăvirea Sa va avea orice fel de bu- 
năvoinţă 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 milă şi 
prin rugăciunile noastre vă va păzi. 

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: haznt- 
humaiim  (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 şi cele cu de-amănuntul în- 

semnate cu privire la ştiuta plângere 
după porunca, prea-slăvitului efendi; care 
iată că-l trimetem cu al nostru raport, 
cum o veţi afla din ştiutul nostru pitae 
pentru aceasta. Întru aceasta foarte cu- 

minte ai făcut Nobleţa Ta, jupâne Pos- 
telnie al nostru, de ai scăpat: de cores- 
pondența pentru aceasta cu Constantin- 
Vodă, 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 vă- 

dit; 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 sfârşita tot răul pentru Împărăţia 

Sa, care e rugăciune necontenită, cum e 

neapărata nevoie, la toţi credincioşii su- 
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puşi ai Împărăției Sale, iar -cu mult : mai 
mult neapărat şi necontenit pentru noi, 
cari ne mângâiem şi ni petrecem viaţa 
cu milele și binefacerile Împărăției Sale. 

Aici, când stăm căutând cu ce chip avem 
să economisim havalelele aşa de “multe 
care ni vin asupră pentru Stat, de la mu- 
tezelimul de Nicopol, ni-a venit cea de 
faţă înaltă poruncă scrisă către noi 
prin care ni se poruncește să dăm sa- 
lahori pentru cele patru pungi date 
Cinstei Sale. A trimes la noi şi mehtupul 
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 să nu aveţi ştire despre 
aceasta; al doilea, o astfel de hotărîre, 
neapărată fără a se hotări cantitatea sala- 
horilor 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 pen- 
tru 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  întristare pentru moartea 

prea-ilustrului Şah-zad& nu ni-a dat rre- 
me să ne bucurăm după cuviință, pentru 
ridicarea  prea-înălţatului  Izet-Mehmed- 
Paşa, de oare ce, după firea cunoscută 

şi înăscutele însuşiri şi daruri ale Mă-
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riei Sale, sântem înştiinţaţi că va fi fo- 
lositor la toată Împărăţia (?) o astfel 
de înaintare a lui, şi vor culege toţi 
roadele nobleţei şi bunătăţii lui de ini- 
mă. 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 a- 

ceasta vă vom trimite heretisirile de ne- 
voie pentru Măria Sa. 

Am văzut însă că s'a orânduit caimacam 
prea-înălțatul, Capudan al Mării Hasan- 
Paşa, 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 No- 
bleţa Voastră Înălţimii Sale toate cele 
cuvenite și de neroie. 

lată trimetem o poliţă plătită a lui 
Chiriţi  Petrachi Apicoglu pentru zece 
mii şapte sute de groși daţi lui Ianachi 
Pulaţoglu, 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 măr- 
turisire 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 za- 
herea în ţară, căci şi serhaturile în anul 
acesta au stricat multă zaherea. 'Trime- 
tem o scrisoare a noastră împreună cu 
sinetul în mânile voastre, cuprinzând pre- 
darea a două sute de bucaţi de ulm, pentru 
paturile puştilor, care acum o lună au 
fost livrate. Din cele o mie 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 tri- 

measă nouă, precum şi rânduiala de sus 
şi porunca de însăşi mâna prea-înaltului 
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. nostru Stăpân pentru făina şi grâul Odăii 
[Vizirului]. 

Fie anii voştri mulţi şi fericiţi. ' 
Al Nobleţei Voastre cu totul prea- 

binevoitor, 

[Alexandru Ipailanti.] 

CĂLVI. 

Alexandru-Vodă Ipsilanti către acelaşi Postelnic Hurmuzachi, capuchehaie, 
despre cererile de la Poartă şi o :măsură ce i se impune cu privire la moneda 
mică. 
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“+ Pe Nobleţa Ta, al nostru boier Postel- 
nice, cu plăcere o salutăm şi o hereti- 
sim; pe care să te păzească Sfântul 

Dumnezeu în sănătate şi bună stare 

necontenită mulți ani, cum doreşti. 

Am primit la 15 ale acesteia iubitele 
Tale scrisori de la 13 ale trecutului Sep- 
temvre şi de la 2 ale presentului Octom- 
vre, şi ne-am bucurat de dorita nouă să- 

nătate a Ta. 

Am văzut şi cele. cuprinse într'insele. 
lată, scriem prietenului nostru Hogea-Pa- 
ruhi o scrisoare prietenească în felul cum 
îmi Însemni, şi i-o vei da în mână. 

Am văzut şi câte-mi însemni în pita- 

cele tale venite la 1lale lunii acesteia; şi 
mai 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 chi- 
purile ce serii. 

Am primit înalta poruncă pentru hava- 
leaua de făină şi orz, al căror fel ne gân- 
disem nemijlocit să se facă şi făina înainte 
de a, îngheţa apele. Dar ce folos că nu 
putem până atunci să aflăm cari sânt 
slujbaşii cari să le iea, şi astfel se opreşte 
destul îndeplinirea, havalelei, căci până la 
livrare cel' puţin o lună va rămânea nea- 
părat corespondenţa cu slujbaşii pentru 

aceasta. Ci astfel de lucruri trebuie să 
le cercetaţi la vreme potrivită, şi să ni-o 
faci ştiut. 

Am văzut porunca prea-inălțatului nos- 
tru Stăpân pentru înscrierea printr'un 

raport al nostru a afacerii banilor mărunți, 

1 Se pomeneşte și formula scrisorii lui rgos îva "Aâpavipis, necunoscat.
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turi ale lui pentruacele monede, căci rân- 

duiala (?) puternicii Împărăţii e împotrivă, 

şi nu e potrivit pentru noi să o crăi- 

nicim, căci prestigiul Împărăției e (în 

joc] (2). 

doua  [trimetere) o 

mulţi şi fericiţi. 

Al "Nobleţei Tale prea-binevoitor cu 

totul.   Alexandru Ipsilanti -Voevod. 

CĂLVII. - 

Alexandru- Vodă “Ipsilanti către. capuchehaiaua sa, despre cererea de lemne 

pentru paturi de puşti, noi zuherele, măsuri vexatorii luate de hărăgeri, abusuri 

la Rusciuc, situaţia locuitorilor din jurul Turnului şi alte greutăţi. 
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1 Fetislamul, 

2 Ostrovul Mare. 

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 ju- 

mătate de capu-chehaialâe al nostru nici- 

odată n'am lăsat să scoată aceia havalea 

de cherestea din 'Tara-Românească, de 

oare ce (căci Fet-Hulislamul (sic) e un 

plaiu, şi are aceleaşi lunci şi aceleași fe- 

luri de cheresteă ca şi Ţara-Românească) 

decât pentru paturile de puşti zise ca- 

ragace, ceia ce nu ajungeam să o în- 

tâmpinăm 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 de puşcă. Deci vei aduce-o 

| înainte stăpânilor cari să trăiască întru 

mulţi ani, pentru ca, dacă afară 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 ia- 

N 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 nepo- 

trivit, şi la domnii noştri nu li e milă de   

Şi anii tăi fie de la Dumnezeu foarte: 
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săraci (?), vei aduce afacerea de-a dreptul 
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 
despre starea, locului și despre atâtea ha- 
valele ce au fost!, _ 

Şi cele de faţă mehtupuri ale. noastre 
chitanţe le veţi da fiecăruia după adrese; 
iar cele ale prea-slăvitului Tefterdar-che- 
sadari 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 cererea 
noastră prea-strălucitului Agă, în care se 
închide şi o busolă, şi veţi 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 ni- 
zamului 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 [oas- 
tea nouă]; care ordin cuprinde, cum e ştiut 

şi Nobleţei Tale, că, de oare ce se tri- 
met zaherelele de nevoie la Constanti- 
nopol, să se trimeată și la târgul Vi- 
dinului, 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 ple- 
carea lor nu de la Ismail; Sfântul Dum- 
nezeu să înzilească pe stăpânii noştri 
pentru ușurința ce o arată 'Țerii! 

1 Totuşi paturile de puşcă s'au dat v, n-l CĂLYVI. 
2 Nume propriu?
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Dăunăzi am scris, Nobleţei Tale, trime- 
ţându-l tahuilul (poliţa) şi scrisoarea prea- 
slăvitului Iusni-Husein-efendi către prea- 
slăvitul 'Tefterdar-mehtupei Ali-efendi, ca 
să vă dea o mie: cinci sute de lei, ce-i 
datoreşte Slăvirii Sale, pe cari luându-i, 

să-i adăugaţi la socoteala, voastră. Deci, 
din. ei, cinci sute îi vei da Slăvirii 
Sale, iar ceilalţi o mie se vor da, sau 
vor fi un adaus la socoteala noastră; 
dăm şi noi acolo o mie cinci sute de lei 
ce e dator Slăvirea Sa lui Husni-Ilusein- 

efendi. 

Am văzut că s'a găsit suretul (copia) 
hogetului pentru grăsimea Vidinului, la 
care e şi o întâmplare, de oare ce era să 
ne coste şi aceasta; 
Am văzut că s'a dat şi darul de ar fi, 

cum te rogi, să binevoiască Sfântul Dum- 
nezeu să-ldăm atâta timp cât e sfânta-l 

voinţă, cu bine! , 
-Am luat şi înaltele firmane potrivite 

cu beratul de proprietate. 

Am văzut că se poate să fie iar nevoie 
de orânduială de zaherele.| Şi, întâiu, ne 
rugăm să binevoiască Sfântul Dumnezeu 

a face îndreptarea lucrurilor după gân- 
dul 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 îm- 

plinim, într'o vreme când, precum ştii, 

ne trag atâtea şi atâtea. Cât deci sântem 

cu luare aminte să nu cumva să se îm- 

prăştie 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 săracii de lo- 

'calnici, împiedecaţi de la alişverişul lor. 

Dăuniăzi, răspunzând la porunca pe care 

ni-aţi trimes-o pentru treaba încasatorului 

Fetislamului, vam scris pe larg că ase- 

menea porunci nu ni folosese de loc, şi 

vam desluşit huzmeturile.... ale surutului. 

Pentru care din nou vă scriem: ca să 

se dea mici teşcherele aici, la părţile 

vecine, precum Dirăila, Giurgiul, Rusciucul 

şi celelalte, e nu numai greu de scos 

la cale, dar şi cu totul cu neputinţă, 
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zi sic Ga ză menit, paDâs zspăom 6hiyo 
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de oare ce trebuie să împărţim în toată 
țara teşcherele, căci adesea din întâm= : 
plare satul de unde pleacă un sărac 
e departe ceasuri şi adesea zile-de sa- 
tul unde se află ispravnicul judeţului, 
ceia ce, afară de alte huzmeturi, ajunge 
ca să spunem că, astfel de teşcherele 
fiind împărţite în atâtea mâni,. pot să 
se împrăștie şi la străinii cari vin şi 
se duc, şi din aceasta să aibă drept 
hărăgerii să fie supăraţi pentru teşche- 
relele noastre şi pe urmă să spuie că 
urmează abus în paguba Statului. Iar să 
împiedecim pe săraci să vie şi să meargă 
la locurile: vecine, nu numai produce 
tăierea oricărui alişveriş, dar şi, cum te 
gândeşti şi Nobleţa Ta, ajunge pricină 
de parapon la cei din serhaturi, cari 
prelind venirea şi ducerea săracilor 
pentru cele de nevoie hranei lor; deci 
pentru aceste cause nu s'a obişnuit vre- 
odată a se da astfel de teşcherele Ja ra- 
ialele ce vin la serhaturile dimprejur. 
Pe vremuri însă s'a obișnuit să se dea 
numai la, oraccii (secerători),- unde vin în 
grup, sau la alte raiale care pentru vre-o 
pricină se întâmplă de vin: la locurile 
depărtate. | 

Şi, cât despre dar(?), Nobleţa Ta ai 
dreptate, de oare ce, aşa sa făcut obi- 
ceiu. Aa 

- Dar această afacere cere îndreptare, și 
e vădit: că este curat un pretext al înca- 
satorilor că acela nu cunose pe: raialele 
români, căci, afară de aceia că-i cunosc, 
şi că mulți din locuitorii de acolo, “fiindcă 
sânt din “toate părţile de jur împrejur, 
se află la fiecare parte şi oamenii noştri 
orândaiţi, alţii şi capuchehaiele pentru 
sare, şi uşor pot să afle -adevărul,: când 
se află la îndoială. Pentru care e şi vădit 
că unele ca acestea vin numai şi numai 
de la răutatea şi lăcomia încasatorilor, 
La urma urmei, boierilor, să ştiţi că lucrul 
ajunge a fi cu totul nesuferit; şi [nu se poate] 
să fim siliți a opri cu desăvârşire mersul 
raialelor în locurile d'imprejur, care câtă 
pricină ajunge a fi de pâră puteţi să 
presupuneţi, |etei şi în toate locurile ve- 
cine, “Cum trece câtva timp şi nu ]i vin 
din“ “Fara-Românească cele ce li sânt de 
nevoie, îndată nu încetează de a ne su- 
păra, rugându-ne să nu-i lipsim de cele 
necesare ale lor, îndatorându-i, din iu-
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Sâs orăMousy za Gb caviâta vpiosos 
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pathas sis -SeMorpay, zspt &y ăppăbausy 1% 

vatuty way 47 05here Tă VÂN] ua:pGobzta 

sie măy XOŢIpII0u6Y pas. |     

bire de vecini, pentru care şi noi li facem 

hatârul, | 

Însă afară de ceilalţi hărăgeri ce am 

scris, unul acum, venind din nou la Rus- 

ciue, nu încetează a apuca “pe Români 

când vin cu zaherelele la Rusciuc, li dă 

hârtii rele, pe unii din ei înşelându-i, 

pe alţii bătându-i, nevrând să ştie ni- 

ciun cuvânt al eniva, nici sfatul agalelor 

de acolo; ci îngrijiţi-vă de îndreptarea 

acestui lucru. 

Raialele Tinutului Turnului, care, cum 

ştiţi, niciun fel de havalea :nu încearcă, 

nun e de ajuns să ajute la puţina în- 

dreptare a cetăţii Turnului, la Turnu 

chiar. | Sa 

Vă trimetem şi două sinete de judecată 

pentru mutarea, unor călăreți de l Brăila 

la Silistra, pentru care am seris şi ra- 

portul nostru, şi veţi face adaus la soco- 

teala noastră. e 

  

CĂLVIII. 

| Alexandru- Vodă Ipsilanti către capuchehaiaua sa, despre greutatea cu clă- 

direa cetăţii de la Ismail şi despre piedicele cu trecerea zaherelei Belgradului pe la 

Porţile-de-fier. 
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1 Gherdapurile de la Porţile-de-fier. 

52220. — Iorga, „Hurmuzaki“, XX, 

    

“- Pe Nobleţa Voastră, prea-iubiţi boieri ai 

noştri, cu dragoste vă salutăm şi hereti- 

sim; să vă păzească Domnul în sănătate 

şi bună stare necontenită, cum doriţi. 

De oare ce a cerut prea-iubita noastră 

Doamnă pe cel de faţă feălăraş) răpede, 

pentru o neroie casnică, nu lipsim şi noi să 

întrebăm prin el ce priveşte dorita nouă buna 

sănătate a voastră, şi, neavând ce alta să 

vă, seriem, |tnsemnăm] trebile de mai jos. 

Cam vă seriem, am ajuns la lucrul ha- 

valelelor cetăţii ce se clădeşte la Ismail; 

ci, cu cât ne gândim, cu atâta ne cufundăm 

în prisosul supărării, pentru mulțime şi - 

greutate; Sfântul Dumnezeu să ne ajute 

şi pe noi şi Țara! 

Am trimes anume om al nostru la prea- 

cinstitul aga gherdapurilor pentru a-l în- 

demna, să facă bunitate Ia trecerea corăbii- 

lor ce s'au încărcat cu zahereaua împără- 

tească (?) a Belgradului de la gherdapuri, 

şi pe lângă acestea am rânduit pe acel om 

al nostru ea prin mijloacele sale să si- 

— 
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1774-82,



1174-82, 
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Tây Vspây Bshsrs zimpozopndij ai dă mă mid. * 
7oă fmmd&yzos osveriov ris upiosws. 1805 6a05 
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ziutărazoy btrt-Xovitohâu, Eoiâcâdony uzi 
rod xtzaytă ris “Tumbrnrâs ov sp! aă- 
Tic ris bxo0tosuş. 

Aorzăy Ga abră Bshere mă sita trois z0- 
)o/poviote addyrate was 6x05 vă 6sfatwn005y 
Gri £€ fpâv csptpuod wovaoip sie ri dao- 
otoi? mod Gayipă 03y Ewys mal Gat zmpb 
zatpob 1 zpoarayii muy Eptws zewzidt, val du 
ză fmdstoâv msptorăosoy psp. rod3s 83y 
2oră0n âvvarhy vă ămoora)ij 6 layipis ele 
mb Ilsăvrpăât. 

"Ehăfousv rd asez: zăy 2vysa40cioy ypooiuy 
tă mb msâsh thrtâut rod Ttobyyobp rbip- 
cttzlov. | 

"E)ăbouey vai. mb osvăzt cod rovpyarzttt- 
lov zo5 zeohi-ăyaci was.   

Jească pe reisii corăbiilor ca să ducă za- 
hereaua la Belgrad cu un ceas mai cu- 
rând, pentru care după sfânta lege să 
ajungă mulţimii (?) reisii. 

Din sinetul de judecată ce s'a trimes 

vouă și din îndreptăţirea reisilor pen- 
tru cea până acum pe de-a 'ntregul 
lipsă a apelor vă veţi lămuri şi pentru 
rostul acelui sinet de judecată. Iată că 
vă trimetem şi o copie a poruncii prea- 
înălţatului mubafiz de Belgrad către 
prea-cinstitul Voevod de Fetislam şi al 
chehaii Înălţimii Sale pentru această afa- 
cere, 

De altfel, toate acestea le veţi arăta 
stăpânilor noştri cari să' trăiască întru 
mulţi ani, ca să se încredințeze că de la 
noi n'a fost lipsă la trimeterea zaherelei 
şi că mai înainte porunea lor s'a, şi înde- 
plinit, și din zisele împrejurări până acum 
n'a fost cn putință a se trimete zahereaua 
la Belgrad. 
Am primit sinetul celor nouă sute 

de groși pentru cumpărarea ceiflicului 
Ciunguri, 

Am primit şi sinetul turnagilâcului lui 
beşli-agasl al nostru. 

CĂLIX, 
Capuchehaielele Țerii-Româneşti către Alexandru-Vodă Ipsilanti, „despre - 

biruinţile în Egipt ale Capudanului Hasan. 
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“+ Porunea prea-strălucită de la 17 ale 
lunii trecute a de Dumnezeu păzitei Înăl- 
țimii Tale cu cea: cuvenită supusă plecare 
a noastră am primit-o, din care aflând 
câtă indescriptibilă, bucurie şi mulță- 
mire .ai primit Înălțimea Ta pentru 

prea-înfricoșatele, prea-marile biruinţi şi 
neînvinsele trofee pe care prea-înălţatul, 

faimosul Capudan-Pașa-efendi' al nostru, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, cu putere le-a în- 
fiinţat în Misir (Egipt), biruind cu războiu 

pe :uscat pe unii din beii de acolo, așa 
că, de oare ce a ucis destui din oastea 
lor, fără să se fi vătămat, cu atot pu- 
ternicia 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 Înălţi- 

mii 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 Înâl- 
imi, aşa că, până la ultima noastră 
suflare credincioși selavi raiale ai prea- 
bunei şi nebiruitei Împărăţii şi prea- 
supuşi robi ai Înălţimii Sale, peste mă- 
sură ne-am bucurat şi noi, trimeţând slă- 
viri fără număr şi rugăciuni fără mă- 

sură cu lacrimi către cel Prea Bun, 

pentru ca, prin înalta-l bunătate şi mi- 
lă fără păreche către noi, robii fără 
putere ai prea-puternicului şi prea-îndu- 
rătorului nostru Împărat (a cărui pu- 
tere împărătească a toate stăpânitoare 
fie în toţi vecii nebiruită), să se în 
tărească până în veacuri prea-puterni- 
cele: arme ale tuturor  prea-înălțaţilor 
Paşi ai puternicii lui Împărăţii, şi mai 
ales ale faimosului şi prea-nobilului Ca- 
pudan-Paşa-efendi al nostru, pe care să-l 
veşnicească Sfântul Dumnezeu şi să-l dă- 
ruiască 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 al nostru, 

cu ocrotirea şi buna cârmuire a Înălţimii 
Tale păzite de 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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1774-82, Raport din Craiova către Alexandru- Vodă Ipsilanti, 
şi Păharnicul Jianu şi despre buna faimă a săracilor“ de către Barbu Ştirbei 

Domnului. 
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„(6 Koptos xapitoizo Goiy vai sdâztpovlz»   

despre „nedreptăţirea 

Am primit şi altă poruncă 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. Înfă- 
țişându-mă deci prin (scrisoarea) mea su- 
pusă, Te înştiinţez că, pe viaţa Ta, stră- 
lucită, care-mi e mai scumpă decât ori- 
ce 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 pedep- 
sele 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 prilej nemijlocit 
strălucitoarea Ta dreptate ca să cunosc 
tabietul fiecăruia din acei boieri, ştiu 
însă că până azi, fiind prea-plecaţi spre 
toate poruncile domneşti, din toate pute- 
rile 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 judecă- 
ților, la care necontenit păzeşte ochiul 

Înălţimii Voastre de Dumnezeu păzite, şi, 

de sigur, ca unul ce mă laud că sânt prea-cre- 
dineios 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 porunca Ta dom- 
nească, aştept 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-
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schimbată spre arătarea în fapte pe lângă 

puternica Împărăţie a bunei lui preţuiri deo- 

sebite pentru Înălţimea 'Ta de Dumnezeu 

păzită şi pentru bucuria şi mângâierea 

tuturor credincioşilor robi supuşi TȚie), la 

— ale lunii—a mângâiat pe Înălţimea - 'Ta 

divin-respectată cu strălucite serisori împă- 

răteşti, după căzuta mea supusă râvnă, plin 

de mulțămire sufletească, am trimes către 

Dumnezeu cuvenitele rugăciuni de -mulţă- 

mire, rugându-L pe El, Cârmuitorul a toate, 

pentru ca după dumneeziasea-l bunătate 

fără margeni să ne bucure cât mai desă- 

vârşit, aşa că să mă învrednicese şi nemij-. 

locit în prea-strălucitul Tău Seaun domnesc 

să felicit şi eu pe Înălţimea Ta de Dum- 

nezeu păzită, sărutând urmele paşilor prea- 

strălucitelor Tale picioare. Neavând însă 

altfel cum să arăt cât sânt de dator toată 

viaţa pentru bunătatea şi mila Ta, ca a 

lui Elristos, neschimbată, osebită faţă de 

săricia mea de orfan, recurg la mulţă- 

mita mea adâncă faţă de bunătatea cu- 

noseută la Cel care cercetează inimile şi 

la rugăciunile mele supuse, de noapte 

şi de,zi, pentru fericirea şi lunga viaţă 

a Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu. 

  

CLI. 

O capuchehaiă a “Ţerii-Româneşti către Alexandru- Vodă Ipsilanti, despre 

întărirea lui în Domnie. 
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Prea-înălţate, prea-nobile şi prea binefă- 

torule Domn al mieu. 

Rugând pe Cârmuitorul de obşte: a toate 

ca să păzească pe Înălţimea Voastră închi- 

nătoare 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 neîn- 

vinsă), judecând pe Înălţimea 'Ta prea-mă- 

reaţă, 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 arăte cu totul fericit, întru 

mulţi ani şi la toate mulțămit, pentru 
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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, prea- 
strălucitele picioare. 

Acestea cu supunere, iar prea-bunul 
Domn să dăruiască şi de acum Înălţimii 

Tale închinătoare de Dumnezeu toate cele 
prea-strălucit bune și ani cât mai mulţi. 

  

CLII. 

Notă despre secerătorii români în Dobrogea, moşia de la Ciunguri, pe care 
Alexandru-Vodă Ipsilanti o iea în arendă de la un Turc, „ca să nu calce Turcii 
pământul Țerii-Româneşti“, şi situaţia Turnului.! 
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Despre oraceii. 

Oraceiii sânt Români secerători, pe cari 
prin firman în timpul verii e orânduit. 
Domnul să-i trimeată în partea această- 
laltă a Dunării, în părţile Dobrogii, 
ca să secere grâiele şi oarzele locuitorilor 
acelei părţi, ca să poată şi ei să se hră- 
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 să calce Turcii pământul ro- 
mânese. | 

Pentru Turnu. 
Turnul e o cetate mică, în faţa Nico- 

polei. Domnul trimete şi la Nicopol, cât 
şi la Turnu, tot felul de zaherele, ca să
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Scrisoare a unor călugări greci, fară arătarea locului, cu cerere de ajutor C. 1176 (?). 
către un Domn nenumit. 
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* Niculae- Vodă Garagea, Domn al Țerii-Româneşti, către un „frate“ domnese 
(Alexandru Ioan Mavrocordat, Domnul Moldovei) şi despre un plan de căsătorie, 

nereuşit, pentru nepotul său. 
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- Strălucita-Ţi [scrisoare] frăţească am 

primit-o bucuroși; nu puţin ne-am  bu- 

curat de dorita-Ţi sănătate. Am aflat 

apoi şi cele însemnate în afacerea bo- 
ierului nostru, nepotul nostra, care, cu 

toată tinereța, a scăpat (aibă rugăeiu- 

nea 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, seri- 
sese 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 trimi- 
tem 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. 

Noi l-am scos, fiind în genunchi, l-am 

întrebat de afacere, şi el ni-a spus-o, 
vădindu-ni şi scrisoarea mamei sale, cu- 
prinzând chiar acestea: „deci, copile al 

mieu, o mai bună. parte ca să trăieşti 
tu nu găsim, şi am. hotărit cu rugăciunea 
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 scri- 
sori, iarăşi: „află, iubite al mieu fiu, că 
în Dumineca viitoare, poate înainte de 
a primi scrisoarea mea, se face logodna 
ta, înainte de a porni prea-înălțatul 
nostru Domn; şi să fie într'un ceas bun, 
şi cu binecuvântarea mea“, și, iarăşi, la 
cealaltă  margene: „Costachi al  mieu, 

tu ai râs de fraţii tăi,şi i-ai făcut ne- 

buni, şi i-ai biruit; îţi fac logodnă dom- 

nească“. De asemenea și fratele lui, boie- 

rul Tău Cămăraşul, în aceiaşi scrisoare, 
felicitând, înseamnă: „frate, Duminecă, 
am să fac lumea cu susul în jos, întru
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„rea prin porestire,   

sănătatea, iubitului frate şi a prea-iubi- 
tei mele mirese Catinca, pe care o xoiu 
şi iubi din partea-ta ca un lucru is= 

prăvit“. Ci această scrisoare a mamei lui 
(al cării original se păstrează) e scrisă la 

15 Iulie din curentul an [17]82. 
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 Au- 
gust, am primit şi strălucita-Ţi scrisoare, 
scrisă la sfârşitul lui Iulie, care, de oare 

ce e cunoscut Strălucirii Tale 
prinde, s'o lăsăm (2); numai 

cuprinsul ei: 

ce cu- 
amintim 

„de şi se cădea mai în- 
tâiu 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 is- 
prăvit întăin Strălucirea Ta logodna, 
şi apoini-o arăţi, şi pe urmă căi ni 
trimeţi pecetluit şi inelul de logodnă 
şi. ni “orânduieşti imumbașir, şi l-am 
dat alui nostru, şi boier şi, din -fa- 
milie, nepot, Marele Armaş“, pe care 
ni-l înfăţişezi, la capăt, la buna gra- 

ție a noastră, 

Gândul nostru în aceasta nu era să 

căutăm şi să cercetăm 
nici caliiatea lui, ci 

ce e lucrul, 

"numai  expune- 
Deci, reluând o ur- 

mare acestei  porestiri, adiiugim că, 
luând o astfel de frățeaseă, scrisoare 
a Ta şi, răspunzând îndemnului 'Lău 
prietenesc, ce-l porunceşti în străluci- 
ta-Ţi scrisoare, fără zăbavă 
din nou pe 

chemând 
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 de . faţă Şi altă 

tânăr, 
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persoană, am vorbit cu dânsul, şi tot 

odată i-am dat şi scrisoarea mamei 

lui, serisk tot pentru acestea; iar el ni-a 

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 niciun chip s'o facă, şi a trimes şi 

inelul la Constantinopol, căci nu e pen- 

tru căsătorie, și mamă-sa îl nedreptă- 

țeşte întru aceasta, şi “că: nu poate fi 

batjocurit, căci, de şi capătă de la dre- 

gătoria lui câte nu-şi închipuia, fără să 

aibă vre-un drept, ci, ca unul care mai 

de'nainte plătise slujba, totuşi după a- 

ceia abia de-şi scoate de acolo cheltuie- 

ile, 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 noas- 

tră, poate i s'au făcut multe îndatoriri, 

şi peste toată nădejdea, totuşi, dacă 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 te- 

meiul puţinei zestri şi a slabelor spe- 

ranţe, adesea înșelătoare. 

Cu toată înţelepciunea ce ni sa părut 

că reiese din cuvintele tânărului şi în- 

dreptăţirea, expunerii, noi iarăşi nu am 

lipsit, şi de hatârul boierului Logofăt 

Manu, care e împovărat cu atâta greu- 

tate de familie, să-l îndemnăm, —aşa să 

trăiască cele iubite ale noastre—, lăudând 

şi pe părinţi şi însuşirile personale ale 

tinerei, de şi n'o cunoşteam, şi, spuind 

limpede, cinstea familiei; dar să-l si- 

lim la, taină, de sigur nu putem, 

Pe urmă, după întoarcerea, noastră, a- 

decă de la întâmpinarea Ta, ne-a su- 

părat el şi enigma venirii fratelui bo- 

ierului Tău Cămărașul (pe care ştii Stră- 

lucirea Ta că nu l-am ştiut, căci na 

găsit cu cale să ni-0 spuie), că, ade- 

că, a fost trimes de Strălucirea '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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cum e' datina de veacuri, potrivită și 

obişnuită la toate popoarele civilisate, 

şi însăşi firea o cere, el nici nu se 

învoieşte, nici admite un lueru fără 

rost. “ 

Acuma, însă vedem, în această din urmă 

[scrisoare] a Ta, ce ni-ai făcut cinstea şi 

ni-ai scris, că T6 întinzi cum că după răs- 

punsul nostru afirmativ sau negativ pentru 

această afacere vei asămăna şi potrivi 

şi aplecarea-Ţi frăţească spre noi, şi [vrei] 

să ştii de acolo cum se oferă gândul 

nostru. 

Frate, fiind mult încercat şi cumpă- 

tat, nu înţelegem nici ce. vrei să în- 

semni cu aceasta, nici din ce pricină 

ai fost adus la această supărare, la o 

vreme când, dacă se cuvine ca din noi 

doi: unul să se supere, cred (poate gre- 

şesc) că eu sânt acel care am tăcut pen- 

tru a nu fi scandal, şi pentru că am voit 

mai bine a trăi frățeşte şi prieteneşte, 

şi după raisonul Domniloz,.., cu Strălu- 

cirea Ta, şi cu armonie de vecini, pe 

care cu fiece cuvânt se curenia şi se cu- 

vine să o sper cu Strălucirea Ta mai mult 

decât cu orie> alt Domn, dacă şi Strălu- 

cirea "Ta gândeşti aşa de sincer ca mine. 

Am făcut mai sus expunere şi povestire 

adevărată a tuturor împrejurărilor acestei 

ciudate afaceri. Judecă şi Strălucirea Ta 

cu priceperea şi înăseuta-Ţi pătrundere lu- 

cerul, îndepărtând prejudecățile, şi să faci 

încheierea, şi nu ne Îndoim, că, la dreptul, 

vei afla: întâiu că “Te-ai aruncat, temei- 

nic, 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, 

pentru a lovi... trecerea mea ia o 

 dărâma, Strălucirea “Ta însă, ca bărbat, ca 

Domn, ca om cuminte, ca unul care ai 

vestit frăţie şi bună înţelegere pentru 

toate acestea şi pentru fiecare în parte 

una câte una nu trebuia să dai dreptate 

1 Fiind o culegere de formular, se înseamnă lipsa numelui. 

2 Carageă. 

„3 Iar raieon. 
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)mdoy, pai de Ezirtp zip dijoov, îÎv 05 pă 

Darvay 200 Tu, pă Geâaornra Ehzitnuev, 
mezetouăvot 40 asi Tijs Ppovicswos 40 zepi 
od etăoâtualov zis “Tperăpae = Ezhapuzporr- 

e 3 oc, Goăy 605, Gray Ep zspi cuie, eivat 
puwsrby ri) "Erhauapienti mas Bat: aiov ăy- 
i-/07 Î toi ua, dai Gr, pai tâvwreboyrs 
Za, Thy riuijy pas ri bzepaozilâusda za zi 

Bumpsvăsbouey, pă miumua rob aimarâs pas, 
a [d pă 2 . 

zotabrac Evvolae umvevasyrse mzatâr60ey: ei 6- 
piou65 rms &s atro:pactij usr extoraciac vai 
zijy zepidnuty rod a'ov Ez)auzporătov dâshet- 

105 ns, 22 Tobey ăn, za &s zsp:spracdi 
3 sivat v abtoic apozăczts ztvăs dvrGtvovoat, 

&mitouey hoizăy usză Baâmsrrzos Br 1) Gbys- 
ois ans Bis: vân Thy wpiaty âpOotărny. Ei 85 
xi, DaXpă 2392) sAziâoe 0=sy îmi Î 
Ezdapz -pârns *s sis zobro, Exstâi, Tuste, 

2£00sbonvzss Bd zijv fnzopriy Goya (uă 
Gov 5z05 zohă &hirns psră/ouey) ai. hm 
ac Thy abOzyzziy zpozpozij, 03 10/b6a- 
wsv vă mazaasiawuzy cby [india ăp/ovyza 
za ăvetiv uns, pai vă Brăowuey, 0 vw 

z20w sizousy, sis zorabrny Dhmy 63 

podusy, Gtă ij Erhauzpo câ ădehezijy 

sezpinay zi Ti. ăyabod Epyov Ewrshzaty 
ooyuazaâaivousv sis Za ă)ĂO Tpizoy p.500v 

zpăs sbroiay z0d mpăuazos vai Tod ab- 
svat40d 715 ipadă pata: Gidousy. zii ă- 

îstay <q PnBevz vs pas vă erai) sis 
Seat zis yaiphiâans mpo0sosws 715, 
uăs mov, dm05 03 wâs vonozaivsca!   

la o astfel de pornire fără 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 părin- 

teşte, 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 amorul- 

propriu: urmând unei mai bune pasiuni, 

am căzut la paşii iubirii de bine și ai 
măsurii, şi, gândindu-ne și la lucrul cu- 
vincios, şi apoi, cum am spus, şi la sar- 

cina de familie a dumisale Logofătului chi- 
riţi Nicolachi Manu, pentru care, și pentru 

sinceritatea, lui, mulţămim, am spus mult, 
am mişcat, am recomandat, am făcut ce 
puteam, mai mult cu glasul celui ce vrea 

binele decât cu sila (contra) filotimiei ome- 

neşti, 

Tea, te rugăm frăţeşte, bunătatea să în- 

cerci în aceasta paralela şi să pui bila nu 

cea neagră contra noastră, cum nădăjduim, 

fiind sigur încredinţaţi şi despre înţelep- 
ciunea şi despre iubirea de 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 : sân- 
gelui nostra, inspirați încă din copi- 
lărie -de astfel: de griji; sau, dacă ho- 

tărirea Ta e să judeci cu luare aminte 
şi cuprinsul celei d'intâiu scrisori prea- 

strălucite 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  Strălucirea Ta întru aceasta, 

de oare ce noi, cheltuind toată pute- 
rea elocvenţei (eu toate 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 alt, al 
treilea, mijloc pentru uşurinţa lucrului 

şi punerea în lucrare a iradelei Tale 
domneşti: dau voie acelui nepot al nos- 

tru să se mute la slujba veselului Tău 
gând, şi noi alături, căci nu ni pare rău



  

  

vă zotobrov <p6z0b, aidiris GbvozSa!0) 

0520, 40 ză atpbusda, ai ză 3z:0on.0Du.=y 
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uas &ybpnssw 2vzsb0sy mp Îuspây, vai sb- 

piozszat voo'sviusvos Em, mal, pin Govăus- 

vos vă Etawmododdlion 0803 ză rod pptzio 

zov, Epcov Est vă Gtarpiin 14106, Vai. ăy &- 

vatân vă Emtorpsn sic Bobrovpsart, ăy 6- 
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tsbpuuzv. mi BEhet Graabij vă vu: 
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ezowziy âppoviay, ri zh zt0vu.odusy, zi 

Bihousy, 42 Ti 2psTsy55pouav, „al Gu TOD 

zapâvzos was îjăn, os za mph TobTob zohhdztG, 

zb zăpvoney asăziăt vi "Erhauzpcnri 715 

i, Ga tva mai. Gorijptov Tjuiv, 2 zoic vol 

înaiuzote zaustote EnopshSaTaToy 774 W.0v- 

Cc
 

c
ă
 

“R
e 

, 

fnwtmnov mă (ata mă zOhb/povioy abbsy- Emrpiauov Tâ Dă TG? T0hb/pO: Sy- 

707 ps. 

"Ag dăm ps Tobzols Ti) „ahoabynv vă 

ăvadortodi, dr fuste, drazâvras ai Ex0v- 

pobwre, bs eizouey ij piay 700 ȚăznY 

ris "Ezhapzp5eqts TIS £3y 20500 5ăysdu 

Gus moră Tobi, VA p5/pt zod0s 778% 

mediei 839 Ti Erăuaus obrs Erou Tozusy 

vă zapabapbvouey 2% pas ădshzdy sthzprvi) 

îcoy î, cîs tâias pac vupâias uz0pobusY 

vă GU TEpR/LSY. 

        

pentru un chip ca acesta..., căsnicia aceasta 

legiuită, şi ne bucurăm, şi foarte sigur 

că o dorim. N 

Între acestea vei şti că tânărul, ducând-o 

rău ca sănătate, cu voia noastră a plecat 

de aici acum câteva zile, şi se află bol- 

nav afară, şi, neputând să urmeze nici 

ale dregătoriei lui, având să mai treacă 

vreme, dacă se îndreaptă trebuie să se în- 

toarcă la. Bucureşti, dar, dacă boala, în- 

tărindu-se, îl ţine în această stare șubredă, 

nu ştim ce va fi silit să facă. 

lar că noi dorim, voim şi pretindem 

prietenia, frăţeasca unire şi vecineasca 

armonie, şi prin această serisoare a noastră, 

cum şi înainte de aceasta adese ori, che- 

măm asupra acesteia luarea aminte a Stră- 

lucirii Tale, şi e şi imântuitor pentru noi 

şi foarte folositor pentru cele două Vis- 

tierii împărăteşti, şi foarte potrivit pentru 

slujba stăpânilor noştri, cari să trăiască 

întru mulţi ani. . 

Pe lângă aceasta, să faci bine să "Te 

gândeşti că noi, iubind şi dorind, cum am 

spus, prietenia şi iubirea Strălucirii 'Tale, 

mam abusat vre-odată de aceasta, şi până 

acum nu i-am făcut nici un chip, 

pici n'am îndrăznit să îngreuiem pe un 

frate al nostru sincer, întru cât din ini- 

ma, noastră însăşi putem să tragem în- 

cheiere. 

  

CLV. 

* Mihai-Vodă Sutu către Postelnicul Costachi Ierachi, despre numirea sa. 

= Tupnozara vai, sb[3ySotazs mezepz ăp/oY 

mp Meyahe Ioczshw:ze “Tep, TpS- 

z2p5 mpocpitazaza sus, zi Ebyevsiay 

zns 20053105 */apET0dsy, : 
Y * - + 

e e a 

Ein bpaivoosz 37 edu 5 Eroiszate 
,    

  

zi aovănos mapihăiiausy săs Îpias 

moase zis Abhzvins Ooprpofz/izs ! AS Tai 7413 Ţ100%h1[/ hay 

Spusy vă pps 7 zi) Ebysvsiz 

„asa adi zh abDzvsezijy XBaray dt 

vă tr mp5 îs. Tab, 7 să 
+, 

stoca zod)ă vai Ops,   

- Prea-cinstite şi prea-nobile boier al 

nostru fost Mare Postelnie, Lerachi, al 

nostru prea-iubit nepot, salutăm cu iu- 

bire 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 sănă- 

toşi. 

1 
- 
83.
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CLVI. 

* Mihai-Vodă Suţu către Postelniceasa'Ecaterina Suţu, despre numirea sa ca Domn. 

1 = Turca ai sbyeyeorărn &p. Iloors)- 

vizisooz, Atzarepim Sodrtm, petepa &- 
paza ai zepzinra dă, ră Ed- 

Yeysiay mms &ăshetrăs dozatăusvot, jă3os 
zpoazyopebousv: Bapvhdrrot adrijy m Batov 

2y Gyista vai edroyla, eră pompoftiraros, 

"Ezz8i) vai Ostia ovyăpost esereNsadi ai- 

oiwş 40. mb ftouL Tis Gputavtet tone în 
2apă Tis vparatăg Baoeiuc abOavriac ris 
Obyapofhaytac, 68 hetiauey, usră cijy Epsv- 

va mâs 2perijs Tuly ăvadis byisias vs, dă 
vă yapomounbij. Bios 33 6 &ytos Qsbs vă sb- 
dos vă etvor ai, adrij pas Î| Abbeyzia 
2y parte ăabaic uzi aisiate, moi măai role 
zspi păc azyebdonos. Tyopiţovoa 8 Î Eă- 
veysia cre zi zpbv' adriv Îu.v âdOsaw, za 

Su yapozotobueda hayiivovrec Ypăpuua 775 
âc pin metan mă rod vă pâs Ypăpst ov- 
veyâs ră zspi zis vecie Îuiv ăvabis 5- 
“nsiac Tis" js ră tem eimoz» mhstora ai b- 

"perde. 
Tis Eoyevsias te. 

ie
 

Mihai Sodrtos, Pac)   

-- Prea-cinstită şi prea-nobilă dumneata 
Postelniceaso, Ecaterina Suţu, a noastră 
iubită şi 'prea-dorită soră,  salutând 
frăţeşte pe Nobleţa Ta, ne îndreptim 

cu plăcere spre tine: să te păzească 

Dumnezeu în sănătate şi fericire, întru 
mulţi ani, cum dorești. | 

De oare ce.și cu voia lui Dumnezeu ni 

s'a săvârşit în chip fericit şi întărirea 

oficială a Domniei Ungrovlahiei, care ni 
sa dat de către puternica, Împărăţie, n'am 
lipsit, împreună cu cercetarea celei dorite 

nouă sănătăţi a tale, să te bucurăm. De- 
ar da sfântul Dumnezeu să fie și Domnia 

aceasta a noastră în ceasuri bune şi binecu- 

vântate, şi tuturor celor de pe lângă noi 
cu toată buna plăcere. Ci, cunoscând No- 
bleţa Ta aplecarea noastră bună către 
tine şi că ni face bucurie primind seri- 
soarea ta, să nu lipseşti să ni tot scrii 
cu privire la sănătatea ta nouă dorită; ai 

cării ani fie cât de mulţi şi sănătoşi, 
Al Nobleţei Tale | 

[Iihail Suţu] 

CLYII. 
* Mihai-Vodă Suţu către Postelnicul Costachi Ierachi, despre îndeplinirea . 

unei porunci. 

-- Tuworars 40 sbyevsozare, îjusreps ăpyoy 

“ zpoqv Iloorshyurs Kovorăzn “lepăzm, eins 

patyoy Ey ebquepiz. 

"E)ifousy zb vpăuua Gov wat stâouey Gri 
m Epet Tadeny zip adOzvrtal pac ădetav, 
prd Goe ufo Or Garehsizat zdyrore, 
ei ij ză0er vai pac ebvotay, Tadra uy 
îm! end zapăvzos, mal oi pot G0b sinoay 

zapă Oz zn))oi azi ebrbyei 

“+ Prea-cinstite. şi prea-nobile al nostru 
boier fost Postelnie Costachi Ierachi, 
fii sănătos în fericire, 

Am primit scrisoarea Ta şi am văzut 
că ai avut o astfel de îngăduință dom- 
nească, neavând nicio îndoială că se în- 

deplinește totdeauna, pentru domnescul 

nostru interes. Acestea decamdată, şi anii 
Tăi fie de la Dumnezeu mulţi şi fericiţi. 

CLVIII. 
* Mihai Suţu-Vodă către capuchehaiaua Alexandru Callimachi, despre senti- 

mentele ce-i păstrează?. 

A >Radauzpozaze ua mepiâhence mettazt, 

z spre 3 AdStavăpe Ko)md-pm, fusrepe 5 d- 
a , 

Adshrivâs mepimzosGdusvo!, Ti 

1 De-asnpra: 

arată alt corespondent. 

3 fomnsă a za pam , iu, "Ezdap- - 

216 ctchgăy == „către soră”, . 

Norul următor e dat fără întrerupere, dar tot cuprinsul, venit de la un om inferior si sărac 

“- Prea-strălucite şi ilustre” beizadea, 
domnule Alexandru Callimachi, al nostru 

ca un frate iubit şi mult dorit, îmbrăţi- 
şând frățeşte pe Strălucirea Ta, cu plăcere



  

  

Bios mazaozatiusda, 40 mutrazot val ad- 
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zoo al edroyeic, 

Tis "ErauzpăraTâs Tis i, Eb'pevziag Gus 

„* Ghos ebyoboraros 

Mpa Sodrtos Bosâdâas. 

  

  

Te salutăm, şi tot aşa pe prea-cinstiţii şi 

prea-nobilii noştri boieri capuchehaialele 

Domniei noastre a Ungrovlahiei, ai noştri 

prea-iubiţi; cu dragoste felicităm şi îm- 

brăţişăm pe Nobleţa Ta. Domnul Dum- 

nezeu să vă păzească în înaltă sănătate 

şi dobândirea tuturor doritelor bucurii. 

Primind serisorile Tale de la 27 Iulie, 

ne-am bucurat la toate de buna voastră 

sănătate. Am cunoscut şi cele însemnate în 

ele, ale căror răspunsuri le veţi afla de la 

pitacele obişnuite cuprinse în aceasta. Vă 

“mai scriem şi altceva mai nou. Iar anii 

voştri fie mulţi şi fericiţi. 

Al Strălucirii Tale şi al Nobleţei Voastre 

cu totul prea bine-roitor 

Mihail Suţu Vocvod. 

CLIX. | 

* Scrisoare a unui Grec din Constantinopol către Mihai-Vodă Suţu, despre 

ajutorul de 500 de lei ce i se dă şi datoria de recunoştinţă ce o are faţă de bei- 

zadea (Alexandru Callimachi). 
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1786, 
25 April. 

” . a 1 S = 3 - ” - s - * i a, ? 
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Every vai Dă zis ăperazrbrov sb5atovias zîs abris “VUmhbTnTos. 

CLĂ. 

Nicolae Mavrogheni, Domnul muntean, recunoaşte o datorie de 67.710 de 
la giuvâergiul constantinopolitan Manolachi. 

low, Nizâhaos Ilsrpos Mavpoyevns, Et 0zâ 
Bos665us, A80tyrns ai “Hrrepuâ TĂGTS 

Odyrpo6haylas. 

Aă rijs zapobons adBevrizije ăvozoppov 
aa  Evowpaţiozov 6uodoyize Gqhozotoățey 
zu 2hăGousv dă “ppetay - râs meripac Ad- 

eyriac zapă z05 Mavohăz Ttefw-eprti, sie 
etzoot vouudria mbefostpiay, păsa 67.710, 
nov Stdyra sară “thădac val Exoa/iota 

. du, dep bzoo/dusla ăzododva fi Tipu6- 
di “aqri ov ăzb zic Gruspov ele Gtopiay pen vây 
. 

Et» &b ai 2860 Î mapoboz abOsvrtrii. 
aja”, "Azpihiov ze. 

"lo. Nizhaos MavpoyEyns. 

c, >Azputov, 25606 mată zhy adry 1 
ptpav E mây Bato0sy, fjroL pie s/adsc 

pi TSVTOIGO e a e a. . 1P. 3.500 
ms, Noswâpiov 3, Ehafov ră uiay ză 

Jzoay 6m0d Erpăfita sie voua 
Mzaoă Il&vov Srtptov, Î &zola 
TN0sy Etovinusvn sis zăvy ăpyovra: 
Joortăvurov Eravabiiy, pda. stroat 

„Pad TO 1. . . . YPe 20. 000 
, Aezeptrioo 15, Ehafoy 5iă. “er 

be mob  ăp-rovtos Ilosredyizov 
Sava) vpăo bo thădsc Gta- 
PBO0  . . . . . . . . . -Tp. 2.200 

37, Mapriov 9, Ehud dă “sad 
Ioszshvizov Suxva6ij piata Exră =: 
“pede DE a a a e a Te 1.010 

37, ?lovtov 19, Eau uiay zohzta 
zpătta Esorhmutyy sie &- 

3
 

e a 
0295 

Vona Iivoo Eszpytov, voi Eyre 

mapa dă -petpăs Ilocrehyizo05 

e 
E mevljyza 000 “phădsc pai Ssra- 

Sava vp6o. etnos “pităâse . vp. 20.000 

AG BEI e a i. . . e ep. 52.710 

1187, Nozufpiov, Eau sis 6. 

amd aânăv "Ov, zapă 205 An 
urepăzn Towpyalizov piata z86- 
spa!s ouâfats zzvzazdsua, mot vp. 4.500 

1788, Ehafoy Est sis mhz dă   

Io Nicolae Petru Mayrogheni, cu mila lui 
Dumnezeu Voevod, Domn și stăpân a 

toată Ungrovlahia. 

Cu cea de faţă domnească de mâna mea 
şi pecetluită recunoaştere "arătăm că am 
luat pentru nevoia Domniei Noastre de la 
Manolachi giuvaergiul, în douăzeci de bucăţi 
de giuvaericale, lei 67.710, adecă şaizeci şi 
şapte de mii și șapte sute zece, pe cari 
făgăduim a-i da înapoi Cinstei Sale de 
azi în termin de șase luni; pentru care s'a 
dat şi [serisoarea] domnească de faţă. 

1786, April 25. 
Io Nicolae Jlavrogheni. 

86, April, sau dat în acea zi din cele 
cinci 

3.500 
de pe dos, adecă trei mii şi 
sute. „cc... . . „lei 

"86, Noiemvre 3, am primit printr'o 
poliţă ce am tras-o pe numele lui 
Başa Panu Sterghie, care a venit 
plătită la dumnealui Postelnicul 

“Seanavyi, lei douăzeci de mii, 
adecă . . 1. . . . + e. e. „lei 20.000 

86, Dechemvre 15, am luat prin 
mâna boierului Postelnie Scanari 
lei două mii două sute. . . lei 2.200 

87, Mart 9, am luat prin mâna Pos- 
telnieului Scanavi lei şapte mii 
zece e e e... . . . „lei 7.010 

$7, lulie 19, am luat o poliţă ce 
Sa tras plătită pe numele lui 
Panu Sterghie, şi s'a făcut tahrichi 

prin mâna: Postelnicului Seanari 

lei douăzeci de mii, . . . . lei 20.000 
Şi încă cinzeei şi două de mii şi 

şapte sute zece . . . . . . „ 52.710 

1787, Noiemrre, am luat la poliţă 
de la havaleaua Oenelor, de la 
Dumitrachi Turnarvitul, lei patru 

mii cinci sute, adecă. .... 
1788, am luat încă la poliţa de la 

4.500



  

uta "Oa -zapă 706 - 
„vaâodăv "Oavâv aapă 05 Av |. havaleaua Ocnelor, de la Dumi- 

fa, “ ee - . 1 a 

păun Tovpvafizov, eis AoyapraGuby 
oa 

trachi 'Turnavitul, pentru soco- 

mod “Ywobs Tov; Yp5st% 72001053 teala Înălţimii” Sale, lei patru 

. AC au „6 A .. . . 
= 

„Lie TEVTAABOL e e a e ŢDe. 4500 mii cinci sute. - a 4.500 

, aa po . : 

17188, Abyoborov 4, EXzov 6 T(s- 1788, August 21, a luat giuvaergiul 

7 
ww i 
97 
a 

îxyeprtijs Mavyohăams mso0epate “pt 

dâss o [| . |. . . . “p. 4.000 

| 65.110 
E 65.710 

Manolachi patru mii. + . Iei 4.000 

    

CLĂXI. 

Epigrame către Nicolae-Vodă Mavrogheni. 

e 
. 

[lpăs câv basorazoy “feuâva pbptoy Nipihaov îzizpauua. Tipwozheyeiov Epuopanostr 6, 8 

oi usră ră rsTpăozp0y bază G7i/0L ară 60oş îv role GroLyBi04s EpăoTns Msews Trois z 0 

pyezat merpănte meptăyerat cd voua adtod Nrhaos. 

Same binyidoy masciupaze pizza oz?p 

"Evău pai Evtzog VP dozsurpata, ppăwropa 0ziov 

„oipavov ebosfăa ocă&dumv cozi ateu, 

iâuoobw 6 dzăan 0zio:s 7 îi Bâgpazov ros. 

„Nepadsov Nizshaoy Naz=y05a Nnoyuoîiz, 

“Iapăv ?lo:/vp56ovnv ?105yzazoy “uspâsvza, 

Kâaptoy Kinroysvi Rahhorsșta Run, 

"Opiyatp.0v >0p6znhw "0hâtorijy "0)&5duwpoy, 

Anuzpaoyij Aayzcipa Arropby AaursT65y3 

” Acystvovy, "Ave sora > Aspore ned ? AGTepo5/ta 

Fppova. spyâratoy Cespivos Seuvohsrnua. 

podpss 3 0spăzoy V “YuiOpove, 6 Nizshaoy, 

Oăpppofhepo pă stau, eadeizazov Eu7p0va Ta, 

Dalâou.0v TjveyiveGt, GOPTAT0Y Etoa ză, 

[astovag îș Mozifaeas 8 ebOoulz 0 Dystra. 

STIXOL KAPKINIKOI. 

*0 zâyo vahy voi, V6a 959 dz 

ăpatias hey, TP îhăcat Out 

6509 &a6nw, ORĂ VOROR! 3050 

âppmră Sozip pa (ns â atpnăe 
” 

ăpâs vâutuov va vito Eâp7. 

  

CLĂAII. 

Scrisoare a unui nenumit către Nicolae Mavrogheni, despre meritele lui 

(retorică), cu lauda insulei de naştere, Paros. 
” 

Te bmhozăzo, 0s0csââz pai, maporszazăze Addirn va Ieud mons O0dyrp0ida 25 

oaie, Popi Po. Nizohie Mavooyva Tv Boohtzig 4zi îrpznwutvr TpAOHIN3t. 

Bat zona îs 

<ây ai Guoifai zis mobs cd 0 
i Pe. = * , =, a . - Lă * - - - e - 

psyisens ehs, is Z)eTos7ns TIS 7 mâzhrzzias, Tis Sazztoszs Pai 30 Poză) d! 009 

z3s ăpezis arate! Tormbzat Go: “Yomhizaza ADUS, 36 ăpz- 

zioy ăppapu0ds nizizws, TÎs zobs 205 agiuds îtâzbp0y zihepo 

memaspieodat Sil sia 5/ijv. "029 us? Epahigzws ăit0y fozoa:: Edhoynzs 5 Qzbz 6 tă 

z0505s05 */0405 să adzis pe si; pziseT po 32577 Gomez TO) pap) "VAS uEI0S 

pe
i 

59220, orga „Iurmuzaki”, XX. 
39 

De la 
1786. 

Do la 

1186.
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De la 
1786 (2). 

De la 
1786, 

237 Tg /piocezo/bpuep ad705 Th mpopazi abeiy za Evauâpbvesdat ci peyahonpezeorăr vai 

Dzepzshei 85% abis, 05 ui GG vai, Gr bzepezzsp1o00b 2â6tace răs 1ordadoviioavs, uăh)oy 
d: rijy y azeri zatgida Ti V5y Gogaoptn Ilâpov, fs &vzaios Eyaavyărat, Gă&hziyyo0s Tpryi- 

75p0v 6oâ' ovyaiperai mot măomt ai vicar: zthaioy ră rporpeiu, Beoitzouat, Eueyahbvlny, 0- 
vodny zapă zâcas rii Symhorări ăvapfios z05 byqozăzov pov zohobyov zi Ab0syrov. “00ey 
43 570, 6 ebzehije, Ev0ovs bad Tis papăs fevâusvos, 2pospovy adrij Ezevyiuevos: Ilohv/pâwoy 
zoioa Koptos 6 eds dy biqhâzazoy wi. Deossâsoraroy Abbsvrny Tipiy zi “Igepu6va zăons 

Obyzpofha tac, zbptov, mbptoy Nizshaoy Mavpoyern, sis spapăy 2âyrooy TG /pLOTtavâ, “jpecepav 

68 $stay ai GiraNMlaatv. 

CLXIII. 
* Fragmente de scrisori cu deosebite destinaţii în legătură cu Domniile 

româneşti. 

Fiszius wâve! Gr ££ îvsivov ăzoypbyros airtohoyijost Xpoparitovaz 2jcărvos Î z0dv- 
wâ0s:5 vs zăcay sbOsrov l55xv sie mb îvpatby mEdos, avyazoorsddobaa wa ră tâva adrod Ey- 
papa apăs 05s dv Epapivn Thy E TES um, Eu mpăwrov Gvvepătens, edzpayize val sthrapy0âs 
săloztpfjoss 7, vară iv votvăc ămattovutvmy ebxptormov sis 8 âst, ob p6vov ovveytoas 
îm, &Xhă mai mrhortpizy dupay rpiper, mai Gonpăy, îs siasiy, dpetry, al adOzipsrov poz 

„ai aMow sie mb vă Etadsit zavrehăs Ghovs votvâs robs mavhofiodvras 1ai dvrbaivoyras sis 
ză fnzody Gaotzdy 2poczov]eby Spioudy za ris Etovoias zp6oraţua. (POăys: wâvyoy vă ux- 
osti uthos vijatoy za. byuzivoy rije ăptus Ghoushsias 4ai ptârnroc, 6 63 ai dzsudă- 
stat tă wvyne, wsră Qsdy, ris &vvariie Jerpayurstac za adOsvrizijs Tod "Igoos TIS Gyat- 

Aiysws za curs Emiemâsbasos, umbozoc:/6usvyoş sdobys:867w5 să Pprurây wat” adrobe 6p10- 
W.0016Y, 05 pâvoy, os sizsiy, zpagpazizijy rijy &xrthsaw ste ebaatpoy warăhvaty pai zxvrshs 
ărpavtouăy mdwroy my ărizporrâvtuy sis Tă Gaothză TpOGAL vncă d6ypara, pai ăp:ouobs, AG 
vai Gă Glov zavrbs &pitowoly Tov 47 Dz6unaty ăxaptyaroy sic zi abOevririy abris 605- 

AS za you. 
1 To znpsoraroy sthaprvias 4 85) pâentos apozoây uot dâshp46y ras, 6 îv îi- 

09, Sua 40 Ecoat PE pis tors [05 vazvoijs md psws mal sb/&ptoros, viopiluy rdy 
Exubv' ris edepyeoias 715, 1 6zola tows, ui) 0504 vinori, Ti Edyevsia, mas, pă ră vă pijy hu 
zopij zor vă 6zobsom zi oamtopartiiys 6z0d dau ăzb ri nporopiay, vă bzodErrn 

Gr. abră eivar 5mspfodai pal wovazatosg. , i 
20 Bobhds rns, sdbspystobusvos zapă Tod ră ov, CEy zpâzst vă apară, GA 6- 

pwodoȚây Try ăpw, vă wnpbrte Br 154607 rod wâvov Epszod, ri ăz6havatv 61zâi, rijs radapăs 
sbvolac 6z05 hăcpaoa ai darpsbw, rd 6zoioy uă mb vă 836îmoa Gvoratâpdurov Gă ri] âva- 
fraza mob £avrod wov, vă îîâ Bat md Suarândosz, Ext uâdovy Î Extroyla adr ebspysoiz 

E4pi0n, ai m &yr sdtby mu. 

CLXIV. 

* 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 n eparhia sa, dar e gata a veni 

la chemare. 

„Edosftazaza, bymhâzazs mai sbysyâozază uot Add3yra, ză Ozoppobprizov abris “Tuos Ev “Ayie 
Ilyebuast mazsvyâs ed:/6uevos, Thy Epstoutyny ue ăzodiân zpocudynst. 

-- "Eza5i ză 1 avut z05 /p6vov mepiolos Îyayey Tjuăs sic răs zavotntovs vai 

osfaculovs Gsozostzăs le zis dă oaprâs, AEo, z0d Osiov Adyob Extânuiac, âv îs 6 âs- 

  

1 Acest paragraf pare a face parte din scrisoarea unui Domn către altul, care se declară încântat 

de scrisoarea acestula, 

2 De'aici pare un fragment de raport al capuchehaielei, E vorba de binefacerile unui agă.



  

ui sie m0dhăs. has 

-mpocabwnzăs to "Xibavs Tns 

- To mauăzdauzp0% “Yios zis 0zoppovpijzob adiis Msyadet6 

  

patos Osbs  âpachs rois îvpozots vivsrat, val Tây mozoysiuoy za Osiwy "Ezte vast, 03 

)sizo za rosti Govhihy pai dzapaiTnr9 vă azoăan să Osozpoopiizp adris "Yus, măs 

sanstvăs Goy/aginezâs ov 2p067bYijoste, 8zsw/6tl.3/05 7 Osvdpozp Soript În ră ză Te 

pă dap pi vatndssauty, fa uzat Th sbusysorăzm abs Mais Eoprâlst 

patos 47 7 myopitsty abOsvrirăs vai -/a.Bu.00dy0s 

îjMov wozhopopizs, psT ăapus Dytsizs, iljazo» sbăatpovias Aa 40 

z05 &vMuzpov ab0syzt405 abrijs 0p5vov, mpoasztâopobuevos zbzij 47. *b 

etozp/6usvoy %2n Nsov "Eros 7 Jabăziu0y, ZAVVTD/ES Pl 27VaiGt0. 

Eowsvsarază pot Abp0zvra (sic), Ti prheoszhir up ai ptazontpiljtp adrijs âmdsee 

imornpitâps0s, Bape. Bovhreg mapa 7b Osoppobpntov adris “Tyos, 2 4pi0 apă că 

adrijs Meyoderienri ebXovov, pwwbozaboz, ăzpibăs mă 427 îuă TAYT% vă Fo Ti TaEzhau 

zpov &3stay vă pivo za adrăe măe dopias vai. dsonotiăs Eoptăs sie Tijy razstyijy p.0b EtOH0- 

zi, 2păs "/ApOTOINSLY T6, EZAp:pLOTĂY OD protv. Oz Sona rijs "Lpscăpas sbusveaTăt- 

ns Meyodstienros, 47i, Gcay eivat Îi zavrhapzpos 2poGravi ză 

'măa Bzonozvăs TaDTas TIrss, sis Vo 

vijzov G7spzbosws Ex 

addsvrzăs 6piouhs vai 

+ 2 + : ” : . 

utans val ăyozspdătos Eppout sis 72p00%0Y09L TIS. 

"Ile mă mavtzauzpa ET sina zapă Qso5, 4.7. 

  

  

CLĂV. 

* Fragment de scrisoare cu privire la o vagă afacere in legătură cu „Înăl- 

timea Sa“. 

"E, râv aparut cvaaătouat vă să vpău drt ză ăzovalivrz za emptobivza. sivat 

aNezămz” Î &hhm s0b epovris 6mob perijA0ss sie dou. rod -/pobs &ybs Goptosvros î'26pob 

= zusi, că omputâueva âv sîvat dhndsdoysa QEhovy 'mivioei zh “vos mov sic 70hij ă'a= 

3 Y > i 9 

. * . ” s „0 . [ă 
- 

- 1. . 

V&LTNS, pi TOTS Eee Vă Mâns mă "aipetpa Tis Harlis 9x15 Gvu.z5ppopăs. =5, Gtoptozic zAn- 

pstobotos tsvbszijs, îmtuehod vă zazabo50dTat „405 5m60sae, ăzozsbțov d vă TApEATpIz20It 

ce ăzoza, ai vă iris P Go» zadozoc sie mb vă ediaptozijs mb “Lipos ob 3 Goa 03 bza- 

? “i 
d %) ) 

-ropebs! ză “pptos 600, Yă panabăhhs Th /psoGTtij? îvvazijy Sztuthetay. 

[lodd mb vovzodtt rob, z0hĂă Guwg z=0t636zspz Î| zphs tă “YWos 
) 

vw
 

o 
e
e
 

mov strip NS 20 

gijwos od ăvâpâs” pă 55 iv edezprwyij Eat Tov, poi. ocadspăznra, zi aiva Ghos E4doros 

ce md zază Borauwy îi ci 6efalos azotat zapă 195 "Tods TIS ovvifos cvuzaliz z0b 

pal tts AV. 

  

CLXVL 
* Mulţămire a unei nenumite, văduvă, către Domnul Țerii-Româneşti, 

pentru numirea ginerelui său, Grigoraşcu, în calitate de Comis, ca ispravnic de Ilfov: 

i-ar trebui ca să mulţămească „elocvenţa lui Stentor şi condeiul lui Demostene“ (!). 

mz0s ŢOwuNTăS 3pOSHbYă EA 

6adovs wo:/îjs, ESatcobuEyn ads zapă Os0b byistav, sbzvyiay 770 730h0;/p6t0Y 2tau.0- 

Vi sis Th) B0EPhIuRp0I ari Opâvov vai arpsazo7 anpobutyn E 6pasâv za 

a 

dopăzoy Ep0p, ps edzopiay z0MG za pb 705 fmuscăpob [evobs. Căt- 

* + a r . na > a“ * a * Pad o»: 

uns pă d GDŢIHt0Y 15 Kounstas, di5uoytazs ao Ba 1) oz p20pt30ia') 
Ț 

"Ohzofo, î5sâz:b0m 

apagprazirăs Erato 0205 ză dă» poi bzsz/t0m- To5zo 
= - 9 

25509 papă ud. zpostwnss ai 

zdoas s/ăs 37 maplias zodii 7 ns ns 70 260s gras înohoră val 05 TIT 

2 Saw cf pfimuoi oo zb 335 î)iov mâs îhEz0w3t" 70570 suzi ădovazovy Vă ză 2110750; 

căza &xă apozontană dârod 0573 pă ovi vai, tă Bas pă 007 îi sd dozzia 705 Er 
7 1% B0703%9 07094 75 ps 39 PO fân * sis [= A po TTII 309 so 

2 . 2 . ne . * 2 * d 

05 caliystos zâNauus. £95z559 dora 350 pzpâusva: rd utysdos Tie brsp%0- 

here adspysatas 605 înoinss zpbs 2d9 vasg îu0d ci e cazstvis 0055 705 “Tuoos Ens 

3 23 ba” îuod mphs Th TaEzhapzp9) "Yvos 

. ... - * > * 2 * * mr 
* . Nea e v LI 

og. PAD) tă Tabs vă Gtozi so; Mi givetzo! Mă si Covaut> oiză Gad Est 1 24:09395 

? * , - e 2 P = ? LA * e - * ov e. 

î- Ată ypănuzzos S0d 3tsp95 “pauâpnd Ppnropâ3405, Tv 00:90 20 Yios as Est- 

a. 

4 

za, ad ăăbvazoy TI îtră hUI0D 2p330)5TS E9/Apt5% 

De la 

1786. 

De la 

1786. 
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De la 

1786. 

Constan- 

tinopol, 

1187, 

21. Februar. 

Ob 'fiiooz Gz0didw râs sbyapiorias zpbs m mavirhau =po? voi ebspysrinzat6y vot "Los 
ms. Edyapiorâ dotz6y, mai basp pso/aptoră, mai oprâzie sd/aptoră, Ablsyza wov bWmhăzars. 

Ozcs, 6 zâvra zotâv, oc 0lds mpiumatw, tiv Gt râe duanzias uov uă DorEpmas zăv âqaznză 

G5y6bv0y, 63 Datrspe vă pis Ey Bobicu&my sis mb «os ris Abe ră mxwros, dA sie 
zpooptau&yov vă pă zapmropisn sis zatpăv Gtoptoutvoy Gtă 705 maystăduzpov adris “Iwows: 

Abdrbs 6 Ilpovoni]s rây zâyzooy Evaboay sis zijy wapăiay mod “Yvovs mms vă Ev marhp wa 

zpovoneis adro5 rob ăzoprawodsyzos mară mâvza Yau.5no5 mov. Tivas dhoizhy apszoboas ă70- 

îosw â6$ac m. Os za sbyaptoriac ră "Is: rns; "Esmolavsi uov î) Țiâsoz, ăâvvazsi pov 5 
zadauos, î) apăiz wov 604, vai 1) 7hăooă uov 03) Govarat vă Eropton mă Gowbueva. "Eye 
do!zby ctoz, vai ds 3wotim ră "Yync ras z6oas sdy/ăs inca za, 03) Zazovă za £- 

4%970y zps orspaioaiwy zodv:/pâvtov pai byteiay pz7p5 5âtoy mob Bimhorătob p.ob A63yzov, za 

05) zmpbrrw râs văpiras mpbs mb “Yos mms, 05 zi vo ob Dzozitvsorăra uri ps 

Ozăy Găzstpos Îz&rns. | 

CLĂVII. 
* Formulariu de mulțămită domnească, adresată unui ispravnic după reco- 

mandarea Hatmanului, care l-a cercetat. 

Ad0syrov zpbs iozpăytuov. 

- "Ayzzhă 7oi etpowsv zmpozoptay dă zi sdrasiay 6zo5 Esi mvhdrrerat pă rb 
ady cache ns vai 6ă Tiy Gypozviav 6zo0d Gooy ră doară v Aust sie Tă vă pi]y GHo- 

dovbiism ară zoăro ză mapautrpby vobacdpt, pă Gov 70570, Exst51) ăză rhy Xărpavov, î0ptă- 
pr pac, fn 2ustOsy Extorptvayră, sisozoiOnusy 27 vov, 7660v Th X4poy tuwyârt 6z05 Got 
oi dusios E/ovrec 8€ airias mod bumriov ms eva zară modă ed/aptoriutvot, Gcov mai mă yat- 

părt za zpoObuiay 605 &/et sis mb vă dzzehâvyzat Gat ai Exstos zo:p05oat uo-/iuuutzat 5005- 
ast pac Eytysy airtoy mă vă pari) sis abriv m mapiy was, mpbs Evâsifty rod Gr mată z0hhă 
&4 mobrov sbmpsazijomuev ai bzeptahhâvrus m Erăwausy “pâli: măp popâăp &hGobw d40)0v- 
Go5oa 53 mat eis ră S6âs md abrby val ăzapă)aurov Tpăzoy, ăs stiva Gsâzia Gri vai îuusic, 
wpiGovzss ră rotodroy padby ubuări ns, măysote 03housy siodz amd adrijy ebyaptornusvor. 

CLĂVIIL. 
Raport al capuchehaielelor moldovene către Alexandru- Vodă Ipsilanti, Domn 

al Moldovei, despre călătoria lui la Iaşi, plecarea Doamnei, cheltuielile şi pagubele 
țerii, fuga lui Alexandru-Vodă Mavrocordat Firaris şi pârile lui, atitudinea veci- 

nului muntean, călătoria unui Turc ce merge la Oceacov, lupte cu Mohammed- 

Paşa rebelul şi prietenii ce are Vodă la Poartă, în frunte cu Ali-Efendi. 
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Prea-înălţate şi prea-nobile Domn al nostru. 

Înălţimii Voastre 'de Dumnezeu păzite 
ne închinăm cu supunere, sărutând cu umi- 
linţă urmele picioarelor Tale prea-strălucite, 
rugându-ne neincetat de prea-bunul Dum- 
nezeu Sfântul să apere şi să păzească pe 
Înălţimea Ta fără boli, bucuros, întru 

mulţi ani şi mai presus de orice întâm- 

plare supărătoare, 
Scrisorile Tale respectate şi prea-stră- 

lucite de la 16 ale luni trecute, cele pro- 
prii şi cele comune, le-am primit cu cât 
mai mare bucurie și supunere, din care 
aflând prea-strălueita sănătate, -prea-dorită
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nout peste orice alta, a Înălţimii 'Tale, 

am preaslăvit pe Domnul care te pă- 

zeşte. Am văzut şi cele înăuntru domneşte 

poruncite nouă şi că la 16 ale lunii de 

faţă ai ajuns la Silistra, şi ne-am mirat 

mult de râvna 'Ta, şi, cu toate că st rân- 

soarea ostenelii tale era ca şi socotinţa 

robului “Tău, dar că, auzind furtuna ce 

Sa întâmplat de Te-a prins la Seimen- 

Chioiu, care, fiind peste măsură, a fost 

silit pe toţi drumeţii să facă şi ei conac 

pe unde s'au aflat şi să între supt 

acoperiş, n'am nădăjduit  vre-odată ca 

Înălţimea Ta să poată face o astfel de 

râvnă, şi mai ales că pe urmă am aflat 

iarăşi că frigul şi zăpada erau peste mă- 

sură, şi au ţinut mult, pentru care am 

fost foarte îngrijoraţi. Fie slăvit însă, prea- 

sfântul nume al Domnului nostru, care în- 

doit ne-a făcut bucurie, atât cu bucuria, şi do- 

vita veste a desivârşitei strălucite sinătăţi 

a Înălţimii Tale, cât şi pentru că ai ajuns 

cu Dumnezeu sănătos la 16, în Silistra, 

pentru care 'Te-au lăudat şi stăpânii noş- 

tri, cari să aibă mulți ani, plăcându-li 

ina Ta. De unde chibzuim noi, robii 

"Păi (şi mai ales că am primit azi şi ştire de 

la, călăraşii munteni ce vin că ai trecut 

cu stimătate şi Dunărea pe la Silistra) 

ca, în cinci zile să vii cu Dumnezeu la 

laşi, pentru care ne bucurăm supus cu 

Înălţimea Ta, — fie prea-strălucita-Ți s0- 

sire foarte cu noroc şi cu toată fericirea şi 

pricină de linişte de suflet, de bună stare, de 

stare pașnică, de bucurie şi norocirt, hă- 

răzindu-Ţi cea din înălțime dumnezeiască 

Pronie viaţă îndelungată şi netulburată 

-ămânere şi întărire po' Seaunul "Tău prea- 

strălucit şi domnese până la prea-adâncă 

şi senină bătrâneţă. . 

Nu ne îndoim însă, Doamne al nostru 

prea-înălţate, că, după două zile de la 

fericita-Ţi călătorie cu: Dumnezeu, vei 

fi mişeat pe “Patar-Ibrahim cu: această 

ştire (pe care o aşteaptă domnii noş- 

tri, cei întru mulţi ani, cu multă ne- 

răbdare) şi cu cele de nevoie rugătoare 

raporturi ale “Tale, tot așa -de Lămu- 

rit vădind fuga celui de trei ori ti- 

călos fugar, felul şi mijloacele (care a- 

cest lucru, cum am mai seris Înăl- 

ţimii “Tale, se caută şi se aşteaptă de 

1 Alexandru Mavrocordat, „fugarul* (Firans), Domn al Moldovei, trecut la Ruţi. 
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la Tine, câ să se facă declaraţie în: 
mânile Devletului), cât. şi despre starea, 
locului şi. celelalte de. neroie ce vei 

crede Înălţimea 'Ta.. Şi să mai afli că, 
atât cu privire la cei închişi ai lui de 

aici, cât şi pentru ce se află acolo în- 
treaga suită a fugarului, și pentru oa- 

menii lui prinşi, nicio hotărire nu se va 
face de către Devlet atâta timp cât nu 
va veni catastif de la Înălţimea 'Ta. 
Nu e îndoială că se. va scrie în deosebi 
şi  prea-inălțatului nostru stăpân, de 

oare ce, îndată ce nemijlocit Ti-a po- 
runcit-o şi Ţi-a dat ordinul (?) său, pare 
că o voiește Măria Sa; care, şi dacă ai 
fi trecut-o cu vederea întăiaşi dată, tre- 

buie neapărat să o faci, şi să urmezi apoi 
cu fiecare călăraş, și aproape la fiecare 
treabă să se cuprindă .şi unele particu- 
larităţi. Era bine să se fi scris acum 
de-a dreptul. și despre celece ai de 
Iuat de la fugar, şi, dacă nu s'a făcut, 
fără zăbavă trebuie să se facă, de oare: 
ce şi robii TTăi, de când am fost chemaţi 
odată şi de două ori şi adesea, şi am 
ieşit şi la însuşi cel mai înalt efendi 
al nostru şi ni-a făgăduit, cum am mai 

arătat-o  Înălţimii “Tale, acuma a tre- 
cut-o supt tăcere, şi niciun folos nu re- 
dem. al' rugăciunilor noastre, nici nu 

sperăm, adecă după starea (?) ce o re- 
dem. De şi încă nu e vorba nici de 
cele datorite la monetărie şi la miri (la 
Stat), totuși nu ni-ar fi părut aceasta 
aşa de amar şi aspru, de nu ne-ar fi 
silit şi pentru cunoscutele două sute, 
dar până într'atâta ne-a silit, de când 
până acuma am dat deosebite răspunsuri 
şi la sfârşit lămuriri, că nu putem 

noi, robii Tăi, să îndeplinim de aici 

această afacere; ci Ți-am scris Înălţimii 
Tale, şi aşteptăm răspunsul, că nici hal 
nu mai avem, nici putere nu ni-au mai 
rămas, şi de unde să-i facem? La o aşa 

împrejurare a noastră erau cele lăsate 
de fugar, că să le primească în samă şi 
să le iea, și alte multe ca acestea, de n'am 
mai putut scăpa de a da un present, şi 
am făgăduit ca mâni să. dăm cinsprezece 
mii de lei, căci văzuserăm că lucrul se 

strică; totuşi răbdăm şi acestea ca să
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nu dim dintriodată, ci, dând, mâni o 

cantitate, o să câştigăm în trei, patru zile 

la cusururi; de şi, daci amfi avut şi 

de gând a. da mai mult, şi într'o singură zi, 

de fapt n'avem cum, căci şi mulţi bani s'au 

scos pentru pregătiri şi felurite adunări, şi e 

o minune să afle cineva şi o mie de lei. 

Deci, supuind Înălţimii Tale nevoia noastră, 

precum mai pe larg o descriu şi boierului 

"Tau Hatmanul, 'Te rugăm, ţie-Te Dumae- 

zeu sfântul, să ni trimeţi cât mai iute o 

destulă cantitate, nu însă în poliţe, căci 

nu ajung la plată, ci în naht, bine, și» 

ce ar fi mai bine şi mai de folos (2), de 

Sar putea ca galbenii să se trimeată în 

galbeni, cu neferi (ostaşi), fără greutate; 

poliţă de aici deocamdată nu găsim să 

scoatem. 

Pe lângă aceasta, de oare ce a plecat 

prea-strălucita noastră stăpână Doamna 

ln 21 ale acestei luni, precum 0 vestim 

Înălţimii Tale prin raportul comun (şi de 

ar da Dumnezeu să călătorească sănătoasă 

şi sto afli Înălţimea 'Ta de Dumnezeu pă- 

zită în cea mai înaltă sănătate şi cu toată 

bucuria, precum în de obşte o dorim), şi, 

cu toate că a fost de aici de la robii Tăi 

grija ce s'a putut a cheltuielilor, ca să nu 

se întâmple însă a se încerca pe drum 

vre-o lipsă de ceva, trimete-i Înălţimea Ta. 

vre-o sumă de reservă Strălucirii Fi. 

Pentru suita fugarului şi azi a fost adu- 

nare cu prea-strălucitul nostru Al-Efendi 

al nostru şi ni-a spus: „noi azi seriso- 

pile lui de îndreptăţire le vedem, numai 

poate beiul, toate adunându-le, să trimeată . 

la Poartă pe închiși“. 

Însă totuşi Înălţimea Ta, până nu vei 

lua răspuns al' Devletului la cel pentru 

aceasta înscris al Tău, credem că nu se cu- 

vine să faci vre-o mișcare, de oare ce 

odată zie una şi altă dată alta; cei prinşi 

însă de sigur se vor cerceta cu bună pază. 

Prea-înălţate al mieu Domn, cunoscând 

foarte bine prea marea (2) bunăvoință dom- 

nească şi aplecarea de la sine către robul 

Tău, îndrăznesc să tulbur pe Înălţimea 

Ta, şi să-Ţi amintesc, rugându-Te căldu- 

ros şi supus pentru robul Tău, ginerele 

mieu; deci, cum Te ra lumina Dumnezeu 

39
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Sfântul şi ozice fel ar fi strălucita la po- 
„runcă, Te rog să mi-o faci ştiută. inta 

Doamne al micu, să capete în zilele 
strălucite şi fericite ale Înălţimii Tale 

ceva, parale ca săaibă ce mânca, şi să nu 
o ducă iarăşi în nevoie roaba Ta, sora 
mea, de oare ce greutatea, ar fi iarăşi a 

robului “Liu. : 

Pe robul Tău Sterachi Zaharia mi se 
pare de prisos a i-l aminti, căci, ca şi 
mai înainte, şi acum Ţi-a slujit cu ere 
dinţă şi grabă. 

Iată că-Ţi închidem și o cifră, cu pri- 
vire la care, îndată ce vom primi ştire că a 
„sosit sigur, vom începe a 0 întrebuința, şi va 

ajunge scrisoarea, la cele comune, cu adresa 
către Fotie Mihali, pecetluită cu pecete 
fără nume. 

Am primit şi cele două arzuri ale Tale 
cu pecete volantă către prea-strălucitul 
Ali-Efendi al nostru şi către slăvitul 
Reis-efendi, de asemenea şi ştirile triste 

ale tuturor celor d'imprejur şi ale al- 
tora, pe care, tălmăcindu-le după felul po- 
trivit cu băgare de samă şi îngrijire, 'le-am 
înaintat stăpânilor noştri cari să trăiască 
întru mulţi ani. 

Am văzut şi câte altele le serii şi le 
porunceşti Înălţimea Ta cu privire la 
havalele, la greutatea locului şi cele- 
lalte, pe care nu încetăm să le stri- 

găm zilnic, dar nu fac impresie mare, 
de oare ce ştiu că încă n'ai ajuns Ina 
țimea: . Ta în provincie, . și. socot.e 
acestea sânt pretexte, şi nu cu sivuranţă 
şi informaţie. Cu toate acestea, Doamne 
al nostru prea-înălțat, cum am mai a- 

rătat Înălţimii Tale, câte le-am isprăvit 
pentru  prea-strălucitele-Ți rugăciuni nu 
sânt puţine. Firmanul salahorilor iată. 

că Ţi se trimete Înălţimii Tale, dar Mun- 
tenii face mare rău, şi, ca să gândeşti 
Înălţimea Ta la ce grad e răutatea: lor 

(cum vei afla-o din copia raportului tri- 
mes de Spătarul Atanasachi), mai bine 
vreau si dea: mii de: salahori intregi, 
decât cinci sute și şapte sute cinzeci plata 

pentru 40 de aspri pe zi, pentru care, 
la o vreme când trebuie să ni mulțămească, 
ei acuma se deslănţuiese,: Dumntzeu' să 

li dea minte! - i E ]
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52920. — Iorga, „Iurmuzati“, XăĂ. 

  

" prietenului — şi   

Firmanul pentru Diachichi (?) se face in 

felul în care şi în serisorile comune l-am 

descris sigur, dar n'a sosit cu cele de faţă, 

şi cu a doua se trimete fără zăbavă; de 

asemenea şi cel pentru scoaterea tainatu- 

rilor muhafizului Căuşanilor, întru toate 

şi cu aceasta. Na 

Am văzut şi copia serisorii Tale stră- 

lucite 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- 

tru acest înţeles, pe care aducându-le din 

gură la stăpânii noştri, cari să trăiască 

întru mulţi ani, în chipul potrivit, ni-au 

orânduit să le luăm în condeiu; care, 

şi  luându-le, li-am făcut raport azi, şi 
a 

iati că anexim copia Înălţimii Tale pen- 

tru ca st socoţi; care mult s'a bucurat 

prea-strălucitul Al-Efendi şi "Le-a lăudat, 

făcându-Ţi multe laude, şi îndată l-a tri- 

mes  prea-strălucitului Reis-efendi al nos- 

tru, îndemnându-l ca nemijlocit să se 

facă o cercetare; dar Slărirea Sa, fiind 

foarte ocupat, n'a avut vreme. nici să-l 

vadă, socotind însă că mâne de sigur se 

trimete spre arz (petiție) şi apoi se dă 

porunca. : 

Am spus şi prea-slăvitului beglicgl-efendi 

despre câte răspunde Înălţimea 'Ta, şi 

foarte i-au plăcut, şi a râs din inimă, 

spunându-mi că: „să dea Dumnezeu să nu 

iasă [Vodă] mincinos!“. | 

Ale Hanului le-am lămurit, şi mai 

ales că şi astăzi am avut convorbire 

cu prea-strălucitul AN-Efendi şi am în- 

trebat, dacă trece pe la Iaşi, cum se cu- 

vine a se conduce Înălţimea Sa, şi ni-a 

răspuns Strălucirea Sa că nu va merge 

înăuntru, nici nu are 0 astfel de. po- 

runcă, mai ales că înainte a fost orân- 

duit eapugibaşa mehmendar al lui ca 

sti nu se întâmple a-l duce înăuntru, şi 

mâne e să i se trimeată potrivită po- 

runcă împărătească pentru aceasta, şi 

anume ca să-l scoată fără ceremonii către 

muhafizul de Hotin şi către capugi- 

başa. Ale stării locului şi ale Înălţimii 

Pale nu încetăm să le dăm în grijii 

prin el înăuntru. Mai 

ales, cu o zi înainte de a pleca dumneaei,
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prea-strălucita Doamnă, am mers și a- 
mândoi seara la casa lui și i-am spus 
multe, de asemenea şi pentru sila celor 
două sute ale epitropiei, însă se bă- 

nuieşte din răspunsurile lui că el nu 

face cusur la mijloe şi le spune, iar Ja 

însăşi cererea ştie greutatea celor de ne- 
voie, de unde şi, cu toate că-i e cunos- 

cută starea noastră, să cercăm însă cât 

putem să facem măcar o sumă. Încrederea 

cea mare ce ni-a arătat-o a fost să ni 
mărturisească aceia ce prin scrisoarea mea 
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 drago- 
manul, Ni-a făcut însă multe ca să nu 
spunem  nimănuia și că, de n'ar fi fost 

hatârul Înălţimii Tale, era cu: totul im- 

posibil după două zile să se scoată şi să 
se pedepsească, Supărarea noastră pentru 

Ralet ni-a spus-o şi prietenul, şi i-am dat 
răspunsul, făcându-l de trei ori neiertat: 

toate acestea 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 capu- 

chehaielele 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, neîncrezân- 

du-se că vei putea sili Înălţimea Ta așa 
de mult calea 'Ta; pentru 'care şi-a pre- 

gătit îndreptăţire, şi ce foloseşte să spunem 

prietenului, cu toate. acestea, cu de-amă- 

nuntul? Cum ni se va orândui, vom 

spune. 

Însă cele serise de Atanasachi sânt 

de fapt foarte nostime: el a “scris în- 

dată după fuga Fugarului (cum ni-a 

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 

să-i aibă grija; şi ei îngăduie cu -orice 

chip să se răspândească părerea că pri-
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cina fugii lui au fost spaimele şi îngro- 

zirile Înălţimii Tale ce i le făceai zil- 

nic; dar toate acestea sânt de râs, ŞI nu 

să se certe cineva și să răspundă sau să se 

apere. Cu adevărat ideia aducerii călă- 

raşului 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 în- 

semnătate. 

" Am spus lui Apie pentru auritul rah- 

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 

cu adevărat adesea, şi numai faptul că s'au 

pierdut ne zăboria; totuşi ne vom îngriji 

iarăşi. 

Pitacul pentru socoteala boierilor Tăi al 

prea-strălucitului Tău frate, Alexandru- 

Vodă, după prea-strălucita - poruncă a 

Înălţimii Tale îl voiu îndruma; numai 

robul “Tău Logofătul să-l arăte Strălucirii 

Sale. 

Cum am vestit mai înainte Înălţimii 

Tale, s'a trimes în vecinătatea Ta cafegl- 

başa al prea-înaltului nostru stăpân, fățiș. 

cu un firman de adunare pentru havaleaua 

de cheresteă la Ozii, iar în mai ascuns 

(dar ce aseuns când toată Poarta o ştie, 

şi ei înşii!) cu cel mai de mult însemnat 

ordin al Maiestăţii Sale, mustrare și îns- 

păimântare pentru tulburările ce a aflat 

că face; însă şi aceasta cu plată. 

“Putungiul lui 'Tefterdar-efendi ni se tri- 

mete acum, cu bocceava, Ilotinului şi cu reco- 

mandaţia efendiului către TTara-Românească 

şi către Înălţimea Ta, ca să se lămu- 

rească; acesta tot cu acea misiune a 

mers încă de două ori, adecă dăunăzi, 

şi în zilele nenorocirii lui (?) Alexandru, şi 

i-au dat la vre-o trei pungi fiecare, cum ni 

spune dumnealui Postelnicul Ioan Carageă, 

şi pentru un  mezelie 200 sau 300 de 

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 

1 S4 fie o greşeală? San Alexandru Xiavrocordat „frate“ ca politeţă? 

2 Oceacov, Vozia, la Nipru.
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za ăzszpidmusy mă Gr 62 etpuonuey, pia E- 

A0pS bre tEsdpuopey. 

“0 Maspwobâ-llacas zh dypsiets vai 
Ynous Qăzr wăpmocovs waldâss" 60sy 2âto- 
pio0m zapă zoă Asfheziov 6 Synhdratos “Pob- 
usht-6adtoî PAtyâmvhod Esyiă Msuusâ-lluoăs 

Su.05 uă îuavobs ăMovs izirovţhov dt vă 
272ivoby vă răv Arizijoovy ai vă Tăv ă- 

19260, 
Roi rara Govhzâs, ză GE zxvErhru pă 

adrâs E stmozy apă 0s05 zhsiora, d- 
slav ai zavsodatuoviav rod 0sovpovpij- 

rev adrîs “Ywovs. 
avaţ, PeGpovapiov 7. 
Yide szs0ijs mai Gobhos sbrshis 

Kovyoravrivos!. Kautyăpns ?l.   "A)Etav5pos. 

Ta, fiindcă ai găsit atâtea angarii, n'ai ? 5 Li j 

prilej să-i scoţi; de unde, dacă dai ju- 

mătate din ce au dat alţii, mi se pare 
foarte potrivit, şi cum porunceşti Înălţi- 

meă Ta. 

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... 

Mahmud-Paşa iarăşi s'a ticăloşit şi a 
luat câteva cazale zapt (a ocupat câteva 

ţinuturi), pentru care s'a hotărît de către 

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-stră- 

luciţii Tăi ani fie de la Dumnezeu prea- 

mulți, cu sănătate şi deplina fericire a 
Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite. 

1787, Fevruar 27. 
Fiu supus, și rob smerit; 

Constantin. Căminavul loan Alexandru, 

CLĂIĂ. 

* * Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domn al Moldovei, către capuchehaiaua sa, 

despre datoriile ce are: instrucţii de caracter general: vor fi credincioşi, vor trimele 
ştiri, se vor îngriji detot ce i le datoria. 

“+ II pop dpăs Ti vapozaăy dypediav, îiets Bat 

65 Tis 7b:;/05675, 05 u6voy mă serioupiusta, &ă pai mszscusda, Eyyoiusvo! 7b 
75 7 1.056 cas xi zi zphs Tjuăs 6ă0zciy cas. 
apăruara E Pboswş d ppiota ris G:adsozos pac, os Eyvopioars?, „.. Tpărw 85 7 

vai EMeizoy, &vablucâusvo! Ti tboruijy 57055 ză âuobpt zai, st Evsozt 

o Epet vă zhnpop dă apâs 
zpâțua 6 

"00sy 4) momo 1. aepiodvis nas etvat 

0ds Eatrerpau- 
zpodvulay oxs ai 

by zpbs fus Qih6v cas, ră Gdo zadra, 0£hovy câs bzayopsbost ză Goa mapatpty0vza!. "Axpo- 
Os pvoy zapzvsiponsy,... Kai 

> . + AA "9 
sDAypehbduzvo! vă Epibomze d! E7abroy Ypauadzwy Tiy 

epţediay uă ră Gvayizia VOYuaTa mapaGratiză Tis Te" SCoziuaony zep0ihWzwş „m. dv 4ai oa 
zepi “/pniaztay axiwy Gouzapalvousy vă sd bzodiz 

Îuăg Etodvzoudy Gas mai sis zi ŢVâoy my mpuuăzuy 605 Era, Ey 0» 
* 

7s uai, ră sri cobzov zh avatiOsus- 

văgat vpăzouzy vă iv zposo/i ei mă vă mazaâhn0i 1) Svodon Emiusheta 2y yăy st eg Ga ză 
azopâvza mpbs Opshos... "By 22070 Ti) venzţi E 

Agia 43, 

"Gx5, sivat 7 Vă zazabâdagza tâtripuos mâozy Gnovâiy vai Extushetav sic Exstepyxolay,. âtxyu- 
ediâwaw zâv ăvă “/sipas omodicswy, vai shzitousy, 420 3 Gsi, 

aL EpaGzoy ASră)atoy /priwzzohoriay. 

fi? za 

1 Fiul Domnului, 

2 Gol în text, 

îs Syyamsoy (ai) Bz: mamă pipos Eumeptt:ps- 

rspa)awdis, ăzazovuttyov 7ob psoos 

vă sioda! vază 70570
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abzozapurirqtor, > ov zobro Exâidousy sri tobr ri dom zăs cpodpozipas spoorayăs uăs, 

a_ r a 2 pă : nz x a i 2 

ete doa, &y stotot, zahsiay wa7 voua tâsay i) ovaz, 03 să mpoadtogitouzy Lwoosby 0st 

re Pe . Fi . O. o A e . x 

ua, apfivorss Th.zap6y was, meptozovădorus vai 2vopovins, pi pst0GW3vot MOR €/S05 ? 

+ 2. Ei a î- e . 2 » PI = . x 2 + = ? 

vă îvaaohijods sis Ga, ai, Gutons PaTIȚII0USI0t, G/3d fpaădonros vă &srvijss “păuluzez]. 

CLXA. 

Constantin Ipsilanti către tatăl său, Alexandru, Domnul Moldovei, despre 1787, 

  

călătoria spre țară a acestuia, lipsa de politeţă a lui Nicolae-Vodă Mavrogheni, şti- 15 Mart- 

rile ce se caută şi paza lor, cu adausul unei “scrisori de copil domnesc către 

Doamnă. 

Tip “Ypsrăpay Bsozpobpnrov “TomĂGTITa Ta- 

mewâs poo4byă, ăozabăuevyos Th 25 

dapzpoy adrijs det. 

+ Kai oua rob zayroâoyâţo 005 în 

dvwpoăceg vai vacnpă Ti adrăs “Yw- 

dâzmea &yocoy, sbdouov, Dytă, peră zov- 

_upovtov boc ai ăghovljroo apovăs 4ai 

orepehozws Ei Tod mas /hăUzpOD Tr2p.0- 

zod ars Opâov. Av îuzopă vă Er 

gpăow, DWmhăTaTă pot Ad5yra, Thy 26919 

ăuzrpov papăy Bd07iu.a63v 1] OY Ob pa 

0âv zi oby Osâ cls ză yrtApb 705 Aovyă- 

Eswog atata dăâaow mod “Los Tis zst6i] 

0, etuovy vată 30 2„vovacpâos Eos Gov 

ză ampozopndâ” 60=y ai av Ehewa vă 80- 

tic zi, vă sbyaptozijom roy ăxtoy Osăy 5- 

z05 pâs Eapozotnss. Iloă oprita Gus 

-1Î omoâo/h rob Mzbpore7n zi tiu YEhwTos" 

a mod înmttâpn etvat 230 Shot oi abdtvrat 

pas ai 0/53 sis ămoplay Tibs 8ăv 206 uEp! 

zobs păvtvzs ăBpuzos ai, Exstâi] vai 6 

aatpbs sia BshrpăTos, Wii. &zohob0ws Ezt0o- 

podv vă E70w9 786 av/văs stârosts” ây sivat: 

Sptops Tns, sis să Esîis mh80y 05/74 s sai 

pevbidez pă Grăzopa aaâiaa, zapiprra (sic)- 

ME '2d9 mpohafâvza spa Ypăva Ti “Yonhi- 

msi cms Gră vă. puăs ozsidq paprză zeptăoia, 

6607 watushiata, 6507 72 Capri” GE 

size aa pă cd zazpyra Vă ză 2vOvuicc 

zi “Pomienzi ns îmedi, al ră GTOhiTa 

pas vă sivat variata. "Edooz Za EvavSzt 

zi Eauzporăz Rosia Că vă E apî9% ” 

= “Ymhăznii om. Tă zoryă 2uds 47 da 

“păuuata, ADBETA +09, mpâze Vă SĂ BADI- 

pă udvos îi Veemhâsns îns pai Vă pi Tă 

pu “pafă sis z0bs pauuastro5s Ss, 8- 

3i2099 ppâuuaia, 47 RO 

ztyat 2356409 vă 1pă- 

zozss “papi, 42 Et 6 20553 715 

md 330 03 viu PUdS0dAt. KRzdapăsn? 
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Mă închin smerit Înălţimii Voastre de 

Dumnezeu păzite, sărutând dreapta- 

Ti prea-strălucită. | 

-- Şi mă rog de atotputernicul Dum- 

pezcu să păzească şi să ocrotească pe 

Înălţimea Ta fără boli, bucuros, să- 

nătos, întru viaţa îndelungată, şi nezgu- 

duită, rămânere şi întărire pe prea-strălu- 

citul Tău Scaun domnesc. Nu pot să rostesc, 

prea-strălueite Domn al mieu, câtă ne- 

măsurată bucurie a încercat sufletul mieu 

aflând fericita trecere cu Dumnezeu din- 

colo de Dunăre a Înălţimii Tale, căci şi 

eram foarte îngrijat până ce am aflat-o; 

pentru care n'am lipsit să slăvese pe sfân- 

tul Dumnezeu şi să-i mulţiimese că ni-a 

făcut această bucurie. Dar foarte curioasă 

primirea lui Mavrogheni și vrednică de 

râs; în mare nedumerire sânt aici toţi 

domnii noştri şi aproape în nelămurire cum 

de nu s'a arătat până acum niciun om; 

şi, de oare ce vremea e delicată, şi de 

acum dorese să aibă mai dese ştiri; dacă 

e voia Ta, de acum înainte să pornești 

mai des menziluri (poşte) cu deosebite ha- 

vadişuri... Cu [curierul] de mai înainte am 

fost seris Înălţimii Tale ca să-mi trimeţi 

niscaiva mărunţişuri atât cu hârtie, cât şi cu 

plicuri; nu lipsesc nici cu cea de faţă 

să ţi-o amintese Înălţimii Tale, căci 

şi... îmi sânt de nevoie. Am dat un 

amanet prea-luminatei Doamne ca să Ți-l 

dea Înălţimii Tale. Scrisorile deschise ale 

unuia şi altuia, Doamne al mieu, trebuie 

st le cercetezi numai Înălţimea Ta şi să 

pu le faci havaleă grămăticilor Tăi, de 

oare ce şi deosebite persoane dau scrisorile, 

şi multi sânt necunoscători, şi se poate să 

serie ceva în hârtie, şi eu, robul Tău, de 

aici nu fac niciun cusur. Călăraş afară de 

acel care-l pornim, n'arem altul. Şi anii
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1187, 

28 Mart, 

Eyousy, Kai ză uăv Ern zije Yomhrnrâe ce 

sinoxv Bs60zv zhstora, ai 88 marpiral uo! 
adric edyai ăpoyai pot Stă Gov, 

avize, Mapriov wy'. | 

Tis “Yinhârnrâs rs ebzedis vis mai 
2o5dhoc . | 

Koyoravrivos “Ymhăvras. 

(Mână de copil:) 

* Ty “Yomhornta Tms uitpt was azo wap- 
vas .aozaţouat cas, eym Ozo ehs (sic) tpar. 

40), Gpi0c ma pthrara was psilayre pat 
n Gowvrla moda aha tws ps To. shsoc rob 

Ozov nat zpoopatvouat zahapuoty 205 epda- 
GATE pus TO 40 pat ps 7 yadi qyvopa 
os oda ps 7qy 6omdzay zov Koptov ov zar 

7ms Osorozov ns Ilopratrtoae ua rms Zoo- 

opov Iliyts za. mov Avytov eopytov wat va 
azohavosre at Tm Acuyn 63 ya at 4apa.   

Inălţimii Tale fie de la Dumnezeu foarte 

mulţi, iar părinteştile-Ţi rugăciuni să-mi 
fie ajutătoare în viaţă. 

1787, Mart 13. 
Al Înălţimii Tale 
supus fiu și rob 

Constantin Ipsilanti. 

Pe Înălţimea 'Ta, maica mea, din inimă 

o sărut, și eu cu mila lui Dumnezeu sânt 

bine, de asemenea prea-iubitele noastre 
beizadele şi domniţa sânt foarte bine cu 
mila lui Dumnezeu, şi aşteptăm călăraş 

că aţi sosit bine şi în 'ceas bun cu toate, 
cu ajutorul Domnului mieu şi al Născă- 
toarei de Dumnezeu Portăreasaşi al Izvo- 

rului de viaţă făcător şi al. Sfântului 

Gheorghe, şi să întâlneşti şi pe Doamna 
cu sănătate şi bucurie. 

CLXXI. 
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-efendi, pentru evitarea întâlnirii cu Hanul Şahin-Ghirai şi fuga lui Alexan- 
dru Ioan Mavrocordat, cu un adaus al mamei Domnului. | 

“Yomhdrars uot AdBâvra, 

“+ ?E)zito ete adri zi Gpav 6z05 păzea 
6 0o5hde ns tb zapby Bovhrudy wov vă E= 

v0zosy î) Tomsrns as byâs sie Lrăat. Ei- 
uni Gus Evyotacutvos Ews 6mod vă mhmpo- 
zopmdă ză zâs Extpuos rijy Tobva, îms!8i) 

mai Găv 1esbpo Gyiows za îjzoy zaţoutvyn 
ăzăţt. "Erpovata rby Iloprăpmy >Apaz6yhoby 
4, mâv siza răc Goxs Gvorohias Erpăâitav î 
“Tomârns Ts sis mby Gpâuov Et aizias ză 

heţuoy, dai pt etmay Ore ză utpartiâira ă- 

doya 83v siya! rpizoş vă Gaorătovy sic ră 
psvbidi, 40 pă caiverat vai uta, by 605- 
)6v ns, vă piv'azala, Exsdă zai, mados E- 
padov ăzd mode vadapăotâss, pă z0Nhiy Ta- 

„bena &rodovdodosy 3 “Yumhbras 1ms rhy 
dpâuow, 60sy 03 îjrov rpozos vă Gaorătovy 

mă tă ădoya sis z600y 4670 pic vă 
ăzorănovy, 

"Evyododnza zară rhy apoozayiy ss ai 

2obvzvya ză măy mysouastzăy Bă vă pâs 
ădbeprlon mais umdobzzate 6uodoyiaic, X8- 
joyzăs soy Gri mă vă orâpwvra: pica 08y m 

Em Î Tomhdens vms Gtă Gvapâpovs povha- 
-„attâss, va mov Efiaoa Giă vă ăn Oa 4ai, 
ăy îzopisn, dă vă uâş mă Ghtspâiog. "00sy 

e zpocutyw ăzâzpio ăviows Gps vai 68 îju-   

Pea-inălţate al mieu Domn, 

- Nădăjduiese că, în acest ceas când 
scriu cu, robul iu, cea de faţă su- 
pusă a' mea, Înălţimea Ta ai sosit 

cu. sănătate la Iaşi. Dar sânt îngrijo- 

rat: până ce voiu aflat cum ai  tre- 
cut Dunărea, de' oare ce nu ştiu poate 

să fie încă îngheţată. Am chemat pe 
Portarul Arapoglu şi i-am spus câte 
greutăți ai trecut Înălţimea Ta pe cale 
din pricina cailor, şi mi-a spus că acei 
cai de chirie: nu e chip să se ţie în 
menzil, şi-mi pare şi mie, robului Tău, 
să nu cadă, de oare ce și, precum am 
aflat de la călăraşi, cu multă: răpe- 
ziciune . ai umblat Înălţimea Ta la 
drum, aşa că nu era chip să ţie însuși 
caii la atâta osteneală fără să ispră- 
vească, | . 
Mam îngrijit după porunca Ta și 

am întâlnit iar pe duhovnic ca să-mi 
dea sineturile, spuindu-i că a sta ele 
înăuntru nu vrea Înălţimea Ta pentru 
felurite pricini, şi l-am silit să facă 
așa ca, dacă poate, să ni le dea. Deci 

aşptept răspunsul; ci, dacă nu voiu putea 

să o îndrept, nam alta de făcut de



o
 

a
 
e
 

e 
e 
i
i
 i
 

i 
i 
! 

] 

  

  

  

    

zoptow vă ză warondbaw, 63 Ep ăho i vă 

ap mapă ză îtophnrtad 63 işsbpu Guws 

pă zolov rpozov zpsast vă “n Est zi 

5 mwsvuartzbs pă elysv sizi 2p0ha56yros 

zâs vă z3pt6/m tă fm83 ttopinrizăy Bat &- 
. A Ă - + + = 

zmpbnoz tă ăozpa Ev Guws rbd T0:05- 

z0y aaurihâs 83v mb ebpioum s5ho'Ţoy Exetăi) 
PC-a . 2 , - a , 

za Î Su.ohoize 7părpat 25: t/Găv hobypăytie, 
* + oa ad . ? + e. 

ami mă EEs 60sy mâze iqoăyt 08 sis Tg 

pat, & vpăbagsv hotzby sis ză topo staăv 

zis: „pă că vă Exhmpbdmoa” âv îjdshe sdp207, 

vă sîya ănvpos î) fq0zioz Gy.ohoyia“” Ezscat 

vă sta wsvăis îi Eăais 705 8sophnrinob, 

0 Ga stiva &ptowăs ris “LUndărntâs îns. 

[lpbs robrote măv siza âtă vă pă cepp 1% 

ză ăxdaptat? 705 *Douăv-ăţă sis ză Gpht- 

ah mis TUmienrâs rs îzstâi, za Thy 

-opsbst “Î “Tunsens ns, 72 pă ză 5zs6750% 

aa . , x a 2 = > Y 

33 tisbpu âv Exstymy 005 toos „YOshs pă 

pm, siwa rob lâlov 3 od 7v;/6yz05 variat. 

Tă aadsizapov sivăt Gpuos! Vă ră Tai Gta- 

* - s * 2 e . 

psv ră 6zotoy 03 vă 7 înrijao Gray aa 

pod pă 7ăy pa. 

[ep mob A+6ăv-ăpsvrtoi 5z0d pâs siys 

=poorăty îi Vomhârns rs 88 usi, GaţrsV, 

ai, sie 'zatpd? 605 EOTOXĂCODIUL0LY tă vă 

săpw w%ysva TpO1r0Y atw&, vă îuzopăo Vă 

-mpstusbsn: Epijyoosy 5 Moborapăs-Epswens 

înă z0d Ilezpăzn 'Azizovhov a, tari vă 

iwq omori, eis %atpây &mcd Epstyos El7t 

GNos âptspuuâvos sis 7ij? “YomN6TnTă Tas: 

ămsupidmuev voi Îmeie dat rd rsoptăle! vă 

im omora, vai Get 1 “Vonkâens Cs 28 

ăppis sis ai Est ts-/optoziy ziar sis g- 

asivoy, Bus, Ezetdi, 40 al mpezsyrbt6yss Tod 

siya usyădate, sis să -on Eioda 6m0d Eat 

1 Vomins 75, Topa cv îumopet vă td 

Ta Aa A. “ . a e w . 

ca sie abrâv, 05se ete păviva ăhhoy 703005 

-owpobs hobpsdss" imsie, ot î0dho 75 &- 

astă, mal ÎNOs sas 
o exe . 2 Ei 2 a - fa 

zi “Vimientă Tns spe a0%5 îs bz60 

Gas, îtă vă ij? "rr 03307 d apă vai 

zapazosiza ads 2 7 65 ăzspasiolin: 

zwyzo temari, sizzusy Tv A ziz0Ţdob 25, 

îpioz va 39 Grăpim sis să TETp14681 vă 

ântâq us sis ză RErzrosta pis Vă ps 
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zstpn ples papztepăja pis do în 49 O: 

ag n sis Leiat. is ză Gzola mi Ezspts* î- 
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cât să achit; dar nu ştiu în ce chip tre- 

buie să se facă, de oare ce şi duhov- 

picul îmi spusese mai nainte cum că 

să cuprindă actul de achitare că s'au 

plătit banii; dar eu una ca aceasta 

n'o socot de loe buni, de oare ce și 

sinetul serie: pcu plata ce va fi, şi 

celelalte“; deci atunci nu ar fi achitare, 

dacă vam serie apoi pe achitare că: 

„dupi ce se vor plăti, dacă se va 

afla, să fie fără, putere zisul sinet“; ur- 

mează a fi mincinoasă base achitării, 

şi ce va fi porunca Înălţibiii 'Tale. Pe 

lângă acestea i-am spus să-mi aducă 

şi răspunsul lui Osman-Aga la  argi- 

halul Înălţimii Tale căci şi pe aceia 

o cere Înălţimea Ta, şi mi-a făgăduit-o; 

nu ştia dacă aceia ce mi-o va aduce 

e a lui ori a întâmplătorului chiatib 

(seriitor). Ce e mai bun însă e să-i răs- 

pundem că o voiu căuta când mă voiu 

întâlni cu calfa. | | 

Despre Divan-efendi ce ni orânduise 

Înălţimea "Ta n'am trecut-o cu vede- 

rea şi, la, vreme când ne, vom întâlni, 

să găsesc vre-un chip, care să poată 

folosi. Mi-a spus Mustafă-efendi prin 

Petrachi Apicoglu că de ce să se facă 0- 

prire, de vreme ce acela e cu totul în- 

chinat Înălţimii Tale; am răspuns şi 

noi că se zăboreşte (?)a fi şi că 

Întilţimea 'Ta de la început a arut şi are 

deosebită aplicare către acesta, dar, de 

oare ce și pretențiile îi sânt mari, la 

atâtea cheltuieli ce ai Înălţimea “Ta, 

acuma nu poţi să-i dai nici lui, nici 

la vre-un altul lefi așa de grase; noi, 

robii Tăi de oare ce a venit de atâ- 

tea ori şi a întâlnit pe Înălţimea 'Ta 

pentru această afacere, ca să nu ajungă 

neplăcut lucrul şi să se supere el pen- 

tru că îndată ce sa hotărit săse şi facă 

oprire, i-am spus lui Apicoglu cum că, 

poate dacă nu-i plac patru sute, să se 

pidice şi la cinci sute, fără a pretinde 

nici harzirahi (cheltuială), nici altceva, 

dacă merge la lași. La care sa şi 

învoit; dar, de oare ce va să lase aici 

odalisea pe care 0 are, se roagă, dacă 

ar fi chip,să i se deie pe lună cera, 

prea puţin, pentru casa lui. Şi el acum 

nu vine cu calabalâcurile, dar, la cea 

d'intâia deschidere, se va porni pe Mare, 

41
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ca să „nu facă multe cheltuieli; ceia ce 

face foarte . bine, de oare ce, dacă ar 
vrea 'să vie acuma, n'avem nici rădran, 
nici vre-o căruţă să-i dăm. 

Multă greutate tragem pentru căruțe, de 
oare ce nici atâtea alte două (sic) mocăneşti, 

să fie .pe de-asupra, iarăși nu s'au arătat, 
precum şi, cu Dumnezeu, vei afla şi Înăl- 

țimea Ta, îndată ce va sosi prea-luminata 
Doamnă la Iaşi. 

Prea-strălucita Doamnă, prea-iubita, mea 
mamă, cu vroia lui Dumnezeu Duminecă 

sau Luni are de gând să plece. 

Pentru Şahin-Ghirai am arătat dău- 
năzi Înălţimii “Tale că i-am raportat lui 
Chehaia-beiu şi că mi-a răspuns cum 
că bună socoteală ai făcut Înălţimea 

Ta, adecă să-l erviţi, în orice loc l-ai 

afla pe cale, şi să nu te întâmpini cu 
el; deocamdată acum e mai de recoman- 
dat; cum socoți şi: Înălțimea Ta, st Te 

afli la Iaşi, când el va trece. Dar n'am 

raportat ceva mai mult în această afa- 
cere stăpânilor noștri cari să trăiască 
întru mulți ani: întâiu pentru că nu ni 
poruncești Înălţimea “Ta şi, al doilea, 
pentru că ne-am gândit cum că, dacă am 
fi. întrebat, s'ar fi patut să ni porun- 
cească a scrie Înălțimii Tale. să nu-l 
întâlneşti şi, el. plecând din: laşi şi în- 
torcându-se, să Te întâlnească poate, așa 
că să “fii silit : Înălţimea Ta a-l în- 

tămpina. Însk ai Înălţimea Ta bună 
scusă în a, fugi de supăritorul bucluc: 
scusa e că încă nai tacâmul Tăn şi 

că stai incognito la Iaşi şi că nu poţi 
cu acest chip să întâmpini pe un Han. 

Au ieşit şi rapoartele lui Selim-Paşa 
şi lui Molă-beg, şi s'au trimes; şi lui Se- 

lim-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 Mun- 

tenilor,: de şi chiar şi fără scrisorile Spă- 
tarului, de la început erai întru toate in- 
format, precum și toţi cei cuminţi nu se 
îndoiesc de loe; dar acei netrebnici, pe 
lângă că sânt foarte răi, sânt şi fără de 

minte, căci şi câte le fac şi le spun nu 

sânt decât contraziceri unele peste altele; 
pentru care şi întru aceasta sânt vrednici 
de întristare. Multă greutate însă căşu-
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1 Alexandru loan=Vodă Mavrocordat. 

52220. Iorga „Harmazaki”, XX. 

  

        

nează, de oare ce şi, cu toate că nu fac 

vre-o ispravă (2) cu atâtea tertipuri şi 

havalele, dar deocamdată le primesc; poate 

că şi pe ascuns ne învinuiesc pentru zilnicele 

rugăciuni şi tacriruri ale noastre arătând 

neputinţa săracilor şi pentru suferinţa 1o- 

cului şi celelalte, afară de câte alte mişelii (?) 

şi ştiri mincinoase, care zilnie nu înce- 

tează, de a le stimina în deosebite părţi; 

şi mai ales Ştefanachi, care aud că e 

supărat pentru că nu i-ai dat dar Înălţi- 

mea “Ta. 

Nu mă îndoiesc că, înainte de a sosi 

această serisoare supusă a mea, vei fi 

scris Înălţimea 'Ta descrierea amănunţită 

atât a felului fugii fugarului, precum şi 

a stării provinciei, mai ales -că Munte- 

nii spun. cum că Înălţimea 'Ta .ai ştiut-o 

şi nu “Ţi-a păsat, căci şi oamenii ăi 

de acolo se temeau de dânsul; şi pen- 

tru starea provinciei ali putere “poate 

avea descrierea Înălţimii Tale decât de 

aici. Dar cu toate acestea foarte greu 

îmi pare să fie iertate (?) havalelele ce 

au fost până acum, dar nădăjduiese să 

folosească pe urmă. Ilalul nostru; adecă, 

al robilor "Păi, ' capuchehaielele, poţi să-l 

afli pe larg de la dumnealui Cămăra- 

şul; ci vremea, e foarte grea, precum şi 

Înălţimea “Ta o înţelegi. Deci şi pentru 

aceia isprava bună -şi graba în să- 

vârşirea haralelelor cerute sânt de .ne- 

voie. Doamne al mieu, multă luare a- 

minte se cere şi în scrisorile unuia şi al- 

tuia, ce se trimet, şi, de ai vedea Înălţi- 

mea “fa una câte una deosebit, ca să 

afli pe. cei ce corespundează, nu mi se 

pare că ar 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. 

Prea-strălucita Doamna mare a cerut 

pitac mahsusi al mieu ca să-Ţi serie Înăl- 

ţimii Tale, căreia Ţi-a și seris în jos. Eu, 

robul “Tău, nu lipsesc la cele cuvenite şi 

nădăjduiese că eşti mulțămit de robul "Tău. 

>
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precum şi poţi să afli de la prea-strălucita, 
Doamnă, prea-iubita mamă, când cu Dum- 
nezeu va ajunge la Iaşi. 

Al Înălţimii Tale “ascultător fiu şi su- 
pus rob. 

Constantin Ipsilanti, 

Pe Înălţimea Ta din inimă o salut şi 
rog pe Domnul mieu şi pe Doamna: năs- 
cătoare 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 
căsătoriei fetei „Mavroghenesei“ 
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cu „Logofătul“. 

Salut cu supunere pe prea-înălțatul mieu 

Domn şi sărut urmele strălucitelor. pi- 
cioare, şi nu scriu deosebit Înălţimii 
Sale, de oare ce ştiu. cee al nostru (?). 

Către Doamna mea, cu supunere mă în- 
chin 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 vă- 

zând că doamna mea, minunea mea, nu- 

rul mieu, n'ai uitat pe roaba -Ta, ci o 
păstrezi cu totul în a Ta iubire, şi vă- 
zând, Doamna mea, că, n'ai imitat pe 
cealaltă Doamnă şi, cu toate că Dună- 
rea, 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 fra- 
tele 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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Îmi serii ca să-Ți ' dau ştiri: eu, doamna 

mea, din vremea când ai fugit, n'am ieşit 

din casă, căci toate ale lumii se arată negre 

în ochii miei, pentru că am fost lipsită de 

doamna mea, de minunea mea, de singura 

mea mângâiere, Doamna mea, când vrei să 

„afli ştiri din Constantinopol, precum le 

află la Iaşi, trebuie să alegeţi pe Prysi în 

calitate de capuchehaiă a .voastră, ca să 

nu-Ți scape Strălucirii Tale nicio nou-. 

tate a Constantinopolului. Doamna mea, 

singura ştire ce am a-Ţi serie e că Geat- 

malăul (sic) mi-a mâncat urechile, spuin- 

du-mi că el ar merge la Bucureşti, Şi eu 

îl tot împiedec. 

Doamna mea, îmi serii să-ți trimet 

niște mici testemele: acuma însă teste- 

mele mici nu se mai poartă atâta, ci 

toate numai brodate, şi era să-Ţi trimet, 

de şi, trimeţându-Ți domniţa Smaranda, 

sora Ta, de aceia nu le-am trimes şi cu, 

ca să nu-i trimetem amândouă acelaşi: 

de aceia nu 'Ţi-am trimes și eu; domniţei, 

surorii “Tale, i-am dat şi gătelile (9). lea, 

doamna mea, cu căliraşul de faţă numai 

o băsmăluţă, şi apoi cu al doilea călăraş 

mă voiu gândi a-Ţi trimete şi mai fru- 

moase: acesta nu e chiar aşa de vrednice de 

luare aminte, dar numai pentru că e nou şi 

de modă şi negru, şi ştiu cum doamnei mele 

îi plac luerurile negre; de aceia-l trimet, 

şi să-l porţi sănătoasă. Primeşte şi cinci 

tensuhuri (pastile) şi pe urmă _trimet şi 

betele (2). 

Mă rog, doamna mea, să faci o rugăminte 

la prea-înălţatul micu Domn să mă aibă 

ca şi mai nainte în grija Lui şi celelalte, 

de oare ce după Dumnezeu în Înălţimea 

Sa nădăjduiese. 

-Te rog şi iarăşi, doamna mea, să nu 

lipseşti a-mi orândui la orice m'ai cunoaşte 

destoinică, şi aceasta o privese ca 0 mare 

fericire a mea. Aceasta, şi rămân a 

doamnei mele 

Maiu 2. 
Smorită roabă: 

Jlărioara Rizu. 

Rog pe doamna mea să iubească pe 

Mărioara, şi aştept pentru hatârul mieu. 

Mă închin prea-strălucitelor beizadele, 

şi pe domniţă, nurul mieu, minunea 

mea, pe domniţa mea Elena o salut 

şi sărut ochişorii ei, cu toate că acum 
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„CLĂXXIII. 
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Prea-tnălțate şi prea-cucernice Doamne, 

Cu scrisoarea mea smerită și plecată 
adue înaintea ' Înălţimii Tale păzite de 
Dumnezeu că, cu ajutorul lui Dumne- 

zeu și rugăciunea, Înălţimii Tale, cele 

şase corăbii ce le-am dus de la Şehela 
Ciobanului au trecut cu bine gherda- 
purile, din care șapte, sânt zece zile 
de când au venit aici, şi am vândut za- 
hereaua la morari şi la alţii, şi banii 

i-am dat prea-cinstitului Ienicer-Efendi, 
„iar celelalte trei sânt cinei zile de când 

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- 

se vor scoate şi, vânzând 
zahereaua, voiu da banii tot lui Ieni- 

cer-Efendi şi voiu lua chitanța de la 
Ismail-aga 'Tatarul, căci, afară numai 

dacă se vor restitui cele cinzeci de pungi, 

cu niciun chip nu dă chitanţa.. AP'am 
străduit însă, stăpâne al mieu prea-înăl- 
țate, în orice chip ca să o ieau, dar 
n'a fost chip, căci, şi dacă ar fi vrut 

să o dea zisul Tatar, dar însuşi Salia- 
negi n'a vrut să o dea. Însă pretinde, 
stăpâne al mieu, Ismail-aga pe de-asupra 
şi huzmetul său: cel supt 250 de lei 
şi până la 300 de ocă de grâu și 300 
de ocă de orz. Dar robul Tău a răs- 
puns că sânt orânduit de Ja Înălţimea 
Ta să dau cele 50 de pungi, iar pen- 
tru acest huzmet n'am poruncă; şi la 

aceasta mi-a spus şi prea-ecinstitul Ieni-
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cer-aga şi prea-cinstitul “Tenicer-efendi şi 

chiar Salianegi că fără să-și aibă huz- 

metul “Iatarul nu e chip să dea chi- 

tanță, şi, cu toate că în această - pri- 

vinţă nu am strălucita Ta poruncă, dar 

nevoia mare mă face să-i dau, stăpâne 

al mieu prea-înălțate. Că s'a zăbovit so- 

sirea corăbiilor până acum, când eu, 

robul Tău, cu voia lui Dumnezeu voiu 

veni, voiu arăta Înălţimii “Tale cu .de- 

amănuntul, şi unde au urmat atâtea chel- 

tuieli. Căci, dacă mai înainte ar fi so- 

sit corăbiile la lipsa ce era aici, suta 

de ocă de grâu zece lei, sar fi vân- 

dut, pot spune, şi cu zece lei și jumă- 

tate, dar corăbiile cu grâul au venit pe 

vremea, când începuse a se aduce din 

multe părţi, şi cu toate acestea am. pu- 

tat să-l vând tot cu nouă şi jumătate 

lei. Numai cât 'Tefterdar-Efendi mi-a stat 

împotrivă mult, care s'a luptat în multe 

chipuri să strice preţul vănzării: cele 

o sută de oct 6, celmult 7, şi domul 

de orz câte 7 parale, adecă iîmul, care 

este 4 ocă. Şi aceasta a făcut-o în nă- 

caz, pentru că nu l-am ascultat să des- 

care zahereaua la hambare; seopul lui 

era si oprească toată zahereaua pentru 

cele 50 de pungi: dar robul Tău a în- 

trebuinţat mijloace de nu a urmat cum 

vroia el, ci l-am vândut cum erain orân- 

duit de Înălţimea “Ta, dar tot nu sa 

lăsat, ci a adus înaintea prea-înălţatu- 

lui Paşă alandala, și a scăzut din po- 

runca Înălţimii Sale o jumătate de leu 

din cei 9 lei ce a fost preţul după 

hotărârea de la selamlâc, şi astfel sa 

vândut suta de ocă opt lei şi jumătate, 

iar orzul unsprezece parale din cele 

douăsprezece care fuseseră, <* hotărâte la 

selamlăe., Deci n'au trecut douăsprezece 

zile şi s'a ridicat tot serhatul ca să-l 

facă bucăţi pentru multele lui rele, şi 

abia 'a scăpat la prea-înălţatul Paşă, 

şi însuși prea-înălţatul a voit să-l piardă, 

dar, cum datoriă Statului socoteala de 

zahereă şi de datorie la localnicii de 

acolo, l-a trimes la Niş ca să fie prins 

până va veni poruncă împărătească, şi 

aceasta a făcut-o Înălţimea Sa de ha- 

târul capuchehaielei lui, care e capu- 

chehaiă şi al prea-fnălţatului Paşă. Au 

gonit şi pe Deli- Ahmed-aga, care Ah- 

med-aga şi zisul tefterdar . erau cei cari
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sprijiniau Belgradul. Şi mai 'cu de-â- 
mănuntul vei afla Înălţimea Ta de la 
cel de faţă Hagi-Ali-ceauș, care se tri- 

mete de aici la Înăţimea Ta pentru za- 
hereă, de și, Doamne prea-înălţate, a- 

cuma e vreme de iarnă şi e. cu nepu- 
tință să ne slujească vasele pe Dunăre: 
la un ceas şi jumătate de aici stau 
cele trei corăbii care de şase -zile şi 
tot nu pot veni, din pricina vremii pro- 

tivnice. 
Pe lângă aceasta vestese Înălţimii 'Tale 

că iemul de orz se 'socoate aici 4 ocă, 
decât, Doamne al mieu, după orzul ce 
este; căci aici orzul .nu se vinde cu oca 
la cântar, ci cu iîmul, şi; ori de e or- 

zul greu ori ușor, tot patru ocă se so- 

coate mul, şi, 'acest orz fiind greu, vine 
iemul patru ocă şi 50 de. dramuri, de 
unde cele 50 de dramuri după soeo- 

teala cântărită se pierd, cele cinzeci de 
dramuri. Mam luptat să vând -orzul ca 
şi grâul cu cântarul, dar n'a fost chip, 

căci nu e un: astfel de obiceiu aici. Şi, 
cum voiu face toată zahereaua şi vroiu 

lăsa, cele 50 de pungi în siguranță, voiu 
veni, şi cu chitanţa, la prea-străluci- 
tele picioare ale Înălţimii 'Tale! Din orz 
a luat până acum 5.000 de îtmuri prea- 
înălțatul Paşa şi are să ieie încă până 

la 0.000 de iemuri, şi-l va plăti, so- 

cotind apoi şi alţi bani ce. vor. face, ca 
să poruncească lui Salianegi să mă puie 

în socoteală. Pentru altă zahereă, pen- 
tru care vine trimesul Hagi-ceauş, . cum 

va hotări Înălţimea “Ta; dar, Doamne 
al mieu, nu e prilej să spuie ceva. robul 

Tău, căci serhatul! acesta nu e ca a- 
tunci când am venit, ci, de când au %o0- 

nit pe Deli-Ahmed-aga, taraful? lui de 
aici, care a rămas, face numai scan- 

daluri fără să se facă vorbă, așa că 
şi pentru 'Tefterdar-efendi şi pentru al- 
tele sânt lucrurile amestecate. Robul 'Tău, 

Doamne al mieu,-cu şase, şapte :sme- 
rite alemele: scrisori pe care le-am 
trimes prin dumnealui Caimacamul, pe 
larg am arătat Înălţimii Tale și i-am 
însemnat Înălţimii “Tale pricina pentru 
care am venit aici la Belgrad, care, dacă 
paș fi venit de faţă ca să arăt lui



  
  

pasi zip ăushstay tal oby ză petinâeoy 

5z05 îj0shav es 8bw rpsis pwentmie vă 6szwup- 

moov? ză Goyepăy, torihnoxy rEcozpa's, 

mira pzObuaXo1pndss pă WzObytovpTră tă 

=teda/bptbss, vă Bbcovy ză poptă, vai vă 

obs păpovy robs fetttăec, popiz vă Bshjoovv 

adrhs ta-epts îtazavwros 83 Epyovyzay 830 

uoios iai d măntz uă zpi0ăpt 6205 E&pwp- 

zâfq mb admin Bobhţea, ot pstbinâse 26s- 

bpsosay rd 1pidăpn Erei, ete *Povozâa, za 

dobhis rme, eddbs 6mod Exafa stâmow, E- 

won by Keaytă-uasi, al eb0be Eocathev 

zdv mapâvra Xartij-riaobony, 27 tă E70p- 

zoo espwovrăs ta fos 83 zvră 10 &- 

pus. Tă Gota atm, sbdbs mod bio 

za movhijao vai Eystvo m vpiDâpn, Bo &- 

ptows "VIOI PEpYoYTAS îu.05 za. rd Gazszn- 

za/piipm, vă mb 6zoloy âs ui darza Tă 

“Tuos ns, Gat 5 Bobhos 15, & dorcetheta, 

die mb pEpet. 

O
 

ră
 

O
n
 

o
a
 

Aa âwmtzpo “abaăio, Diet zhnpozepNI- 

Oz âmb by zapâya Xaztij-mtaobony. Tabra 
, 

păv “El mob B4pdYT0 WOb mazetvyod pă 

prog, mă dă Er râs “Yonhârntos 615 et- 

cay zapă 0s0d zhsiota vai vyabâzziu.0va. 

[17)87, Aswsufâptov 25, zh rp&â+. 

Tis “Ypsrâpus Osozpobpijzob “YoumhdTntos 

zhă-/iozos Gobhos 

" SaiGovhos, 6'os Iloprăpns. 

    

Chehaiabein neîngrijirea şi scopul rei- 

zilor!, cari voiau în două, trei părţi “să 

descarca zahereaua [şi] se trimeseseră pa- 

tru, cinei întorărăşitori cu porunci pen- 

tru salahori, să dea satele, şi să-i aducă 

la reizi fără voie, acea zahereă de loe 

nu venia aici; asemenea şi doui cea- 

muri cu orz, care s'au încărcat din ju- 

dețul Vâleii, reizii au descăreat orzul 

aici, la Ruşava, şi robul Miu, îndată ce 

a luat ştire, a dat-o lui Chehaia-beiu, 

şi îndată a trimes pe cel de faţă Iagi- 

ceauș şi le-a încărcat, ducându-le până 

nici aproape zece ceamuri. Care  cea- 

muri, îndată ce vor veni şi voiu vinde şi 

acel orz, nemijlocit voiu porni, aducând 

şi chitanța, pentru care să n'ai vre-o 

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 

mulţi şi cu totul fericiţi. 

(17]87, Dechemvrie 28, Belgrad. 

Al Înălţimii Voastre de Dumnezeu pă- 

zite prea-mie rob 
Sandul, al doilea Portar. 

  

| CIXXIV. 
Sandul, al doilea Portar, către u 

la Şchelă. 
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1 De la corăbii. 

n Căminar, despre zahereaua cerută 

. 

Nobleţei Voastre, jupâne Căminar, mă 

închin smerit, sărutând cinstita-Ți 

dreaptă. 

+ Cu scrisoarea mea supusă vestesc 

Nobleţei Tale că din scrisoarea mea ple- 

-cată ce către prea-înălţatul Domn o scriu, 

te vei lămuri Nobleţa Ta, pe care te 

rog s'o aduci înaintea - Înălţimii Sale. Pe 

lângă aceasta, cel de faţă Ilagi- Ali-ceauş 

îmi trimete cu caimeă de la prea-înăl- 

țatul Paşă către Înălţimea Sa pentru 

o nouă zahereă, şi pricina acestei za- 

herele. ce se cere e aceasta: Devletul 

a trimes 60 ori 40 de pungi pentru ca 

din acei bani să cumpere 'Fefterdarul za- 

hereă şi s'o 'puie în hambarele împără- 

>
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1787, 

3 Decem- 

bre.
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1 Agalele de acolo. 

  

teşti peniru.a se face pesmeţi; şi 'Lefter- 
darul le-a trecut supt tăcere, socotind ca 
zahereaua ce am adus-o eu s'o puie la 

hambare cu acest preţ: suta de ocă 6._lei 
şi: domul de orz 7 parale; şi, văzând 

că nu m'a. putut încredința să fac după 
scopul .său, ca să-l ajut (2), au rămas 
toți banii la el. lar, după puţine zile, 
urmând gonirea lui de aici de către local- 
nicii din Belgrad, cari erau să-l facă 

bucăţi, a ieşit lucrul la maidan, adecă 
acele 40 de pungi trimese, şi îndată prea- 
înălţatul Paşă a făcut Divan și :s'a îndrep- 

tat către „ierli-agale ! . şi _li-a vorbit 
acesta: „Devletul trimesese 40: de pungi 
ca să se. cumpere zahereă pentru ham- 
bare, şi acel fără ruşine, adecă “Tefter- 
darul, nu le-a arătat; acuma însă cău- 

taţi de unde ştiţi şi aflaţi zahereă ca 
să se cumpere cu acei bani“. Jar Lerli- 
agalele au răspuns că „noi. nu știm de 

unde să găsim, decât de la Înălţimea Ta, 
care are putere şi, pentru că nu se gă- 

seşte 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 o  câtime de zaherea de 

războiu“, Şi întru aceasta s'a pornit 
Înălţimea Sa să serie prea-înălţatului nos- 
tru Domn cu cea de faţă, şi ca să hotă- 
rască Înălțimea Ta; decât că acum, în 

vreme de iarnă, e greu să șe aducă, bo- 

ierule Căminar. Trei corăbii din 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 Înăl- 

țimea Sa, să se deie ceva zahereă, însă, 
în acest chip: pentru uşurinţă zahereaua 

să se ducă la Ruşara şi de aici să orân- 
duiască 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 des- 

cărcarea cer cheltuieli mari, atunci, precum
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arăt, să-l aducă acolo şi de acolo să se 
orânduiască vase pentru a-l duce. 

Pe lângă acestea te rog pe dumneata, Că- 
minarule, 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. 

(17]87, Dechemrre 28. 
Al Nobleţei Voastre cu totul la, porunci 

rob supus 

Sandul, al doilea Portar. 

Scrisoarea ce o scriu şi către casă mă 

rog să se trimeată cu vre-un fustaş. 

CLXĂV. 

__* Instrucţii ale lui Alexandru- Vodă Ipsilanti, Domn al Moldovei, către capu- 

chehaiaua sa, şi despre predecesorul său, fugit în Rusia. 
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1 Alexandru Ioan Mavrocordat, zis Firaris. 

50320. Iorga „Hurmuzaki”, XX. 

  

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, pentru 
unele drepturi de moştenire 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 învred- 
nicim, de oare ce poate superficial s'a 
cercetat lucrul, şi e cu putință să aibă 
nevoie de lucrări mai adânci, care poate, 

cercetându-se din nou, s'ar judeca bine cu 
destule motive 'drepte, ca să se supuie [ju- 

decăţii]. 

După 

1187. 

2
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Paternicul, 

- . 
. . . . .“ - În | 2: e 

Am primit şi serisoarea domnească: de 
mâna Ta, şi am: văzut bunăvoința -şi iu- 

birea ce o ai către sclavul Tău.. Eu, Doamne 
al mieu, mă: „jentfese pe mine pentru Înăl- 

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 vre- 

mea cuvenită, să “Te mulţămese. -". - 
Doamne al mieu, prea-înaltul efendi al 

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 
e altul credincios&; un oraş întreg o strigă. 

Un raport al Tău l-a trimes efendi al 
nostru înăuntru, la prea-puternicul Împărat, 
şi atras peşte, acest, „raport; un hat Prea- 

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= 
rare; sclavul: Tău am 'vorbit: şi 'vorbese 
din gură domnească, şi dela Domn ca:Înăl; 
țimea Ta, şi nu”ca beii din Fanar; şi câte 

le-am scris Înălţiniii Tale; le:am 'seris din 
gură stăpânilor noştri; selaval Tău sânt cel 
mai” mic .din toată: lumea; acuma e un an 
de când 'sântein" supt ocrotirea. “Taj nădăj- 

duiese 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
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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 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- 
manului nu-i pasă de acestea. 

Doamne.al micu, cum vine Spătarul în 
fiecare zi în căsa mea, şi nu..e rost, să, 
mai. stau cu părinţii miei, m'am hotărît 
să'ies să stau la ţară la mine” în această 

primăvară; robul “Tău nu "cunoaşte alt 

tată şi "domn -al mieu decât pe Îaăl- 

ţimea,. 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 grab- 
nic la :Capudan-Paşa, efendi al nostru, cu 
să vie cu un ceas mai răpede, şi nădij-: 
duim să fie pe drum, şi Sfântul Dum- 
mezeu 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
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uă ră OmtpiBatrae 6 Tteezl-2pivrms, Zob) | 
văv-rspariaoic, zi vpăwere sie zây Nacây- 
îpăvet Eva perzoban, Bari stvat “pay. 

"“O matipac wov căs zp004byij 4ai prd d 
"ZSpărm Gas, 4ai 65 Expopdaozv Bă vă oăş 

că 3 

Vp, ai maron vânt ră p5os Tov. 

în diseuţie, mi-a, povestit-o Celebi-efendi, 

Sultan-chehaiasi, şi serie-i lui Hasan-efendi 
un :răvaş, căci e de nevoie. 

Tatăl mieu i se închină Si « sărută 
mânuţa, şi n'a ajuns să-Ți serie, şi pe 
urmă-şi face datoria. | 

CLXXVII. 
Dragomanul Alexandru către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia de 

a se răscumpăra de la Turci robii luaţi la noi, la Hurezi şi Mălaia. 

Kai ad:s ză tv râv mzaverhăua zproy aărijs 
7006 Govhrâc varoozatâusBa, 

“Tonirare Addtyra. Oi ăorsphles Tpspav 
mai mohhobs ozhdGovs db ră tasioz “pia, 
vovaizas &ndadi, mopirta vai mată (robe 
3 ăyâpac malvera, robg Exăhmoay îsi). Oi 
Godot ns 08, bzor0Euevot Gri aro! ol oxha- 
Gou$vot, mâsov tă riy îtalav mov, 600 vai 

vă vip &odsv] wovataziay wbory, vă sivar 
adâot, rohuâusy vă zapaaNtawuey m 0s0- 

ppobprjzov “Tyos re, &s zotwby martpa, dv. 
sivat rd Ehs6s rs, vă aaprjropdi ză dozp 

pă rizore ăab rd Gas Ehsic ns, za vă 
2hsvdspu0o5vy oi azdăfor: zâc0y adroi, 

zi oi sic Xwpsti, 6x05 torhafbdmoav Bray 
siodpu:nosv 5 '0oudy-ăyăs sis ză yoptoy Ma- 

ăia, ză rod Adrpov, robs 6xolovs 5 

"Oouăvy-ăyăs, zpywvrăs Tovs mb zobs dat= 
Aoizovs &owăphâes pă play mocârnra ăo- 
2poy, Tabs Est sic ră Găzr rob. Tabza 
Bovitrâs, vai Or etvat rd Eis6e cs A 

“Tod Osoppovprizov “Tvovs rs Ehăytazot 
305hat 

Apa. "A)siavâpoc, 

er 

600 . 

  

Și iarăşi sărutăm cu supunere urmele prea- 
străluciţilor 'Tăi paşi. 

Prea-înălţate Doamne. Ostaşii au adus 
şi mulţi robi din satele de aici, adecă 

femei, fetiţe şi copii (iar pe bărbaţi se 

pare că i-au ucis acolo). Iar robii Ti, 
socotind că acei robii, atât pentru 

vrâsta lor, cât şi pentru slaba fire 
femeiască, sânt nevinovaţi, îndrăznim a 
ruga pe Înălţimea, Ta de Dumnezeu pă- 

zită, ca pe un părinte obştese, dacă e 
milostivirea Ta, să mângâi oastea cu ceva 

din. bogata-Ți milă, şi să, se libereze ro- 
bii: atât aceia, cât şi cei de la Hurezi, 
cari s'au robit când a năvălit Osman- 
Aga la satul Mălaia, iar la Lotru, pe 

cari Osman-Aga, luându-i de la ceilalți 
“ostaşi cu o câtime de bani, îi are în 
sama sa. Acestea cu supunere, şi ce e 
mila 'Ta, 

AI Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 
prea-mici robi. o 

Dragomanul - Alexandru. 

CLXXVII. 
--Dintr'un raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre cereri 

de la Reis-Elendi, despre cunoscători de ruseşte Şi leşeşte şi despre cei prinşi la 
Sinaia, 

“0 2voţârasos “Petg-202y6s pas ă dvras Et 
sic Il6hw, ut si-/sy Eporijoet ă vjopa wă- 
viva 600 vă îjesbpr zi focar za )8- 
ra Grdhezzoy, ioăy 605 uăs îh0ov uzprră 
pă&uuaza mod sis Aeylay patsvepa)e Tlozdaz, 
6z05 Eypuws mpăs răy bomâzazoy  Sapzăt, 

Tpeepit Xâvmy, vai sis zhy Sovhrăy "Aohây 
Tpăi, mă Gmoia vai who edpă 207 ăv0po- 

os vă uâs să EEnpijoy 60sv 1 "Eyot6zms 
zoo Exzoss îjdihmos vă pă m 0sopov- 
pijzp “Tes spe, Er Bus my Euadâtoa, DE 
vovas Gri vpăza Ec vai zile ms stox-   

Prea-slăvitul Reis-Bfendi al mostra, fiind 
încă la Constantinopol, mă întrebase dacă 
am găsit pe cineva care să ştie limba 
rusească şi cea leşească, de oare-ce ni-au 
venit unele scrisori de la generalul Potocki 
din “Ţara Leșească, care scria către prea- 
înălţatul Sahpaz-Ghirai Hanul, şi către 
Sultanul Aslan-Ghirai, care abia s'a şi găsit 
om în stare a ni le tălmăci; deci Slăvirea 

Sa de atunci a vrut .să serie Înălţimii 
Tale de Dumnezeu păzite; ci cu l-am oprit, 

spunând că scriu eu şi nădăjduiese că voiu
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por 4 Vă Tipa Drapohăszm md mass 
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fi ascultat, cum am şi seris dăunăzi cu 
doi călăraşi; ci, de când am ajuns aici, la 

Adrianopol, iarăşi m'a întrebat, spuind: 

„(lupă cât se pare, la îasăşi. scrisoarea ta 

beiul nostru nu dă cuvenita seriositate“ 

şi: „şi din partea noastră să se scrie 
o scrisoare pentru această cerere“, și 
îndată a orânduit şi ţi-a scris cel de faţă 
mehtup (scrisoare), pe care l-am şi dat dumi- 

sale Postelnicului şi 'Ţi se trimete; ci n'am 
lipsit ea îndată să arăt Înălţimii Tale, nu 
cumva s'0 iei că prin rugăciunea mea s'a, 
scris. Eu sânt sigur că prin bunăvoința Ta 
către mine şi supravegherea Ta domnească 
vei da poruncile de nevoie pentru aceasta 
şi fără acest mehtup, pentru care Te şi 

“rog prin aceasta a mea să poruncești şi 
din nou să se afle unul ca acela care 
să ştie ceti rusește şi leşeşte, fie şi nem- 
țeşte; încă mai mult mă vei îndatora 

şi vei adiugi şi această binefacere lângă 
atâtea altele ce le-am văzut de la Îndl- 

ţimea “Ta. 
Multele capete (?) şi limbi care ni 

vin în fiecare ceas din vecini ne silesc să 

căutfim pe acei cunoscători de multe limbi; 

şi, în adevăr, Doamne al mieu, la două, trei 
zile apare odată de la unul san doi; au 
început, de altfel, cei mai mulţi să nu se 

încreadă şi să nu se mai arăte: „Dum- 

nezcu să ]i dea de capăt“; şi, de alminteri, 

ce nu-mi place, Doamne al mieu, e că la 
acestea dau credință (ce doreşte sufletul, 
acelea le şi iubeşte), iar, la câte serii Înăl- 
țimea, 'Ta, fiind cu adevărat așa cum le po- 
vesteşti, pot să nu dea, credinţă, şi să puie 
sau în sama neîngrijirii sau a nevredniciei 
că nu trimeţi şi Înălţimea Ta îndată ori 
limbi ori capete; şi aceasta, ajunge a-Ți fi 
mare învinuire. Ci nu lipsesc nici cu să 
arăt tot adevărul (ea unul care li fac 

cercetare şi din gură şi prin scrisoare, 
căci sânt numai cei cinci, şase, cari 
Sau prins pe muntele mănăstirii Sinaia, 
oricari ar fi). Cu toate acestea Înălţi- 
mea Ta fă câte i le sfătuieşte a- 
dânea-Ți minte, şi nădăjduiese în sfântul 
Dumnezeu să-Ţi vie toate cu folos, şi să ieși 
bine din acest chichion al afacerilor şi neo- 

rânduiclilor ce se petrec. Atot puternicul 
Dumnezeu numai să “Te împuternicească şi 
să “Te păzească de toată boala în ani cât 

"de mulţi şi cu totul fericiţi.
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Capuchehălaua munteană către Nicolde-Voda Mavrogheni, cerandu-și leafa 

Înălţimii Tale şi iarăşi cu supunere mă 
închin. 

“+ De şi Ti-am .seris . Înălţimii | mal 
„Jăluind şi căinând nenorocita mea, stare de 
acum şi rugând să mi se trimeată lefi le pe 
nouă luni, ca să am .şi.eu cu.ce să mă 
hrănesc și să nu mă nenorocese împrumu- 
tând, şi nu. m'am învrednicit. de - vre-un 
domnesc răspuns (pentru care .şi.. foarte 

m'am mirat, căci. însuşire a Înălţimii Tale 
e să iubeşti dreptatea), - totuşi eu; silit: de 
“prea-mare nevoie și lipsă'a, celor ce: tre- 
'buie pentru. viaţă, iarăși scriu şi iarăşi Te 
rog să .mi se trimeată dreptul mieu:și să 

plătese din: el cheltuielile nelipsite ale 
domneseului Tău . „capuchehaielâc în acest 
“timp de nouă luni, care sânt, cum „se ştie, 

nu puţine, şi să-mi rămâie şi. mie ceva, 

pentru: răsplata ostenelilor .mele,- cum de 

obiceiu rămâne la oricine e plătit şi ser- 
veşte bine..De “altfel .mă. rog să. nu Te 
superi, căci ieau pe Dumnezeu de "martur 

„că n'am hal, nici chip, nici putere să .mi 
„se facă [o astfel de] pagubă, cum e cu- 

- noscut și - Înălţimii, „Tale,'şi să mă libe- 
rezi de această viaţă chinuită pe care o 
„due azi, cu trimeterea: dreptei mele plăţi, 
„ea un. Domn iubitor de dreptate şi de săraci, 

-mai ales după înalta-'Ți făgăduială şi după 

cel ce zice: „făgăduiala. e lueru sfânt (2)%. 

CRX 

Nicolae-Vodă Mavrogheni către capuehehaiaua erii-Romaneşi, 
“ boala lui Divan-Efendi. 
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“despre 

“ Ştiute sânt dumitale pricinile plecării 
de aici cu câteva luni în urmă a prea- 

"învățatului Divan-efendisi al nostru şi a 
petrecerii lui câtva, timp acolo. Cu adevărat 
“acest om învăţat, după: acea mică trecere 
de timp, s'a îndreptat întru câtva și, după 
întoarcerea lui aici, vre-o două luni a dus-o 

foarte sănătos; la- urmă însă a venit asu- 

pră-i din nou patima d'intăiu a ipohondriei, 
şi cu așa furie, încât une ori ajunge la ne- 

*bunie desăvârşită; iar, când se opreşte 
de la nebunie, 'cade în supărare şi în- 
deplină apatie. Văzând acest om înţelept
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o astfel de putere a bolii şi neavând nă- 

aejde să se poată reface aici, ni-a cerut 

iarăşi voie să 'se întoarcă la Constantino- 

pol, unde trage: nădejde si să se îndrepte ca 

mai înainte. : - 

„Noi, văzând că în adevăr omul sufere 

„mult, poate şi din nepotrivirea; climei eu 

firea lui, şi în sfârşit că a ajuns cu totul 

fără folos pentru boala, lui, i-am dat voia 

„ cerută, şi po: la. săptămâna viitoare ra 

porni de aici ca .să- se întoarcă - acolo, 

ceia ce mai de. nainte o facem cunoscut 

dumitale pentru a d-tale ştiinţă. Dar, 

cunoscând ce lueru greu e.a se numi alt 

Divan-efendisi. şi, pe de altă parte, ne- 

având nici nevoie, pentru covârşitoarea 

îndestulare la secretariat a. boierului 

nostru Postelnicul Gheorghe, Juasem hotă- 

rîrea să nu ne gândim la alt Divan-Efen- 

disi. Dar am căpătat. aiei pe. unul Meh- 

med-Efendi, om. al. Înţelepeiunii Sale, bun 

caligraf, pe care-l vom. întrebuința. numai 

ca. preseriitor, nefiind în stare a com- 

pune; şi astfel nădăjduim să economisi 

această înlocuire a secretariatului nostru 

fără să se vădească de loe lipsa Învăţă- 

turii Sale. 

Pentru curiositate îţi însemnăm cele de 

mai jos dumitale pentru a. arăta adâncimea. 

tulburării de minte a acestui om învăţat. 

De când ne-a cercetat, şi a căpătat vi voie 

să se retragă, şi a inceput a se pregăti, 

te-odată într'o noapte se hotărăşte să fugă; 

o. spune unora. din cei de pe lângă dânsul, 

cari, după ce încercaseră a-l 'opri, văzând 

că nu pot, au venit şi mi-au dat de ştire. 

Am trimes îndată pe boierul nostru Gă- 

măraşul ca să încerce să-l înduiplece a 

rămânea până se va pregăti. Învățătura Sa, 

cum „l-a văzut, l-a speriat, zicând că, dacă 

se apropie, trage asupra. lui cu „pistolul; 

s'a suit pe un cal şi singur, fără să ieie un 

om cu el, cu tot vântul foarte tare şi 

ploaia din noaptea! aceia, a plecat îndată, 

fără să ştie el însuşi unde:se duce. Fără 

zăbară am trimes după dânsul pe baș- 

beşleagă, poruneind să-l oprească de de- 

parte. Abia pe la opt ceasuri. de. noapte 

la găsit zisul [boier] lângă Copăceni: s s'a 

aprepiat de el, i-a vorbit, şi l-a înduple- 

cat să rămâie la un sat aproape de acolo, 

pentri ca, după . ce s'a. odihnit puţin, “să 

vie omul; iarăşi, să-şi schimbe gândul, el
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însuși nedându-și samă și neștiind pricinile 
de care a fost îndemnat. În ziua următoare 
s'a întors iar; întrebat, spune că nici el 
nu poate cerceta halul său acesta. Dar 
este sigur că e.0o urmare a ipohondriei, 

pentru care în unele împrejurări îşi iese 
cu totul din sine omul. 

îi Răport al agentului Ioan către Nicolae- Voda Mavrogheni, despre . 
de zaherea a Turcilor. 
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Prea-înălțate al mieu Domn. 

Mai sus când se pregătiau, fiind adu 
naţi la cadiu “ca să scrie „să aduceţi pe 
Ibrahim-Paşa la Bucureşti“, am mers şi 

eu, robul “Tău, cu musdezii,. pentru care 

s'au bucurat mult, şi 'Te-au. rugat, din 

suflet, poate să orânduieşti la Craiova, pe 
Ciadirdi-Zadă; o spun cu multă. stă- 
ruinţă (2), şi Întălţiraea, Ta încă spune de 

pe Scaunul: Tău -prea-strălucit: „să . nu 
ieşiţi, ci de acum să vă gândiţi la afa- 

ceri (2) şi:să daţi orânduialăe, Portarul 
din Olteniţa a arătat mare râvnă pentru 
zahereă, şi ei îl laudă, că e şi el dintre 
credincioşii Tăi robi, şi ei aici -nicio 
chilă până acum n'au trimes, şi nici nu-i 
văd că după porunca Ta să stea şi să 

" străbată oastea: niei căpitan nu ela Daia, 
nici beșli-agasi; ieri numai eu am ieşit 
la Daia şi am potolit oastea, căci nu era 
zahereă; erau să împrăștie şi cele două 

sate; şi deocamdată li am spus că.„o adue 
înaintea Domnului mieu şi el orânduieşte 

şi zahereă şi oameni cuminţi şi vă câr- 
muiesc“, şi aşa a rămas până azi, nu ştiu 

dacă şi până mâni. Rog să fie pedepsit 

Osman al lui Divan-efendi, căci se 
obrăznicesc şi alţii, şi serie către lenicer- 

Agasi de aici şi către cadiu, atât de la 
neferii Tăi domneşti, cât şi de la cei de 
aici ca, dacă se obrăznicesc, să se. pedep- 
sească; de asemenea dacă, s'ar orândui 
Osman-Bairactar,: care era întâiu beșii- 

apasi la Olteniţa, care, - amintindu-şi de 

mila 'Ta, m'a liberat de răutatea lui Os- 

man, omul lui .Divan-efendisi, şi, dacă-l 
găseşti bun, (să fie] zabet al Olteniţei. . 

Acestea, şi cu închinăciune al prea- 
erlavioasei Tale Înălțimi 

prea-supus al Tău rob. 
„Joan,
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| Raport de capuchehaie către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre noile cereri 

de zahereă şi greutăţile ce întâmpină ţara şi despre socotelile cu Turcii, cheltuie- . 

lile 'cu'drumul şi cu caii, numirile. de Paşi, greutăţile cu carăle mocăneşti şi giur- 
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Am primit scrisorile prea-strălucite de 

la 24 Tanuar ale Inălţimii Tale, din tot 

sufletul slăvind pe sfântul Dumnezeu pentru 

prea scumpa, mult dorita nouă sănătate a 

Înălţimii Tale; am văzut şi poruncile Tale 

domneşti din ele. 

"Pahrirurile “Tale domnești, înfăţişân- 

du-se robul Tău Postelnicul Seanavi, cu 

robul Tău, Paharnicul. Alexe, le-am 

dat prea-strălucitului Chehaia-beg. I-am 

spus  Strălucirii Sale: pefendi, begul 

serie că pentru zahereaua care dăunăzi 

i Sa orânduit so trimeată la Belgrad, 

zece mii de' chile de orz şi zece mii - 

de chile de grâu, cu toate că atunci era 

începutul iernii, a încercat Atâtea gre- 

utăți şi piedeci în trimeterea lor, chel- 

tuind peste patruzeci de groși numai la 

trecerea,  gherdapurilor. Acuma iarăşi 

pentru făina, ce porunceşti, pe lângă că 

nu se află zahereă în ţară, şi are 

havalelele Isaccei, de al căror rost se 

ocupă, şi alte havalele, pe care zilnic 

le isprăveşte, e şi mijlocul iernii, şi 

nici pe uscat, nici pe apă, de oare ce 

a înghețat Dunărea, nu € cu putinţă 

si se ducă zahereă la Belgrad, dar, 

ca să îndeplinească zaherelele ce le 

are în samă, cum se va îndrepta vremea. 

când se va găsi zahereă în “țară, fără 

poruncă şi îndemn se va grăbi să tri- 

meată şi la Belgrad câtă făină şi altă 

zahereă va putea să strângă. Mi-a răs- 

puns Strălucirea Sa că: „acestea ce le 

spui sânt toate prefaceri şi pretexte ale 

voastre; begul să trăiască mult şi să fie 

fericit, căci orice poruncă îi ajunge, el nu 

zice nimie şi toate le face cu placul lui“. 

„La cele ce se poate, efendi, face, dar la 

ce nu se poate, ce să facă 2, 

Pentru afacerea sebep-tahrirului 1, la 

căderea nopţii, eu, robul “Tău Postelnicul 

Scanavi, am mers la Poartă, arătând 

greutăţile Tale, nevoile Tale, havalelele 

grozave (?), râvna a cea mare şi ru- 

31 
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|. gându-mă de toți stăpânii, mici şi mari, 

“să intervie pentru a, se cerceta socoteala 
3 Ta-a doi ani, şi să. se iea descărcarea; 

„n'am înfățișat şi la „huzarul prea-înăl- 
““ţatului nostru efendi, şi 'să fie de .mii de 

ori întru mulţi ani Măria Sa, că a: făcut 
intervenţia sa şi s'a hotărît să se arăte 

socoteala, precum mai înainte ' am' ară- 

tat-o Înăltimii Tale; 'sinetele de Stat ale 

“Tale sânt gata - cercetate; s'au aprobat 
şi cele douăzeci. ' şi nouă mii de groși 

ale- sebep-tahrirului Benderului,; şi cu aju- 
“torul lui Dumnezeu nădăjduim c ca în puține 

zile să luăm, descărcarea. - Azi 's'a dat 

poruncă în -ce "priveşte sebep- tahrirul, pe 
care l-am dat la madeni! şi în trei, patru 
zile luăm și: descărcarea, i 

Zilnic spre seară, la trei, patru ceasuri 

de noapte "merg. și la Poartă şi “pe rând 

a conacele stăpânilor, rugând pe fie- 
care să facă -inqiet? la rostul “Tău dom- 
ese şi îngăduință (9) la nevoile 'Tale dori= 

neşti,. pentru care martur e! şi. boierul 
Tău  Postelnicul Statachi şi, „dacă vei, 
întreabă-l. 

" Dar “predarea ta. de socoteli pentru ges- 
'tiunea de. doi ani de şi toate sineturile” sânt 

gata cercetate şi „cu ele singure iese o câtime 

prisolnică dată peste datoria Ta către 
acestea, întru cât 'nu. vine plătit şi. "schep- 
tahrirul Belgradului, fiind de atâta, vreme 
împlinit, nu poate să se întărească; şi să 

"se. ea. descărearea; îndată ce-l vei tri- 

“mete, şi pe acela cu ajutorul lui Dumnezeu, 
atunci nu va mai. avea nicio "greutate şi 
împiedecare, şi îndată luăm descărcarea. 

Am dat şi “raportul Tău către prea- 

“înălţatul efendi. al nostru: cuprins în stofă, 
spunând : şi cele despre neastâmpărul! ui 
Bechir-Paşa: 

Am arătat mai înainte Îeiălţimii Sale că 

"s'a 'scos dajdea tainaturilor muhafi zului de 
“Varna cu totul, şi nu mai rămâne a-i da 
de acum Înainte. 

În ce priveşte şalupa, am seris Înăl- 
timii Tale cu călăraşul. de mai înainte 
“porunca şi înaltului Devlet. Deci şi aşteptăm 
răspunsul Tău domnesc și porunca. .. 

Pentru” plata. . blănarilor, când "am dat 

cele 'două 'blăni de sâmur pentru  prea-
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spa &Xoya” 0brtvos 72 meptrhstouzy 470 Sb- 

-paptGTiptoy poztobzt.  » 

"Rp 'mâw 'ăozpuy mod (aytpă 005 sivat vă 

„"n8uadodv ste zăv "Rwdepobu fată, ără 
puetnpâvodob» sis rây "Îiyepobvt pate” aur) 

539 uizoptoausy Vă zăpusav dtă vă „ză 7ă- 

puzy TSONuI. po 

+ * Pe loăyyya 8060n5%Yy mi AsherezevNT;A- 
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N-aaoâ. 
Ta 83 Kobpr-mzoâ apari "Izpapiiu-26ă 

1 ADhonz. 
„Abotovy cb 00 tenvadusv 47 sa ps 

împoarăber vă zSpoiusy ps md "Los 635 

povuzapiâ:e 2bEputIs cai, ph, pă TI 

iztorpopiy Sâ ovăz ăcpnpziav, 6t0- 

ploxys25 îmorărqy Tby 005)? GIS > Avyrud- 

7), biăy 70d Nasta Moda “Pan tă 

83 durpuiadhousy st 05hs ata za. ad- 

mda 6 Aspâmuă? Tis addzvetzâs *ns m0âsp-. 
a 

vigzos val 26055. ÎL a 

ppt 7od3s Î ăzoz0hij, zoos eivz pă sd vă 

pi? ebptovaus? pÂTE pOAIAOY plz "TIB 

„pOGAILOV 47 pâhts 2002 pas apud- 

Zu dual, 1 TĂI măză mă audtia 6- 

05 Eztioauzy sivat ăâpuzoz OMA. 

înalta Putere, cu ştirea. boierului rudă a 

"Pa şi a dumisale Dragomanului; răspunde 

Înălţimii Tale prea-strălucita Doamnă şi 

- duinnealui Dragomanul. cea 

“Pentru cele: de neroie călătoriei noastre 

am arătat mai nainte. Înălţimii Tale că au 

“fost toate gata şi s'au săvârşit; a rămas nu- 

mai afacerea cailor de nevoie: nouă, a 

căror cumpărare cât costă aici; am -ară- 

iarăşi. grija ' şi trimeterea pentru aceasta 

sai cum altfel e porunca Înălţimii Tale; 

să se facă în 'grabă îngrijirea, de oare 

ce sa apropiat şi termenul. Iar pentru     cei cinci cai ai lui: Faichi-efendi, chia- 

tipul slugii “Tale, de oare ce i-a cerut pe 

şin (banii), i-am dat dumisale” două sute 

cinzeci de groși pentru ei, după porunca 

“Pa domnească, neavând cai la îndemână; 

pentru care şi închidem şi scrisoarea de 

mulţămită. a 

Din banii zaherelei cari “sânt să se   

mia 6mod âpăâvve. | 

adâuge la hazneaua Adrianopolei, ”: încă 

“n'am putut să-i luăm pentru a-i'da. - 

(Pașalâcul de) Tanina sa dat lui Ali- 

Paşa de Teleben. ÎN 

Tar lui Curt-Paşa Damad Ibrahim-Paşa, 

Avlona. 

Jeri cu ajutorul lui Dumnezeu plecăm, 

şi câte ni-ai poruncit să trimetem către 

Înălţimea Ta: :cumbarale (granate), cergi 

şi halaturi, cu întoarcerea argalâcurilor 

moldoveneşti, orânduind epistat pe robul 

"Pău Antonachi, fiul lui Hași-Mihalachi 

Rali, şi nu ne îndoim că se ra învredaici 

şi 'Terzimanul de chivernisirea şi mila Ta. 

domnească. Pricina pentru care s'a zăborit 

“până acum trimeterea lor e că nu aflăm 

pici (ear) mocănesc, nici giurgiuvănesc, " şi 

abia acum am găsit o ocasic potrivită, şi 

iarăşi carăle acestea ce le-am luat sânt | 

:de Adrianopol. : 

  

CLXXXIII. 

Cristodulo către capuchehaiaua de Câmpulung, Iancu Mavrogheni, Marele- 

“Camăraş, despre suferințile locuitorilor prădaţi şi ucişi, vânzându-li-se tot ceau de 

câtre Turcii cari nu-şi primesc lefile. 

Ilpozrovă ză? 3 09. 

= Ag? Kauapăsn En b.09 Ds)ecz 

abea Da zÂșEa VISA%RE/0I în) 00975ăwo7 
3 

2 E 
: 

-07I 3 zoo oi tempo Glizy oasidzss 3095 

Mă închin stăpânului mieu. 

+ Jupâne ' Cămăraşe, domnul mieu, rei 

afla că ispravnicii nau niciun  ca- 

tastif al lefilor; deci trimete-li un' ca- 

“tat-0, pentru ca sau “de 'acolo să faceţi. 
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ră zobuiuloa râv aroyây ză movhodv ide 
Îjutpav eic re tape căy siva mp min-ma- 

Gapt ris Il6ms. "Ay Osherat vă d-nobonss vai 
Aa, Otmbdosre vai fa mită 705 ăn-poutos 

peyăob Tpauuart0d. “Os mâcoy ri 6pty3ov- 

PăhA TApIH0NĂ vă Gorăusre Azd Ozotoy 4a- 

âs futpac 6 vâda E- 

Sqătaq oroyuo0îrs. 

“O wazovrtij-aaoîjs orâhs, clozs6âpny 8 
vă mhy Enziisi ăâstay vă EXOm sis Bowrov- 
ptort uă Er paprâheos za Eu&ya vă păvo, 

40 2yâ mhy iza Gr ypărzoo, val Eypaa Gă 
roro Eozethsy mtorzdâpny. Kai etzîrs măv Ad- 
0sveay îyos vă pi mw Boom ădetwv, îze: 183 
mâne 83, &mouăvet 830, pai d:zohob808> 20 
Flo 448. 

Ao5hos vai mp5wuos: 
Xptor65ovhos 805 [losr. 

Tg juertpp vazov-mayaytaai Kiuzovhoby- 
7iov, Kopizt Trâyap Mavpoysy, ze Meyohw 
“Kauapăoy.   

tastif ca să ştie când îi întreabă, de unde 

are a lua fiecare agă pe luni şi zile 

fiecare, casă ştie, şi spune-i Vistie-" 

rului celui Mare să facă vre-o orându- 

ială de căruţe din Argeş ca să ducă 

fânul; să fie rânduiala de două sute: 
cinzeci: de căruţi; fără alta mă rog a se 

face aceasta. Căci rin Turcii singuri 

prin sate şi, după ce desbracă pe 
săraci, îi ucid. Sânt atâtea rele de 

nu pot să ţi le descriu, aşa că pân- 
zele lor, tingirile şi cămăşile săracilor 

le vând zilnie' la târg, ca şi cum ar fi 

acolo bazarul de mărunţişuri (?) al Cons- 
tantinopolei. Dacă vrei să auzi şi altele, 

ceteşte şi un pitac al dumnisale mare- 
lui grămătie. Între acestea, te rog să 

faci orânduiala de la ce judeţ vei 
crede, | . 

- Capugi-başa trimete ciohodar să-i ceară, 
voie a veni la București; m'a rugat şi pe 

mine să scriu, şi eu i-am spus că scriu, 
şi am scris: de aceia a trimes cioho- 
dar. Şi spune 'lui Vodă să nu-i dea voie, 
că apoi nu mai rămâne nimeni aici, şi ur- 
mează, şi mii de rele. 

Rob şi gata: 

Hristodul, al doilea postelnic. 

Capuchehaiei noastre a Câmpulungului, 
dumisale Iancu Mavrogheni, Marelui Că- 
măraş. 

CLĂXXĂXIV. 
Socoteală de leafă pentru oștenii turci din Țara Românească. 

Rarăort:/0y 209 dov: p5d0wy - 6x05 £â00no%y. 
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„Ka? vă ppuovzippzzs vă G77)005y -7onis ăh)o.   

Catastiful lefilor ce s'au dat. 

.. Groşi o . 

1.980, la trei sute treizeci de neferi, 
câte 6 groşi pe lună. 

400 la argalâcurile a opt agale, câte 
cinzeci de groşi pe lună. 

1.150 leafa a 230 sari-ghioluzi (de la 
Sarighiol), câte cinci groşi pe lună. 

3.530 adecă groși trei mii cinei sute 
treizeci s'au dat la lefi după ca- 
tastif. 

Sari-Omer-Aga are să iea de la l-iu 
Septembre. 

Sali, bulucbaşa, are să iea dela 18 
August, 

Şi gândiţi-vă să se trimeată fără alta.



  

CLXXXV. 
| Raport al 'capuchehaielei muntene, Postelnicul Scanavi, către Nicolae-Vodă 

Mavrogheni, despre cereri turceşti de provisii şi ieşirea oştirii. 
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Am văzut eu, robul Tău, Postelnicul 

Seanari, mustrările 'Tale domnești, pentru 

care, ştiind starea (7) memlechetului . şi 

lipsa zaherelelor, să nu răspund prea-stră- 

lucitului Agă, când mi-a poruncit pentru 

cele aflătoare la Brăila corăbii ale capa- 

nului, să nu se întoarcă zădarnie la 'Țari- 

grad, căci, totuşi, de oare ce cu Dumnezeu în 

chipul mulţămitor obişnuit ai îndeplinit şi 

îndeplineşti atâtea havaltle de zaherele, nu 

eşti fără grijă şi în ce priveşte nevoia 

'Țarigradului, dar şi până acum destul s'a 

încărcat, după catestişele reisilor însişi, 

şi câte acum se află la Brăila; cât e cu 

putință şi poate prisosi zahereă, nu vor 

rămânea cu totul în zădar, şi am lăsat-o 

în tăcere fără să mă apăr de loc. La 

acestea, Doamne, şi la multe altele nu 

rămânem în lipsă, potrivindu-le, dar nu le 

ădim în scris, ca să nu Împovărăm 

cu vorbe de prisos prea-strălucitele-Ți 

urechi, | 

Închidem unele plicuri cu mehtupuri, 

care nu sânt din cele bune, căci le-am 

găsit gata făcute, de oare ce m'am apucat 

cu: acest călăraş să-Ţi trimetem din nou 

făcute şi, pe urmă, iarăşi primind (?) din 

cele bune, Îţi trimetem Înălţimii Tale. 

"S'a dat şi călăraşului o cutie cuprinzând 

două vârfuri de narghilele şi unelte de bu- 

cătărie. 

Ni sa dat, aici închisă, porunca înaltă 

șrednică de inchinare pentru Germani; 

mehtupul ce e închis în ea, sau nu e aseme- 

nea, ci are osebire înţelesul din ele cum, 

străbătându-le Înălţimea “Ta, Te vei 

lămuri. i 

Închidem o poruncă împărătească a Ma- 

iestăţii Sale către de Dumnezeu păzita-Ţi 

înălţime, iarăşi despre Germani. - 

Dapă douăzeci de zile se face cu aju- 

torul lui Dumnezeu, dacă merg lucrurile 

bine, ieşirea la Daud-Paşa. Jar la nouă 

ale lunii Gemazi-el-Ahir se va face porni- 

rea de la Daud-Paşa. 

A pornit ieri şi Bozucli, ciohodarul 

Vizirului, pentru zahereaua de la Belgrad, 

pentru care am vestit mai înainte orându- 

26% 
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"Raport al capuchehaielei muntene. către -  Nicolae-V odă Mavrogheni, despre 
iubitea ceLi poartă Domnul, datoriile lui şi ale Doamnei faţă de dânsul, bairam- 
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- Îmi porunceşti. să-mi. plătesc datoria; 

ce: milă - mai. mare. poate fi. “la -un. 
om decât 'să-și poată plăti datoria? Robul' 

ME mpoorăteste vă shmpat - 7 7ptos po: 
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rd Torepov, 6205 "ăi vă îto hsi sis: roy 
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tina: imobioste” Jă E7o Ti 'parăpa Tis (mz= 
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Sovhă oxprartaseay”! 40 "095 :î zp65 W.0b 

Bovhră 83) vzarzâyouat; d „Fijts „0Aapt0- 

tă * iza "avva. :GhEzw, „pre vayâvas, pă 

EXăzij dă pă Gror6ovy-âv Eâpobv: 1spâv: 

îu&ya-- &Năy,. jobptapalyl: e: ee - . 
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GU. cd. /spăzt Vas: “podea hzmpâmhagtră 

poohâr, Epuziy vai eva Vaip “Jder Gas "ua 

măvza Găă mânat Toy Wa Sivă! Niste za 

die Dovaptăzts” "vai 639 îzpâpbaazw pă: mab- 

zâvy 2by "AXhapăo1: Vă. câs păi, 70 ATU 

i Văii Td. pp5os 00. e -. „- 

Ti, ăaărasraciay 500 Tezip-zacă- Ti) .6tt-, 

“iza Thy izspraz0y împăyăt pas, al. 6et 

23, as Edoaz ră 76 în. at; Demy zis Tă-E 

ASTA 2:20vy0552: ză S7ÂhL Z0b pd pă ze 

Gat: pâ: 4atăpe pobsobpp. ăcr[s)pi (az ins 

st "e mazi)p povzapat ivstnsi tobudzatyEca 

-azzţiu, 6âp“, mă îzey “40, TObz0 îzirpaeto: 

-azpii. GOpÂBHU FDA Tp09pzăp. p)scivr: 

ză Gacazâti od 25 pa oodoopu ză Ţin. it 

    

1 Adda Wed , cbpcutază z2, &zb 3005. 2p05-. 

iowizobs. Gpau0d5,: pata făvază + Fir), A Neu 

atv i Zoohă ds ptr vai cro/azhizs 724 

i Wajapizs Epo0w iza uă 2055 

<zovs, pai PAN buzăs Ephasiy! 

că sânt -fără- mijloace, şi “n'am bani. 

Cu "puţine ale mele merg la ordie;: neputând 

să le potrivesc, : căci. n'a" cele de neroie 

; 
4 

* 

e 

la domrieasea Ta îngrijire a se economisi 

' îndoi' că 'sânt' foarte gata, şi rugăciunile 

Tale fie-mi în ajutor! :- - 

-. Cele 'o sută trei pungi, scoteala mea, 

ce la-am cerut de la; Înălţimea “Ta după   

Netu .. 

i până la 20 Ianuar, sânt plătite cu sinetul 

Tău de „datorie, ce mi-ai trimes pentru: 

cele treizeci de pungi;:a rămas să cer 'şi 

de la prea-strălucita Doamnă în naht, 'că 

spune: cum că-mi dă alte douăzeci. şi opt 

de-pungi. Este şi bai rami-peşcheşul de anul: 

trecut cel din urmă, care e de plătit la vre- 

mea, sa. Îmi serii că, dacă nu se aprinde 

„războiul, îmi vei. trimete şi cele treizeci de 

" “pungi ale sinetului: halul micu e prost; ce 

„Te va lumina Sfântul, Dumnezeu fă-o: 

“ filainte Dumnezei şi apoi Stăpânul mieu. 

“Ani porunceşti să nu mă aimestee: în! 

lucruri: străine; să am blăstămal prea-sfin- 

tei Născătoare de Dumnezeu. ŞI noroo „ŞI 

înaintare să nu. văd de m'am amestecat da. 

vre-o slujbă scrioasă;. nici la a tatălui 

micu slujbă nu, mă amestec, dar - încă la 

"a unui Fanariot; nici. nu văd” pe nimeni, 

nici -nuz. mă vede. nimeni, ;ci m'ar. ucide, 

i de'arave ca prilej; păzeaseă-mă “Dumnezeul 

- Robul 'Tăn, tatăl mieu, 'Ți. se: închină şi-. 

i. sărută mânușiţa:; nu.li aseulta, vorbele, 

şi e.om al' Tău; şi 'Ție: ți se “roagă tot- 

deauna, şi e. Chiot, şi nu "Fanariot; şi n'a 

apucat cu acelaşi "călăraş să-i. „serie, şi. 

pe urmă-şi face datoria. . . - 

i Nestatornicia- lui Bechir-Paa am arkiat-o, 

prea-inălțatului -. „nostru efendi, . “şi: că nu 

ţi-a dat tunurile; şi, când i-am spus, şi-a: 

clătinat; capul 'şi mi-a spus, că „0. astfel de; 

oaste musulmană n'a putut: s'0. cucerească. 

şi au. răbdat săracii prea-săraci,, şi despie, 

1 toate acestea am ştire“; şi mi-a Spus. şi 

aceasta, :: „întreb de sănătatea beiului ; 

; Dumnezeu. să-i: „dea fericire;.o credinţă, ca. 

a ui: nu e nici la „Musulmani“. st: 

i : Stăpâne al: mieu prea-binevoitor, după. 

! închinatele porunci, află cum-merge. treaba. 

Nemţilor, şi gândeşte-te bine, pentru că 

' Fanarioţii. au' prietenii « cu Nemţii, și Dum-           nezeu să ajutel - - - y 9 te. 

+ pentru mine, şi tămâne la porunca “Ta: şi 

câte ”. ajung pentru drumul mieu; nu Te 

catastihul ce-l:ară: întărit eu, robul: Tău, 
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“Jlapazah Bovine, zâpa, 605 îtophioare 

7ă ypst cas, vă pă arlhers rob Tsozspsăss 

6iiod Edda & ră ăozpa 6ro5 Exâpymey sic. 
rii Abeyriay, &y stvat Gpioud cas. 

“O ăpyov Spyouăvos 63y ishoey vă tân 
759 Xoţapiaoudy pov, vai îs eivat pad” 7ai 

ct 2uăstoz' pă ziv wmpia vai pă Tăy ăp- 
oy Kapivyăpi tarpăy vai mode Tăy Exapă- 

Cusa padâs 0, &vodsy că pătpo' sie DA T& 

movâthta mic Odo Exo ănoâmatiră 0svtta.. 

"Ady zoypovytă paprurbiirtp, 
i. “0 .bm&prazos &psyrie pas Ezpdotatsv tă 

vă Gobdat rd Ttovhâvss ră.800 zpâota 6x05 
Euevay ăzd ră orpiză Tov, val Gtă ăpăzny 
Qsoă zposrătsre Gri vă răy Go0ddo! Giari 
Ozpi z0c:6 Gobho oxs 8îv Dido vă tic ră 

îow poi Et modă vă put pă my 0ObhOY 

cas.8 cwbp 'Tţoohavssl. ”   

Mă rog supus ca, acum când Ţi-ai plă- 

tit datoriile, să-mi trimeţi teşcherelele ce 
am dat; pentru banii ce i-am dat la Dom- 
nie, dacă-i e porunca, . 

Dumnealui dragomanul n'a vrut să vadă 

socoteala mea, şi să fie bine; şi acum 
m'am înţeles cu Doamna și cu dumnealui 
Căminarul medicul şi li l-am dât cum şi. 
mai sus îţi scriu; la toate : condeiele - da- 

tului am sinete doveditoare, Dumnezeu 
ajută pe cel drept. 
Prea-înălţatul efendi al nostru a orân- 

duit ca: să se dea lui Giuliani cei - 800 de 
lei ce au rămas de la: datoriile lui, şi 

pentru iubirea, lui. Dumnezeu orânduiește 
să i se dea, pentru că de sigur eu, robul 
Tău, nu pot să i-i dau; şi are mult de 
făcut cu mine, robul “Tău, signor Giuliani. 

CLĂXAVII. 
„Raport al capuchehaielelor muntene către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 

un hatişerif pentru oaste şi robi fugiţi în Oltenia de la Turci. 

Kadă pă Enpâorate mb “Yos cs, atszata 
vă d păzt-oapizi, ai, Ebefadqy Gri ră 
VGmuă Tov îzov mpos XATAzOXEUNStY 700 

2/0pâv „ai ebertabv sis Eusivovs 6m05 6- 
povea uă Gidoy mai paipăr, vai sis mb vă 

siva! ]yousvot zază Tobzo Got, zpoară!, 0 

măs movs Gă vă avamEpovra Go mpbs ză 
Kpăzos Tov Epypătpus, âv Eyovy zăuuiay psiay 
mai. d) sbpiorovzat uă zotvăy icrimăz, Gtă 
ză Gmotov pal Eaxuay hot move oby Ev- 
oppăozoy wapopăy, pai, mhy Efaztorsthay, 
Toy Ilshrypdâ:-aspaaspih "Asrij-aaoâ, Tăy 

Evspav sis .ră Sos dă rd Eusios oribdut 
îvattăut, mal 2v mabrg vă asizsn)svâ:003) ră 

Euzani ov, 605 os2ăv do :/p6vos îjtov 
sic zăv pooyacabăy rod Ilzypxârod. 

"Eresidi) 42 mb Osoppobonzoy “Ivos rs 
Ezausy truda pă abbsyztady rs rayprpăzt 

vă mi ăzostrohi mod usda accuzioo Ty - 
mpurzăe sbsunari ai dcovtaiy zshtytoby lot 
stea âpradepiv, ră sis Tă “cite p.S54,05- 

pi?oy, ăzowpivera Î Msyasdzms Tov zpâs 

ză “Yvos oxs pă tupyauty, mdy Gz0ioy răy 
mepizsio sis ză zapora Ob Govhură bob. 

Ilpd îuspâvy, pă Eva rozpla E 

pepudtyt Evag Grâwhie. ospâevyeorie răni 
zpăs ră Toos cas dă văz crhăfovs 6705 

zîpsy Ey:   

După cum mi-ai poruncit Înălţimea 'Ta, 

am cercetat pentru hatişerif, şi m'am în- 
„_eredinţat că înţelesul lui era pentru com-, 

baterea duşmanilor şi mulțămita pentru 
cei ce se poartă cu râvnă şi aplecare, şi 
să fie uniţi întru aceasta toţi, rânduindu-li 
ca să se îndrepte toți către Puterea Sa în 
scris, dacă au vre-o nevoie şi dacă se află 
cu înţelegere de obşte, pentru care au şi 
făcut. toţi un raport : obştese pecetluit, şi 

l-au 'trimes. 
Pe serascherul de Belgrad, Abdi-Paşa, 

l-au ridieat în slavă pentru'cea de acolo 
bună rânduială şi în aceasta s'a îndreptăţit 

ecpaiaua (suita) lui,. căci aproape. doi ani 
a fost la cârmuirea Belgradului, 

De oare ce și Înălţimea Ta de .Dum- 
nezeu păzită ai făcut har cu tahriral Tău 
domnesc pentru trimeterea celor două- 
zeci şi cinci şi treizeci de mii de' ostaşi, 
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 fir- 
man un serdengheștiu (voluntar) de la Vidin 
ordin către Înălţimea Ta pentru nişte sclari. 

- 1 Pentru Scanavi, delegat în lagărul Marelui Vizir, și Giuliani, medicul acestata, ve Thodoro Blan- 

card, Les JMavroyeni, I, p. 297,
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Enos pată să uăpn răs Kprras, apbs ză 

&zotoy, pă mă vă pă Evopridn 6 Ktovzbobr-. 

reozspsrt-âptvâns, Edo Ey Gobh46y W0b. 

“AI Maymasiras mov Guwe vi mpohaâ6y- 

moş DMoxvv' dă wspirobs mâtotovs 05 yâ- 

pepay 2âs Eaoay Grăiovs vam Ersiya ră 

u&pn-uoi etasy Bet 83 Est [uzbă! vă eloz- 

z0bwovrat ai &zatriozte zv rotobTy, Ai dy 

tea 'vă mb ăvapăpo apbs rd "Iuos ns.   
[i 

pe cari i-au pierdut prin părţile Craiorei, 

pentru care, de oare ce m'a . îasăreinat 

Chiueiue-teşeheregi-efendi, am dat o [seri- 

soare) supusă a mea. 

Dar Măria Sa şi dăunăzi mi-a vorbit 

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. 
ia Beta 

CLĂXAVIII. 
-.Un.slujbaş către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre plecarea unui om a 

lui Ali-aga şi chestia lefilor. 

„e “Yonârazs Ad0iyra, abrot, z00os prays= 

povousv ră Bsoppovpirep "Toi rs dp" 05 

eiâoy Gr. tybptoev ăzpaazos 6 ăv0puzos 705 

"AMaj-âqă, BNEzoevy 6z05 ăp/tozy Vă pobp- 

uovplovv Bz z5pvoby abzot zăv ODĂObȚSY 7005 

ăzb mode Bobhobe Tsy E Th pr Baâir mai 

dă rodro zapazzhobusy vă E/0pusy TAVERNA 

2p67 ns pooTAŢi! zâs vă ă'zohobd'iowus: 

4 Prea-înălţate Doamne, noi, precum 

arătim Înălțimii Tale păzite de Dumnezeu, 

după ce am -văzut că sa întors fără is- 

pravă omul lui Ali-Aga, vedem că au în- 

ceput să murmure că ieau leafa lor de la 

robii 'Lăi, cu zor adecă; şi de aceia rugăm 

sti avem prea-strălucita-Ți poruncă [pentru 

a şti] cum să urmăm, 

  

CLXXXIX. 

, Raport al capuchaielei de la oastea otomană către Nicolae-Vodă Mavro- 

gheni, despre greutăţile cu dregătorii turci de la oaste, cari pornesc cercetări neîngă- 

duite, despre nevoile unităţilor turceşti supuse Domnului şi exerciţiile de războiu 

ce tace. 

Kai abs Govhrâs 7p0GHbY. 
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Ezwzây 309 pă 00 za ct Zo wzg 2 

pad ăgădes îi £/099 Wa LEvonhay 42 zh 
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III , 
4 Paison. 

52220, — Iorga, „Hurmuzaki“, XX. 

    

Și iarăşi cu supunere mă închin. 

-- Supus aduc înaintea Înălţimii "Tale 

păzite de Dumnezeu pentru oaste şi 

pentru agalele ce se află acolo, de 

şi zilnie îi asigur că li împart de 

la unul la altul şi am inspectori între 

dânşii, dar ei, ştiind şi cunoscând unele 

ca acestea, toată vremea păzesc pe 

cineva, şi mare greşeală a făcut tova- 

răşul nostru, beșleaga Bucureştilor, Ihra- 

him-Aga, precum şi bimbaşa Bagdadli, 

că au trimes doi oameni aici şi la ju- 

deţe, cu scrisori arătând agalelor că 

aceşti doi sânt trimeşi ca inspectori; 

decât cu aceasta mi se pare că nu sau 

îndreptat de loc, ci au adus de lucru 

şi încurcătură; căci inspectorul nu tre- 

buie să se arăte, cu toate că prietenii 

noştri marile agale nu au şi regulă 

şi chip ca să-şi ţie oastea întreagă, de 

oare ce fug unii, şi alţii vin zilnic, 

precum e ştiut şi Înălţimii Tale. Bim- 

C. 1188.
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vepâcw zpbs sd Osoppobpnrov "vos 7ns, 47i 

Gfu.spow, abptoy, Yiwovyras 42 ÎnE0%, WEhs- 

zodusy vă iv Eva wave” uztvijci, pă Gov 

mb ăortpt, ui she 6 Godhds ms edr 

4 TGS ăppovzas vă iv 27 puâorpa T0ĂS- 

Ob, 605 vă ubabra mai, 6 mpifos 705 0205 

„zi rod Gaotos sic Thy wapâlzy sobs 70- 

păzi, pat Erstny ij Tusa 05 pezpn0i 

mb ăovzpi ab Ea Eva, mată zh GOVĂLAGY p.0b 

-zpsoc, Deo sd vu pie maps md 0zoppob- 
pazov "Yros Tis vară ahătoş. 

Nozaa zi Tmepa, pă Ghoy O70d, pă hOTIây 

707 dOpLĂY pscaetplopaza zao/ito God)6s 

ans vă pă, Setzătezar obs 6 zapauti06s, ai 

uă ri soyijv sob Ozorpovpijzob "Liov 275 

sipsba Zîvzvo!, 400253 „Dăovss 26 pa uă z0b3 

hoizobs pazî-vtohzâatiss îngăâzș ur PA, 

ztobudsurti odravzipuzația, Gui; 

mapar d dă vă 705 

  

başa Omerzaga, închipuindu-şi în mintea 

„sa că: acei trei bulucbaşi ce. are afară 

de orânduirea domnească pe care o avea 
ca să iea pentru 120 de neferi, a scris 
şi i-au. adus. alţi neferi, cari [sânt]: 

ai lui 'Alemdar Ahmed-aga patruzeci 
şi cinci de neferi, şi ai aianului lui 27, 

şi „ai altui Mustafă buluebașă 25, cari 
fac împreună cu totul neferi 97, şi 

sânt acum șase zile de când a venit 
şi bimbaşa, rugându-se călduros cn la- 
crimi să li se facă har dea se da po- 
runcă domnească de a se plăti şi ei, 

precum arătase Înălţimii Tale zisul Omer- 
aga-lbis-aga, care-e orânduit cu 25 de 
neferi, şi de fapt viteaz şi vrednic (?), 

se roagă călduros să i se facă şi lui 
harul de ai se orândui alţi 20 de ne- 
feri, aşa că se fie la bairacul lui 45 

de neferi, făgăduind să deschidă şi 0 ce- 
tate, dacă-l orândauieşti Înălţimea Ta; şi 

cu adevirat, Doamne al mieu, e şi de 
fapt viteaz şi, la încercarea războiului 
şi trecerea în revistă ce facem, îl văd 

mai sprinten şi mai viteaz decât toţi; 
afară de Mustafâ-Aga şi de bimbașă, 

unul cu două sute, altul cun o snată, [cari],. 
cum văd, li e greu să-i aibă deplini, dar 

nici, cum au! arătat-o lnălţimii 'Tale, 
aşa de puţini. Gheghen-aga, cu celelalte 

bairace (steaguri)  orânduite -la bim- 
başa, nu lipsese [decât] vre-o patru, cinei 

la fiecare bairac. 

Acestea, deocamdată pot să le arăt Înăl- 
ţimii Tale de Dumnezeu păzite, şi azi, 
mâne, dacă ra fi zi bună, avem de gând 

să se facă un mare marş, 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 Împăra- 

tului 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 Dum- 

nezeu. : 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 rugă- 

ciunea 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!



  

  

CXC. 

Raport al unui ispravnic către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia 

de a se face cercetarea. situaţiei birnicilor în Mehedinţi şi Dolj. 
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Şi iarăși cu supunere mă închin. 

“- Supus aduc înaintea Înălţimii Tale 

de Dumnezeu păzite că, în judeţul Me 

hedinţilor, văzând multe nedreptăţi și 

neaşezări, pentru care, de atâtea ori scriind 

către boierii. ispravnici, n'am luat nici 

răspuns, am fost silit a trimete pe robul 

Piu Şătrarul Bibescu ca să facă în 

satele acelui judeţ o cercetare amă- 

nunţită pentru dări, pentru caii ordiei 

şi ai poştelor, dacă sau plătit săte- 

nilor după strălucita-Ţi poruncă dom- 

pească, şi pentru oierit şi pentru orice 

supărare ce ar fi avut de la zaprii şi 

de la alţii. Deci, şi ca să nu încerce 

acel cercetător vre-o greutate, rog pe 

Înălţimea “Ta a se trimete o dom- 

nească orânduire către acel Şătrar, Bi- 

bescu pentru a face cuvenita, cercetare a 

judeţului la toate cele de 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 tre- 

buie a se trimete de la domneasca Vis- 

terie catastihul scutelnicilor şi posluşni- 

cilor 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 bo- 

ierul Serdar Panoceanu (2), nu că fără 

aceasta nu cată judeţul său, ci ca să 

lipsească orice plângere şi parapon, şi 

fiecare să poarte numai câţi i se cad şi să 

se treacă în catastihul domneştii Vistierii. 

Pentru amândouă aceste madele (trebi) am 

scris osebit şi prea-nobilului boier . Marele 

Vistier după obiceiu, şi rog pe Înălţimea 

Ta păzită de Dumnezeu să poruncească a 

ni se trimete strălucitele ordine ale Înăl- . 

ţimii “Tale, că sânt spre folosul obştii: nu 

va rămânea punerea lor în lucrare fără 

de folos. 

  

215 

C. 1188.



216 

C. 1788, 

CĂCI. 

Raport al unui boier din Craiova către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 
nişte provisii ale 'Lurcilor, trimeterea dela Târgul-Jiiului ca prisonier la Craiova 
a boierului Otetelişanu şi despre ostaşii localnici cari pradă. - 
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Şi iarăși supus mă înehin. 

i Azi a venit din. Belgrad aducă- 
torul acestei supuse [scrisori] a mele, 
Hagi-Ali-ceauş-aga, cu care imi serie 
Săndulachi Portarul că zisul Hagi-ceauş 
era orânduit și a încărcat cele două 
ceamuri care erau cu orzul Vâlcii şi 

erau să se descarce la Ruşava, care 
acum se află lângă Belgrad, la depăr- 
tare de zece ceasuri; și prin sebeplacrir 
(raport) îmi scrie căa încereat în tot 
chipul să-l iea, dar nu l-a dat și 
însuşi  Valiangi * „până ce nu dă toți 
banii, cele cinzeci de pungi, precum şi 
huzmetul (slujba) lui Ismail-aga . Tatarul; 
ci, îndată ce va vinde şi zahereaua, 
care e în cele trei corăbii, 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- 

care luase orz de 1.100 
de lei, şi că binea fost că au gonit 
pe tefterdar-efendi, căci era să-i facă 

multă pagubă şi, dacă el nu i sar fi 
împotrivit, era “să vândă grâul suta 
de ocă zece lei şi iemul de orz treispre- 
zece parale; obştea, cu toată inima lor, 

a luat-o, nu s'a uitat. Încă imi serie 

că Hagi-cenuș aga se trimete de prea- 
înăilțatul 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 pentru ciraclâcul ce 
i-a făgăduit Înălţimea Ta, ce sa făcut, 
şi să-mi serii despre aceasta, şi am 
răspuns că-mi serii Înălţimea Ta cum 
că pentru aceasta ai scris Înălțimea 'Ta 

la "Țarigrad și aştepţi răspuns. 

Pricina că până acum nu s'a, trimes 

scbep-tahrirul e slăbiciunea Portarului Săn- 
dulachi. 

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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Dumnealui Stolnicul Otetelişanu, care 

sa adus de la 'Târgul-Jiiului aici, la 
Craiova, cu mumbaşir domnesc, de atunci 

sa îmbolnăvit soţia lui, fiind slabă şi 
necunoscându-şi starea, şi, după o boală 

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 Cra- 

iova, să meargă la Târgul-Jiiului, la 

casa, sa, şi ori si ierneze acolo, să caute 

de casa-i, ori să petreacă numai puţine 

zile şi iar să se întoarcă aici la co- 

piii săi, şi cum va fi porunea Ta dom- 

nească, 
Trimet Înălţimii "Tale examenul celor 

cinei hoţi cari s'au prins şi sau cerce- 
tat la departamentul de cremenalion al 
Craiovei. Aceştia sânt dintre  neferii 

ce s'au făcut de la judeţe cu. atâta 

greutate și pagubă a locului; au fost rân- 

duiţi 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 tu- 

turor. Acelaşi lueru se pare că va urma 

totdeauna; pentru aceia mai bine e ca 

toți să se dea la sate, ca să plă- 

tească  dajdea către  Vistieria  dom- 

nească, pentru că jugul ei îi va înfrâna, 

fără a putea ajunge în rostul lor stră- 

moșese şi obiceiul lor de răscoală şi 

scopul lor, și iarăşi hotărirea e a dom- 

nului mieu, 

CACII. 

Raport al aceluiaşi către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre visita bciului 

de Fetislam (Cladova), purtările fostului delibaşă domnesc şi ale boierului lacomi, 

unit cu Fanarioţii şi localnicii fără frică de Dumnezeu. 

Kai a50is Bovhra3 2p0040V. 
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1 În original: Dizazeiry, 

Şi, iarăşi, cu supunere mă închin. 

î- Supus aduc înaintea Înălţimii “Tale 

că dăunăzi a plecat de aici prea-cinstitul 

şi prea-slăvitul beiu de Fetislam, pe care 

l-am îngrijit cu conac bun şi cu toate cele 

de nevoie, l-am poftit şi la masa mea. 

$i la plecarea lui i-am orânduit mehmen- 

dar un boierinaş, şi au mers împreună până 

C. 1188.
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ziwy, 83y 2feuapuyey ăab mă Gvufovhăs 70 

„i, phoxpius, ăvozâpopos vevuzyos Boy â1d- 

Mov adry Ghânoyrăs Toy 65 mpi 4764sy0y 

jopis vă Em univ Bovhstăv, âp 05 du.x- 

tmdsd6m ăzb zh tozpaâvnrțiay zâv Obyyov- 

păvuv, tăv ănpiarata vă &rotu03, ua abptov, 

Qzoy za pi Bihov, zăy femvă dă rd Bov- 
xovptort. “00sy, Exst21] puâvos ob EY7viop63 ră 
opiu za, Myoyras Or. my Evăysvozy oi 

sâpofo, îvrâztot, aapurmdâyrăs us, tv £- 

ovyyâpnoz 6 Sobhâs cms dă 7obzo zapr- 

md md Osoppobpyroy "Yvos es vă pi Tăy 

aovatpt00j, dă vă by oorpopsom, ras 

zaBâs vos rob Euxpropijdn. 

Doriât, ăuzoditoyras | 

mpăpară rob auda 10. 

  

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 măr- 
turiseşte 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 i s'a făcut destulă - 
pagubă cu neaşteptata, şi nenădăjduita mâ- 

nie a Înălţimii Tale de Durnezeu' păzite, 

pe care Domnul so ţie întru mulţi ani. 
Comisul lacomi, fiind pedeapsă Fa- 

narioţilor, n'a încetat cu neorânduielile şi - 
pornirile sale de rău învăţ; întru toate şi 

cu vorba și cu fapta l-am sfătuit şi l-am 
oprit; iar el, ca unul ce e de aceiași pă- 

rere cu localnicii, nu s'a depărtat de la 
sfaturile şi: flecăriile lor, ajungând riesufe- 
rit cu totul al lor; ci, văzându-l rătăcind 
fără să aibă vre-o slujbă, de când s'a 

“mazilit din isprăvniecia Ungurenilor, i-am 
orânduit să se gătească, şi mâne, vrea ori 
nu vrea, îl pornese la Bucureşti. Deci, de 

oare ce el însuşi şi-a cunoscut greșeala, 
spunând că l-au vrăjit localnicii fără frică 
de Dumnezeu, rugându-mă, l-am iertat eu, 

robul Tău; pentru aceia rog pe Înălţimea 
Ta de Dumnezeu păzită să nu-l strângi, 
ci să-l icrţi, fiind el precum însuşi a măr- 

turisit, 

CXCIII. 
Un arhiereu, probabil Patriarhul de Ierusalim, către un boier trecut în Mol- 

dova, despre nişte orz ce doreşte să i se trimeată de acolo. 

Tiv zspra6dnz6y wo Edysystav zns 6hob/os 

sd6usvos, bzspijttara îv Kvpip marzoză- 

touat. 

"ES Grob 2yrs00sy Gvs/lbpmosy 0538 Ey 

up <odâs viinây cms stousy, 2 4 Îpsie vai 
zap0d67y Eyrad0a zi îmăzooy, 42 ăzodoay 
adz60: sie Iloyâzviav 2600. "Exo, pază ri 

zapăzhmo 4 alensiy ans, 0bvtâpanav ai 
cope po zi sbyevzorâra ăp/owiosn 7qs, vai 

zoîe 7aprpthcărote zăzvote îs ele 4405 ăyărţ= 

xy 7obs, 6omy wăhoza ăzozsiysza sic Ti   

Rugându-mă cu tot sutletul pentru Domnia 
Ta mie prea-dorită, cu cea mai mare 

i Te sărut în Domnul. 

«- De când ai plecat de aici, n'am vă- 

zat până acum nicio fiască [scrisoare] a 
'Ta, pe când noi şi fiind Tu de faţă Te 

iubiam, şi lipsind în Bogdania 'Te doriam. 

Eu, după rugămintea şi cererea Ta, am 

ajutat pe prea-nobila 'Ta . cocoană şi-i 

stau în sprijin, şi prea-iubiţilor Tăi fii, 

la orice nevoie a lor, mai ales câtă se



  
  

optapyiaY ov. .Ilsptâv 3is sizov ci 1păin 

zapordăvăă zmv vă poi ăhfspâiog fus E- 

zamby. Odă uptOăpt, meg. 05 pijts ph poi 

ămszptvazo” vai 8% todzov Gb stivă Gopzs- 

paivo atzi: Î sapazsodyta ză Vpăupară ov 

55 asptijidov ets sipas ns, 1], pazizot ha- 

6odoa, uta ri zpăs îuă Ex3obhevoiy cns. 

MP Sha rabra E70, ds DVEDuatizâs ns a 

zip, ddihnoz vai îtă modâs yo zo0d ed-/stt- 

od dupawbâusvos: aov put, Vă Ezsporijsw 

ză tie zohvibazo» pot Dytsias Tn5 Gov 6: 

vă rhy zapurahtao Xa ad0:5 vă ni Bra- 

zopdusbon fos Ezazăy vodă zpr0ăpt 509 za 

av, mamă mă prăzi Duos mob 1 AbQewiz 

dida ste rd vază, m Bzoiov &s Th 8y5p- 

ris dă zâv glhoy cms dp/6Ytay mod is. 

= Fame sbplozovrat, "pă 2yr76y05 - piozovrat, pâpobaa Eyrâytos 

zpbs Thy Eoyevetay zovs, 6zod Gpabizns vă 

xazopfleodi, mpooezonustodoz val Ti Tep sa
 

v 

zobzoo âyopâv, ri Gota vă ua pâtr î 

vă mă vmrefăow ămh ră do%p. 6z05 Eduy4z, 

ci ebyevsoriza d0/0vri65 ns î vă Este 

pioo ai. ară Tă “YpOS zpăs ri Ed- 

“pevetav mms. Tv zaparadă C8 vă pijy duse 

dijo 2 T0p% Vadbs pi 5 

uoi ză moarta, ExstBi pâto  psyăhos 

Zu doepaaiai rpopi zâv Îzzoy ov 47 

02 bzoypsubij mă pâvtora adry Th 

zpouij0zây vs. Tă 35 Ecn 15 etno 0z6- 

sv Gri Zhsioza 44 TAWSDTb/Î). 

Eta. rovyapody Yyoarăy zâaty Duiy Tic 

edossow Bont Empatia! o0by5â0x pd po 

ete rây Ilovăpoy Tăpov 705 Kwpiov pas, zi 

wă pEțtoza, 7 &thmoza, EzshO6vra, 71- 

zs0pâmoz» ju azasazioy măa &40%s, = 

2p od zi 7by050x Entrepoy bnuiay, Ta nn 

et: popă Shzciotroy sis Tâv Ilzyăov Tă- 

70, Dots meptinscay sis ptos bzEouy409 wa. 

îvoopovâu:nzoy maps ES0tr0V64.at Îotză 705 
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ţine de chiriarhia mea. Anul trecut, de 

două ori 'Ţi-am fost seris, rugându-Te 

să-mi tocmeşti până la o sută de chile 

de orz, pentru care nimie nu mi-ai răs- 

puns, şi de aici bănuiese două pricini: 

ori că scrisorile mele, rătăcindu-se, n'au 

ajuns în mânile “Tale, ori că, de şi ai 

primit (serisoarea], n'ai ţinut samă de 

slujba "Ta către mine. 'Totuşi eu, ca un pă- 

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 

şi din nou să-mi treci până la o sută de 

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 banii ce i-am 

dat prea-nobilei "hale cocoane, sau să-Ţi dau 

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 ră- 

mânca foarte mulţimitor pentru această a 

Pa îngrijire. lar anii Păi fie de la Dum- 

nezei cât de mulţi şi pe deplin fericiţi. 

E însă ştiut nouă tuturor celor evlarioşi 

câte atacuri s'au întâmplat pe vremuri la 

Preasfântul Mormânt al Domnului nostru, 

şi prea-mari grozăvii şi, viind pe nepre- 

văzute, ni-au năvălit tuturora urechile, 

care au adus nu întâmplătoare pagubă, 

ca si nu zie: peire deplină la Sfântul 

Mormânt, aşa că a căzut la datorie enormă 

şi de neeconomisit; ci spre economisirea 

enormei...- 

(Concept.) 

  

CXCIV. 

Tufeccibaşa Husein-Aga către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre mănăstirea 

pe care o păzeşte (Cozia). 

“Yumzază po. ADbEysa. 

Meză zi? 2p03Iir093% 2p0SzTI At ya 

Ephauzp6) ADS 3 »pobaavhri, Tă 2065307 73 

ab sbzazo dă 705 X5/093ds 315 TOUTŢI 

SaaBâgn 7 Er Să 205 Tot 

Moi sîzsv vai Dom) căs Rpoarațăs Rs 42 

Zmnpozopi nu, 4 bio gaz0)0odism zăs 

Prea-înălţate Doamne al mieu. 

Cu căzuta închinare aduc înaintea Înăl- 

țimii “Tale de Dumnezeu păzită că am 

primit porunca “a strălucită, întâia şi a 

doua oară, prin dumnealui boierul “Tău 

fostul Spătar şi am aflat cele mie orân- 

daite. Mi-a spus şi din gură ordinele Tale, 

şi am aflat, şi voiu urma orânduirile "Tale, 

C. 1188.
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C. 1788, 

C. 1788. 

zposraăs Tns, uz mb papapezi rod 6obhov 
ns Smadâpq. Q5a jtebps. mb "wos zns 

Gu mb povactipi sivat pob/zsutzo za 83 
Zet zăvâva Tzpewtou 50) pEpoc, Ea 4ai 20 

ad pusa adră sd povacrijpt, Est 650 z6p- 
mate: În pi stiva uagtă mata pai “Îj &XAN 
ăpază vaztci, Kai pară ziy- zposcarij, ns 

03hosy ganoov()yjarg, "Ezipa 10 Tă TO 

mă. Gacia, mă Edda Xyriupv sie zi zâpray. 
"A? 05 Oz, râdouat wâoz sis ză povaor?)pt, 
70 more Ey Ti 2p000/hy abrod mal Tây 
2 adrg. Tă 05 mavăzhapzpa adris Era aisy 
0=602y zhztoza za zavzb5alu0va.. 

Tis “Yomhorarâs ns mpOvmoc ete râs 
2poGrațăs ne 

(7. op.) Tovpezztiza um Xoboz ty-dpăs. 

Topa EpOaosv mai 6 dvid-zunvhs AMsută- 
ăvăe ami, Govoudâyras 57 aorod pai Tod 

Xandăprn, 050 pavepooy ză Osozpaopilzep ”Y- 
Wa ins. 

Tg Bimorăre za peyadozpezsorărin Ad- 

sv zăons Odrypoâhaias. Ei 

_(Pecete de ceară roşie.)   

cu mijlocirea, robului 'Tău Spătarul. Vei 
afla Înălţimea "Ta că mănăstirea e puter- 

nică şi nu are nicio parte ruinată, este 
şi fântână în acea mănăstire; - are două 

porți: una e poarta pentru cei pe jos, 
alta e poarta pentru 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 

mănăstire şi afară am grija ei și a celor 
din ea. lar prea-străluciţii ăi ani fie 
de la Dumnezeu foarte - mulţi şi deplini 

fericiţi. 

Al Înălţimii Tale gata la poruncile 
Tale. 

(Pecete turcească.) Tu feccci-bașa Husein- 
Aga. 

Acuma a venit şi ingil-emini Meh- 
med-Aga şi, vorbind cu el şi Spătarul, Îţi 

voiu vădi Înălţimii “Tale de Dumnezeu 
păzite. 

Prea-înălțatului şi prea-măritului Domn 
a toată Ungrovlahia. 

CXCV. 
Raport al lui Zaim-Muhamed-A go, călre Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 

mișcări ale Turcilor la Dunăre. 

Dpâs 6 fxtu-Movpantâ-ăyă mphe zh “Y- 
Wos mob dr ras mapsidoboztc răy 105 2po0s- 

zopi Faodizi vă vâna Tsâapiz piay z006- 
raza 500 dozsphiâuy vai vă data cis 7 
"Op5obt-NXovuapobw 5 65 fmbzis qăs 2ui- 
GwSey bzâp robe 1000 zoheup/obs pai, zt- 
vâvaze wati, zovs dă vă Sâ cis ră "0p- 
Bobi Xovuzaytodv, ă Ep0zozy sie m Topyofov, sie 

mă z0văz 705 Cshiu-aya* îpsi 05, Exzăvo sis 

mă coy!zsr mov, Eraasy dn zpocrayii: Gr! 
edps0m sbhoyoy vă EMDonv sis Bovrovpta.. 

”00sy 1păpe zpbs mă “Yoos mob 6z0d vă 

(pă zepi abzod 705 ua is mb 'Opâi dă 
vă Ad rehsiay Arzi.   

. 
Scrie  Zaim-Muhamed-Aga către Înăl- ' 

ţinea Sa că zilele trecute i-a venit po- 
runca 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 Selim- 
Aga; 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. 
Capuchehaiaua. Ţării-Româneşti către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre afa- 

ceri de bani şi mişcări militare ale “Turcilor. 

Ei5oy md ora orusioua Gt Thy Est 
Wy Exazhy stoc! Gbw posiny E rây că 

mod  Carăzoo Ti wahapăolâuy GT2h$yTwy 
Siza zowyystow. Adr6, Ad0ivza io, za0s 

Am văzut însemnarea trimeasă pentru 

lipsa a o sută douăzeci şi două de groşi 
din cele “şaizeci de pungi trimese prin 
vătahul călăraşilor. Aceasta, Doamne al
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povăytn0, Ai, East 17oy Ezra zowyysia, 

za6ov adroi ză Evarby stzoat, ai 7597 Îsi- 

moby, MP Bhpy rodro ză Etiirnot, 7 XEŢ0by 

Gri styat Grpioui. tu, 

Ilpoda55ytws î7svo 5z0d căs Epavpuoz 
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db m dpăf: 2 mapazză vă Ea ăz6- 

aptow, dă vă Mis5po 5zo0d zh£oy sis obs 

pânza ov vă pi? doo, ads Wa âvs- 

3 ăpe 
“O zpbs âv Gpos ob "O0p3obt-Xobuzytob” 

âutows Eyradsy sivat mb Nior, 5y02 tori 

vi 6 Xaoây-ipăvâns, zarhp 700 ps papă 

pineztael, dă vă 15Ţ mă Est, &[a]z:s aijuspo” 

27bpozv, 4 styov Govihsvaty dy ot ad- 

Byra, zi 0v Eâuzay vapăp. TÂTS 4 

couey, Ezst5i, sivat Ess Tpopijs al, Eos 

vă apo'pdaaloâv Copepăâss va Vă 150 = 

mspi. TODTO T54p004, pă paiysrat Gri -Lp3tă- 

Cezar vanpâs, 47. Genuspshousy drâut sis Thy 

Sopa stoa Tutprs. _ 

>B5% pă ră patut, 7 Apa p&va 6 

[lszst-Xzaiy-2rp5y5ns, E/oveas ăhy Tă pI- 

- pohedouat vă did, ŢY0%vTIs 3 Epyoyrat 

a 

sodzi mov" 2âuupi00n Bios Ext 769 ta: pip55ov, 

ai dzb apa dtsbptos ză rbaâipta Tov, 

îapaât-/0q mowră sis mi mă Lope 47 

parapet, porii vtas Gapptâss al "7Lav- 

povzovpâitovrus &zd wâfs pipos popăs dă 

zd >0pâodi-Xov patobv sis zd Nict. 

“Yaspsoaptoză pspăhos, Abdzyez .0b sd- 

pevtorars, tă Thy 2pâs zby Co0d)6 GI i 

oxustii? u0d, 4zză ij? 0VHĂj) Ob Tapă- 

pn, phomulay 6z05 tb îpusra, Ehs05vy- 

mie mov 0 ui TUShEgat ai pi purtat, 

ami, uă Bac maaăiov vai Ghov tysadda 

-psusâino. “O tos Ozds vă câs Gvaovhăeem 

vă căş bora 42 vă Găs "papi ARS 

pac ză Ep0pâ ui. poza, 0705, sis zi 

ară sis Booaias c2s dez, Vă G2u4'J0)9- 

obuz: ai. pă ij DauzpozitnI 709 70.54/05 

dnviuazâs 015, VI pă mb mho0wzt0udY Ss ab- 

systvis GTOp(îs „7. susysi as, îzod stat 
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Gouoy, | 

52320, — Iorga, „Hurmuzaki“, XX. 

    
    

    

mieu, după cum şi înainte 'Ţi-am arătat, 

nu e lipsă din greașeală: la cei cinci sute 

de groși îea două serghi-calfasi şi vezna- 

dir-başa, ceia ce e obişnuit şi neapărat, 

şi, de oare ce erau şaizeci de pungi, au 

luat ei cei o sută douăzeci, şi atâţia lip- 

sexe. “lotuşi i-am cerut, şi spun că e 

dreptul lor. i 

Dăunăzi ce 'Ți-am arătat, că de la sine 

peste două sute de ostaşi, aprovisionaţi prin 

îngrijirile mele supuse, [merg] pentru aceste 

locuri, restul era ca să am ştiinţă dacă vin 

în adevăr sau nu, şi dacă e de crezut să fugi 

de la ordie; şi mă rog să am răspuns, ca să 

ştiu să nu mai dau la alții scrisoarea 

mea, precum şi mi-e greu să dau, neștiind 

dacă vin ori ba. | 

"Finta Ordiei Împărăteşti aici e deoeam- 

dată Nişul, unde s'a trimes şi Hasan-efendi, 

tatăl lui ehehaia-chiatip, ca să vadă cele 

de acolo, care azi sa întors, şi au avut 

iarăşi adunare stăpânii, şi n'au dat nicio- 

dată hotărire să pornim, căci e lipsă de 

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 birourile şi bagajele 

Pepei-Ilasan-efendi, 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. | 

Foarte mult mulțămese, Doamne al 

micu  prea-binevoitor, pentru bunăta- 

tea ce ai făcut robului Tău, curierul 

mieu, miluindu-l şi cu decorație . şi cu 

bacşiş şi cu nădejde de caftan şi de altă 

slujbă aici. Domnul Dumnezeu să “Te 

păzească, să 'Te întărească şi să-Ţi hără- 

zească biruinţi împotriva duşmanilor şi 

triumfuri, aşa că, fiind supt umbra pu- 

terii “Tale, si mă mândrese şi cu prea- 

strălucita [faimă] a vestitului Tău nume, şi 

cu îmbogățirea iubirii şi bunăvoinţii dom- 

neşti, care e singurul lucru dorit şi poftit 

al robului 'ău. 
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CXCVII. 
Sandul Postelnicul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre boala grea a 

Cămăraşului. 

Karaazătouat Govhtrâs robe zaveviduzpovs 

adOzyrezobs 6525 rod Ososrnpijurov ”Y- 

Wovs 7ms. 

„“P “O Dytazos Koptos - mepiizo. vai zepto 

qpovpoin Thy “Ypusrâpay Osopobpnroy “YWn- 

Adenta Ev ărporăra beta wa Gnvswst ăus- 
zazrzp edatuovia peră warpobtâraros vai 
&XĂOVIjTOL zohoypovlob orepebozwș zi roy 

TAVELĂANTPOY ]Yeu.ovtăv aril Qp6voy pepe 
6nOvrărov Ţipos. : 
:- Koză zi. „TAVErhauzpoV aăbewrziy Las 
zpostayiji, ăpivovrac mhy Bodh5y 615 Kapu- 
pion izbi ămtspvovtâs mov ele ză E- 
sos rob. ăyiov 0205, 28 05 pvov î rîs cu- 
rmpizs Tov tzis Gă T6y zavsthăuzpuy 045 
edyây, dr ah tarpods pedipt 8y Euewe, 

mtv 6 Gods Jag war" abrăs râs ipac 
uzi Eppomat sis mposubynovy rây abdevrerâvy 

075 7096, mapafhâzwyras Ex dtz 440 
Bvoytpsiay, pâvoy 4 wâvoy Gă vă ătwă 

vă waraozaodă 2 mob abvsyavs ră mavâr- 
Mazepa abâsyztră Îns aphonsâa ară Thy 
Eprâpâvov 2500 pov, vai 6 zavăyados Oss 

vă rây abOsyrtrây Ss edyăv vă pă Evoybog 
d a e p + a - e + 

“005 :000y. zăyos vă EXMuswolă bzd ri 
zavsvhmumpoy -abOevzxiy o0xs .0zăy dai Î- 
Yepovizij cas z=piOahby za xmdapoviay, ws 
do5h6s:Xag ebzetdie, dpooimusyos rs ei ză 
adâsymză Las Vâpara, mai apodouăraros sis 

Ti Eurideoy my Ex Eno zaverhuzpoy 
adâsvrizâv mpoorayây rod Ozoornpiazov ”I- 

govs, ns, 05 ză zavizhzuzpa ET eisy zapă 
0305 &s zhstora, Day, mysd0vuz, zaysb- 
Ppâabya val 72ysoăa0y6oTară, 

% "Iavovapiov, (zo]pr- 
Tîs *Ypsrâpas Osoppovpijrov “Tumhsrnros 

ebzshsoraros Gobhos - 
„SăvBovhos Iloszshzos.   

Sărut supus. , prea stiălucitele picioare dom- 
neşti- ale Înălţimii Tale de Dumnezeu 

păzite. 

“+ Prea-înălțatul Dumnezeu să 

jure. şi să păzească pe Înălţimea Ta de 
Dumnezeu păzită în cea mai înaltă. sănă- 
tate „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 dom- 

nească, lăsând pe robul Tău Cămăraşul 

pe jumătate mort, închinându-l la mila - 
lui Dumnezeu Sfântul, de la care numai 

e nădejdea mântuirii lui prin prea-strălu- 
cita-Ţi rugăciuni, căci de la medici leac 
n'a mai rămas, plec eu, robul Tău, în aceste 

zile şi vin la închinarea picioarelor 'Lale 
domnești, . despreţuind, cu voie, fără. voie, 

orice greutate, numai şi numai ca să mă în- 
vrednicesc a săruta de aproape poalele “Tale 
domneşti strălucite după.din inimă pofta mea 
şi prea-bunul, Dumnezeu . prin . rugăciunile 
Tale: domneşti. să: mă întărească pentru a 

putea cât mai iute să mă adăpostese supt 

umbra Ta domnească şi ocrotire stăpâni- 
toare şi grijă ca rob supus al Tău, închinat 

poruncilor Tale domneşti şi prea-gata la 
săvârşirea ordinelor domneşti către mine 

ale prea-strălucitei Înălţimii Tale de Dum- 

nezeu păzite, ai cării prea-străluciţi ani 
fie de la Damnezeu cât mai mulţi, sănătoși, 
după toată dorinţa, cu totul mulțămiţi şi 

prea-fericiţi. 

8 anuar (1788. 
Al Înălţimii “Tale de Dumnezen păzite 

prea-smerit rob 

încun- 

Sandul Postelnicul. 

CĂCVIII. 
Nicolae Della Gramatica, Mare Pitar, Gheorghe Jianu, Medelnicer şi Dimi- 

trie Pitar, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre pregătiri ale Imperialilor în Ba- 
nat, Sirmiu şi Ardeal. 

„Teomhorare 42 EDOZĂAV AVATARS Tpiy 
Ad0zyza! 

-- ME ză Govhr6y pas 
ps câ Ozoppovpia "us es dat ăzd obs 
Azoorzdutyovs ză Gră -zafadijoa tuiOausv 

TATI 

Prea-inălţate şi prea-îndurătorule Domn 
al nostru, 

“- Cu supusa noastră [scrisoare] umil 

aducem înaintea Înălțimii Tale de Dum- 

nezeu păzite că de la cei trimeşi ai noştri



      

md as sie: md Mamvăzi vai Spăur, 605 stvat 

' 
Bio, vă Evaztfnaay 204 orparebuara ri, 

sie zi TpavoohGâvnay, 7zdbs uzi sie Th Ns- 

ateyo,.vă Sobyatay Ghobs -zobs piqnrtpovs 

pai: 705. împioay pă “HatVObDŢII GopSuara 

„mi EBwoay val: sis -GXobs 7nbs uinnTăpobs 

amară. ai, zoveotăva varvobpuz. 77 zl ms 

vie coboăta. sie „mby&Oprozoy, 4ai:. ebpi- 

ovowat. maps. ră obyopa: Mobo ări îjroy 

ji zâudoy zi Vaunapâyto cls ză popio î- | 
vouâtâuevov AG, 2$ aizias Guws Tod '/t0- 

vio Euetyzy. “Os ul 83 Eheipauzy pă rd 

Bovurâv pas vă md &vapspoousy tr 0z0ppov- 

pile ”Yys cms, ph Gxhsizovrss zi, sis Th 

2, eu ăiov etăijsses plus vă tă ăya- 

wEnousy mă Ozodosioze "Vest ns. 

apari, "lavvobaplov t. 

Tis “Yysripac 0zoornpizzob “Yomâraros 

pozat Gobhot: | 

Nunăhaos Teheypaguăzraas mpozos ÎIrăpas. 

Tewpmpos Ziâvos “As. 

Amuieptos Irons. 

(Pecete cu ceară neagră, pe dos.)       

pentru ştiri am aflat cum că în Banat şi 

în Srem [Sirmiu], care sânt spre partea 

Bosniei şi Belgradului, Sau coborit! 

multe oşti şi că: în - Ardeal, cum? şi la 

Haţes, 'au- adunat: pe: tâţi iilitarii si i-au 

îmbrăcat - cu “haine noi: şi au dat: şi la 

toţi militarii: spade: şi- puşti” noi' şi câte 

cinzeei: dă cartuşe: de om, şi se află la ho- 

tare; spun că erau să facă şi campament 

în satul ce se zice Livade, dar din pri- 

cina, zăpezii a rămas. Pentru care nici 

m'am lipsit cu supusa, noastră [serisoare] 

*o aducem la cunoştinţa Înălţimii Tale 

de Dumnezeu păzite, nelipsind şi de acum 

inainte, ce vom afla vrednie de ştiut să adu- 

cem înaintea Înălţimii Sale slăvite de 

Dumnezeu. : 

1188, lanuar 10. 

Ai Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mici robi. 

Nicolae Della Gramatica. 

Ghcorghe Jianu, " Medelnicer. 

Dimitrie Pitar. 

  

CXCIX.. 

Teodor întâiul Postelnic către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre o numire 

la Dolj, socoteli de judeţ, legături cu Vidinul şi căpitănia de Calafat. 

“Yomăcaze, sbusysovare mo Epairază pt 

AdBsyra. 

+ Tlavszhâuzpobs 705 “Toobs TNs BOSTI- 

“îs 2000450765 zafoy, za. bzspijomy 6 

Sobh5s mms 6705, pază Th GOA OD FI- 
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ză Ezhapzpa TIS 

ri. ela ebihzie Bet pată Ti Uzâo/ssiv 295 
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Mogapaou0bs zob pază ij Epdanzp09 709 

“Toos ns 2postaŢii. Tă Ezhauzga ă30- 

zpnaiă 305 "YUows sms abs ză ARDE 

papă Biâwiov sbhbs Escâhnazy. Ai 2 

226 apt 705 "od 915 sie 2hâzos a 

m5mw tă z0d C0D):70d 409 mazlod. Ată sd 

G3s miotpripe TOSăAs ETA dy ov lloz- 
LA * . . * . pa e 

âzna Saytoohărn Va 3 Sri DS z0/Sas 

tozpaâvrztias păun, -   

  

Prea-înălţate, prea-bunule şi prea-dreptule 

Domn al mieu. 

“- Am primit cu închinare poruncile 

prea-strălucite ale Înălţimii Tale, şi m'am 

bucurat eu, robul “Liu, că, după supusa 

mea rugăciune, Înălţimea Ta a miluit pe 

dumnealui serdarul Pandza cu isprăvnicia 

Doljului, la care sau dat strălucitele-Ți 

serisori domneşti de isprăvnicie, şi am 

bună nădejde că după făgăduielile lui ra 

sluji eu toată credinţa şi grija. lar dum- 

nealui Pitarul Vlădoianu, făcând catastişele 

socotelilor Vistieriei domneşti, va veni cu 

istovul ea să predea şi să. întărească so- 

cotelile lui după porunca strălucită a Inăl- 

ţimii “Tale. Strălucitele răspunsuri ale 

Înălţimii Tale către capuchehaiaua Vidi- 

nului îndată s'au trimes. Pentru oastea de 

aici a Înălţimii Tale arăt pe larg prin 

pitacul mieu supus, Pentru sebep-tahrir de 

atâtea ori am seris Portaralui al doilea 

Săndulachi să-l trimeată, văzând: că Âr- 

maşul Grigore, pe care-l rândaisem ca să 
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1188, 

11 Ianuar.
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1788, 

12 Ianuar. 
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E] “e
 

sh
 

d
 

Qz6âwpos a" Ilocrăhwuos.   

treacă, vasele prin gherdapuri, n'a făcut-o; 
dar, cum am aflat că au scos pe tefterdar- 
efendi al Belgradului, am trimes anume 
un boierinaş priceput la Belgrad, care e 
cunoscut şi harnic, şi l-am pornit cu 
grabă la Săndulachi; i-am dat şi seri- 
soare către chehaia-beiu al prea-înăl- 
țatului Paşă, căci şi Abdi-Paşa a, fost 
valiu de Halep, şi am cunoştinţă cu dânsul, 
şi nădăjduiese în Dumnezeu, cu ruga Înăl- 

"țimii Tale ca în puţine zile să -vie acel 
scbep-tahrir şi să se trimeată Înălţimii 
Tale, 

Văzând neorânduiala căpităniei de Ca- 
lafat, seriseseim prea-nobilului boier Marele 
Spătar, înainte de a veni certurile, să se 
facă îndreptarea, şi mi-a răspuns dum- 
nealui că nu-l poate mazili, de oare ce au 
urmat cele ce nu se cuveniau, şi a fugit 
căpitanul aici la Craiova, şi acum a ră- 
mas Calafatul cu un vechil, şi s'au auzit 
că au mers ţerani din Calafat să pârască 
Înălţimii Tale pe acel căpitan. Deci rog 
pe Înălţimea Ta ca, fiind vremea, delicată, 
cum e ştiut Înălțimii Tale, să mi se tri- 
meată o strălucită poruncă domnească 
deschisă a Ta pentru acea căpitănie, ca 
să se Orânduiască un om priceput şi harnic 
de robul Tău, ca să nu urmeze astfel de 
neorânduieli. Și acestea cu supunere, iar 
prea-străluciţii ani ai Înă lţimii 'Tale fie 
de la Dumnezeu plini de fericire şi cu 
totul mulţămiţi. 

1788, Ianuar Il. | 
Al Înălţimii Tale prea-evlavioase şi 

prea-drepte prea-mic rob _ 

| - Teodor întâiul Postelnic. 

  

CC. 

Foti Clucerul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre sosirea unui hatihu- 
maium pentru cruţarea locurilor de către oaste şi despre Paşa care pleacă la Ismail 

“Tomhizart po. Adbtyra, . 

“+ Mecă că cazstvijy pov. uzi: Bovhtzijy 
. . 2 * 7 Oe 

2pos4dvnaty, vazipw b Ozorpobanzoy “os pi [973 23 Z si %9 
o” > x a e 2 Si * 

775 Bat 427 abrăs săs Tuipas 1zv 6 pos- 

depsbis cod znthăp-vacis pă Năzt-ovua- 

oby Gadaufiyn zi, sâcov ab zh ăorEpy 
. 5mod eivat Soputyoy pă mods pbprj-uopy- 

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“+ După iînchinarea mea smerită şi su- 
pusă, aduc Înălţimii Tale păzite de Dum- 

nezeu că în chiar aceste zile a venit chi- 
lergiul lui câzlar-aga cu hati-humaiuni, 
[care] cuprinde, atât de la oastea ce e rân- 
duiţă cu miri-miranii ca să vie la Ada



  

se &tă vă EXdovy ele 'A5âv mal sic Xipoo- 

Bay, vă pi? rixhazaricooy ză “pupi Tod 
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ov Să vă am sie "Howathst. "00ey 83y 

Zsa îă zod Bovhrob pub vă zh ăvapăpw 

ai mpbe mb Osoppobpnzoy “Iwos ras. Tadeu 

uăy Sobe, mă 33 Ecn zis “Ywerăpas 0s0- 

epovpirov “Yumsenzos sinoxy 0s60=y mstoza 

AT BAVEVORIUO VAL. 
[zp]zn”, Plavovaplov 16. 
Tis “Yuecipzs Osocrmpizzov “Yomhdrnzos 

Ehd-pioros Godhos 

Pozns Khooztăpins- 

Ilpocâst âvapipo sd Bsozpobpnzov "Ywvos 

75 Bet, up ob elyaa medebo md zapby G0b- 

dez pob zai roy tă vă mb Gobhbsv, pă 

cizey Î) Dipa5cqs rob dr 6 bbmhizatos %nthdp-. 

agăs mw Eye. Bocusyoy vai vaii? âtă vă 

dy pm zpbs mb Osoppobpnzov “Yios 7ns. 

(Pecete neagră, pe dos.)   

[Calt] şi la Ilârşova, să nu calce în pi- 

cioare satele Fetislamului şi ale Orainei, 

cât şi de la oastea cese află aici la Vidin 

şi de la iamaci să nu aibă voie a călea 

satele Fetislamului şi Crainei; care, venind 

aici, îndeplinind (2) hatișeriful, a mers la 

Fetislam, iar acum s'a întors, şi, având 

supraveghiare la Ismail, mi-au spus prea- 

înălţatul Paşă şi mi-a poruncit să-i 

dau menzilurile ca să plece la Ismail. 

Deci n'am lipsit prin supusa niea [seri- 

soare] si o aduc şi înaintea Înălţimii 

“Pale de Dumnezeu păzite. Acestea cu su- 

punere, iar anii Înălţimii Tale fie de 

Dumnezeu păzite cât mai mulţi şi deplin 

fericiţi. : . 

[17]88, anuar 12. 
AL Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mie rob 

Fotie Clucerul. 

“ Încă adue înaintea Înălţimii “Tale de 

Dumnezeu păzite că, atunci când era să 

mântui cea de faţă supusă a mea şi so 

pecetluiese, mi-a spus Cinstea Sa că prea- 

inălţatul câzlar-aga i-a dat şi caimea ca 

so ducă Înălţimii tale de Dumnezeu păzite. 

  

CCI. 

Teodor, întâiul Postelnic, către un Căminar, despre greutăţile lui în calitate 

de Caimacam. 
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ÎN 
1 Recraţi at Jenicerilor. 

  

Dumitale, frăţeşte sărutându-te, mă în- 

chin. 

-- Frăţescul tău pitae cu bucurie l-am 

primit şi m'am bucurat de buna-ţi sănă- 

tate mie dorită; am primit şi scrisorile 

domneşti ale isprăvniciei dumisale Serda- 

rului Pastia şi-ţi mulțămese pentru - grija 

şi iubirea ce ai arătat. Am făcut mulţă- 

mirea către Înălţimea Sa pentru supusa 

mea rugăciune: Domnul Dumnezeu să ţie 

mulţi ani pe Înălţimea Sa pe Seaunul Ei 

strălucit şi domnesc. 

Mulţămese dumitale şi pentru ale Sfân- 

tului Vasile, că te vei îngriji de aproape 

[Cratora], 
1188, 

12 Iauuar. 
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tunat) rod "Tyove zov, ri '6zoiay obs 
sis waipdy ciprng ăhhore eta pă 7405 avy=: 

ropmo rod Oalov sic râs Dmobtoste zov 

vă rs Emtwuehsiac 205 oaâizm 8obhov 705 
“Tyobs TnS, 4 zabra, macionha wa apă 

zic moLypE cos pzpropnusya. Il, &âche 
p.00, ipăzt zăs Kaiuazautas mb avynBicutvyoy 

ăzd doza 47 ppowză “povtusza. drd: cijy 
tz won mb Ga aăză Ehsway, pai mă 
waoapippia dă vai pizda, pai, ăy asbze 

7v5vas., TopusThijs, 600 îjzov ovvrbsta vă 
7dy zăâpovy os &hot zatuazaumoss z(spsu.sy, 

1 Knpolostat? 

2YaLvosp„0yrat ele adră 

we
   

de multele havalele ce le are de plătit 
Vistieria domnească în aceste -zile. 

Mulţămese și: pentru trimeterea: seriso- 
rilor la 'Ţarigrad, rugând a se trimete ș 
cele închise în ele. 

Primeşte şi scrisorile trimese în plic.de 
capuchehaiava, de la Vidin, 
Am văzut, despre ai poleovnieului Ioniţă, 

că sau surgunit la Olteniţa pentru cu- 

minţirea şi învăţătura răufăcătorilor, 

Am primit şi scrisorile din Constanti- 

nopol trimese' cu ciohodarul prea-înălţa- 
tului Melec-Paşa, împreună cu cea dom- 

nească. închisă în ele. Mă închin supus 
prea-nobilului boier Panu: sânt întru toate 

îndatorit de adevărata şi curata bună- 
voinţă a lui; să nu se îndoiască de obiş- 

nuitul havaet al dumisale, că voiu face 
" cuvenitul mumbaşirlâe. 

Am aflat de lipsa şi necontenitele ha- 
valele 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 câr- 
muire a Înălţimii Sale, pe care n'au avut-o 
astfel nici în vreme de pace, cu orice păs- 
trare a 'dreptăţii în afacerile lor prin în- 
grijirea conştiineiosului rob al Înălţimii 
Sale, şi toate vădite şi mărturisite de 

obşte, 

Dar, frate, venitul obișnuit:al Căi- 

măcămiei” de la cai şi huzmeturile (sluj- 

bele) 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 yi- 

vovrat pie bă yvăp. 
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usyoouicepor Zhernozy pă vpăpuara abdsv- 
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Khovztăpn Satpuzin Era Msvas Ilosrt)- 

wuzos. pă abOszuzăy pă vai zar&)0q 1 
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)aboo zoradea rată pob, Ti An02i% &- 

îspiză cot 30 pană; Oz 33 Înzoză vă 

=tufsodo5tw mb Gobhăzt p.05. * 

"eeyvawapiod 160 

Eiuă 03 sijs Ebyevetas 915 Goş ădshpăs 4 
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Nast Tâzobs-ăă. 

  

1 Boierte în funcţiune. 

  

amendă, acum toate rudele lui şi fraţii 

lui, — cine-i deştept pricepe. 

* Postelnicul Jianu n'are nevoie de multă 

corespondență domnească, căci se înalţă 

însuşi pe sine; la urma urmei fl sileşte 

vremea de cade el singur,—iar cine-i deş- 

tept pricepe. 

Eu, avându-te pe dumneata frate şi aju- 

tător 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 

arăţi, nădăjduiese însă în Sfântul Dum- 

nezeu să mă învrednicese a-ţi răspunde cu 

fapte şi vorbe. 

Dumneata Căminare, fiul lui chiurcibaşa 

al lui Şahin-Ali-Paşa, anume Dimitrie, şi 

e cunoscut Inălţimii Sale păzite de Dum- 

nezeu, 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 dom- 

nească şi să fie miluit cu paialâcul Pos- 

telniciei a doua şi să ni fie trimeasă car- 

tea şi caftanul aici, şi, dacă ar părea 

greu, fie Postelnicia a treia; şi aceasta, 

frate, să nu pară greu nimănui, de oare cee 

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- 

tate, ca altă dată; căci, frate, eu, dacă 

nu capăt astfel de ocrotiţi ai miei, ade- 

vărat, frăţeşte ţi-o arăt, nu pot să-mi în- 

vârt dulapul. 

anuar 12. 

Sânt al dumitale ca frate şi la porunci. 

Teodor întâiul Poatelnic. 

, 

Te rog cu cel d'intâiu [eurier] să-mi 

trimeţi sania mea care 0 am acolo la. 

Pitărie; iar, de nu s'ar găsi ocasie, tri- 

mete-mi-o cu întoarcerea lui Hagi-ceauş- 

aga.
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Scrisorile să se dea Marelui Vistier 
căruia să-i dai dumneata 16 groși, banii 
Marelui Logofăt, pentru scrisorile isprăv- 
niciei, pe cari bani ţi-i voiu trimite du- 
mitale 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 

Sale. Cele pentru Constantinopol au rămas 
a se trimite cu al doilea. 

CCII. 

“Yemhoraral por "Am0zyra. 

-- ME că zazoryăy wot Bavntaby dyamEpro 
ră Ozo?povpirw “Ticos rs, 600 ad ză 

“attuyră utpn, îp5yn, tatea vară ză 2206, 

7â0tp p6voy sie mă Ghyvpa “popă rod Ei 

ztyiov îtă mpoorais 705 ksooapos stvat 
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- 
7sbuaros, 47 ză zânvaby Evypărzoc, vai ră d- 
evo sie dy doyapruauby 765 lzorvptoy, 
mod ră Eovy îws 6x05 vă rob "/ptactiody 
râcais vă ră mâpowy ai sie măds 650 (ev- 
ăpra EGâa zSpyoby ai ză Say ăy0pozoy 
dtă :vă sivat zapaobprjs. Ei 63 ăMAo zi soy 
pază md aapby 059 stvar că orparsbuază 
move orEzovy cls mb Tâz0y îusi 6a0d 2ât0- 
piicâvzay dd dzepacuswo COrvozwopo, pai 
Zăpia asiymoc. pară mb zapby 03v siyat zhijy 
6) Ea atoptfovrat. Kai îră zoâro âv E- 

dea Gz0d vă mavspivo ră Osorpovpritov 
“Tvovs rns zai uâvo 

1788, 'lawyovupiav 15. 
Tis “Yusrâpas 0sorpovpitov “Ywqoznzos 

Eh tatos 0obhos 

Srizavos Gazăros 1ai vadis 

(VO:) “Pouaitzo, ăză zby vabopq Tâv zha- 
pây Tod "Aprisoicv, Kaivyăyt, 

(Pecete de ceară neagră.)   

Ştefan Nazirul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre ştirile din Ardeal. 

Prea-înălţate Doamne al mien, 

i Cu supusa mea [serisoare] adue 
înaintea, Înălţimii “Tale păzite de Dum- 
nezeu că, în ce priveşte părţile ve- 
cine, e acum pace, linişte; atâta numai 
că în puţine sate 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 e; oștile 
lor stau în locul unde s'au orânduit din 
toamna, trecută, și nu 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 păzite 
prea-mie rob 

Ștefan vătaful și nazir. 

(V*:) Grecească, de la nazirul plaiurilor 
Argeşului, Câineni.



  

CCIII. 

pa Ștefan. Nazirul. către un boier, despre. cumpărarea de indată a rachiului 

de prune în condiţii mai bune decât negustorii raiale. | o 
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50220. Iorga „llurmuzaki”, XX. 

  

Şi iarăşi cu supunere mă. închin. 

Prea-slăvite, îţi arăt că 'aici la plaiuri cu 

mila Sfântului Dumnezeu s'au făcut prune 

multe, pe care locuitorii le ieau şi le între- 

buinţează ca să facă rachiu; acel rachiu ce a 

fost -au început de la ei Ungurenii să vie şi 

să-l iea, cu preţ ca, să-l ducă înuntru, care * 

rachiu pare să nu fie oprit din ordin; 

atât-că Ungurenii aceia ai Nemţiei că- 

şunează mare pagubă vămii : dorhneşti, 

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 

şi raiaua: la o sută de măsuri de rachiu 

câte 20 de lei măsura, fac lei16, parale 

80. Ce pagubă se face la vama domnească, 

atâta arăt Slăvirii Tale că la vama nem- 

ţească li s'a iertat vama la. -madelele 'de 

jos, pentru. lipsa ce: o au Nemţii şi 

pentru interesul lor; şi iar mulţi dintre 

mincinoșii raiale adue vre-un “sudit,: şi 

se face suditul proprietar, şi-şi râd de 

vama domnească. * e 
e 

Rachiului i-a iertat Împăratul Che- 

sama sa: cine vine cu rachiu 

înăuntru, nu-i îeau niciun ban, căci au 

lipsă de zahereă, şi prin: poruncă , împără- 

tească 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 

bucluc în ţara lor. Asemenea au iertat 

vama nemţească, pentru ca oricine ar fi 

vrednice din sudiţii lor. să. meargă în 

Țara-Românească şi să' cumpere „vite, a- 

decă: boi, sau. vaci, capre, oi. sau zahe- 

re; şi, când ar "fi: vrednici :să treacă 

hotarul fâră să-i prindă, cât despre :ast- 

fel de mărfuri oprite i iartă Chesarul vama, 

pentru lipsa şi interesul lor; la” acele ce 

sarul 

kXi 
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Lrtwavac Garros. 

Da CCIV. 

  

ar avea nevoie şi lipsă locul său, li se 
iartă vama. 

Atâta eu, ca rob credincios al prea-înăl- 
țatului nostru Domn în frica lui Dumne- 
zeu arăt tot adevărul, şi iar arăt Slă- 
virii Tale pentru acel rachiu că mulţi din 
negustorii raiale au împărţit bani la lo- 

cuitori de la cea d'intâiu deschidere, cu 
acea învoială ca să plătească, locuitorii 
când 'vor avea, rachiu; și acuma, iese Un- 
gurenii sudiți şi dau mai mult şi iau ra- 
chiul, iar negustorii localnici rămân şi 

fără rachiu şi fără să aibă ce lua de la 
Români, şi pretutindeni urmează judecăţi. 
Prea-slăvite, mă rog să o aduci la prea- 
înălţatul nostru Domn; pentru care în 
acest chip am arătat şi Slăvirii Tale, ca 

să fie o îndreptare: pentru 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 lnăl- 
ţimea, 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. 

* Ştefan vataful către un boier, despre stricarea podului de la Olt; pe care 
nu vor să-l refacă țeranii. - 

Kat adâre. TATOWVă 72P0G40Y8. 

“- M2 ză Govhorz6y pot îs eayspovw 206 

eis ci oxăhav za eis ză uwpioy Katyâyn 

sivat mă vspâ 6 "Oros, 6z05 rp5/ sis ziy 

uâov: Boo. Eppowyzat ră mb Bovoptzy) î sis 
ză 12 waveMzeta mpi vă ămzpăcovy zăy 
"0azp, val cot ză Epyobyrat mb cb Bo- 
voptcrn wat 05hovy vă z=myaivovy utcoa ză 
ăzspvody răv "Ozoy, za oyrwhoris sic săy 
"O)zovy siva ăztpabua usyăo pă ră Gtwyy- 
Oetutva usvtrjua, 605 apsyotpyovvzat sic 
orb ză &zspatua mod "Ohzaw: ot poonavol   

Şi iarăși supus mă închin. | 

“- Cu supusa mea [scrisoare] îţi arăt 

că aici la şchele şi în satul Câineni este 
apa Oltul, care trece la mijloc: câţi 
vin pe la Bucureşti sau la cele două- 
sprezece judeţe trebuie .să treacă Oltul, 
şi câţi iarăşi vin de la Bucureşti și 
vreau să meargă înuntru iarăşi tree Ol- 
tul, şi în scurt la Olt e trecere mare 
cu obișnuitele: menziluri, care vin şi plea- 
că la acea trecere a Oltului; ţeranii 

din Câineni îl. au în samă, şi satul Câi-



  

8
 ză mă Katyăwyi ză Efovomătovy, ai md Yo- 

pp Katyn îjzov bzogpsousyot vă șd+ăyovy 
6âwp va do5vzpa, căy 505 prd ză opt 
£pwrq ză oliwpapow râpa Gus 6 76805 6x05 
ov vin sis mb "Oizoy zai topaNoân 

md ănspalua rod "Ohzov. "Epzia 7obs '70- 

ptavobs, mods Eduoz top vă qOtiaavy ăhov 

z65w9, vai. pă mpopaoats 03y Shoby vă wă- 

uovy zai elvat Evas pijyac GX64Ănpos 6z05 

Zopahicd mă ămspatua rob "Ohzov. "E dap 

5zod stay owijdsay mă Xopiw Kaivăvn, zi 

îzovindoxy orb ză otumepov ete âvobs, îÎrat 

ză âmspatua mod "Ohzob, mayrortivă ittoy 

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 

z Ozopovpiiaw “”Tbovs rs, Get îumopij vă 

ămoovio ăzb mă owmsttpâva pevtiijta, pă 

„spăy at fopis zepăv, 6205 17 YEV0SpA0bYTA 

„i dv Eowy pă mi vă ăzspăcovy. Kai îtă 

zodro 8ăv Esta 605 vă sie pavepâow 6x05 

dă mpoarahs vă vă dăpdoots, 6zob vă 

a 
FI
E 

| 

priv uă ebpsrar &usya Erretay 3 aupazovs0jj: 

aie Gri 6ăv îpavtpooz obrip. Kort pâyo, po- 

OWbVâVTes TI, . 

1788, ?layyovapioo 15. 
"0 zazowâs Tms 8odhos 

Srtoavos Garărons. 

Ilapâuotoy îpavăpooa ai măy ămpdeyrirbv 

ăp-powa Gspstăptoy. 

    

neni e îndatorit să facă podul şi lun- 

trile, ca unul ce acel sat trage folosul; 

dar acum podul ce era sa inecat în 

Olt şi s'a stricat trecerea Oltului. 

Am chemat pe ţerani, li-am dat zor 

să facă alt pod, şi cu pretexte nu vreau 

să-l facă; şi e o lună întreagă de când 

Wa stricat trecerea Oltului. Cât timp 

avea obiceiu satul Câineni şi vindea 

acest folos la străini, adecă trecerea 

Oltului, totdeauna erau podurile îndrep- 

tate; iar, dacă acum acel folos îl poartă 

satul, ca să folosească mai bine, au 

şi lăsat de sa înecat podul şi altul 

nu vor să-l facă, și s'a stricat şi tre- 

cerea Oltului, aşa că a fost de neroie 

de am cutezat să arăt Slăvirii Tale 

ca s'0 aduci înaintea Înălțimii Sale de 

Dumnezeu păzite, căci poate urma de 

la obişnuitele menziluri, cu prilej şi 

fără prilej, să tot vie şi plece, şi să 

maibă cu cetrece. Şi de aceia nam lip- 

sit să-ţi arăt pentru ca prin ordin să 

se facă îndreptare, ca să nu mă afle 

pe mine vinovat de se va supăra ci- 

neva că nu s'a arătat aceasta. Şi rămân, 

închinându-mă dumitale, 

1788, lanuar 15. 

Robul Tău supus 

Ștefan Vătaful. 

Una ca aceasta am arătat-o şi dumisale 

secretariului domnesc. 

  

CCV. 

| Ioan capuchehaiaua către Căminarul Constantin, despre ştirile că Alexandru- 

Voda Mavrocordat Fugarul vine spre Moldova cu oşti ruseşti şi alte ştiri de la 

Turci. . 

Ti Ebyswlgai ens Goohnrâs 2p0540y6, 

4 Mă ză cazotvây pal 00767 pod dt 

doză si Ebyevha ras: Bat sis ij ta 205 
Te i 

mapivzos Ea Era Ypăuua pă Toy Ani 

amd soy Pip X-Xasăy-ayă, 1:02p0d- 

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 

To si mpi Vă 20) st) s55f 
ia uă mol Vă zi Gzstho suis. 

"Ea î0ozotă îi Ebyariz 25 Gat Exhn50- 

mori apă 700 zvoctozăzod PÂŢă 760h- 

papagasi sis Pluzpabas psptră -pafaâiata   

Nobleţei dumitale cu supunere mă închin. 

4 Cu supusa 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 

prea-strălucitul aga cul-chehaie al Brăilei 

unele ştiri, anume că la 13 ale lunii de 

291 

1188, 
16 anuar.
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adi sis ij +r. mod mapvros Oy Eyue 
rârapns ănd re păpos ris -Mzoydaiae, sie 

70. mavăzm Tod avăotozăzav: Natijp-ără, ptp- 
Woyrag ră abză paâzdiara, modă 'mofapă, ari 
n î Pluzpaihides towwpijodmozv. Kai . ete 
Ti 45 zob.adrod îjhOsy Evac ăvOpwzos : rod 
Dynhorăzov aspacrip 'Ahi-zactă âmb 'lo- 
Wat 6: piav bz50saty;- pai Ezayey, zapiezn 
val adrâs mă Vâra Vaâzăiiota, „6 Gr 6 Tazip- 
âvns Ezijpey îjătony ză 1 utpos zis 
Mzobhctns e eis ză u&pos ie Aeyine T- 
0zy 6 "Ahstâvâp-Bo6ac: Mavpozwpoizws uă 
rtoozpss thdâss  orpâzevua fobotzây, (n- 
Tâvrac vă E0n sis ză ăha otparebuara Ti)y 
“Povoây, 5205 ebplozmvzat sis 'zâ pâpoc, zije 
Mzobrine, ud orozây 605 vă dzzepăG0wy 

sic Mzoydaviav, za GAm 1) apa za. Mazoy- 
Savia Eoovyyiiatin, zhijy, zspvovrac. ri 1âto%y 
5 Tarapyâwns, eds: Eypaţ=y zpbs ză 59q- 

" MOTATOY cepuorip "ANf-zaoă, 605 vă 0- i » 

1007 uă Gov ră orpărsvuă mov vă bzâyy 
sic Mzoyâaviay vă Tpfăre, za 6 bimhăra- 
To  ozpaorip "ANi-naaric, 6hsawyrae ră 
muadra, ebbis taxpooratey sie Ghsc sie âpră- 

dec vă erpacdoby,. ypăcoac mai ele ij 

[lsămy vă zod EXOn. ăde, 6mod vă ovrobi) 
ăză 'lousihq dă vă bai sie ză utpos 8 
sie. "00sy 38y EXeta vă: 7 wpavepban ri) 
zovevija ns, za î Ebyevia cms 057 z- 
popopion ză "Yvos zov ră ză măvaa: Gr 
mi sie mă Ene; îjrot 10shey ăzoovBijon, 65 
epovriom, &s arhăâms zo5 bimhozizoo vas 
Ad0syzov, 6x05 vă câs zporBăw ri %jătoqy. 

"Ext etc -riy is" mod abrod Adv ro âtâ)- 
Pepudyn rob &vâstozăzov "Iouaih-zactă, ?lp- 
ap wov/azilii, dă vă bad sie "louatha, . 
mai sis râv zâzoy Tov Epyerat văzuoe a 
po bT-zaadg. 

"Ouos, Ad6syet pov ăp/oy Kaumvăpt, 
â0ddos ns, pagizzddă ri Edyevia 7ns aepi 
tobrov 6x05 câş ânvaţpEpo vă niv “sovy/madi- 

„mat 4a7' Exăyw ov, Gri îmi Qz0d udpripa 
îztuedă ai az vă: Covhzbăm pă "uds &- 
zinshray vai pă vie cadazăs îb 3 GrMâuş 
zod-“Tvos zob: pă Gropiay Gow 'sîvat în 

9zo5, zl vazăpo zi Ebyevia 7ms a a o 
vă 40bh-7spaqeci, pă zh Grăsny 
zpoliuiay zpocrăpyatrs zpăs sp :"Tyos zov, 

e 

XR
 

&
 

epovritwveze -vă Govhsboq 20 “Iwos zov, val, BO! 22$ Va GObĂ =q Ș 700, 425, 
ăy ră sbpt ebhoa 1) overa rns, vă em 
zapaiuo! z05 bi: rmhorărov, ze AvdOzyzov, zo0d 
vă ob crai) mizwrss “os Eva pad spe- 
mai, nai 05 câ Em dă ueădo vspaiuot 

g 

aa pm sis Ti ebyewmziy oxe zi! (450551).   

faţă a venit. un 'Tatar (curier) din partea 
Moldorei, aducând aceleaşi ştiri. foarte 

grozave, şi toţi Brăilenii s'au tulburat, Şi 
la 14 ale aceleiaşi a venit un om al prea- 
înălţatului Serascher Ali-Paşa din Ismail 

pentru o afacere, şi a lămurit şi el ace- 
leași ştiri, că Hanul Tatarilor a primit 

ştire. din partea Bălţilor. că în : partea 
Lehiei a 'venit. Alexandru-Vodă Ma- 
vrocordat cu patru mii de oaste rusească, 
încercând. să .yie la celelalte .oşti 'ale 
Rușilor, . care se află în. partea . Băl- 
ților, eu.scop.ca să treacă în Moldora, 
şi toată margenea. şi Moldova s'au tul- 
burat, dar, luând : ştire Hanul 'Tata- 
rilor, îndată a scris către prea-înălțatul 
serascher .Ali-Pașa, ca: să . se ridice cu 
toată :oastea, lui...să vie în.Moldova în 
ajutor, şi .prea-înălţatul . Serascher Ali- 
Paşa, văzând unele ca acestea, îndată 
a. orânduit. la toate ortalele să se 
gătească,. scriind şi. la "Țarigrad . să-i 
vie învoire ca să .iasă: din. Ismail, 
spre .a merge la. locul . cela, Deci. n'am 
lipsit să ţi-o arăt. dumitale, şi dum- 
neata vei înştiința de . toate pe Înăl- 
țimea Sa; ceia, : ce. şi pe urmă, de se .ya 
întâmpla. ceva, . mă voiu gândi, ca selav 
al prea-inălțatului nostru -Domn,.. să-ţi 

dau ştire. ” 

Încă la'15 ale aceleiaşi a venit grabnicul 
firman al prea-slăvitului Ismai!-Paşa, Ibra- 
il-muhafizul ca să meargă la Ismail, şi 

în locul lui vine unul Mahmud-Pașa. 

Dar, dumneata Căminarule, ca rob al 
tău, te rog pe dumneata de aceasta ce-ţi 

“ adue să nu te superi pe mine, căci, martur. 
mi-e Dumnezeu, mă îngrijesc şi-mi ' place 
a sluji cu toată luarea- aminte şi cu toată 
slujba ca selav al. Înălţimii Sale, cu soro- 
cul celor ce sânt de la Dumnezeu, şi-ţi 

arăt dumitale. despre aga culchehaia că 
are multă, dragoste şi grabă către Înăl- 
ţimea Sa, gândindu-se a sluji Înălţimii 
Sale, şi, dacă afli cu cale dumneata, 
să se. facăo graţie a prea-înălţatului 
nostru Domn de a i se trimete ceva ca 
un cuvenit dar, şi o va privi ca un mare 
har; și rămâne la socotinţa dumitale 
nobilă.



"Ext mspi zâv Ep0uy Tod uzăo-ttinoba! 

z05 Evăoţorăzov "luzpazt-u.ob-paz:0i) "out 
masă, 6x05 1j0=v sie Bovovpsory], za! Exi- 
orpstey &ysvepyirws, modă Sabyyijdn, zh 
zepi zobrob Tây Gobdhoy ns za zi oshaiot 
uob X. "Teottpm Wăc Sorsvwpâpssat ăză zâv 
Ompăv, 5z05 pat. =, | 
“Tabra: prd, Eavă mpoouovâvras 4.80, 
[ep]zn', "Iwvovaplov te”, 

„Tis Eyeviels] Gas Tazowvâs &obos 

„ lozvrns Kaz z[oo]zeya[intăs]. 

vo To săyevaraidetep ăp7ovtt Kauzvăpt, 
mpi ot bpip Koyorayriyp mpooAbrnTăs: 

(Pecete de ceară neagră.) 
+   

Încă pentru sosirile lui baş-ceauş al 
prea-slăvitului muhafiz de Brăila, Ismail- 
Paşa, care a venit la Bucureşti şi sa 
întors fără ispravă, mult s'a tulburat, 
numai cât „pentru , 

sluga mea Iagi-loan. au scăzut din cinstea 

ce aveau. ăi : 

"Acestea „Şi, iar  închinându-ne, 'r rămân, 

(1788, Tanuar 16. | 
Ai „Nobleţei Tale supus rob 

“loan capuchehaia. 

“Prea-nobilului domn Căminar, duinnealui, 

domnul Constantin, cu pleciciune. 

CCVI. 
Medelnicerul Gheorghe Jianu şi Pitarul Dimitrie : către Nicolae-Vodă Ma- 

vrogheni, despre nişte monede nemţeşti găsite la Novaci. 

“Yomdraze za ebozhavpwnbraze îjiy Ad- 
Qevyza! 

-- Mă ză Govhzăv pas ranstvâs yxppo- 

pay zâ Osovpobpijte “Tue cs drt 706 Zară 

zi 15Y Tod TapOYtoș, dnstoârrâs ăvaptpa- 

pe 7 “Test “ns tă &bu povtdate vânate 

„as 605 ebpsâmoxv ste mă pontoy NoGărtt 

ză mb mit Nofartod, wa Eyst "paz 1 

pia, ăompa G£rx rooapa* ai Goia, pofob- 

psynt vă pri îxpaz560bv, stay Bxora0ii zâv, 

mbpa 35 pă ci Eztorpopiv rod Ampaicpn = 

wmerti) mob 0sopporpijzov "rpovs rs (doze 

et pay 07 uă zavtrhapzpoy abis 7pocra- 

“rîu vă vă me vâpopey rsohiu! rây 20)4565- 

vb) Ploozryărn „ai my Barârzoy LTOŢt4v0Y 

îmb mă măi Bovhrâvov, za 7by Kovyozay- 

-aîvoy Kpovâioy Barăroy ăzd 7ă zh No- 

-fastod dă vă obs ot z0m zpbs *d Osozpob- 

“pmrov "Tios 2ns) 7 tEbozu.sv taie p0vtda!s 

5z05 ebp30pazy, tă vă ză ctpm â 030'%750%- 

pice “Vest Tns ăpoveis pas Greer că 

vă baârm 1 sis mb sâzoy God e5p$0m3x 

mi poviâatg îtă vă msptapracdi) . că 70807 

zi sd Gray 505 vă zinpozopii sq Tha- 

„mespos 25 Osozgobonzo7 "Tuos ns: abtby 

by waâ3y. “Ops zi 33 Dostiausy vă "sh 

ăvațipous 20 Oz zpovglis “Ya ans. - 

az, Plavovagiov 15. 

T?s Tustzae Ozo0ozfăoz65 Dpâzees 

pozat îcdhot i 
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Teooptos 
Arie: 

(Pecete neagră pe 205) 

72ă vos p.s5. 
sI: TB se 

" înaintea   

“Prea- înălțate şi prea-milostive Doamne al 

_ nostru, 

“- 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 ce s'au găsit în . satul 

-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 lenachi şi pe vă- 

taful Stoian din plaiul Vuleanului şi pe 

Constantin Crudiul vătaful din plaiul No- 

vaciului” ca să-i trimeată la de Dumnezeu 

păzita-Ți Înălţime) i-am dat. monedele ce 
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 afa- 

cere pe Înălțimea Ta de Dumnezeu păzită. 

Pentru care nici n'am lipsit să o aducem 

Înălţimii Tale de Dumnezeu 

păzite. 
1788, lanuar. 16. 

Ai înălțimii Pale de Dumnezeu păzite 

prea-mici robi 
Gheorghe Jianu AMedelnicer. 
Dimitrie Pitar, 

aceasta robul Tău şi " 

1188, 

16 Ianuar.



Olteniţa, 

1788, 

18 Ianuar. 

1878 

20 anuar. 

CCVII. 

“Bimbașa Sali către. Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre boierul Pană. Fili- 
pescu, care i-a fost încredinţat. 

“Homhozază ut Ad03yrt. 

Siuspa Edda mi mă 'lavovapiov 17 
zpoozațiiv oxc ui răv &oyovra 'wanravrti] 
mod "Ywovs mms, za sb05s, 6c pă mpoorăl 
tă mă zpotyumăvoy Ilăvoy Pyimztozoviovy, 
mov Ezaua rechin 6u.05 uă măy drâzaat 6205 

bv Emspev za by E0t46y mob Orăuzaot uă 
dio vspăpt, za zaparahă vă „Adanre zmăy 8- 

Tăuznoly job pila Az60m8y Gri măy Ezauey 
zeohijun. Koi Gr eva Î) 2pooraţi, cas. 

[17]88, ?lavovaptov 18. *O0hrtynrta. 
Tîs “Hoymhsroas 

dobhos 
Iliy-zaois Sadis. 

(Pe dos: pecete turcească de ceară roșie.)   

Prea-înălţate Doamne al mieu. 

Azi am primit porunca Ta de la 17 
Ianuar cu dumnealui caftangiul Înălţimii 
Tale, şi îndată, cum îmi porunceşti pentru 
fostul Ban Filipescu, l-am primit îm- 
preună .cu odobaşa care l-a adus şi cu 
odobaşa, al mieu cu doi neferi, şi mă rog 
să dai obobaşei al mieu o adeverinţă: că, 

l-a încredinţat. Şi ce-Ţi e porunca. 

[17]88, Ianuar 18. Olteniţa. 
AI Înălţimii Tale 

rob 
Bimbaşa Sali. 

CCVIII. 
Vasile Postelnicul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre Paşa- -zade şi 

oştile ce trec. 

“Yomdrare mai sâusvsorară pot Ad0syra, 

-- M5 md Gobhtz6y ţob razstvâc mozotă 
mă Osowpovpijtp "The. mms Gri, vbăozs uă 
ziv Ezdaupov sdy1jy rs sic "Amcovuări zepi 
râs Evdeza pas ris îupas, pă 70NdY 75709 
vai peoavări, 5ăy Eewa vă Epsvvijow ră zept 

705 dowepiov, 4ai Gr. mbpu uefrtodrt 7500v 
bv Ilacă-la6t pă ză Ezhonzpoy m0di al pă 
mă vsmâplă mov, 600y 77 Thy XARSTĂV0Y Ta 
pazăvo Aapzvrijv uă mobs dotzods 000 20v- 
Xobz-naoidss uă ră vspâpiă obs, Tobe 6- 
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&40)00076%, pă sizs Gr uzopst vă wăs 2po- 

ption pă ză vă Ex zohzăpia ătdhora, ai 
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up, za Dhovy d ywploy sivat sb/apoTmut- 
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Prea-înălțate şi prea-bunule Doamne al 
mieu. | , 

“+ Cu supusa mea [scrisoare] umil arăt 
Înălţimii Tale de Dumnezen păzite că, 
ajungând cu strălucita-Ţi rugă la Afu- 
maţi pe la ceasurile unsprezece din zi; 
cu multă trudă şi greutate, n'am lipsit 
a cerceta pentru oastea turcească, şi că 

am găsit de faţă atât pe Paşa-zadă 
cu strălucitul  tuiu şi cu. 'neferii lui, 

cât şi pe căpitanul de darabani Dia- 
mandi cu ceilalţi doi -bulucbaşi . cu ne- 
ferii : lor, cari, fiind pedeștri, i-am orân- 

duit ca mâne dimineață să meargă ne- 
apărat cu un conac înainte, iar pe Paşa- 
zadă, fiind el călare, îl ţin cu mine; însă 
bulucbaşa  Albanesilor nu poate să ne 
urmeze, spunându-mi că are a-și lua 
leafa, şi vine mâni la închinarea, Înăl- 

ţimii Tale, şi, dacă e porunca Înălţimii 
“Pale să ne urmeze, mi-a spus că poate să 
ne ajungă, căci are voinici de ispravă, 
şi el însuși este și bun zabet şi voinic, 
şi tot satul e mulțămit de dânsul; care 

mi-a şi spus că au trecut azi pe acolo 
până la treizeci, patruzeci de Anatoliţi 
ostaşi, venind de la Bender, şi nu i-a 
lăsat să între în satul acela, şi i-au spus
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aceia că merg: la Înălțimea Ta ca să 

între în slujba Ta. “Tunul e numai cu un 

tanar şi, dacă nu e să vie şi altul, rom 

orândui pe unul din neferi în locul tu- 

narului al doilea. " 

Pe urmă, dupi ce am sosit eu, robul 

Tău, au început să vie şi cei împre- 

ună 'cu mine 'orânduiţi boieri, încre- 

meniţi şi îngheţaţi,de marea vreme rea 

şi frig, şi oamenii lor şi vitele pră- 

pădite. Deci, atât casă vie şi ceilalţi, 

cât şi ca să ne apucăm de drum şi ca 

să înceteze şi acest aier foarte aspru, 

care “cu adevrat orbește pe oameni și 

vitele, Sâmbătă dimineaţă vom pleca de 

aici pe drumul Buzăului; pe lângă aceasta 

să vie şi tobele şi surlele, ca, să nu rămâie 

nicio lipsă îndărăt, căci drumul e foarte 

greu. 

Strălucitu-Ţi tuiu e aşezat în partea 

unde sti Paşa-zadt, şi în fiecare dimineaţă, 

de când îşi face rugăciunea, îl aşează afară 

de poarta lui, iar seara îl ia, aşezându-l 

la căpătâiul său. 

lată că închid în [scrisoarea] de faţă 

supusă a mea un mic catastih care arată 

câţi boieri au venit şi câţi au rămas. Şi 

acestea cu supunere; așteptând străluci- 

tele-Ţi porunci. 

1788, lanuar 20. 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite, 

prea-mie rob 
Vasile Posteluic. 

  

CCIA. 

Ioan capuchehaia către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre condiţiile in care 

se pot avea caicele pentru zahercă. 

“Yomăzază pot Ab05yz2, 

4 ME «6 sbeshts mai Soo)trây pn! daztnn 

26 0z6azazzuy "imens da sis ză 47 705 

zap69305 Tara pas absyriz&s îns 200- 
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“andooficg, zi, cd buthivezs peză 205 ăp- 

-zanos Tayapizno Rrzri uă E5ossy pară- 

Gzp0y 0ă 650 „mhăgi „2035 Zu s0% 

Î Edrania mov ăzb sâ vam 77. Edi   

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 

poruneile “Tale domneşti  prea-strălucite 

cu venirile la Brăila ale damisale Păhar- 

nicului Chiani, şi voiu urma după porun- 

cile-Ţi prea-strălucite, şi, vorbind cu dum- 

nealui Păharnicul Chian), mi-a dat catastih 

de cât orz a strâns pânăacum dumnealui 

din judeţ, şi nădăjduim ca în puţine zile 

„1188, 

31 anuar.
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_Gosiems av-6z05 83y eta <tanăs vă rob 

Gouey sis &ijyae fjuxipac vă zephăâo pt 
0zp. zăpă rijs Ebysvsiag mov, zh ab ră 
ăda amina Eos mâpa vânt îjătomy 8 
po sis ci, sputa ebpioryzat. 

"Eobwra vai uă mby Bvâotăzatoy Natijp- 
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robe, mal, Epyâuew Î Gtopia, oby 0zd ed6ie 
OShonevy poprăo! Goa zatra ebplouovyrat 230, 
Goe zară m zapăy Erlunox payaltă 6mod, 
Epyâpsvo ră wpibăpi, vă ză fepoprăao. 

"Ex. 6 &yosâruroe Natiip-ă -âvăs ortwn 8 
cayprpăzt eic rd ”Tios ne, etc <dyapiornaty 
zob mptapiov, vai Ema cis Ghovs robe &- 
vâdsc ris "luzprthac dr eăyaprozii0r] T0)ă 
zapă ră “Tvos rs. 

"Em dvăpepa 6 Godhos rs za râe 2p0- 
orayăs ns apt robe bsttmăe 26, ai Tod elzey 
vai 1 ?Ev5otirns Tov ră Gota, Emetra 2gv- 

văyOmoay 6hm mai NOzy sis zăy 305) me, 
vpsbwvyrae ăsta 6zod vă mspiaovy ele ză 
p&pos ris Bhayize vă &opăoovy baympai 

7sypi: 60zy 6 Bo5us ns robe âzeupidm 
. Tă. 2pooraydiyza po! xi OS Tobe Exată- 

Stoa: ozepov ză ovvizOnozy uzi Eză- 
poz sis sâv 2vyâosăraroy Natip-dyă, ai 
z0))ă ză Ernzy 602, Ghszovzas 1) "Ey 

a 

a „azazetot, Eupassy măy Co5hov ns vai uă î- 
zpâozatsy vă wayendaw ră "Tos 7qs Stă vă 

mpocciţn sis ză ramina &mod vă zods 60) 
a e 
Ghlgoy poyoâz: îtă vă ăvwpăcowy ziypt, 8- 
201, £2% edpioruyra Eoc Cevaztyra vapă- 
Gta i 05 aiva, miopie Bă vă mmvhătovy, 

„Xa osii port) wscăzt, udimaza Ti ă- 

;vokny. Eppoyss dai ăha papăâia i Tuuzz0= 
„p0d9..vă ypăvovy sis ză Aof)sst 6zob vă EXOn   

să ieau orz de la dumnealui, dar din alte 

judeţe până acum n'am nicio ştire în ce. 
mişcare se află. 

M'am întâlnit şi cu prea-slăvitul Nazir- 
aga, ca, să-mi dea mână de ajutor pentru 
navlul caicelor, şi în tot felul ne-am gândit 

să scădem din preţul ce avea să plă- 
tească anul trecut dumnealui Stolnicul 
Ioniţă şi n'a fost chip, de oare ce şi 

înainte li se plătia câte douăzeci şi trei 
parale 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 ham- 
barele Isaccei vin departe de şehelă şi 

au mare greutate, şi -de aceia: n'a fost 
chip să scădem din e reţui de “anul tre- 

cut, 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 ca- 
icele lor, şi, viind sorocul, cu Dumnezeu 
îndată vom încărca, atâta caice câte se 
vor afla aici, dar deocamdată am -închi- 
riat magazii pentru ca, viind orzul, să-l 
descare, 

Încă prea-slivitul Nazir-aga trimete un 
raport către Înălțimea Ta, ca să mulţă- 
mească pentru orz, şi a arătat la toate 

agalele din Brăila că a fost foarte mul- 
țămit 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 răs- 
puns 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 cinsprezece corăbii şi-nu e 
chip să le păzească, şi stârneşte mare 

tulburare, -mai -ales că la deschidere 
vin şi alte corăbii şi pot serie la Dev- 
let să vie o .poruncă la Înălţimea
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Ta şi la Slăvirea Sa. Încă mi-a orân- 

duit să dau la unii reizi teșcherea 

ca să treacă în Ţara-Românească supt 

cuvânt de linte şi fasole şi, 'dacă vor 

putea supt mână să cumpere puţin 

orz, ca să nu să stârnească vre-o tul- 

burare până să ieau prea-strălucita-ţi po- 

runcă, 

Prea-inăilțate Doamne al mieu, :acum 

mi-a spus! “prea-slăvitul Ismail-Paşa, 

muhafiz de Brăila, şi mi-a dat o caimeă 

către Înălţimea Ta, spuindu-mi. și din 

gură că e să meargă la Ismail, dar 

aşteaptă să vie prea-îniilțatul Mahmud- 

Paşa aicâ şi apoi „să: plece, şi se roagă 

de. Înălţimea Ta să faci graţie pentru 

lefile lor pe lună, căci îi încunjură 

băcanii; şi rămâne la mila şi chere- 

mul “Tău. 

Acestea, iar prea-străluciţii 1 Păi ani fie de 

la Dumnezeu prea-mulţi şi cu totul fericiţi. 

(17]88, Ianuar '31. a 

Al Înălţimii 1 Tale de Dumnezeu încu- 

nunate prea-mie rob 

Joan capuchehaia. ” 

CCĂ. 

Un polcovnic. şi încă un boier către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre ocu- 

parea Orşovei de Imperiali şi apărarea judeţului lor. 
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1 Prea-inălțate Doamne al mieu, 

+ Cu scrisoarea noastră supusă ară- 

tim Înălţimii Tale că la 2% ale lu- 

nii curente am raportat Înălțimii 'Tale 

păzite de Dumnezeu că Sâmbăta tre- 

cută, la ceasurile trei. din zi, au căl- 

cat Nemţii  Ruşava; pertru care am 

făcut cercetare de aproape, şi am ară- 

tat Înălţimii Tale; după aceia, făcând 

din nou cercetare, am aflat că această 

afacere umblă aşa: din lazaret, ce se 

zice. Jupanic, a ieşit un ofițer cu dra- 

gomanul, şi au mers la Șanț, în faţă 

cu cetatea Ada, şi a trimes şi a che- 

mat chehaiaua Paşei cu câţiva agale 

acolo, şi a cetit firmanul, care era 

nemţesc, și, venind ofiţerul la Şanţ, 

când a cetit firmanul, a început să ba- 

tă toba, şi a dat o scrisoare pecetluită 

turcească acelei chehaiele a  prea-stră- 

Jucitului Paşă, ca so trimeată la înăl- 

țatul Paşă de Vidin, şi a luat un 

sencd din mâna lui cum că a primit 

33 

1788, 

31 Ianuar.
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1788, 'layyovapiov 31. 
Tis ;Vpertpac Ozowpovpijzov “Y mdcricos 

zametvyol Bobo vai zp5douot 

„+. Mopyapirns 20456405. 
(încă o iscălitură.) 

(Pecete neagră pe dos.)   

senedul cel turcesc; care ofiţer din viu 
graiu li-a spus că e poruncă a ieşi 

în -trei zile din cetate; iar, dacă vreau 

- războiu, sânt gata de luptă. Şi atunci 
din partea Dunării au alergat până la 
opt sute de Nemţi și au întrat în 
Ruşava,, Pe lângă acestea a ieşit o 
vorbă că la Meedia şi la Jupanie e 
gata oaste de patruzeci de mii. şi vin 
spre acele părţi, şi osebit sânt alte 

patruzeci de mii gata, cari se vor co- 
bori de la Olt. Şi astfel nam lăsat 
să arătăm aceasta Înălțimii Tale; iar 

aici nu avem alt ajutător decât pe 
Cară-Mustafă bimbașa, care noapte şi zi 
cu neferii lui “păzeşte județul după 

putinţă, împreună cu căpitanii judeţului. 

Pe lângă acestea arătim Înălţimii 'Tale 
că, de când ni-a venit a doua po- 
runcă de a face. bimbașa 200 de neferi, 
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. 
acele 40 de mii au să vie în acele părţi, 

sa ridicat noaptea şi a fugit, şi, dacă 
poate să şi vie în acele părţi, 'să 
nu-l primiţi . bine, căci sa arătat 

neascultător. Acestea cu supunere, iar anii 

Înălțimii 'Tale fie d la Dumnezeu prea- 
mulţi și cu totul fericiţi. | 

1788, anuar. 31. 
A] Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu 

“supuşi robi şi gata la slujbă 

... Jlărgărit polcovnicul. 

(încă o iscălitură.) 

CCXL 
Alexandra Ipsilanti! 

4 “Yomdrars, sbosâtorars ai. pețahozps= 
mtozars Adyra ai “Hyeuâv zăons 0dy- 
pofin/las. 

Th “YuscEpay Os pope, “Tomhâenea 
&cohzăs zposrovâ za Thy Exhau.zpoy abrijs 
dsttăv razstvăs boz zâtopa, mod zăvy Gay a- 

jiov 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 pai 

  

1 O fiică poate a lui Alexandru-Vodă. 

  

către Nicolae-Vodă Mavrogheni, cu trimeterea unei cereri. 

iu Prea-înălţate, prea-evlavioase Şi  prea- 
măreţe Domn 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 Dumnezeu să Te ţie 
şi îngrijească pe Înălțimea “Ta sănătos, 
fără: boli, bucuros, întru mulţi ani și mai 

„presus de -toată întâmplarea protivnică, 
împreună cu toate cele bune dorite și după



  

  

Zn vă ăzoâbae ri “Yuectpy “Yonhâzet râs 

împethouăvac pot zpocubvljaste, Ezxoptvos d 

zi vă îpsowion ză zspi mîjs sburaotăens 

pot EzMuzpov &yadis byisiae ns, Et 08 

ho ăvapaatoy stg 24 rod Eu zepisyous- 
m 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 

"Pale cuvenitele mie închinăciuni, apoi să 

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 

şi aceasta după bunătatea-Ţi ca a lui 

Tristos. ' 

Şi acestea cu supunere, iar prea-strălu- 

ciţi Tăi ani de la Dumnezeu fie cât mai 

mulţi şi mai fericiţi. 

1788, Februar 5. 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mică roabă. 

Alexandra Ipsilanti. 

  

CCĂII. 
Nicolae della Gramatica, fost Serdar, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, des- 

pre paza hotarului şi hoţi. 

“Yomhărars vai zodoypăne jy AbO&vra, 

Bovhu6s 2poGrbyă, 

A- Rază zb 4p5os pob 7 4ară zăs bin= 

dâs mpnorayăc, 03y hsizo ăzd mb Vă pave- 

powo ovyvă sis zb "Tyos sms ză măvra da 

zâş dzohovdody 23. Eis ză obvyopa ră Bâtzi 

was 83 stat văuuiz Erotzoia adu îs 

sp vant apă 1] Grpăvtbats, 6m05 E- 

“pevay dizhais, pă pttârat zâs îp.6oxy Ti 

îutpav zpooutvovy vă waraodw ud TOPI 

ăppazy ză “pâna Tuspa Ti În Vă 

âyowy zâpa ăzsâ val duzpâ: ToAaivet vă 

eta mbhatie msp:acorăoa, val. &ydpuzo Gtă 

modat 2 58 p&vovy, Tny2tY0bv sic Th 

Kpatoâay 4 rpsie vazstaviats” 6 zohu66n- 

z0q 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 

-ospăsta Tv dp/6wtwy tozpaâviaw, 6205 

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. 

- Rază zăs Dymiăs poscaţăs 40000- 

Omsa ds za | ] ppsta- 

Gouzvows sis sayienos 4auagi 200 paz pt 

  
  

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 

adesea Înălţimii Tale toate câte s'au 

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 c0- 

boare; şi acum au început zăpezile din 

zi în zi să se topească de aici 

şi înainte: poate să fie pază mai tare, 

şi nu mai rămân oameni aici de pază, 

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, de aş fi avut ca Ja 

cinzeci de oameni aici orânduiţi la mine, 

aş fi urmat slujba şi paza ce am în- 

ceput acuma, dar eu iar cu ai miei şi 

unde am a păzi întâiu, Şi ce va fi 

mila Ta. 

[17]88, Februar 10. - 

Nicolae della Gramatica 

și fost Serdar 

“- După înălțatele-Ți porunci am ur- 

mat pâni acum [ ] de nevoie la ... că- 

mării cari zilnie [ ] vin | ], eucu cin- 
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.1788, 

-10 Februar, 

„vai uă Gâpa ăozpoy răv 2Enorătaney 

pa |] în6aw [: ], 27 pă mevijora 
âvbpozos. Ecpirbpita pa voia pă usyă- 
dn: zpodopizy ac obhabry. Biszovrăs - 2, 
Got Edpufâzvoy peyădmy zapnyopiay, Bo: ol 
hal, barvuăes, 20% „Ecudsy pat Etobzv 1 
roipa, ai 0! azot; i etyay G4ozhy vă pd 
oby zhewaie simi mă avva IOu SV mov 
doze, Epofobyray, Gist, 20% 639 Eytyay 
în gopăv zohoi zhEzrat, Ezetoh ai elvat 
& mă$ov wovză utpn ră Gowvă . zis Obyya- 

atac, dai. r05..divst: YEp” râ&pa, Epyâuevos î 
DYmh aposrayi ans, ee raie pis 105 aa 
pâvros, tă vă baăţovy Bot etc Kpatoâzy, oi 
ăppoves tozpăfuzot, hapfăyoyres ti zpoo- 
rayi, eb0bs obs 2âtoptozy vai Gâyoby. 
"Egnanoauev cai otpâvriat vai. obhatats,   

zeci” de oameni am început zi şi noapte 
cu o mare grijă 'şi pază: Văzându-mă, 

toţi s'au  mângâiat” foarte, 'toţi bunele 

raiale, aici înuntru şi afară ţara, şi cei 
răi, dacă au avut scop să facă hoţii 
şi cele cu care sânt: deprinşi ca altă 
dată, . s'au “temut, de oare ce aici n'au 

fost altă dată mulţi hoţi, “căci 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 - 

CCĂIII. 
- . Mărgărit polcovnicul către Nicolăe. Vodă Mavrogheni, despre starea jude- 
țului şi ţinerea Turcilor. 

+ “Yomrară pot AbdOtyra, 

“- ME ză ovz6y nov cavephu mb “vos 
cc, vadă ai oi 35w pas (1610) părousv 
1dds bmz6Ozary ele ya vpăuun Girov, îv 

Eheuba Gus 605 vă Thy ppăet wat 6 God- 
6c vns dară pEpos, SnAaâi dr cye3dv Gov 

„rd ua ebplozerar sie dani ură 
"orzaty: 6 Bobhâs oac: Gus, 3 “ads azi. bze- 
0y£0mv Eumpoalsy 705 “Ybovs cae Gri îwş 

05 vă pă vâpovvs vouâria; Găv zipaâi3ousv, 
"uni ăwmorec 1) sbyij cae vă Brad zh apăra 

„Gadanâri, zpăs zobrots, Ad0&yra MO, TUOPA 

„ps ExpâvOnosv Eva, vpăuua mb Kpaspofav, 
i Ga pbăvst Eos abptoy 5 uzluzaone: Gă: 8 

roy Kapă-Movorară uziuzaowy, râcoxpse 
w&pse 47i vizate uă Ghz ov ză vepâpra e 

-ps0z orpăta, zai mă Gr popa zaparasuara, 

W
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2wş 
mpa, Gtari Eybpaoay ră verEpiă cab vă pb- 

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 
Gov ză zaomăja vai ză zaGăpn. Tadra uăv 
> ) 2 (he i Fă Y s75 “Ywp) Sa dovhzâis, ză 05 Erm rijs “Yuertpac “Yumi 
antos simozv 0=605y mhsiora nai mavohâa. 

1788, bzvpovapiov +. 

„Tis “Tuscspas “Yimhsrnrog 
a bzoztvis 85hos 

Mzpyapijms Ilohz6â:405. i* 
" (Pecete neagră pe dos.) - 

“Tale, 

lucrurile. 
„cestea, Doamne. al mieu,- 

“până mâni bimbaşa; iar, 
“Mustafă, 

- ţimii   

“| Prea-inălțate Doamne'al mieu, 

-- Cu smerita mea, [scrisoare] arăt 
Înălţimii Tale “că, de şi noi doi înşine 
scriem * orice afacere  într'o scrisoare. 
românească, “n'am lipsit totuşi să-i 

scriu şi eu, robul Tău, cu de-amănun- 
tul, că adecă aproape tot judeţul se 
află în stare slabă; dar robul Tău, 
cum am şi făgăduit înaintea Înălţimii 

"că, până nu.ne vor face 'bucăţi, 
nu n6:dăm,. şi de ar scoate ruga Ta 

la bun” capăt, pe lângă a- 
"acuma ni-a 

venit o' scrisoare din Craiova că soseşte 

“pentru Cara- 
zile şi “nopţi 

stăm strajă, şi cu 
"bimbaşa, patru 

u: toţi neferii lui” 

deosebite rugăciuni şi cu daruri de bani l-am 
“ sprijinit până acum, căci au căutat neferii lui 

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- 
Tale fie de la Dumnezeu foarte 

mulţi şi pe deplin fericiţi. : - 
1188, Februar 10. 

Al Înălţiii Vo. astre supus rob. 
Jărgărit polcovnicul. 

  

-D Târgul-Jiiului, Y. memoriul micu, în Mem. Academiei Române, XĂSIII, p. 214 şi urm,



  

CCA. ia 

Costachi. Păharnicul către , Nicolae-Vodă Mavrogheni, despe lupta: c cu niște 
desertori veniţi de la: Mohilău. 

“TUmhGTraTă o! ABOăyca. - 
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do, oropzitiusvat E0s po     

Prea-înălţate Doamne al mieu. 

4 Ca şi ieri, prin “supusa mea [seri- 
soare] am arătat Înălţimii “Tale că 'am 
întors înapoi pe acei două sute 'cinzeci de 
fugari de la Mohiliu 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, 
două sute la număr, cari au şi trecut de 
la Focşani, şi, neputând beşlegii de acolo 
să-i întoarcă îndărăt, au luat calea Râm- 

nicului; luându-i apoi din urmă şi Feizl- 
aga, cu' neferii săi din Focşani, şi viind de 

față doi oameni ai lui, ni-au dat ştire s să-i 
întâmpinăm, ca unii ce s'au 1 făcut un trup 

cu Feizi-aga. 

Deci, suindu-se călare şi robul "Tău, e am 

ieşit înaintea lor. Cari, şi 

să iasă din drum, 
dure sus lângă 

temându-se 
au întrat în pă- 

Râmnic, şi, întrând 

în ea, au făcut metereze, ca să ne cioe- 

nească, dacă ne vom împotriri lor. Robii 

Păi, şi gonindu-i, i-am găsit în acea pă- 

dure, 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, dacă nu. 

vem poruncă să-i lovim; dar, între a- 

cestea, când îi sfătuiam, sa stârnit o 

gălăgie de la ceilalţi tovarăși ai lor, 

cari erau cei mai mulţi pedeștri, iar cei- 

lalţi călări, şi, începând săni strige: 

înapoi şi să “tragă cu puştile asupra 

noastră, făcând meterez pădurea noastră, 

şi văzând noi că ei au seopuri rele, am 

alergat noi toţi la arme, şi, astfel, fă- 

cându-se încăierare de războiu între noi, 

au fost ucişi doi dintre ei, pe cari în- 

dată i-au dus la cai 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 me- 

terezuri, așa încât robii 'Tăi, cu toată 

vitejia ce am făcut într'un ceas de dăi- 

sar întoarce, a- 

nuire a luptei, nam putut la căpăt 

să-i scoatem din meterezele lor, căci 

şi ca ploaia treceau gloanţele peste 

noi. Înst cu strălucita-|i rusă nu s'a 
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val .6 Bobhds rms Exo ueyăhoy m60ov dă vă 
bow ră aiuă pov Yi-izaita08 sic Tâc zavey- 
Aâuzpovs 2xBovhsbazte 705 "Pios me, val, ây 
eixa movră pov  Ezatb mafia, căi p6- 
yov zoiobTobs prpapidate. Extorpera, Ad, 
ăy  îjobovro mal mizors Gohvripiate vai 
2/0pot sis că utpn ris Iloydavizs, 605 
gvvopsbâus0a, pă rijy Lory ms, Epăvâtu, v- 
mezi d Exo vă ode roza i Vă 
zâpo, pus opis 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, | 

“Tâs “iwszspas Osozpovprizoo “Yumhârmzos 
hpiozos 8050, i 

Kwosrăzns Ila:/apuzos. 

  

  

rănit niciunul din noi, de oare ce şi 
luasem un loe potrivit pentru apărare, 
Ci, văzând robii Tăi că nu putem 
face nicio slujbă, căci şi ei ca nişte 
desperaţi săriau la noi, ne-am gândit 
să ne retragem, căci eram singuri sin- 
gurei cu Feizi-aga! și cu neferii lui şi 
cu cele șaizeci de puşti ale noastre, 
care într'o pădure ca, aceia nu puteau face 
ispravă, 

Cei arătaţi mai sus fugari au luat însă 
calea muntelui şi se coboară la hotarul 
Buzăului; pentru care am şi dat eu, 
robul Tău, ştire zabetului din Buzău 
ca să-i întâmpine şi ei, şi poate să-i 
oprească. Întrebând eu, robul. “Tău, pe 
unul din ei la întâlnire, de unde au 
fugit,- mi-a răspuns că din Mohiltul 
Moldovei, şi nu sânt numai ei, ci și altă 
oaste turceacă după dânşii, cari au şi 
făcut acolo zorbalâe, și spun că au ru- 
gat 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 'Târ- 
noveni. 

Astfel a urmat, Doamne, acest lueru. 
Şi . dăunăzi am rugat pe Înălțimea Ta 
a mi. se trimete oameni, căci această 
margine îşi are delicateța,. şi eu, robul 
Tău, am mare poftă să-mi 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 prea- 
străluciţii 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. 

“Honhârază pt Abdsurt, 

Sipepa elis măg bară Gpss Epdaoa ete Îl- 

atom măv riperrbiuzao. zi Tăy GâY-16)- 

ăzacob, aăptov ză zovpă pă Ti eb/ly. Gas 

mode Esutvb sis Kobuzohobyzn pă Gixr6otobs 

îmoat drhijâss sis. ttazobhm, duios 420 ab 

mb uâpos mod Kemvihs pios 050 £eurj/lat. 

Kai mb temps zovs măv arijaus EXbic, zzi 

otpspa orijbmus djzost vai îjzost mă, tă 

vă uâv Eovy zpâpaaty pia pa prăna zi 

av cijuspa sis rd Krmshn, 2zi 05hous ză 

îs mados pâs portar 6 Qzdc. "0 Mazyzarhie 

27036 3jX0s sic.Ilmetorn pă 150 âv0pbzovs, 

îz0d ăpâvnozy mi rtâpa, pas al 7- 

vărsa, dă obrs vân ear Ti ZpoGTarii» 

cas, mai Esi ronby vă. ape 6R0d ÎAsts 

Tis apodhste 2 mpoorăm fjoos ai vă câs 

ză wavânoosy 6 ăpyoy Smaldăpns: 75 = 

Op5zm pâs 7.05 jaddastpa. “O zs0hij- 

ăxvăs sis Liadopiiztas drâum 0% EmOaosy: 

ză Eco Î ăn pă mb vă sia Î &pâun 

-padnouS. 

[17]88, sopovăpn 23. IlmrEszn. 

Tis “Iymhâr: cas obhos 
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 

Tic TEv=s, OD mod paboo' € afa z6pa zi 

mi pOGTaYip Gas pă ră afaâiaa ăumo- 

mes vă pâs dâidat 6 Osbs vai îns vă Gcăs 

păwous Guta.   

Prea-înălţate Doamne al meu, 

Azi la opt ceasuri a venit la Piteşti 

tufeccibaşa şi sag-col-aga, mâne dimi- 

meaţa cu rugăciunea Ta fi pornese la 

Câmpulung cu două sute douăzeci de 

călări * pentru năvălire, tot aşa din 

partea Câinenilor îi vom porni. Şi za- 

hereaua li-am trimes-o ieri, şi azi tri- 

metem două sute douăzeci de chile, ca 

să nu mai aibă motiv; trei steaguri 

au plecat azi la Câineni, şi vom veni 

cum ne va lumina Dumnezeu. Bagdad- 

liul 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, 

şi are- de gând să meargă unde-i vei po- 

runci; poate că ţi-a arătat-o dumnealui 

Spătarul: astfel de oameni ni fac strică- 

ciune. Beşleaga, Ialomiţei încă n'a venit: 

pricina e zăbara, căci drumurile sânt 

stricate. . 

[17]88, Februar 23. Piteşti. 
Al Înălţimii Tale rob 

Chehaiaua 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 min- 

ciuni. 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 cele ridicate la 

mănăstirea Argeşului şi încă una, şi despre soldaţii ce-i trebuie. 

"Impuâzază pt Ad03st, 

"E0is Ea zi ăzd 25 Peopowazpiod 

=pO5TaYIV Gas 77 Zpasădala ză 001 pă 

aposcătm âtă să flo Wxyzziiia, că vă 

szipo &ouzoy za vă aiwâto pă 739755: 

Ga pat în Est. Edzis, zi Mtz? Spa, E- 

coma ă/dpozoy sis sb va uzyaGsiţt kobozs- 

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 mă- 

năstire, Curtea-de-Argeş, iar cealaltă mă- 

Piteşti, 

1788, 

93 Februar. 

Piteşti, 

11583 

23 Februar.
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1788, 
1-iu Mart. 

wai-"Apric, Î 88 mb ăho wovzoriipt ră Goa 
djpey Ghz ră Emapsv băzri 6 ăppov Smadă- 
prs, ăvemăs îs "Ilumh6r Sas. Kai Gr zea- 
„700 sis 40 ptpos tota dortp vai . 
mpocutvo. 6pa ri pa auzi. "Rob 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. 

„[1'7]88, evpobzpiov 28. Ilmc&ocn, 
„Tic IlWmhâzL oxs 8odhos 

Keastăs Sale. | 

(Pecete turcească de ceară roşie, pe dos.)   

năstiri câte le avea toate le-a luat dum- 

nealui 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 că- 
lări, 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, a- 
ceste afaceri. i 

[17]88, Februar 28; Piteşti. 
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, 

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 hov- 

pă, wat 83v Gebpo zpbs zioa vă mubs 8600, 
az re" ob p.ăs-uzeohij-dyc0d 1jAOay 

c
o
 

pă, 

30,:ăoqrav Î Cer, Epstyay 20, Azov rod 
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 72007 Vă 
mobs 86600 ră pin vruad z 205, vă pi popa 

oițovre, zipa 6205 ro MC: 2Spby vă 70bs 
t 

ozio ai abrobs pata iurărn. KpiOăpt: 
adu abooy E7o mai 7s) 570 Ama apa 
425, Vă piy căs aaropayi) Gai tnhovr 
Gizea pă ij “Ynădzn oas 4avâya vntăum 

d3y .Găszo: v!0âpn G5y Eos" dres cr5h- 
yazs, îstobs 05d0, za adri) 1 ăzhâ0es, Ei 
6205 zq7870%, dtp sic zby 240psr zei) 
vivovze. Amzăw 85 tva wpiua, cls sax E- 
toâa, mai abpt0% abs zshâs 7 „p004p, 
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7405 Ciay Saduaus Otă uptOăgn, uzi 88 eivat, 
obzs Eharjda Tă crpăravua astă, 6509 sia. 
za vă cotiere, ppnsmsbm! ua îapis “pbvezs,   

“Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“ Câtă oaste s'a trimes, mă rog să-mi 

trimeţi catastiful, de când şi până când e 
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-beşli- 
aga, 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 
înainte, acuma când avem prilej să-i trimat 
şi pe dânşii după ajutor. Orz am încă 
mâni şi se mântuie. De altfel, mă rog 
să nu Te superi că mă cert pe drep- 

tate cu Înălţimea, Ta; nu văd nicio orân- 
duială: orz n'avem; trimeţi călăreţi, eu 
vreau  pedeştri, şi acei călăreţi, cum 

vin aici, tree în faţă la duşman, se 
fac pedeștri. Dar, de altfel, e păcat de 

atâtea cheltuieli, şi, a“ doua zi, cum mân- 
tuie orzul, toţi călăreţii fug. 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 ai trimete, e de 
folos; e şi.economie, şi se face şi slujbă»



  

mi. Soohă vkwsze, za ore îzopo5y 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 pnă- 
Qoyze vâds p&pz z6pa, fjazepa zapalză]vo. 
Ilstods, bymhsrars um AdO5yrn, rasi 833 
stiva, 6ovyb zi Gr. eivaL | zpOSTavI) 015. 

[1788], Maprtov a. 
Tis “Yumhdrn cas Go5hos 

Kespapăs Sas. 

“O waty-uztons Maoyrarhis &rdum 14ă- 

Bers sic Kobprs-yzs-"Apzlic at 0 Eye 

orozdy vă atro03: Gpîizs wptdăpn wzdhro 

2, woui” 7600 605 my Găţo, 4ay5ya. apa 

zâri 09 mun, aa 839 Ege. GHozby dtă rbta- 

70047. 
(Pecete turcească pe dos.)   

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 

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. 
(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. 

  

CCĂVIIL 

Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre biruinţa lui 

de la Câmpulung şi furnituri. 
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y 1 Măsură. 

52220. Iorga „Ilurmuzaki”, XX. 

  

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

- După smerita mea închinare supusă 

aduce înaintea, Înălţimii Tale de Dumnezeu 

păzite că am primit cu 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 strălueita- 

Ți poruncă, îndată am trecut în faţă şi 

am mers la hachi-pachi 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 distru- 

gerea 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 Ţa- 

rigrad, pentru care au făcut cea mai mare 

bucurie, zicând: „Slavă Domnului, ni e de 

folos begul“, şi mi-a răspuns: „să dea 

Dumnezeu să ni fie amândorora 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 tu- 

turora și pentru cei cinzeci de cai de ar- 

tilerie pe care i-ai dăruit Înălţimea Ta ser- 

hatului Vidinului, pentru cari mare bucurie 

39” 

1788, 

2 Mart,
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vă vă pă Gooovy ră Xozpa alo ua vă 
Tăpovy robs msowspi0ss obs. tă ză Evazo- 

mb ăsăpi, îmAzh rate Erarhy mevijyza 
„pătate &vâdas az 220, Addăvza wo, 8 

etvat Emile 6z05 vă Eva, Exetâi 47 03y d- 
pijoby, 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, Exetdi ai sd Gqz05y 
pă Giay Că vă Vă mechium za adză sis md 

Gacezdy duzipt. 

TA VODA TO 

  

au arătat către Înălţimea, Ta, pe cari 

[cai] cer. ei să se trimeată  răpede, 
pentru că. sânt de nevoie.. Iar. pentru 
grâu şi orz, după prea-strălucita po- 
runcă ce sa trimes către dumnealui 
Caimacamul, a început acum, şi vine 
puţin câte puţin, şi în aceste zile nă- 

dăjduiesc să vie tot şi, isprăvindu-se, îl 

voiu da la hambarul împărătesc, şi să 
ieau sinetul; iar pentru 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 
care am strâns pe 'Tosin-iga ca să le 
ducă un ceas mai degrabă, cât e dator, 

şi mi-a făgăduit că în aceste zile chiar 

„0 va săvârşi. Încă am avut şi eu, robul 
Tău, ceva făgăduit (?), şi e să vie şi 
acela, şi se face cu totul până la o 
sută cinzeci de mii cu cele de mai sus, 

şi, îndată ce se va fi isprăvit şi acesta, 
nemijlocit o voiu arăta Înălțimii 'Tale 
de Dumnezeu păzite. Pentru altă făină 
nu e chip să vie de acolo, de oare ce 
în niciun chip nu lasă să luăm din 
Ținutul Vidinului. lar pentru cele pa- 
truzeci de mii : de ocă de făină cedasem 
banii lui Dizdar-Aga şi mi-au dat teş- 
cherele pentru primirea lor, ca să-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,. teş- 

cherelele. Pentru făina lăsată, adecă. a- 

cele o sută cinzeci de mii de ocă de 
acolo, Doamne al mieu, nu e 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 0s6- 

0sy mhsiora 47 2xysb3alu.0va. 
[av]zn', Mapziov Ge. 
Tis “Yueripas Bsoornpizzov “Ywnă6entos, 

gA&-toros Godhos. 
  

Acestea cu supunere, iar anii Înălţimii 

Tale de Dumnezeu păzite fie de la Dum- 

nezeu prea mulţi şi cu totul fericiţi. 

(17]88, Mart 2. | 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite. 

Prea-mic rob. 
  

CCĂIĂ. 

Cheheiaua Sali către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre o expediţie la 

Câineni, ajutoare turceşti şi lipsa, de orz. 

“Yomscară vot AbOsyra, 

To ăowvâp. 6z0d tort sic m Kobiwâyn âtă 

altazobh ijorepz az Tăy 

arh dziin uă Eocmhay ăvOpozov 4 pă 

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 pati pă mos Îzpobt- 

râpovs ab Kovivâwn, Gr vă 7055 aparitov 

ză, vă arijhows %hobs avOpibzovs, 72i &y î- 

Ode pavh Eydpbs î sis ră cwopă pas Î eis 

ză atvopă mobs, Vă robs Pepâcoi dr msâi, 

mid Osho vă mode wăpous, Gsy Ezauzy 

sr adi, 6z65 Eozstha Ijozepu 3 pal, G2- 

poptocă &zd my MzayraThiy vă 77757009 

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 powg- 

“pă ipszs ba sivat 80, 1) 5- 
azi 4 îjâen z0bs Dv 45, 747 

cata 40 npdâge u9s 1b 

„pibâpi mhfov Ezshloozy 47 6ăy 1tedpo si vă 

zăuous" săzto wlaucodthor /opis (2/55 
29 pă “pâzazs 

mshioş Bă papi, ăzopd ci ela mb Eztov 

i 

o
 i e “ -?
 

9
2
"
 

zpop0ioica ză diasi 47 md "Aplis za 

zh Kowzovhobrz pai Eh sis «d Ilnjzias 

ăzb însa 0Eov Ghe adr vobâgt zaidâpt, 

zivzaot Mzay- 

  

  

Prea-înălțate Doamne al mieu. 

Oastea, ce am trimes la Câineni pen- 

tru năvălire după bimbaşa Bagdadli, 

cari mi-au trimes om şi-mi arată că 

de la Câineni duşmanul a fugit şi şi-a 

luat tunurile, şi nici se arată, nici se 

aude, nici la hotarele noastre, nici la 

hotarele lui. Deci, ca să nu strice ra- 

iaua locului precum au răspuns şi cei 

doi pârcălabi, cu' locuitorii din Câineni, 

că să-i stăpânească şi să trimetem alţi 

oameni, şi, de se va arăta duşman, sau 

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, 

afară de Bagdadli, ca să meargă ieri 

la mănăstirea Cozia, şi ce va da Dum- 

nezeu; cu acel scop s'au pornit ieri; 

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- 

ciuc, care serii că sânt 80, iar ei sânt 34, 

ai lor chiar abia 45, şi fae tainuri şi 

orz pentru 45; dar orzul s'a isprăvi 

şi nu ştiu ce să facem; atâta neorân- 

duială fără zahereă, ce o scriu de 

atâtea ori şi nu-mi scrieţi hotărât de- 

spre orz, nu înţeleg ce poate fi pri- 

cina, şi trimeteţi orz, căci şi de la Argeș 

şi de la Câmpulung şi aici la Piteşti 

de la mine vreau ei toţi orz, 0rz, orz 

1788, 

2 Mart,



308 

1188, 

3 Mart, 

ptbăâpt. “Tomhâzară pi Ad03yr4, yrovhdom eîyat, 
Azi eb6piorows, Guos 8ây- md 0shovy. Kai Est 
ciyat i zpooraii cas. 

" (Pecete turcească.) 

Prea-înălţate Domn al mieu, oriis este, 

şi aflu, dar nu-l vreau. Şi ce va fi po- 
runea 'Ta. 

  

CCXĂ. 
Chehaiaua, Sali către Nicolae-Vodă Mavrogheni,. despre ştirile de la Nemţi 

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 reu- 
umhEndey ii Gobhoca. "Eu6c jjhOey zod 
Ajzua-ăacoi ăvâpozos, 6 6mios eta elis 
Ilmzsarm, at uă 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, 
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 fezi- 
Ynsa. 

Tis “Tymâr cas Bobhos: zeyanăs 

Sahiie, 

FI 

"E6aha ard yăpt cb Kovozayrivyo pzzehtobz- 
pzacil uni zăv 4xantăy 0s06at, mode Gaiovs 
mode Em sic pijhaty atv, dă vă wădo 
vacahsatăs săs bz005o:c, mai răzs zobs az8y0, 

1âuvoytas saapipt vai ză mhwza. “0 Îobus- 
vos od "Apcbts etvat eic zobs Nsuwobs” 2zi): 
Gprjonsre, îs 4a0bs 05hszs zmporopndi ad 
ză DBh&yoy. To upOâp! ciuspa zehâym ai 
aortp! Epyszs si 0ă vă Adus ăzopi" 4x0bs 
uavOâvo amd ză pwsvbiidta, eis săy Gpânov că 

  

„L Ştera: nohxâbvtxo, 

  

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 bu- 
luc-bașa lui  Belenaș-oglu, trei” neferi, 
cari au adus un surugiu, care, cu acele 
scrisori - venind la Curtea-de-Argeş, cale 
de patru ceasuri, l-au. prins şi-l trimet 
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 gazete, pe care toate, tăl- 

măcite (?), le-am pecetluit. Ieri a venit 
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 cu de-amănuntul, căci şi e de 
la Câineni şi ştie toate; eu acum am 
aflat multe şi am priveghiat pe cei ce-i 
trimet spre a năvăli: altele le văd şi altele 
mi le scriu. 

[17]88, Mart 3, dimineaţa, i-am pornit. 

Al Înălţimii Tale rob: chehaiaua 

Sal. 

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 

şi despre toate, Egumenul de Argeş e la 
Nemţi; aici se află, cum vei afla 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



  

” 

* vea wEpos wpi0ăpt 03 ja vă Epyess 
sis Ilnzsorn, 27. 
aud, Ată mă oa 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 
„aăs căs zăo îpariv vai pă my DBXd/o0y. 

[lapzazd vă Epousy 2p570y 2poarayiy 
pi. D859 asa mov Neprtăy ză Tpăuata, 

da al adr Ad Thy 19650 , 7055 ră 

păuivoby aătă ră Vpămurra, Bari j40vazy 
505 103 moi arpărsbuz: muzhăp Ti 

spin Epooy ză 1 Ti Wonsl. *   

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. 

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- 

tru că au aflat că a venit multă oaste; 

cine ştie ce cursă au 

ciuni | 

iar, şi.ce min- 

  

„ CCĂXL. 

Chehaiaua Sali către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre neregula în plata oştii. 

“Vomădzară pot AbBâycn, 

Osopiasre pu Gio mposrzyâs: sis Mois pă 

oorâtm vai zis Noise câ Vpâpow M- 
N es 

3 ars ms mpooraţie si vă vino; Mă 

mpoozâtinzs Ge vă pik zobs ââcov obrs Ex 

op, Gaz zhnp6dmray Evay ua pznp- 

vânsy 205 Xacăy movhobA-uzăa! 705 Ils)e- 

văsoghav: vă zhy Kapă-Azzi-yă 305 Meprii- 

îp&yet Plyiumodob zizorss 039 pă ypăpsza may- 

zshâs oto/aobizs ai abrbs Ti os pin 

Amzby îi Goohă pas sivat Ghoy dă că udj- 

păatza vai vă zotDăpt aTă wnTătous r6pa: 

pă oimotpâiosts pai, tutya, 47 GE 1ssdpo zi 

vă “pun: adr stya sd vlăuin 7b> orsphii- 
ae 

ov: Goa ăszox by GiâsTs, vă m5pyste G ur
 

pa
i - 

- w y 

âmă zod jăpt zous vai yu oavâst ab î 

pămOnzay Zos mâra siyat 6 pijyzs 705, 42 

vă pă ză czăhvezs, pai 6vă moi pă că G3- 
of 

vad moos vă mods ăzozpivous pai, d E/099 

De
 

e
v
 

vă m80y009, mâss z0ds Gido /wpis vă câs 87- 

“maciiao. "Owos câpa obs? 1j5p0, obs pă 

pâpnez, obzs Erin 6205 ypăzoby 089 szb- 

powwy' ai zobs pivaze drlizijarra TpĂŢu az 

Gsm ui modus sd racier. “Ouos, 

âmpod Gâs 1pizo sd "OOwysă, GÂS 40 ZEVs3s 

Ou.0s ră GosTă eiva! sd mo6zoy 016401, 

Gu.os covob todzawp. Mă zpizoy vă £/0 sis 60 

=d auto! ţ 

2, 
ă
 

a 

zeta saosinta zobomza, iasi 

area Bod uă zhy odză cobs Eat vă rău, 

(17]38, Mzazto» 3. Ilmsâs=n: 
Tis Tomis Sag €05)05 

Ks/aăs Sahâs   

Prea-înălţate Domn al micu, 

Te uită, în două porunci: ce fel îmi po- 

runceşti şi co fel îţi scriu ei; mai la urmă 

cu aceste porunci ce să fac? Îmi porunciţi 

si nu li dau niciun ban, pentru că s'a 

plătit o lună de bir (?) lui Hasan bulue- 

başa lui Belenaş-oglu; pentru Cară-Abdi- 

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 ză- 

păciţi 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 

ca să li răspundem, şi, dacă au să 

iea, atunci li dau fără să împrumute de 

la Domnia Ta. Dar acum nici nu ştiu, 

nici nu-mi scrii, nici cei ce-mi 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 sfâr- 

şitul. 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. 

309 

Piteşti, 

1188, 

4 Mart,
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Piteşti, 

1788, 

"4 Mart, 

1788, 
8 Mart, 

m
 

CCĂXII. 
Chehaiaua Sali către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre lefile şi aprovisio- 

narea oștirii. 

“Tomârară uot Ad&[za], 

l6od. 6205 or5hyo vai ză fousizo doyâpt 
mb zeorp! ov, 42 liqzoby să pmytărtză 209, 47) 

tă mă ho mb dovpt mevtăpt vă BE oTTjhets 

vă vă Mfebpu mi wâuo, ză zm6re Eoe more 

mai zpos z60% Gu.oc 1 Eherbie 705 uptOzpiov 
w& atvolpâtosy z0hi) 4xi zapauahă vă p00- 

măters ză, Bari Ep ford, ză pevtiihta 
Epyovrs, mai My Gu sis mdy 6poţoy antdipt 
dăv eivat. "00sy 2 mâre Exo movoobpt Gray 
sivat tarpăs vai 7&n woboobp!, 77hiy, pod 
dy Eo apBăpi, mi îjuzopă vă zum; Add 
Empsze eb0ds vă wâs mporOdons, Garzi 83 
eivat căy &ho* î &rhijdes yopis upwăpt 6ăv 

OrEzows, val mapa vă piv otwyijtere, 
&tari Ey zpszm vă vpărpo 8450 605 ypetd- 
(ers vai Exsiyo 6a05 păs did. peâtpt. 

[17]88, Maprioo 5. Ilmrsort. 
Tis “Yomhrm Sas Go5hos 

Sai Keyayrăs.   

Prea-înălţate Domn al mieu, 

lată, că trimet și tefterul oştii greceşti, 
şi ei cer leafa lor pe lună, şi pentru altă 

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 
am cusur când e zahereă şi se face cusur, 
dar, dacă nu am orz, ce pot să fac? 

Aceia se cuvenia de-a dreptul să ni orân- 
duieşti, căci nu e ca alta; călăreţii fără 

orz nu stau, şi mă rog să nu vă supăraţi, 

căci eu trebuie să scriu de ce am nevoie, 

şi ce ni stă în cale. 

1788, Mart 4. Piteşti. 
Al Înilţimii. Tale rob. 

Sah, Chihaia. 

CCXĂXIII. 
Ahmed-Aga, baş-bulucbaşă, către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre 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 zhy 
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„ 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. Deci la o astfel 
de netrebnică oaste, care mănâncă degeaba 
tainul şi -leafa împărătească, chibznind 
greşeala lor, li-am dat drumul. Deci n'am 

lipsit cu aceasta a mea ca, după smerita 

mea, închinăciune, să arăt Înălţimii 'Tale 
de Dumnezeu păzite, şi apoi să Te rog 
ca, acestora să nu li dai faţă (sic), căci se 
dă un rău exemplu şi la ceilalţi, nici să-i 
trimeţi aici, căci şi pe urmă aici nu vor 

fi de folos, ci să-i trimeţi Înălţimea Ta 
în altă parte, unde va fi nevoie de oaste, 
şi atunci vei înţelege ce ipochimene sânt.



  

vă or4005y 

„psi. czpazedrazos, Ai Râss o: de pa rază, 45 

zi bmozsimeya etwaL : Kai rudza mazstvâs* să 
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Tis “Ypertpas Osocrnpizzov “Pniznros 

zp60vuos sis râs zposTavăs 

”Apuâr-ţăs TAŞ- 2000424008. 

(Pecete turcească.)   

Şi acestea cu supunere; iar anii prea-stră- 

luciţi ai Înălţimii Tale fie dela Dumnezeu 

cât de mulţi şi prea-fericiţi. 

[17]88, Martie 8. 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

gata la porunci 
Ahmed-Aga, baș-buluchașă. 

CCĂĂIV. 

Gheorghe întâiul Spătar către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre niște Turci fugari. 

“Yonhicar ză pot AD05yzz, 
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Tebpyios apzos malign: 

(În dos: pecete turcaasci.) | 

  

  

Prea-înălţate Doamne al micu, 

-- După închinarea de rob până la pă- 

mânt aduce prin cea de faţă a mea la 

cunoştinţa - “Înălţimii “Tale de Dumnezeu 

păzite că aceia despre cari vorbeşte baş- 

bulucbaşa Înălţimii Tale au - fugit cu voia 

lui, dându-li şi înscris la mâna lor, pe 

cari, după ce li va vorbi Înălţimea Ta, 

vei afla ps larg pricina fugii lor. Prea- 

înălțate Doamne al mieu, să mai stea la 

însuşi aga lore cu neputinţă, căci s'a, 

răcit inima cu totul; deci Înălţimea Ta 

să orânduieşti dupi voia-Ţi domnească. 

Am încercat eu, robul “Tău, să-i înduplee 

sti nu facă o astfel de imişeare, dar na 

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 pecetea mea, căci 

mam putut face altfel. Acestea cu supu- 

nere; iar anii Măi fie do la Dumnezeu 

cât mai mulţi, şi foarte fericiţi. 

[178 Mart 8. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

supus şi prea-mic rob. 
Gheorghe întăiu Spătar. 

—— 

CCAAV 

Sterie Portarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre cele de nevoie la oaste. 

De
 “Yomidzază up. AvBâva, Cu

i “e 

a 
«- Mecă zăs Coohtrăs zi Eaziaias ut 

2p05H9 1 sit mam ăi 30 0s0gp29- 

fa ass "Ye Ga 6 Masapoinzo)ă 5 at 
d. 4 

Prea-înălţate Doamne al micu, 

“- Dupi închinările de rob şi până la 

pământ ale mele cu smerenie aduc înain- 

tea Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite că 

3ll 

1788, 

8 Mart. 

1188, 

Mart 9.
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Wseirat, mai fobhsbovy Bot of orwh&yres, 
mai peră 850 pic ijtpas Grapovezat* zi 
„pstătovzat ză Sijs: vă E0n 6 Drive 4a- 
dopărns, 6mov eiyat cls mb vază mb ulp- 
v4o6ov waphayaebrii, vă ozad00dy Sară pay 
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î2y sâpe6i, sic m “Povwrttobzt elvar, os Î- 
40b0%, Vă EXGovy îbo pmobpyovrtiies, 605 
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pă ră eic Ploăzetay vatra dă 88 miy ăp- 
paToctăy îns td "Twos ns eitebpet. “Ouws 
ăozpa vă otaNdody, z600v Îă ză Aaytă E- , 
£oa, Goo pai Gă zăy dobeây move, Gl vă 
ui ăpyozopii, boăy mod 6 EoMij-ăyăc 83 
poe piite ăvâpuzoy, ijre Etoâa, mal ră 
SDAz, 6ha vai oxviâra vai da ră îpiprwaa, zal 
ză exipa sis ci ăxpyy ris Tobvas, vai zobs 
Enapa Erei wa uohb6ac ui Bovhsbovy, vai 
wAdinepz mepxorăzouat Stă vă zeheubon rd 
îviurapârepoy. "Er pavyepiwo să “Tie cre, 
că 1dy ămd Zepvirtav topepty, Gr 838/0xj 
Eos mbpu otrâpt modă 494, 6piut matdă 
448: £$ ob stszlvnoa tă Bowmovptor a'eâp! 
vothă 254 ai 6piut odă 316" my 8 dot- 
dy măy Edda ei ră uațatuă, ai, Gray dă 

movzhauzp6y ns mpostațiy Că vă zăy 6e- 

aiva Gzov apocta/dă, 05hw âzodovâijoet 
weră aăons ov zpodoplas. “O tauzirns 
lzetdepins pă (mrei zby hovmăy rod maps) 

06yzos “Devpovaplov, za zapzaaă rd “Tios 

vă mpoorătm vă rad, 5 Movrsc zov 6Lă 
20 zs6obs vai 10 dri?es. Tadra Govhrs. 
av, Mapriov 8'. 
Tijs “Iwertpac Oeozpovpiizov “Ywqdrrzos 

zhăporos vai bzorhtviotaros Go5hos 

Eriptos Iloprăgns: 

Xii.spov 7]N05 po. ăzonptos ăzd zdy Tuw- - 
rpozây-sutynsi Or. 08y etyat îhzie E ăo- 
măpt vă pato/07, pâvoy 6 uzechrăyas Myet 

vă sob ozaij vpăuua mă by Sehru-ăyă 
Tijpyoâhry, dal vă bad vă dom ăarâpt. 

(Pecete neagră în dos.)   

Mastronicoli se îngrijește, și slujesc toţi 
cei trimeşi, şi după două, trei zile se 
pune la cale; decât au nevoie de cele 
ce urmează: să vie ani calafatul, care 
e la vasele (?) de' la Giurgiu, să se tri- 
meată şapte cântare de fier, care, de 
nu se va. afla la București, este la 
Rusciuc, cum am auzit, să vie doi 
burghiugii, cari sânt la Galaţi cu bur- 
ghiele lor şi 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 prea-strălucită, o să-l por- 
nesc; unde voiu fi pus, roin urma cu 
toată graba. Zabetul Gezaerli îmi cere 
leafa trecutei luni Februar, şi mă rog 
de Înălţimea Ta să orânduieşti a se tri- 
mete leafa lui pentru 20 de pedeștri şi 
10 călăreţi. : 

1788, Mart 9. 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 
prea-mic şi prea-supus rob. 

Sterie Portarul. 

Azi mi-a venit răspuns de la eminul 
de Turtucaia că nu e nădejde ca oaste să 
se adune, numai beșleaga spune să i se 
trimeată scrisoare de la, Selim-aga de Târ- 
nova, şi să meargă să strângă oaste.



  

CCXĂAVI. 

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

Ismail-Paşa şi nişte: desertori.: - 
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1 Pentru burghie. 

52220. Iorga „Iarmuzaki”, XX. 

  

  

Prea-inălţate Doamne al mieu, 

+ După plecăciunile mele supuse și până 

la pământ cu smerenie arăt Înălţimii 

Tale de Dumnezeu păzite că prea-lumina- 

ta-Ţi scrisoare de la 13 ale lunii de faţă, 

Mart, am primit-o cu închinare, pe care 

cu evlavie cetind-o, am cunoscut cele din 

lăuntru. 
Pentru cele trei catarge de care nu 

_ ţi-am scris mai. înainte cu mai sigură 

descriere iată că iarăşi îţi descriu: cele trei 

catarge să -fie în- boiu de douăzeci şi 

patru de coţi şi să aibă în Jur două şchioape 

şi jumătate. , 

Şi la ce . sânt orânduit robul tău voiu 

urma. | | 
_ Încă. arăt că prea-înălțatul Ismail- 

Paşa dăunăzi a sosit aici şi merge la 

Giurgiu, şi mi-a. spus să seriu Înălţimii 

Tale pentru leafa pe trei luni, să i se tri- 

meată. 
Încă-Ţi arăt că ieri noaptea au venit 

doi desertori, şi i-am prins cu beşleaga 

şi, .desbrăcându-i de arme, i-am legat 

şi i-am  trimes la' capuchehaiaua de 

Giurgiu ca să-i treacă în faţă la cetate, 

şi avem şi grijă de toate. Acestea cu 

supunere. 

1788, Mart 15. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-umil rob. 

A , i Sterie Portarul, 

Burghiugii se află şi la Brăila. 

313 

1188, 

15 Mart. 
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CCĂAVII. 
1788, - | Catastih de ostaşi ce sânt în judeţele Țerii-Româneşti, cu leafa lor. 

15 Mart, 
| Karăoru/oy âtă Bcovs Gaztrăvovs vai vspspia 'sbpiozovrat sic Sobhevaty ris Tlapzc, 
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105 5 Xaih-ăăs Brâwhis uă 15 vepEpra apds 6, Moprio 3. 16 

1130 Aszposta "Amărnorhto : Xovost-ăyâc pă 99 za6ă)a azi 2 mstobe zpbs 
10, âzd Matov m. cc... ... Î. .. 102 

50 6 mţepăy "Oouâms pă 4 mafia, Mato 98. cc... 5 
415 Admporta 'Amrovhiy-âyă pă 14 mstods, 25 abia, Matov is... 40 
488 6 ENyznons Meywsc-ăyâs Ileyhmâăv bovortoozţ pă 10 zzâddz, Al 

astobs, Matov 21... e... .. 52. 
896 6 zerâav)i) 'An5i-ăyăs povaziovzN3)s pă 15 225. 25 ast, “Ma 21, Bow 4l 
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1932 zpeis dyădss ovhorpalovs: Mssusr, Movozavăs uri Bai) uă 8 zat- 
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, ae P Bsto-mohaod. e 
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zizns. Pavpovzptov 48". | od pxâmhtalov body 41 

240 sis 40 vezepta, apâs 6 | 

705 "Ozpssta ămh Bobheta, 6z05 202490 ete "Ozvay uă mby Găz. | 
95 | Drserrn Neon 31, 2 Gy Enea 2 . 10 
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Catastih de câţi zabeţi şi neferi se află în slujba TŢerii, atât la judeţe, cât şi 

aici în Bucureşti şi care li e leafa. 
"1188, Mart. 15. 

  Lei | Râmnie. Neferi 

110 Ramma, ghiuler-agă , , . 

450 la, cei 75 de neferi ai lui câte 5) al ținutului Focşani + + - + » 16 

10 Vesti, odabaşa Râmnicului, . . .. .  . .. . . . ..... 3 

50 Baiburdlu Mehmed-Aga . 
120 | 10 la 7 neferi cai s ) la Focşani « . .. ...... 8 

50 zabetului lui Hasan-Aga azgri A E 
320 | 270 la 27 scai ci Apa de Razgrad | anaineni—Craora . 28 

310 ( 50 Gezatr-Ismail-Aga 
260 la 26 neferi câte 10, 74, adaus alţi 24 

:( 50 Albanesul bulue-başa Tahir-Aga Râmnic, Câmpulung . 138 

.992 (200 la 20 de neferi cai 
1741 la 90 de pedeştri câte 8 lei 30 

374 | 50 Isehiudarli Meemet-Aga, April || ) 55 

324Ţla 50 de neferi câte 6. oo 

275 ) „23 Mustafa de Based) ppm 18. 26 
50 la 25 neferi, cai 

= 50 iuzbaşa lui Alexandru-Vodă , 
700 ( Cea Ie e mele oi ! Ap 18 ok. 66 

50 în cazaua de Măcin Cicioglu Husein 

360 | caraul-aga, April 10 | o... .. 32 

310 la 31 de neferi cai 

450 Mehemed-aga, ctapul-aga cu 40 de neferi fără scrisoare. . ; . o. . 4 

205 delilbaşa, Nicolae cu 35 de neferi la 5, Maiu |, aici. . . ... .. 36 

105 Halil-Aga de Vidin cu 15 neferi la 6, Mart Ac... .. 16 

1130 Lui aianoglu de Dobrogea, Husein-Aga, cu 99 de cai şi 2 pe - 

_ deştri la 10, Matu 16. < cc... 102 

50 Gerahul [hirurg] Osman cu patru cai, Maiu 23, . .. .. ... 5 

415 Dobrogean-Abdulah-aga, cu 14 pedeştri, 25 cai, Maiu 16... . - 40 

488 Elimbaşa Mehmet-aga Pehlivan de Rusciuc, eu 10 cai, &l de pe- 

deştri, Maiu 21. eee 
52 

396 'Tevanli Abdi-aga de Rusciuc cu 15 cai, 25 pedeștri, Maiu 21, Văleni. — . 4l 

516 Sfalanicli-Mehmed-Pehlivan cu 25 cai şi 25 pedeştri, Maiu, Rusciuc. 52 

1932 Trei agale silistrieni: Mehmed, Mustafă şi Velicu, 3 bairactari, 158 

cai, 19 pedeştri, Maiu 23. «cc... 383 

Slobozia. 

33 Curt odabaşa. Vizir-că . 21 
190 la 20 de neferi câte G cu 2, de la Februar 9. ) Vizir-câşla 

Buzău. 

50 Ahmed baş-iuzbaşa ghiulăr-bagasi zabet. 

Februar 29. | al ținutului Focșani 4l 

2410 la 40 neferi, câte 6. 

Lui Obrocea din Vâlcea, care s'a trimes la Oenă cu sătaful 

| lani Iiotul 31, din cari au rămas 2. | 

Lui Ilie din Vâlcea 29, din cari au rămas 8, cu Ghiurgiul. 

10
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Tpoatm Sazoţtăyyy. 

190 5 "Auăr mobhobz. ăpâzvicrs pă 20 metobs, 10 za6âda 

190 6 Ltovsobwp zovhobz. âpâniens w5 20 metobs za 10 4264) 

23 6 Xetdi) maipuarăprs pă 8 vertni mod wmâmhtzlov-. 
"| 50 Ilezip &ăuzaons ! PR 

330 ( 280 sis 28 veptpta uafada zpbs 10 Mobrofoy e oo. 
50 6 Sariip-yâs ăzb G z05 “Perţiz, 9. "Azpthlov 3 
40 sis 4 vep. ma6). fovorţovu ses rod Ttehez 3î)-E0€yrsN Bas . 

379 .eis 46 zeţobs 
50 6 KayGertij-tas Xacăvy-ăyăs ăză 28 rod Ttut-0d)- 

ăips 3ma5i Mapriov 25. | Er 
421.30 sis 5 vafăda mai 45 zetiobs, “Pobostobi. 
50 6 X. "AMj-ăyâs “Povortobz., ăxb 10 Ttmt-od-ăytp, 

5.51 Mapriov fi. d Em 
393 sic 3 wafd)a mai 44 metobs, “Povortobr. 
50 6 Izijs-ăpăs oabTrwş La 

413.60 sis 10 zafha zai 38 zstods, “Povartoby, PE. 

| 
| 
| 

463 | 

| 
| 
| 
| 

50 6 "lzpoyiu zaipanăp &zb 8 zo5 Ttu-ăyip, îm). 5 Mopr. m), 
426 sic 8 mafia za 49 „asfobs, “Povortodw. e 

471 5 "Azâti-ăvăs Mewsherti-ta55, Suolws La | 
421.80 sic 5 waâăha vai 45 mstobs, Povsrtoba. | i i... 

44 50 6 Xacâv-ăâs ăză G 705 Tău-ăytp, 5 Maprtov Tă ea 
424.90 sic 7 veptpta maăha ani 43 metobs. “Pobortobz. . 

467 50 5 Ka) zz5oȚdobs Izpxyiu-za5âs, âzb 6 pipe) _ 
417.90 sic: 3 af mal AT mstobs, “Povort05, tău 

166 | 50 5 X. "AM zaipaarăp, 6uolus | | 
416 sic 2 pafăda vai 48 metode | e... Ma 

377 6 Kapă-Xobosiy-taă "Az sare, ăzd 17 Tituyip, ui 8 path azi 

30 meţobe e eee .. 
457 6 "Onsp-ăyăs pă 11 43639 pai 36 metode âzd 18 T(iu-ăyip . 

889 6 "Epiy-ryăs pă 19 mafâda uzi 12 meţobs, ăzd 18 6uotus . 
6 Xaih-ăvâs povsrtovzNAjs pă 13 za5ăha pai 39 zstobs zpds 5 za 

G,Motoo 18... ce... .. 
6 Nacăv-ăâyâs fovortowzijs uă 28'426). uzi 2G metode Suotos. Matob 18 
5 Terofayh3) Movsrapă-zeymfiy pă 13 măfăha nai 34 zsbods, “Povo- 

ziodz., Mato 23... .. ... . . .. . . ... 
6 Keas-lpave(6og doo zls-ăpăs povartovzîis, pă 15 pasa vai 31 

zstobs povszţobuA33es, Matov 22 eee... .. 

Ipâ oa 

21 6 z5avayos Mesusens ui 2y vsmâpi zdatbe 705 zuma i... 

„50 5 uabpa a “papiuu mtovyhâp-ăvăs zo0uxvâipns Ghoy, 

400 (svpovap. â, Iloozt 
350 sis 35 vepâpra gafa, — 8 Eu 

50 6 Xarptt-ăyăs “pobpobz-zzipazzăpl ș. = aa 

250 l 200 sis 20 veptgta vafaha f ! Em (Pos. 15 apoa0. Peop, 15 

230 | 0 ri i ăi l Za Dotăyi, uă 22, Devpovap. 15. . . 

630 | 50.6 Xovozty-âyâs izpatphis e a 
580 et 58 veptpra pafăda e Ii 

310 50 6 Ploodp axiprzzăp-ovrepspiz-Aăs ) ta , 
200 sis 26 peptpra pia, 

! Abdobar, ei, 

Newâpra 

62 

2 

29 

5l 

5I 

48 

49 

5l 

51 

5l 

5l 

39 
48 
32 

53 

50 

36 

21 

59 

27
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Neferi 

190 Ahmed bulucbaşa albanes cu 20 de pedeștri şi 10 cai. ) Auoust 5 9 
190 Iusuf bulucbaşa albanes, cu 20 de pedeştri, 10 cai. August o. 62 

23 (5 bairactarul cu un nefer al ținutului. 

50 Bechir odabaşa 330 Î Ş ) Ol aso ez ami cai ete 10) BIET ni: 29 
50 Satâr-aga la 6 cai dela Regeb, adecă April 3 

469 | Văleni 40 la 4 neferi cai din Rusciuc ai lui Celebi-efendi 51. 

379 la 46 de pedeştri O 
50 cahvegi-zadă Hasan-aga de la 28 ale [lunii] Gemazl-ul- 

411 " achir, adecă Mart 25 |ima 51 

421.30 la 5 cai şi 45 de pedeștri, Rusciue. 

50 Hagi-Ali-aga de Rusciuc de la 10 Gemazi-ul-achir, 

443 adecă Mart 7, | încă 43 

393 la 3 cai şi 44 pedeștri, Rusciuc. 

50 Ibiş-aga, tot aşa. , 

463 ( 413,60 la 10 cai şi 38. pedeştri, Rusciuc. ) încă i 49 

50 Ibrahim-bairactar de la 8 ale lui Gemazi-ul-achir, 

416 aa | adecă 5 Mart. încă 51 

426 la 8 cai, 42 de pedeștri, Rusciuc. 

Abdi-aga' Memelegi-zadă, tot aşa. 

ul ( pouo: la 5 cai şi 45 pedeștri, Rusciue, ) încă e... 51 
m 50 Hasan-aga de la 6 ale lui Gemazi-ul-achir, adecă Mart 3. A 
414 - încă 51 

494.90:la 7 neferi cai şi 43 pedeştri, Rusciuc. 

67 f 50 Caltaloglu Ibrahim-Paşa, de la 6 Gemazi-ul-achir ) 4 x 51 

Ci) 417.90 la 3 cai şi 47 pedeștri, Rusciuc. ne 
50 Hagi-Al bairactar, de asemenea. 

406 aa! 41G la 2 cai şi, 48 de pedeștri, ) în mă n] 51 

3117 Cară-Husein-zadt Abăl-aga, de la 11 Gemazi-ul-achir cu 8 cai şi 

30 de pedeștri. .... . .... . [cc .. ..... 39 

457 Omer-aga cu Îl cai şi 36 pedeștri de-la 18 Gemazi-ul-achir. . e 48 

339 Emin-aga cu 19 cai şi 12 pedeștri; tot de la 18. . ,. . .. 22 

Halil-aga de Ruscine cu 18 cai şi 39 de pedeştri pe lângă 5 şi 

6, Maiu 18... ..... eee o... . ... 53 

Hasan-aga de Rusciuc cu 23 cai şi 20 pedeștri tot: așa. Maiu 18. . .50 

Tâtovanli Mustafâ-pehlivan cu 13 cai şi 34 de pedeștri, Rusciuc, 

Mau 23 „c.. . .. .. . .  . .  .  .... .. 48 

Chios&-Brancioglu Ibiş-aga de Rusciuc, cu 15 cai şi 81 de pedeștri 

de Rusciuc, Maiu 22. . .... .... Î. . . . . . ... 47 

Prahova. 

23 Bosniacul Mehemed cu un nefer vechiu al judeţului . . . . - - 2 

50 Chiurd-Ibrahim ghiuler-aga, comandir al tuturor, 

400 | Februar & Ploeşti 36 

350 la 35 de neferi cai, $ încă 

950 | * 50 Hafiz-aga iuruc-bairactar | încă din Focşani, 15, 2| 

9 1 200 la 20 de neferi cai. adauge Februar 15 

50 Napoglu Feizi , . _ 
171 incă din Focşani, cu 22, Februar 15 19 

180 la 18 neferi cai. iii ? 

„50 Husein-aga din Brăila | încă IE 59 
5S0 la 58 neferi cai 

30 Isuf bairactar mutefarie-aga | 

280 la 26 neferi ceai 
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Nepâpte 

50 6 ovorofhi) "AzrooMy/-ăăs za 
300 sis 36 vepăpia unda m pf 

0 6 Sovisiudy-ăyâe _ 

360 sis 86 vepspratzafi)a pă 17, bevp. e, | ” 
0 5 O5tody-Mecusrns Tpozonav)ijs | 

520 eis 52 vaptpra mafia pe. 
0 5 'Outp zaipuzrăp, Gaztens zâv rovpezrtisoy ) ta 

200 sis 20 vsvâpta waGă)a . ” 
0 5 "Izpathfây pedv 2monih? Sovhstuăy zohow7. ) - 

200 sie 20 vspâpia, daâăha, lawvovapiov Lb”. Ch. 
0 6 Govzvtrtadi)s "Auusr-ăyăc | PN | 

290 eis 29 venăpra vada je. 
O 6 X. Sh; zovhobrzaons . pacrpadhiis , 

230 sic 283 vewtpra, mafdha | re cc . . ... 
“3 sis 27 metobi zpbc 8.30 

5 6 "lzppiu, zaipuazăpns Povozybs 
110 sis 11 vepăpra mafia | E... . . . 

etc 8 metode 

0 6 Msepâr-iyăs NirozoMrrjs zâs-zoyho5 ) 

240 eic 24 vepep. mafia, 21 Em, Asusu.. 31 
0 5 Kap-"Azris , 
0 sic 835 vyepâpta mafia : 

5 6 Tezip-ăyăs, "lavovaptov ws'. E 
E 

sis 25 vsptpia uafă)a 

o: Tijpvoâa 4aliă *0apăy zovhobz. 

150 sis 15 vspspra pata | E Devpovaplovo șs, . ., 
206 sic 25 zetobs 

50 6 mpvofahis Xacăv-yâs rod Sohuiurăeyă, 3 az Boz | 
200 sis 29 vepăpra mada Mape. Ş” Ext 

346 eis 492 zstobs ” j 
50 6 "Ep zovhobuzacns 

0 sis 4 veptpra mo6ăha E zd Maprioo Tim... .. 
379 sis 46 zstobs 

0 6 Tţsfe)ăz păzea âzd 25 mov Tţzu-E68), 87A. 

. . . . . . . . . . . 

eis G veptp. 406. “Pâtirpa. 20 <Devp., fus 20 Mapr, EXa- 
165 ei 20 metode 6sv, Ttâu-ăuip 

9 6 "ANij-ăyâs Sa 
130 sis 13 af) | E [Door Gus. e... ... . 
544 sic GG zsţobs 

9 6 Ktobpr-Movotanâs 

490 sis 49 vertpra pasă) uă 4 | ad 27 nod Tâsu-865), Eat 
412 sis 50 zsţobs pă 7(;) 2p500. 2usi 

100 6 Kioipzos ăyă-2apavy5asij Sovhsiu.ăy 
520 sis 100 vsvâpa mstobs uă 20 Zasi 

1 6 zovhsfsi) Korta-AMj-zaaă 

250 sic 25 vertpia maftha, 2 tusi mp600. | ucis îm 
378 sic 46 mstobs 1 s7si zp000. ] 

100 5 Me//pu6c-yâs wovzpzătzms ro "Ousp-âyă zăs- mood 

! Solos Ep... 

400 eis 40 vswâpra za5%ha uă 3 pda. Ext let: ia 

734 sic 89 mstobs ud 1 dusi 

0 5 Kpiuis Xovssty-âăş 
100 sis 10 ventpia mabctha | ăab 29 zo5 Tlâu-tâ5) . 
322 eis 39 a zetobs 

37. 

37 
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80 
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101 
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f 50 Abdullah-aga de Siştor]. , 
410 L 260 la 60 neferi cai ) PO 
110 | 50 Suleiman-aga j - 

360 la 36 neferi cai cu 17, Februar 15] 
570 | 50 Uzin-Mehemed de Turtucaia ! incă 

520 la 52 de neferi, cai Be 
230 | 30 Omer bairactar, zabet al tufeceiilor a 

200 la 20 neferi cai ine | 

250 | 50 Ieltn-Suleiman bulucbaşa de Ienisală din Brăila ) incă 

200 la 20 neferi cai, Ianuar 17 po 

4 50 Ahmed-Aga de Dubniţa . 
240 | 290 la 29 ds Stei cai i în PE 

50 Hagi-Sali bulucbaşa de Rasgrad 

503 | 230 la 23 neferi cai |ima o... 
223 la 27 pedeștri, câte 8.30 

| 15 Ibrahim bairactarul de Ruseiue 

1914 110 la 11 neferi cai | Ce 
L 66 la 8 pedeștri 

0 Mehmed-aga ce Nicopol, baş-bogli A, 

2004 40 la 24 de neferi cai, 21 încă, Decembre 31 nea 

400 Î 3 50 Cară-Abadi încă 

350 la 35 de neferi, cai | 

265 15 Bechir-aga, Ianuar 25 ) incă 

250 la 25 de neferi, cai. o | 

50 Osman bulucbaşa din cazaua Târnova 

406 la 150 la 15 neferi cai " | încă din Februar 26 

206 la 25 de pedeştri 
50 Hasan-aga de Târnova al lui Selim-aga din Vae, Mart 

696 (200 la 29 de neferi, ceai | 3; 3 

346 la 42 pedeștri ine 

| Edir-bulucbaşa 

469 $ 40 la 4 neferi călări ţ de la Mart 3 încă 
(379 la 46 pedeștri 
| 30 Gevelăe Mehmet-bairactar | de la 25 ale lui Gemazi-ul- | 

G0 la 6 neferi cai Rasgrad evel, adecă 20 Februar, până la 

165 la 20 de pedeştri 20 Mart a luat, Gemazi-ul-achir 

19 Ali-aga i 

153 103 la 13 cai | încă la Ploeşti, tot aşa e . « 

544 la 66 pedeștri 

99 Chiurt-Mustafă Pa 
de la 27 ale lui 

1001 490 la 49 neferi cai, cu 4 Gemazi-ul-evel încă ! 

419 la 50 pedeștri, cu încă 7 (2) acolo “ 

925 825 la 100 pedeştri cu 20 acolo ) asemenea încă ee... 

11 Culeveli [din Cule, 'Turnu) Cogea-Ali-Pașa 

699 4 250 la 25 de neferi cai, adaugă acolo 2 asemenea încă 

378 la 46 pedeştri, adaugă aici încă unul 

100 Mehmet-aga Mutralie (?) al lui Omer-aga şi baş- boglii ase- 

400 la 40 de neferi cai, cu adaus aici 3 | 

734 la 89 pedeştri şi | acolo 

50 Flusein-aga de Crâm ) 

|n la 10 neferi călări de la 29 Gemazi-ul-evel 

322 la 39 pedeştri 

menea 

încă 

! 100 Chiurt-aga Caranda şi Suleiman 
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Tposta Negip:a 
————— [100 6 &mprorbahis wobprayatăâuy tovsobp-ăryăs a 

1219 [ac sis 36 mada 6uolws Em, , 129 

759 sis 92 zetobs 
100 6 Kobp5-ăyâs wapevânois Mespăr A zu 380). Za 

925 825 sic 100 verăpra zetobs, uă 20 sasi j md 20 mod Ttâp-sf 101 

104 6 Xptoros movhodr. ăad ră To5 Mey. Ilocrâ)vizov, sis Ewă, pă yep. 11 12 
80 705 Adyzpn azer. povră ele mobs tonpabvițovs, 9... . 10 
80 eis zăy "Ila pazer. 8 pă my ptobponrt i. e... cc... . 10 

(Şters:) 80 rob Niznădov zansr,, ză "0zya, wă Tăy “App. Loop e adi 9, 
TObţapla e. . 1 . . 1. . . . . . . . .. . . . . . .. 10 

- 50 6 Xapit-âyăâs ăpră-Epuvii | a Și 
450 400 eis 40 vepepra za6ăho 40, 'Azpri)lov 2 Stpzwa — Dosâu 4 

(Şters:) 148 sic 18 metode. . 1... .  . . .  . .....  . ... 18 

11 | 5 îDraeâ are | âză 2 rod Tteuăeyie dus 2 rod “Perez, 44 
297 ele 36 zetobe ândaâi Maprtov 29 Eafov 

50 6 *0owdv-ăăs-p.ohă | | 
412 | 100 sis 10 zaf6ă)a | Em Ilhotort 6uolus, . . i... 50 

322 sic 89 zetobs 
Ş 5 vaphoâ[ahhs] Meewtr-ăvăs, 10 auf, 52 meta . . . 63 

9 6 mepusvij Mseusr-ăyăc, 10 mabâha, 20 msi . . . . . . .. 31 
R 5 cowazoGhijs moipazr., 109 mafia, 11 metoi . e  . . . . . . 121 

Y 5 "Iopath-ăă mataprtezhis, 64 poa, 30 meta . . 95 
= 5 X. As zataprtizhil;, 21 mata), 3l zeta . . . . . . . . 53 
— 6 tormuavă? AN -vâs, 32 vaii, 8 sto . . ... 4l 

= 50 6 Xovosty-ayăs patypabiis, "Am lov 2 
710 | 720.30 eis 25 za53)a „a 57 25 sto ) [Ihosort + 3 

50 6 'lopaih-âvăc fatypaâhis, "Azptăloo' 2 a 
1101 ( 1051 si 21 pda pai 102 mstoe oo 124 
192 | 50 6 "Izpyiu-ăyâs ytpoofais mă Mapziov 6 î "Azprdălov Je PR 18 

442 sis 31 za6ă)a mai 16 z=0obs 
5855 6 Thopip-ăţă e o... [ce . | „022 

“+05 zhevehi) "Oopăv-ăyă 50 vafăia, 121 zstoi — Ilotoz. . . . 172 
4 Atos Aooșă, mod mibapsehij PAMj-ăyă 25 mafia, GL meta —- Ea... - 87 
Mapriov 18.) nod Gaâahi) Movarapă-ayă 40 vada, 15 meta — a... 116 

700 doâetahi) Movozapă-ăyă 22 mafăda, 65 aste — Em... 88 
mod Gpartahi "Aypsr-ăyă 55 paza, 52 zeta — m... 108 
250 mâwrs yâces apbs 50 

za] 300 sis 30 5) zpăs 10 | 
„11897 eîs 230 zetobs zpbs 8.30 

2 489 6 "Aazodh-yâs patypadîs. pă 15 zabâia vai 35 met00s, Maprioo. t5 51 
8948 Tovpvarţi, X. 'Ouep-ăyâc pă 24 ăyădes, zpăs 50, ai 23 zaipazcăpn- 

z05 "Ia isca batirpashi 5 zai- 
, a 265 

păzta, Exsipay Ews Maprtov 10 

, Sec, mpos 10, pai 1253 vesta, mphs 6,ăză Mato s. .. .. „1300 

„Lehoptrţa. 

45 6 Anod8 6âduzaons (şters: 6 Ttâp-lzpayiuns) | 
- aa a . îi... 27 

150 sic 2G vespa rob 4xomhtziov 

10 6 Novpovâis ! i | | 
24 sie 4 seşi îtă eo: Rupăvyo eee ea. n 5 

10 6 meyhefăv-Movozarăg Tlobstonh-Nai Aayeovhovt eee... 1 

10 6 "louziins, Paza e... [cc . .  . ... “1 
210 (şters din greşeală: mod Behivov zazezăy. Arznptost-Ttozavsozt, "Ip0$) 

es my "Azphhtovy, pă 20: she Matov £6:6/0m mai tâtogicn 6 Qesa- 

Mowunios pă 15 . . . .  . . . . .... Î.  .  ... .... 30



  

Lei 
——— 1100 direogiali al murtahazilor lusuf-aga 

1219 | 360 la 36 cai 
(759 la 92 pedeștri 

995 | 109 Chiurd-Aga, carendaşi Mehemed de la 20 ale lui Ge- 
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 . 
80 la Ilie căpitanul, 8 cu iurugiul cc... . ... 

(Şters:) 80 ai lui Nicolae căpitanul de” la Oena, cu armașul Iordachi, tot la 

Sinaia, 9, puşcăria .... . 
50 Iafiz-aga  arpă-emini A . 

450 ( 100 la 40 de neferi căliri, 40, April -) Câmpina Focşani + + 
(Şters:) 148, la..18 pedeştri 

| asemenea . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

1 | 50 Iasan-aga | de la 2 ale lui Gemazi-ul-achir până la 2 
13 10 la 7 cai : > 

| 207 la 36 pedeștri ale lui Regeb, adecă Mart 29, au luat . 

50 Osman-aga-Mollă 

412 $' 100 la 10 cai tot încă la Ploești . . 

| 322 la 39 pedeştri i 
Mehemet-aga de Carlova, 10- cai, 52 pedeștri 

Meemet-aga de Cirmen 10 cai, 20 pedeştri,. . . . 

Bairactarul de Samacov, 109 cai, (l pedeștri 

Ismail-aga de Bazargic, G4 cai, 30 pedeștri . 

Hagi-Ali de Bazargic, 21 cai, 3l pedeștri. . o... . ... 

Ali-aga de Iştiman, 32 cai, 8 pedoştri | 

1170 | 50 Husein-aga, de Rasgrad, April 2) p 
720,.30 la 25 de cai şi 57 pedeștri j 

L01 | 50 Ismail-aga de Rasgrad, April 2) 

1051 la 21 cai şi 102 pedeștri 

492 | 50 Ibraim-aga de IMârşova de la Mart 6 sau April 6 U 

442 la 31 de cai şi 16 pedeștri 

5855 Giaftr-aga . . 

Ai lui Osman-aga de Plevna 50 cai, 121 pedeștri, Ploeşti . 

2 Ai lui Ali-aga de Chizame (sic) 25 cai, Gl pedeştri încă . . - 
(Fără leafă, 
Mart 18.) Ai lui Mustafâ-aga de Zlada 40 cai, 15 pedeştri incă. . . . - 

Ai lui Mustafă-aga de Lovcea 22 cai, 65 pedeștri încă . . . - 

Ai lui Ahmed-aga de Vraţa 55 cai, 52 pedeştri încă 

| 250 cinci agale, câte 50 

. . . . . . . o. 

. . . . . . e 

(F
ăr
ă 

le
af
ă)
 

Ploeşti . 

u 
încă 1... . . .. 

ni lui Ibiş-aga de Rasgrad 5 bai- 

race, au luat până la Mart 10 2441 3 300 la 30 de cai câte 10 

l 1897 la 230 pedeștri câte 8.30 

489 Abdil-aga de Rasgrad cu 15 cai şi 35 pedeștri, Mart 0 ... 

8948 'Turnagi Ilagi Omer-aga cu 24 agale, câte 50, şi 23 Lairactari câte 

10, şi 1253 neferi câte 6, dela Mau 6... . - . 

Ialomiţa. 

45 Daud odobașa (şters: Giatubralin) 

„156 la 26 de meferi ai județului Ofer] 

10 Nurudi 1 Clirani | | 

24 laâneferiailui | 7 | 

10 Pehlivan Mustafa, Puţul Nalbantului 

10“Ismail, Făcăeni . . . . 

240 (şters din greşeală: ai lui Velicu căpitan. Lichireşti-Ciocăneşti, Ilfov), 

în April, cu 20; la sfârşitul lui Maiu a fost gonit şi s'a orânduit 

'Tesaloniceanul cu 15. 

32220. Iorga, „Hurmuzaki“, XX. 
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Tpăcta "lipoboy. 

33 5 "Adis 68. mod Tlozavsoriov 
GO ec 10 vepepia, zpbs G 
33 6 Tietatp-X. anipozzăp "O)rsvriae 
G0 eis 10 vertpia , . | 

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 

rob zadnă'ziov zahatei 

Raczoptavbs uă 20, 'Avoorăons . e sa e a o... . . 

Ay zoârrla, 

50 6 Kap&-Movorapăâs zoh466.-ăyaciljs, Cantene li 

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 

450 sis 45 venspra maâăda 
874 sis 106 zsţobc | 

82 zo5 .ăpyovroc Kon:qv&pq “Pouavo, pă Nove Ce ea. . 

Ec mis Ebyevelas mov, diyws dovpi , . i Ce... 

121 6 Tizmphdpoyhovs pă 39 aâda, 25 retose, iz Mziov 7.25 zat-l 

ntz | pauzăpidec, 100. aortă: „ 
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 apbs 6, az Matoo s, . .. 

205 zadhzlav. .. 

1430 - | îmă lavovapiov 8. 

Bode 157 6 Sah) zovhobu. wă 22 verâpa apbs 6, 'lovhtov +. Moda 

Bhidoza.. a „i 

51 5 Movorâv-âyăe . ! 705 445), ab “Ang. 10, vă rods /80odv 2 dvadră, d 

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. . 

„T-sMt- îpuâvm. 

100 6 “Isus Ileăryâcoyhobs 

- 366 sic Gl vepâpă zov, zpbs 
235 zo5 “Păânvhov vaaszăy, ăxd Bobhzia, zoă sis tv lazieny - 

G ! 205 AXÂMhUl0D e a. i... 

Moverţtho. 

4020 sic 18 &yă3ss rod Ilâtosov, 6z05 cet Adobazoo, , pă ys- 
eâpua poiăho, Oieyes pa Gă GYONIL e e o ee o ea... . 

50 6 Sit “Ousp-yăs Găhrniiste Tavovagico 271: 9 i * “ -k ţ ), | 

420 ( 370 sis 87 verspra mafia 85, Abyobsrov G- - JI: Nipzophodrit 
50' 6 Tîs codes 05%05y-Novbsstas, “benpoozp. x”, a 

100 4 „350 sic 85 vepspra zabda Ea m - 
-.- " 
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33" Ali! odabaşa 'de Ciocăneşti 
60 la, 10 neferi câte G aia 

33 Gezatr-hagi,: 'bairactar de” „Olteniţa : N Sa . 

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 

cei vechi ai judeţului 

- 22-Ibraim de Creaţa tot'aşa --  * . a. 

15 1 30 (alb), epistatul -haznelei Olteniţei Să A: 

1 90.90 la “11 neferi- pedeştri, câte: 8.30. -. j 

-165 Ai lui Constantin de Agrafa, Olteniţa; la sfârşitul lui Mart,:sau scos 10 . 

-240- Ai lui Sfetcu, ai lui Mărgărit poleovnicul; îi încă în April, - Costa de 

o Castoria eu "20, Anastase . . + ae 

Dă âmbo.vi ţa a 

„50 Cară-Mustafă; polcor nic-aga; zabet ) 
„240 la 24 neferi cai 

„330, | 50 Mehmet-ajza de Driel Se E 

A 280 la:28 de nsferi cai î.. Îi o 

- 50. :Amed- -aga,- întâiu bulucbaşa | | m 

al “judeţului . i. . . 

et 

-]- 60 alţi, 2 bulucbaşi --- RIDE II ERE 

4 
” 

* ss... . 

ua -450 la-45 de neferi cai: - | de la anuar 8 - şî: 

A 87%-la“106 pedeștri” 

82 Ai dumisale Căminarului” Roman, eu leată ei 

Tot ai dumisale, “fără: “leafă eee sii 

+ mactării; 100 el însuşi . 

189: Cară-Memi de, Silistra cu 31 de cai, 43 [pedeștri] tot aşa. - - - 

“2 1705. Tasiim-aiza, de Silistra cu 25: cai, 40 de pedeştri - tot aşa 

"180 Hafiz-Meemet bulucbâşa eu 25 câte: -6, Maiu 8. . 

8549 Giură-“Turiagi-Mecmet aşa. cu'10 .agale câte 50, zece bairactari câte 

-10- şi-:491 peferi, câte 6, dela Main Gu... . cc... 

BT Sal Pulnebaşa, e cu 22 noferi câte 6, Iulie 18.. Mazlah a... 

a e Da EI „Vasea. E e 

51: Mustan-aga - : + Vab judeţului, de la April 10, 5 să li se dea prin 

-180: Cu--30 pedeştri câte 6] -acestea,căci, cât erau la Câmpulung, sa a socotit 

„40 Suleiman de -la Călugăreni, cu 5 neferi, câte 6... 

“eleorman. 

100 Ismail Belinaşoglu 

360 la GL de neferi ai lui, câte G J 

235 Ai Radului căpitan de la Vâlcea pe lângă zabet cm... 

ai judeţului .. 

“Muscel. i as 

4020 la 18'agale ai lui Bozoglu, “care Sau trimes la - August 15 cu ne- 

feri cai, cari şi pentru“ agarlăe - i oo... .. 

[50 Sari-Omer-aga, dalchiligiu- 1; Ianuar 27) cu: A 

420 1 310 la 37 de neferi cai 35, August 6 -] Câmpulung | 

50" Ged- -aga Uzin-Husein, Februar Li: 
“100 încă ... 

290 la 35 de „neferi ai . 

* 1 Soldat de avang atăa, menit. iertat. IEI ” E 

-121 'Tichirlăun-oglu* cu" 39 “Cai, 25  peteşri ae la Maiu 3, 25 ] 
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324 

Fgâsta 
  

(Şters:) 

(ps 6) 

453] 

400 is 40 vepâpra zabăha 

85 sis 10 zstobs mpos 7 pă 15 ypâota, xâpte 
“PăGovhov pazstăvo» ad AS . e. 1 .  . . . .  . .... 
Aâpzpov movhobizasn pă 7dy mlynao e e e. . . . . rc... 

Behoapiov ut mby 6'ov Ilocridyitov . e a . . . . . . . . .. 
Awmrptov Edpsvei) . e... . . .. . . . .... 
"Aavaolov z0d456y., tobvhEp-ățai +. 1... .. ... 
Biomăpn “Pootrov . . |... . . . . .. . ... 

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) | 
313 sis 38 zetobs 

518 5 Ilpafuvyeh3) "Izpayiu-ipăs, pă 32 vada vai 18 mstobs, Mapriov (. 
349 5 G.5w)ij SayivAputr-rtmobo ns 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 

350 6 tovpmovvyis Movsrapăs alvzacns Gă 50 vsptp., ăpzadtai 

835 | | Ea 

119 ro 

240 
165 
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2346 300 3t aâyâSss pă dy ovdivorpad?) Dovheipdv-ăyăy, ad Mape. 29 l 
: (2046 și eic 165 vepâpia za6iha mai 48 astobe 

171,30 sis 13 [vepspta] pa5ă)a, 5 metode mob mbavrhî) 'Amzovhây-ăyă sis 
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" 

449 6 Mseuâr-ăyăâs X.—Oyhobs matepletnie pă 80 mafia mai 12 zs- 

toba, 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. |.  . |... . ... | 

350 5 *Outp-âyăs zavseplua]is uă 50, zpâs 6 , "Lovaioo 30... 

“A prlsat. 

420 sis 42 vezâpra zabăda e Irsozt, . cc. . . .  . . .. 
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... 
165 sis 20 zstobs 
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 
860 ei 20 vspipta mafăha mai 80 metode . 

50. 5 Mesuâz Alzav-ăyaaijs 

026 | Tlizzoct 

400 ( 

910 | 

| Negtpta 
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Lei 

  

350 Mustafă bimbaşa de Giurgiu pentru 50 de neferi, arpalâc) 

835 3 400 la 40 de neferi cai încă 

85 la 60 pedeștri câte 7 cu 15 groși, dar 

119 ai Radului căpitan din Dolj . . . cc... ..... 

240 ai lui Lambru bulucbaşa cu bimbaşa e ec... ..... 

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. « 

240 ai lui Giovan de Rusciuc, al dumisale Aga . . . . . . . . 

127 ai lui Constantin de Arghiroeastro, buhurdangiul 

165 ai: lui Giovan de Rusciuc, ceşmegiu s - . . . . .. .... ... 

| 50 Suleiman-aga de Burgas, de la G Gemazi-ul-achir până la ) 

... . . . . . . 

„_- Regeb, adecă de la Mart 3 

90 la 9 cai ai lui Celebi-efendi de Rusciuc 

313 la 38 de pedeștri 

"518 Ibrahim-aga de Provadia cu 32 cai și 18 călări, Mart 7 

349 Şahin-Ahmed-ceauş de Vidin cu 20 cai, 12 pedeștri, Mart 14. - 

538 ! 50 Seidungă- Ahmed-aga. de Rasova de la Silistra) ai Postelniealui, | 

488 la 483 cai şi 7 pedeştri Mart 13 

306 Ahmet-bairactar-aga de la Chizanlic cu 6 cai, 59 ped., Mart 27, aici 

2346 f 300 şase agale cu Suleiman-aga de Silistra, de la Mart 29 ! 

1 2046 la 165 neferi călări şi 48 pedeştri 

171,30 la, 13 [neferi] cai, 5 pedeştri ai lui Abdulah-aga de Chizanlie, la cel 

E de mai sus Ahmed de Chizanlic, April i < . .. . ..... 

(Şters:) 452,60, Osman-aga, Mustan-aga, cu 82 cai şi 10 pedeștri, Fe- 

bruar 19... . .  .  . .. .... e d... ... 

(Câte 6.) 450 Uzun-Osman de Uschiub cu 42 cai, April 7, la bimbaşa, Maiu 18 

şi 21,— Focşani . . cc... .......... ... 

523 Memiş-aga de Silistra cu 44 pedeștri şi 21 călări, April 3... 

449 Meemet-aga, Hagi-oglu de Bazargic cu 30 cai şi 12 pedeștri, 

April 7... ... eee eee... .. 

168 delibaşa lui Ali-Paşa, Ilasan-aga, cu 24 neferi, câte 6, lunie 30 . 

280 Ismail-aga de Târnova al lui Chiurd-Abdi cu 40 ncferi, câte 6, 

lunie 30... .... oo. |. |... ... .. . 

560 Ahmed-aga de Cesareia şi Ibrahim-aga cu 80 de tufeceii, câte 6 la 

cei doi, Iulie 16... cc... cc... 

350 Omer-aga de Panderma cu 50, câte 6, Iulie 30 . .. 

453 

Argeş. 

626 Î 420 la 42 neferi cai 
(156 la 19 pedeştri 

49 ai lui Cară-Al), care a înebunit. - cc... 

50 Isuf bairactar serdengheşdi, Februar 10) . 

315 | 
încă . .. 

| 50 Meemet Lipan-aga | 

600 la 60 neferi călări 

165 la 20 pedeștri 

| 50 Mehmet-aga de Giurgiu al lui Ciadârgi-zadă, Februar 2) - 

| 350 la 35 neferi 
910 | 50 Plavcea-Ahmet-aga, Februar 25 ) PR 

1 860 la 20 neferi cai şi 80 pedeştri 

400 
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50 6 patypa5hă "Euiip- Ade, Pzopovaptov 25 
431 ic 6 veptpra vaio mai 45 zetobs 

5 
5 

0 6 'loobp 7 măiprerăprs ns. 
Va 

Za . a... 
a dp 

uz 
- 

Rub   

0 eiq.25 vertp. axa uă 4, Despaozp si Ss. Pose. ? 

45 6 Tţă» "lapayiuns râs Ieâoprscas ph: OSpăi E în i. 

“?InvMov 14; zai 25'versj a mpontia] e ş Ji EL 

A 300 sie 50 veptpta apbs 6 cr tu AI Aa 

150 5 Soijy-dvâs, Ezagus za. “ddov 3 zoo. ici 20 văd Noir). 

400 sic .40 vzp. 445. pă ză 25 m00 "0opăy-zoipoze om Ilshypz- ] 

| diov psvyăros ai: pă Thy Tov peratijrzaoti PA d 

50 5 Sehquhy-asie : za hotar uă 80 ară , 
10 cls -41 vezăpră câ | ăsta ic dot dq pă. : 30 ve: z6p-, Aaptizo 24 

50 6 "A-psene, âdshpăs mod Kshes-ayă |: tei 

250 eis 25 vsptpra zafăha. e 

20 6 Mespir auipazrăpns 305 iozpbnizan vabpee ! a 
100 sic 10 vezâpra pă 2, Psopovaplov - ag e” 

50 6 Sodij-ăyăs Ilaroyhows gt ii 

1150 sis. 115 vertp. via pă 5, De copovapiov « a, A. dai. 1.18: . 

41.30 sie D astode apos 8.80 ee ir i 

| 
A 

, | 100 6 zivzaons" [lzyâzrhods x. apar ipais . - RR 

în 

7 

1241 

1170 sie: 117 vepspra pata IE 

123,90 sic 15 zoso cr 

1506 ?lâpayhu. “Patfavhobs azi 2 ărhiâse zovhobz... | 
570 sis 57 mod “PatZavhij ut 12705 E4 Pobusins 

: 50 6 Xovozty-ăyăc robrezatijzaons 705 Msuiijz-acă | | 

. zporay .) 
: N : ” 9 (Şters ) il4 SAzpră. T. 

640 3 590 eis 59 YepEp-a „Matov 17 tacă sis bo$. n 60 

veptp. îpbe 6 zoo). «Dos: 

680: sic. 68. veptp. zafta uă 4, Peup. a, 8'dain 

100 6 Mespăr maipaarip.. vai d. ADI, A. atpaucăp ; ocupi e. 

180 sic 18 zf) Pai De | 

363 sie 44 mstobs . ci n: DIE 

50 6 Xaoy-Ayăs od Ilehuăcoţhov, Pevpovzpigv i E 

A . 

1220 sis 22 paid 
504 sic 'G2 :metobs i da E 
125 6 Xovhsiuăy-aţâs avăhiorpa)is & ză Mate 5 uă by zoipuzr, l 

. 
801 sis 28 vzrâpta metods zi 57 pxiă)a pata 

05 Sohi/-rsyaviăs, 2 mobi. ui 100 v yepEp a uita ae cc... 

-- - 90 cod Meusr-asi, zovză mob 15 .verânta- zpâs 6, Matov 3. le 

140 zo5 Movsrapă zazsTăvab, Pzopovapiov a i sv 

| 50 5 Kapa- Azi Neuzoyhovs, Pswp. 23 ] 

. .. . . . . 

Mapziav a” Eustyay | 

8 445., 12 z2to0ds 
839 1 920 si 22 mafia uă 8, Devp. 25 

509.30 sis 69 aztobs mă 12, (bsvp.:25 

: 240 zis Meyăâms Ilosrzhur ag e Ca pe 

135 z05 ăp:/0vsos Ilăy. Mawpoăi ae ee... 
Ei 127 z05 'Ayzoyn z0bh004. yahenyrbi) :705 „ăp/6icos Ara ta... 

240 z05 Izijpr %05 Xapo0yz0s TÂŢA n ne ee Tea... 
127 so Neââhipav rod vmaszăvov Gapaumiod te ee ao. 
559 cîs mpiăohas m05 ăpyovzos Emalăpn . e cete star e... 

„185 z05 Arumepiov. PAvazohizoy- 205 Vazsr, Capa i e a e o... 

384 oi pazăvo! mis Smabapias e o | e ea... 

('ldz05.) 160 so Micdn Ozcahowzaiov- ccd: Ileâpn, "Iovhicv a, „sis TQoravsast pă 

15 vepâpta WaGD 709 ce e ee ee e. 

e : Rap ) 
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Lei 

Neferi 

| | 50 Emir-Ali de Rasgrad, -Februar 25 N 

481 A 431 la 6 neferi cai şi 45 pedeştri . . ! înc o 
52 

7.50 Isu£ bairaetarul de Vidin. a „ 

300 1950 la 25 neferi căliri cu &, Februar 5 | încă, Focşani» - 20 

45 Giaf-Ibrahim al Ialomiţei câre-serdar, Iulie) 

„345 e 14, şi 25 neferi pe de-asupra încă lalomiţa . - 51 

' 1800 la 25 'neferi câte 6 Ie 

150 Salih-aga, â făcut și alt buluobaşi, cu 20 de cai, Hasan 

550 ? 400 la 40 neferi cai cu cei 25-ai lui: Osman-bairactar de | 4l 

SE Belgrad fugar şi cu tufeceibaşa Ahmet-aga 

460 |. 50 Soliman-beiu : A sa trimes la Focşani cu 30 neferi, 

„4601 410 la cei 40 de neferiai lui  Mart 24. - - - : a 42 

| _50 Ahmet, fratele lui . Cheleş-aga |... - 

, 800 1 950 la 25 neferi cai i i d 
26 

120 | 20 Meemet bairactarul ispravnicului Curţii VL i 

„3% 1100 la 10 neferi cu 2. Februar 15. po 

, 50 Sal-oga Batoglu ”. Aa 

1941:4 1150 la 115 neferi cai cu'5, Februar |; 17 şi 18 | 121 

” 41.30 la 5. pedeștri câte. 8.30. 

100 Bimbaşa : Bagdadli Iagi-lbraim 

1170 la 117 neferi cai ÎN au fuzit 

_ 123,90 la.15 pedeștri - E ” > 3 193 

| (Şters:) 2114 | 150 Ibrahim de Razvan şi 2 alţi bulucbaşi April 3. 

570 la 57 ai lui Razvan cu. 12 ai lui din Rumelia 

50 Ilusein-aga, tufecei-bașa lui Memis-Paşa A Ca 

640 4 59014, 59 neferi; la 17 Maiu s'a, trimes ni) (Sters:) Câmpul 60 

| 
cu 60 neferi câte 6 : . . a lung, Focşani 

| - (Serd. 130 | 50 Meemet-aga de Brăila, reiz, sol-col-agă (Sters:) Câmpie) 69 

Maiu 12.) G80 la 63 neferi cai cu 1, Februar 1,:8 şi 10 flung, Focşani ” 

[100 Mememet bairactar şi Al-bairactar, Pebruar 5 

643 io la 18 cai. . A 
| . .. 64 

| 11863 la 44 pedeștri . E - , 

II 50 Hasan-aga al lui Belinaşoglu, Februar 15 

14 (20 la 22 cai IE | | a. S5 

504 la 62 pedeștri . ... - aa... 

926 | 125 Suleiman-aga: de Silistra: de la 5 Maiu cu bairaotarul | 86 

. Î 801 la 28 neferi pedeștri şi 57 cai Ş 

1160 :lui Sali-chehaia, 2. buluebaşi cu 100 neferi cai 'o.. ...... 101 

90 ai lui Memet-beiu, lângă el 15 neferi câte 6, Maiu 8. .--: 15 

140 “ai lui Mustafă căpitan, a venit la l-iu Pebruar îi so... 10 

50 Cari-Abat Neboglu, Februar 23 Mart 1 au rimas $ 

| 839 | 220 la 22 cai cu 8, Februar 25 i 12 iai 92 

| 
560.30 la 69 pedeştri cu 12, Februar 25 călăr 1 ps 

| 240 ai Marii Postelnicii . - - ee 
3 

- 
135 ai dumisale Păharnicul Mavrogheni o... 

a... 16 

127 ai lui Antoni buluc-galeongi al dumisale Ami . . . . .... 15 

240 lui Ibir al dumisale Ai
 

30 

127 lui Nedeleu al căpitanului de dărăbani e eee. 
15 

550 ai breslei dumisale Spătaru «ee
 

62 

165 ai lui Dimitrie din, Nauplia al căpitanului de dărăbani . + + - + 20 

384 catanele Spătăriei . . - - - e. 
cc... ... 208 

Ulfov) 165 ai.lui Mihali de “Pesalonie al Pitarului, Iulie 1 la Ciocăneşti cu 

| 
15 neferi împreună cu dânsul ee 

20 

i   

327
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Neptpra 

e 15 
127 105 SrăOn Plozwien mod vaze. Sapazăyo 

„202 mob Srjuob mod ăpyovos "Aga . i . 25 
500 (, 50 5 Apaobe Xopastyps ADG0DTUGNS, HoTă Tpâpa 70 loa pf l 26 

230 eis vezâna vada J 

300 pa i ) 105 Tisrăp-a8i fovoz too, vă € | 
11023 3150, ec 315 vapăgta zaâid poznd 6 Aspfic-ăyâs, tă my am 1156 

0773,30 sis 821 zetobs p6% Endpay 1 pipa 
100 6 Enzioyhoos 6 peyăos ) 

sis (alb) 7z0vh057-2291)325 SR , 
2500 sis 250 vavipta vofiha | i „ Kâha 580 
1815 eis 220 zetobe 
180 sic 18 wzaâ4)x Tod Tapâă mataovăty Meswâr-Ayă, ză. 
91 sic 11 zstobg Mapriov 23 | 

50 6 av))vocprh) 'Outp-ăyăe Meshsatioyhovs ab 
548 | “Pevpovapiov 24 | rod Ilosrsy, 55 

498 sic 80 pa6â)a ami 24 metode 
801 | | 50.6 av)varpa)3) "Azrij-dyăc fzb (Devpovzpiov 25 , 

| 751 eis 52 vapăp. duba vai 28 astods apbs 8.80 | "e SI 
5 &pynobr-z0î)îj 'Outp-Ayăs ab Xoihborpz, Maps. 12 ! 9 

) , 1202 (1335 sic 75 vaâdha vai 56 metode aan 188 
= 50 6 cohhoocpahi) "Ioyzid-ăyăs, axă Mapriov 12), 762 4 - E 18 112 sis 44 vertpra vada mai 33 zstobs j 
19 od 50 d Go)oorpa)i îs Vovhijy-duăs Va a 79 

741 is 56 vaptp. vada ami 22 astobs 
591 ( 50 4 avoh)oorpr)3) Apei jE3 a 59 

541 sis 36 vepsp. mada vai 22 mmstobe 
770 6 Sovhruiv-ăyăs Ziu-dphobs fa): AI iu 70 vertpra wafăha rod 

zobpvasti Meypâc Rrocrăyeta dpâyx, ză "Azprhloo 4... TI 
325 6 otapoâ a) Xovsiuâv-ăţăs uă 55 vs A zpc 5, Mato e. .., 56 
325 6 "Aipovdâ-âyăs orapofaijs pă 55 vp$p. zpos 5, Mato si. ,.. 56 

6 covhobstzzh "Adi-âvâc uă 29 vafida ai 19 mstobe zpâs 5 ai 
6, Mato» 8... Î... î... .. 42 

435 6 rtetaepa Movorzpâ-rtz0bons ă 75 ys+ „Spa, ps 5, 'lovytov 14 . 7G 
120 5 Movozapă-ăyăs asa) Ilzzhcţi-ta03 20 v2p. z0ds 5, "lov. re. 21 
180 6 ytovpobz-aatpzzzăp zafău-ioaphi, Maywobz-ăpod u& 30 VsmoEgta 

zpâs 5, "looiov ţi... , 
285 6 Ktobprms X. Arpad pă 47 rovpsa ci zpâs 5, 'looviov 21 . 48 
280 6 Lăâvzt-Mssusr-ăyăs vă 40 6s ehidss zpos 6, loto 8... ,. 4l 
410 6 Xovozty covrezsti-miors (stai ui 60 vepâpia abs 6, 'lovitoo 15”, 61 

"O zoș. 

309 | 39 & Dimmobz-âvăs , i mod padrizioo Shza .... 46 270 sis 45 vrtpia zpbs G 

Popavăsta. 
3 = 100 6 Msensc-âyăs Mazuzi-lao5z-âpd05s 22 pază zoi 295291] 

600 sis 100 vaztpta zpos 6, nb 08 "Azphioo 45,6 NXapiit- lu 25. LOL 
ațâs u 50 vzzănia azi 50 ypioa Jo ză 

378 205 Ilpittzoo pa Aouzpifa pxm33ăy0. 6205 szatjoay sis mă oxijzta 2055, 
oiztyes Edtoniodrozy pă sby papzaystiy sis vi Rpayeiâay, zai 6 
oz aăăi dz o î[ [| . . . . .. 41
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Lei 
Neferi 

197 ai lui Stati de Ianina, căpitanul darabanilor . - . . . . ... 15 

202 ai lui Simu al dumisale Agăi. cc... .... .. 25 

300 | 50 Arnăut-Ilusein chirsubaşa, după scrisoarea ispravnicilor og) 

1.250 la 25 neferi călări ” 

| 200 doi iuzbaşi 1. , , 
900 la 18 [alelibaşi ai lui Giaftr-beiu de Rusciuc, să se 

11023 EA întrebe Derviş-ag 5 
3150 la 315 neferi cai ntrebe Derviş-aga, pe acea vreme, 1156 

6773,30 la 821 pedeștri ! î luat po o lună 
100 Satooglu cel mare | 

la (alb) buluc-başii , 

2500 la 250 neferi cai | 49 Cozia 
1815 la 220 pedeștri - | 510 

180 la 18 cai ai celui de la Ciardă-cază, Mee- 

91 la ll pedeștri met-Aga, de la Mart 23 

| 50 Omer-aga de Silistra Memelecioglu de la Fe- 

13 bruar 24 la Postelnicului 55 

498 la, 30 cai şi 24 pedeştri 

201 l 50 Abdi-aga de Silistra, de la Februar 25 1 saca si 

151 la 52 de neferi călări şi 28 pedeștri călări 830 | în 

1962 | Omer-aga de Arnăut-ehioiu .de la Silistra, Mart 12] 

5 

L 1212 la 75 de-cai şi 56 pedeștri je 193 

162 | 50 Ismail-aga de Silistra, de la. 12 Maetio ) incă 18 

1112 la 44 de neferi cai şi 33 pedeștri i 

_-. $ 50 Sulin-aga de Silistra PR - 

191 741 la 56 neferi cai şi 22 pedeștri ) AO 9 

| 50 Ahmed-aga de Silistra 

5011 Al la 36 neferi cai şi 22 peer Îi 5 

170 Suliman-aga Zaim-ogli de Amza cu 70 neferi cai cai lui tufeeci 

"Mehmet, aianul de Chiostenţa, de la Aprilie 97... 1 

395 Suleiman-aga de Starova cu 55 neferi câte 5, Maiu 6... 56 

325 Airulă-aga de Starova cu 55 neferi câte 5, Maiu 6 ....-- 56 

Ali-aga de Sulugiae cu 29 cai şi 12 pedeștri câte 5 şi 6, 

Mau 8 co 
42 

135 Gezaerli Mustafă-cenuş cu 75 neferi, câte 5, Iunie 1% .. 16 

120 Mustafh-aga' de Salonic Picasgi-zadă, 20 neferi câte 5, lunie 16: 21 

180 Lurue-bairactar de Cavac-Hisar Mahmud-aga cu 30 de neferi câte 

5, lunie 17. cc... e... 31 

285 Chiurd-Ahmet-aga cu 47 tufeecii câte 5, lunie 2l . .. 43 

980 Ganci Meemed-aga cu 40 de delii câte 6, Iulie 8... . 4l 

410 Husein tufeeci-başa, zeipă, cu G0 de ncferi câte 6, Iulie 15... - Gl 

Olt. 

ao | 2 Lacib i car c Pai dudetului Slatina ne 40 

Romanați. 

100 Meemet-aga Babă-lIsuf-oglu, socrul lui bimbaşa . 

600 la 100 neferi câte 6, de la April 15, Ilafiz-aga cu | ai judeţului 101 

50 neferi şi 50 lei leafa | 

518 ai lui Braicu şi Dumbravă căpitani, cari au mers la casele lor, 

cari s'au orânduit cu caftangiul ln Craiova, şi leafa lor de 

acolo .-. eee eee... 
... 41 

52920. Iorga, „Ilurmuzaki“, NĂ. 
. 42
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Ceea Bovir & a. 

195 05 Mav5hn z0ho5z. sâpsyshi, ar ds Eobyey. ăzb. Pevpovzpiov she! 

pă 707 BODO e eee eee 

165 zo5 Ilavosâzn Mopiten, pă zhv 6 nâuurjoov Nizăhzow âpolms ai. abs 

Eowyey ab mâhst (Depobaptoo path o... ... 

165 705 'Kjprov zO0MHofyinob e e i. . cc... .... 

165 zo5 Astap Ilazătorho» zo5 Meyăhob "Apuon - e. | 

1504, 50 6 zapadat)i) Soohstyey-drpăs amd a Petăz, 7) Map. 2 Rota 

00 cis 40 vepspra sabia si my Sarov 

Kpagiăta. ! 

80 5 (alb) e a 
300 sic 50 vepspra zpbe 6 705 Amza . . . . . . . .. 

1000 sis 100 ax54d zpbs 10 | 

350 | 50 5 Leytw-ăţăs ae) | 

300 sis 30 vertpra abia | | 

20 (2 50 5 rmpvofadhs "lzpzyiu, 20905. ) 
240 sic 24 vepâpra padăda ” 

50 6 'Ouâp zivaaons 
„50 | 140 sizoat yevEpta pazita 

| 60 850 zovhodz-au6ijdsc | 

1000 sis 100 vspâpix zaâha | 

ol 30 6 Sa5i-vrăe | 

150 eic 15 vspspia „ata ) Mi 

30 5 Asvit-ăyăs | 

E 

231 sic 28 zelobs i 

[50 6 "Rusveztij-âyhobs Xovhsipăv zoo. ) 

504 400 sis 40 vepspra paid 

za( 50 5 X. Xaoây-iyăs ur ) 

220 sis 22 vsptpra, mada n 

50'6 Kshss0onyyăc ds) ao ) 

„| 700 sis 70 verăpra vada " 

[ 50 6 Liazobz z0d057. 
4 . . . . . . e. 

, 304 sis 18 vaz. zafăha 4. 15 zstod bg , 

00 5 50 5? Iapa ltr dă Ephepobudtis, mb ebpobapiov r) 

0 sic 34 vepiptă vadă). a 

161 705 n eri eee ae eee... 

176 705 Plozwiizia DOMO e e eee... 

z05 Ilzcpov za "loăyvob paz5tăy., 5205. 3măN927 sis Tă zii 1095 

314 zo5 tozpafvyizov zis Kodpzqs Lswonytos Xa păvzoțhovi — Kinzz . 

(Sobe 18204 5 KiobpsAzăi-ăyas zivzasns za 6 "OuEp-âxăs Tozapăvoţhovs uă 

Posy.) 699 va5ida, 1172 sto, “Peste 2 e eo... .. 

Topta. 

50 8 "AN eaipazzăp ) 705 paâmiriov sis Tipvovh-liijrtoohodi . . + e 
240 is 40 vso. zpbs 6 

50 5 Sovhstuăy powhEp-ăţăs 110 50 6 Sovhstuâv powvhsp-irăs Teiu | 
. , , TOME eee... 

60 sis 10 vapizma zpds 6 aa 

140 5 Sssâ. Ashreypuunztaa, Ezysy mpbs ză zShst (beopobzpiov :. . 

- Too Nizohdob' pai "lokwyvov vazez., 6205 ExăaY sis Tă Gijată T0bS 

„vă oatzooy sic papi e ee... 
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 Vâleda. 
„Lei 

” Neferi 

„195 ai lui Manoli bulucbaşa de Adrien, el a fugit de la arşi 

lui Februar cu Comisul . eee i. 20 

165 și lui Panaiot Moraitul cu al doilea coinis Nicolae,” “şi el a fugit 

* tie? îi împreună de la sfârşitul lui Februar în To... 20 

. 165 ai lui Chircu poleovnicul., . . . cc... n... .. 20 

165 ai lui Lazăr Papazogli al Marelui Armaş . - - - - - .. 20 

| 50: Suleiman-aga Caralazli.de la l-iu Regeb, adecă Mart 2 29), 

te a egeb, 
„45 400. la 40 neferi călări,. la Satoglu.. E Cozia + 

pei 
-Craiora.:, 

So a) A Ra 
:300 la :50 nâfezi 'câte gi e al judeţului -. ». ae 151 

„1000. Ja. 100 peferi călări câte. 10. a 

„50. Teghon-agă,, de Pain a 

, „350 i 300 la.30, neferi cai ” ” il 

200 f 50 Ibrahim bulucbaşa de Tărmora ). 25 

„As 240 la 24 neferi călări, a 
” 

“50 Omer 'bimbaşa, i II 

oa "140 douăzeci de: neferi arpalăe a A , 
aaa. 

1 

n 50 60 doi buluebaşi ! | 03 

1000 la 100 neferi călări e , 

30 Sadic-aga. -: a 16 

180 U 150 la 15neferi cai e o 

a ..30 Deniz-aga, N 
” 

E G0.la G cai. .. e DI 
35 

a 231 Ja. 28. „pedeştri . ÎN a 

. , „450 | "50 “Emeiiegi- -oglu Suleiman “buluiebaşă ă ) NE
 4 

A 400. la, 40 neferi călări. .. AR Ne o | 

270 EăE 50 “Hagi-Iasan-aga de Rasgrad ).. ERE 93 

220 la 22. neferi călări : jo 
| 

| 50 Cheleș-Osman-aga delibaşă e 

“104 4.100 la 170 neferi călări - „ ae 105 

ii 30 Lacub bulucbașă, Ni 

304 la 18 neferi călăi şi 15 pedeștri | | 

300 |. 30 Ibraim-aga de. Erzerum, de la Febritar 5 DRE 35 

N a 340 la 34 neferi călăi . A , . Ia 

161 lui” “Serbegi-başă NO
 20 

- Vi6. lui Ioniţă „polcovnicul Dee
 a... 2 

* lui Petru şi loan căpitanii, cari au mers la casele lor o. 57 

NE sii. ispravnicului Curţii, Gheorghe Safranboglu, — Câmpina a... 40 

Focsani) 18204. Chiurd- Abdi-aga. 
bimbaşa şi Omer-aga Toparanoglu « cu 699 cai, 

(Curtea - 1472 pedoştri! “Regeb Do... e
 181 

_ E Gori 

50 Ah bairactar Vaca Cha a 4 
Di d “La xU le . . . . .., . . i 

“940 40 actori câte V | al judeţului Târgul-Jiiului | 4 

| 50 Suleiman ghiunlerâga ) 
110 160 la 10 neferi câte 6! Î Tismana . o... cc... IN! 

140 Serdarul della Grammatica, a fugit spre sfârşitul lui Februar . : 10 

| | Liu Nicolac şi” Joan căpitanii, cari au mers la casele lor, ca să se 

- - ducă la Craiova e eee 
108 

31
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pda | AM ee8:yrîa.  Negtgrni 

100 5 Kap&-Movarovăs ptobvhăp-d-ţăs 
300 zevijyra veptpra, &pzaăiz | î. . . . ... a... -201 

1200 sis 200 vewtpra 6x05 Govhsbovy 
zob BhăSovhov ai Amumrptozov 4aas7., 6zod Exănoay sie ză ozijtiz tovs 100 

Bovwovpetort. 

1394 5 zschi-ieci iiror: 1G4 abrâs, 45 6 d5ăuzaons, 15 5 zaiparzăprs, 
350 sis 50 vespa zpâs 7, 28 sis 6bo tuzirădss, 220 ctg 22 vept- 
pia wabăda, 272 sis 33 metobs, 42 Erepot, 3 (uztrădss, 200 a, 

20 veptpia wa6ăha, 58 eis 7 meţobs — sic 4 vama, e e. . . 140 

85 6 Epuijp-O0ouâwns rovptovyrtiinzons, îjrot: 25 adros, 60 eis 6 veptpra 
xa5ăd. — Mapr. (' TO0ay ăia 4 ăyP adtobe Xa Eâtd0moxv zobrot 7 

1018 ci Apavizars 850 zovhobz. vahnăvepshidss, irot: 100 5 *0ouăyns vai 
6 Înhijs, 530 sis 53 vspspra wafăda pă 3, 888 sic 47 metobs zphs 

8.30, [ăză] Gevpooapiov 0'. "0 *0owzrns uă 80 abia, 20 zstobs 
sic Ilpăyoâay, 6 ăhhos sic botâymy ui Bob aia. e... . 102 

246 6 'lopath-Midtnv zovhobz. "A pyopozzorpieris, jrot: 30 adtbe (şters: uă 
zobs 4a6. rijs Kpapi66ac), 150 sic 15 pa63). pă ozayidec, 66 sic 8 
zslobs zpbe 8.30, Dep. 0, —sic llpăy. . e... . . . .. .. 24 

20 6 zovuzapartizaons 'AzBovpanvm e . 1 
10 TozTijjzaoms ups . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

27 6 Enompebiia zone eee eee aaa a... cc... | 1 
8179 6 Seiu-dyăs az pavapsac io: 50 adric, 730 sie 73 zidar, 18 

evpovapiov o, 1 râs 7, & râs e, 3 râs ti, 4l râs is, 99 sic 12 
zstobs, ză tis (bevpovagiav. — IMestort. (Şters:) ză zobs &vyw=y rob 
Nshiy-ăă steoopicOmonv vai sie Tlrtori 30 vaâi)a, sis mby z0vhod7. 
Novozijy, zi 49 va6iha uzi zetobs sie dy Iloownăy-"Ayutri z0b)ob7., 
Mapriob ag e. cc... .. .| Â a. | .. .. 86 

(Şters:) 579 6 zapho5. Mese users ospdsnvecrile Pzfp. 12, fjrov 50 adrâs, 100 sie 

10 a63). 429 ic D2 meteo, e e... . ... ..... 63 
(Şters:) 315 5 Tepuzeri) Mezusr-ăyâs, ep. 12, 50 adrâs, 100 sie 10 paâă). vai 

165 eic 20 zsţobs .. ec. 1... cc . ... 31 
1020 6 Xotrapij N. AD diMaaors ăzb “svpovzpioo 20, zor: „50 « ab- 

mos măs-ăpâs Ep, 870 es 87 iti pă 7, beopooagioo 45, 1 

zau, 5 Mapriov 8— Poti .... în oo... cc... 107 
275 6ăX. MEpodov Mssptc-dyăe patpadhiis, da d Pabp. 45, îjzar: 50 abrâs, 

G0 sic 6 z26., 165 sis 20 meţobs, Ehafsv ăzd cv sodipăyăy 275 27 

1040 5 Ttepdyla zpafiu, rtazobh-ăyăs, “Dep. 28, iimor: 50 adrâc, 990 sis 

83 x63)a vă 30, Mapriav e, (şters), 16 Em Mapriov 26, Kpoytfzvy 84 
1500 6 Msuiijs-ăvăs Ssznynvs veoopytofhs, Psop. 24, ijro:: 70 adros, 960 

sis 96 zabiha, 470 sic 57 astobs, 10 Gpbă. zis 24 Mapr., Ehafsv 
1 pinvos &zd mov atvt-tumyh fos Mapriov 24... .. 154 

750 6 Gzhijazons Assp&c-Teshijz- îphods 'Avarohirns, rod X. LEI pad, 
iat: 50 abrâs, ăzb svp, 27, 700 sic 70 vaz63a ui 25, Mape, 7 , 

by Eâwosy 6 zsoMj-ăyăs 150. — Kpaopifry e e . . . . .... Ti 
250 6 zadzovvaphis Kapă-Apâe fovoztovzhijs, Mapr. (, Xrot: 50 e adr6s, 

200 eis 20 afin — Kpayisâz (şters: Il:c5oc:) o... .. 21 

198 od Dareăv ăczspi, tot: 50 050 movhobu., 6 sis 30 uzi 6 Zzspos 20, 
Eustyevy 1 pă 50 piara, 220 sie 22 zafida u3.6, Maps. 17,—Ilpăy. 88 

400 5 zspAmăăv zalawsrhij 'AM-ăvăs, îcoi: 50 abrâc, 350 sic 35 x%a- 
Gia, — Rp e... . Î. . . .... Î.. ... 36



Lei Mehedinţi 

100 Carâ-Mustafi ghiunlăr-aga ) 

300 cinzeci de neferi arpalâe 

1900 la 200 neferi cari slujesc 

Lui Vlad şi Dumitraşeu căpitanii, cari au mers la casele lor. . 

. . . . . . . |. . . . . . . e. 

Bucureşti. 

1394 beşliaga, adecă: 164 el însuşi, 45 odabaşa, 15 bairactarul, 350 la 

50 neferi câte 7, 28 la doi zabeţi, 220 la 22 neferi cai, 212 

la 33 pedeştri, 42 alţi 8 zabeţi, 200 alţi 20 neferi călări, 58 la 

7 pedeştri — la 4 judeţe . . - . o... . cc... . 

85 Emir-Osman tuiungibaşa, adecă: 25 el însuşi, 60 la 6 neferi cai. 

_— Mart 7 an venit alţi 4 în locul lor şi accia a fost goniţi . 

1018 Albanesii doi buluebaşi de la Caleandert, adecă: 100 Osman şi 

Sali, 530 la 53 neferi cai cu 3, 388 la 47 pedeștri câte 8,30, 

la Februar 9. — Osman cu 30 cai, 20 pedeștri la, Prahova, celalt 

„la Focşani cu toţi caii sc... cc... 

248 Ismail Măliu bulucbaşa din Arghirokastro, adecă: 30 el însuşi 

(şters: cu caii Craiovei), 150 la 15 cai eu spahii, 66.la 8 pedeștri, 

câte 8,30, Februar |, la Prahova . . . . » eee... . 

"90 bumbaragibaşa Abdurahman - o... cc... i... 

10 topeibaşa emir .:... ... Ce... 

27 ciadârgibaşa eee
 

819 Selim-aga de la Văcăreşti, adecă: 50- el însuşi, 720 la 73 cai, 18 

Februar 1, 7 la 3,4 la 5, 3 la.7, &l la 15, 99-a 12 pedeștri, 

de la 15 Februar, — Piteşti. (Şters 2) Dela, cei de mai sus ai lui 

Pelin-aga sau desfăcut şi la Piteşti 20 de cai, la bulucbaşa: 

Husein şi 40 de cai şi pedeştri la Bosniag-Ahmed bulucbaşa, 

Mat Leo... ..... ee
e... 

(şters) 579 Mehemed de Carlovăţ, serdengheşdi, Februar 12, adecă 50 el, 100 la 

10 cai, 429 la 52 pedeştri . e... co 

(şters) 315 Mehemed-aga de Cirmin, Februar 12, 50 el, 100 la 10 eai, 165 la 

20 pedeștri «e cc 
... 

1020 Soitari Hagi-Ali delibaşa, de la Februar 20, adecă: 50 el însuşi, 

[când] a ajuns baş-aga, 810 la $7 cai, cu 7, Februar 24, 7 încă, 

5 Mart 8. — Focşani e. o cc 

215 Ilagi-Merolu Meemet-aga de Rasgrad, de la Februar 24, adecă 50 

el însuşi, 60 la 6 cai, 165 la 20 pedeștri, a luat de la beşli- 

aa 270 
. ... 

1040 Gerah-Ibrahim ciapiil-aga; Februar 28, adecă: 50 el însuşi, 990 la 

83 călări cu 30, Mart 5, 16. (Şters-), încă Mart 26,— Craiova... 

1500 Memis-aga Secoglu de Giurgiu, Februar 2%, adecă: 0 el însuși, 

960 la 96 cai, 4170 la 57 pedeştri, 10 fil. (sic), la 2% Mart, a luat o 

lună de la haznt-emini până la Mart 924... . ...... 

150 delibaşa Meemet Celâc-oglu Anatolitul, al lui Iagl-Gheghen-Paşa, 

adecă: 50 el însuși, de la Februar 27, 700 la 110 cai cu 35, Mart 

7, i-a dat beşliaga 150. — Craiova sc... ....... 

250 Balbunarli Cară-Ahmet din Rusciuc, Mart 7, adecă: 50 cl însuşi, 

200 la 20 cai. — Craiova e ee... e 

193 lui Fateân-ascheri, adecă: 50 doi bulucbaşi, unul 30 şi altul 20, 

a rămas unul cu 50 de lei, 220 la 22 cai cu 6, Mart 17,—Prahora 

400 Pehlivan Ali-aga de Cazamet, ndecă: 50 el însuşi, 350 la 25 de 

cai, — Craiova «e oo 

140 

36 

63 
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. Newt 
Tpâsta : or i Nepăpta 

| 79 6 Xovosty-azois |] md 4 05 Tera ip fos 4 mod “Perţeâ,) 
| 769 1 220 ei 22 vada E 2qdz5a 31 Mapriav, ads 12 Geha | 80 

a 410 sis 57 'zstode ds, ?IovMov: :0) gri i 
1250 100 6 Speed Tţohd4- "O cun: dz “Maps: 6; 950 sie '80 ve- 

cspta vata” 15; Mapzinv 301, 22uă by: : Diapbui-drjă, ” Azpilov 30 96 

270 | 220 a N Mita PEȚpaAIiIe | anu d Maprtov tm. — [lpăo5z 23 

100 6 Sapzsotuă Enohetu ay-ăpăc: | 1110, | 1010 et: 101 vezepa za Jin iaz Apei” vi. = “Dotări îi . 102 

650 € 50" 6 Teze): "Ousp-ăvăs -., „N ăzd. Maps. „20, sie 709 zg-â ) G1 

” 600 sis. 60 vs. ua8âda, 15 zu), Ti) 224 Eetia, 50, „— Dos | 

-5170. 50 6 Trovprţî Sobheinây-ăăe * Tezzijh-ărăe,: -dzd Mag. :22, 1720 sie 
26, vepăpta ua63a, 6" Mapriov, 30, .20 “Maprinv; 2 25: 26. ia 'Az pt 

- Nov a,.G vă tszevlo5y,Azp! AMoo 5. —=ishosă - îm. 73 

“ 50 5. Tioofehăa Meyutr-ăyâg | 
45 0 DI 400 -eic 40 vevâpta vabâda ; iz i Mape ov 22. - NE asr 4 

a 40.5 *0oudv-aatap > Aaajoărrăe, -- ja - 
384. | 344 sic 8 vs. ab: za 82mstobs |: o Migne 2. i <l 
ad, „31 6..Sobuvoyhovs”. Xobaozty-ăyăs: Vaza 

. , 310 şie 31 verâpia mafia Pia 

i „2050100 5 robpsurtijzaoqs Iaz dis, 1900 sis 95 Vp. atita, ă mb “Aap- 
: riov 19, 70 "Azprhâlov 2, 25 Ert "Azptd)lov :10, 30 'Azpraiov 21, 

azd "Azpttov 19 zpbc.5 ypsota ăpăs (sic), 14 Plovvido, „26, ?lav- 
„lov 7, 9G'zo0i 5 zobhobz. apbs"80%, 40 ExAz zprRAIOD - 25. „ee 816 

:310 6 Evăhborprims ov) study-ârăe pă 26 zafdha, ză bzopovrp. 28 rod 
„3 e. -Tlogtshyizov, 10 Mato ce e nare ee i tea ee. 27 
1635 70 6 To5pzos zonețiiaacns . az 29. “Pezt-od)-ăepip, d. Na a'pit- ve, 20 

pn '6 matpatrăpns, 1545 sic 39: -vepEpta” zpâs. 15, vspEpta 5 Ex. Alapziov 
: „27, 20 Er "Azptov. 10, 6 "ApprMoo 15. 6.2 Sao 6 dn pay £30, 

- 1.19 Era Maino 120 e eee e et tate e 105 
ca | 480. 50 6 Kapd-Xaodrqs vacante pap aloe, 430; “sie 48 vs sptptă n 

mp i mob 'mpăe 10, &ăă ?AzpD). 2, Matav .13—-Matov 18-zpbs 6. — bată 
PR 162 (5 50 6 oshdu-ăyasîs [todos lzpa:pinins, > Az zptălov =, 1374 sie 105) “dă 

zafăha 70 15 mstods, 20.8. ri). 12 ?Az zptdhiao mia, — Poză 

"50 6: intozaâdpms Sad p-erăe az, Aa pthiov 3. - i ă G4 

450 sic 41 verăpta, abroă mada [şters: 4 Za] "Azpr) dinu 10 ” 

  

Cai 

-. 

Mii 23. — ata . 32 

a
 

C Apatec.) 500: 4, 

  

  

150 6 âshrj-s 210s 705 Ilszijp-sacă, 2MYRASIS "Ocuy-drâ, Apt) N. s 

6055. ai 825 sie 100. ve. zpbs, 8.30, sic 10 yădss & &vă +10, Xidpozot | 519 

5080. eic 508 vertp, vafaa zpos 10, Câmpulung (româneşte). 
i 50 z05 Msctijz-Xovosty-ăyă. zivza67,:550-705 ptobizzan 7, sis 9 ă- 

5993 În ds aâzb 9 zaipăna. îpbs. 50, 3750 eis 375 so. „ah 1542. = 5602 

SI ic 187. astobs -mpds 8:30, —: Iz8os% ”Apzteas, ăză., "AzpdD 9 
170 sis 17 ictayăâes pă by neo; pe IE 205 + „Pepin-paeăe ovză ele zăy 

i | Tivaaon Îasozinv oa e ee, ea... 17 

„1257 6 Eovu)o5 Xacăy-âăs. pă. 15 rada, 10 ș 25 toba, > PAZ mpi 47. Batu 26: 

viori uzan | 50 :6 Odopahze Nobosty-4yăs, "Apă. £ 4 ) al, , 
CAR) (8 eis 40 vapâpa pafăda. _. app 48 

„1. 211. 805 [lagozrhi) zivzaan, 5: astoi, za 17 ata, Aaaa: eo 12 

200 (23 50 6 Noah zataașiâ Asii, "Azeb) a 0 atena a 35 

POL B40 ete: ep maia n 
i i o Go tr Ti 

"1 Sterst 6 și două curiăte Mlistbile, - i etnii e i zi tu 
- 2 Însemnări -puse unelo-pesto-altele, indescifrabil. . . pie o



9 4 

390 1 310 -la 34 neferi călări 

Lei 
Neferi 

| 79 Husein-paşa ] dela & alelui Gemazi-ul-achir până la 4 ale ) Ei 

7G9'3 220 la 22 eai | lui Regeb, adecă 31 Mart, au luat 12 delii, 80 

| 470 la, 57 pedeștri] Iulie 16 | | o 

1050 100. Silihdar-aga. Ciolac-Osman de la, Mart 6, 950 la 80 de neferi 

călări, 15 Mart 80, 22 cu Sarim-aga, April 30. e cc... .. 96 

210 ! 220 Oe de elgra ! de la Mart 18. — Prahova 23 

-1110 0 Sarohosimi ue men ase ! de la Mart 18. — Foeşani 102 

650 | 50 'Techeli Osman-aga „Ade la Mart 20 la  baş-aga, | GI 

1 600 la 60 neferi călări, 15 încă | la 22 au rămas 50.— Focşani | 

710: 50 Ghiurgi Suleiman-aga. 'Peptil-aga, . de la Mart 92, 120 la 26 

- neferi cai, 6 Mart, 30, 20 Mart, 25, 26 incă din April |, Gea - 

să iasă, la April 5. — Focşani cc. 
13 

450 L „30 Ghiwvele Aohmet-age) de la Mart 22. — Poeşani +... Fl 

| „].. 40 Osman-bazarh Ali-aga, - | 

„884 ( 344 la 8 neferi călări şi 32 pedeștri de la Mat 28 . - - - e 4 

sai d AL Hoeeiraga de pom e ) ae 1 Mart 23. — Focşani . + 82 

2050 100 tufeeci-başa Bachi-aga, 1900 la 25 neferi cai, de la Mart. 

19, 70. April 2, 25 încă din April 10, 30 din April 21, de la. 

April 19 câte 5 lei aianii(?), din Iunie 26, Iulie 7, 9 şib5 

 bulue-başi câte 30, 40 încă de la April 25. . cc... 316 

„310 Suleiman-aga. de Silistra cu 26 cai de la Februar 28 al Postelni- 

cului, 10 Maiu li: . ee ete e 21 

1635 10 "Turcul topeibaşa de la 29 Rebi-ul-achir Iafiz-aga, 20 bairac- 

“tarul, 1545 la 39 neferi câte 15, neferi 5 încă la Mart.27, 20 

încă April 10, 6 April 14, 6 încă ce i-a luat acolo, 19 încă au . 

venit, Maiu 2. ..:.: ee 
e 105 

180 50 Cară-Hasan capugilăr-buluebaşa, 430 la: cei 43 de neferi ai lui. . 

câte 10, de la 2, Maiu 13, Maiu 18 câte 6. — Focşani e... 44 

1624 (2 seliam-aga Chiurt-Ibrahim, April 4, 197% la 105 cai şi 5) 141 

* 1 pedeștri, încă 20, la 12 April cai — Focşani 

ca = 50 icteiohodarul Salih-aga de la April 4 

(Arges) 500 | 450 la 41 neferi ai lui, & cai încă, April 10] 1 46 

150 delibaşa lui Bechir-Paşa Osman-aga, April 5 

G035 4 825 la 100 neferi câte 8,30, la. 10 agale cu 10 oameni | 519 

5080 la 508 neferi cai, câte 10 
| 

IE 150 ai lui. Megie-Husein-asa bimbaşa, 550 ai lui iuzbaşa şi lan 9 

5993 luau de la 9 bairace câte 50, 3750 la 375 neferi călări, 1542904 .. 562 

„Ula 187 pedeştri câte 3,30. — Piteşti, Argeş, de la April 9 | 

170 la 17 ictagale cu peşchirgi al lui Dechir-Pașa pe lângă” bimbașa 

de Piteşti, — ÎL 
a li 

251. Hasan-aga de Sumla cu 15 cai, 10 pedeștri, April 12, — Văleni 26 

: _-[ 50 Husein-aga de Urfa, April Li) : , 

(Arges) 4501 400 1a 40 neferi călăi - m 15 

211| ai bimbaşei de Bagdad, .5 pedeștri și 17 cai, April s ..... 12 

| 50. Abdi-aga al cazalei Mangalia, April 15) F , . oz 
ocşani -.. ... 25 

335



Tpâora | Negtprra 

150 sic 3 muipăr-ăyahăp "Eup-ăpnd Movorarăs, "laie- ) 
1299 | îrpăs za "Izpăy-ârţăe potozuhijdec, az "Apt. îs, os 130 

| 580 si 58 d7)1)025 | 

569 sie 62 mstnbs, 7 sie roy "Butp-ăphod, "Azprhă. 18 

130 | 50 6 Ilszp-ăyăs ab zi» Ioyăayatay, ăzd 'Azp). 10, Tutpa 5 71 
-100 eis 70 vertpia mată), Tiso, zpbe 6 J , 

220 6 "lozâu-avăs 50, zi 17 yep. apbe 10, Iloyă, 6uotos Ilrsort, ape G 18 
0 | 50 6 Meentr-asic, vis <n5 Evhhwycăp-ără, "Azprlov «di. A , 

350 Î 800 sis 30 vep. zafăha “Posân 3 
150 îjzo 5 Tâazpathij-Adi-âvăs pă 10 veptp., "Azptă. 6.— Tlrtor, zpbs G INI 

50 6 Tloipăţ, zobho5z., 'Azpl)A. 29 , - 
220 ( 110 sis 8 „za, vada zi. 26 zstode mpds 5 [eeor e.e 35 

(Posăn 600 6 Xovosty-âyăc Krodâ-Bshrzzons 705 "ANst.-665a, în li i 
zpis 6.) | pă 55 vevtpta zabăha,. "Azpiă. 28 . a 56 

1533 6 Tozah-iphobe 'AMij-Avăs miros uă 83 aia mod 67 3 sata, 
- 3 îyădes mpbe p5oma 50, dzb 'Azpi). 23, — Iron, zpâs G 153 

(Ilicsori.) 1852 5 Sifpt-loăp-iynde aivazons uă 207 zpbs 6 vai 30 mpds 5, adrâs 
100 pâsto, Matoo i. „298 

(Ttpyo5.) 320 6 zovuzapartiizaans X. Xowsstvns Bâvdis uă 45 zpbs 6, "Marta 3 46 

Sang.) 105 5 X. Mssuâr &pazâ-noopyacij pă 15 pe 6, Mato 8... 16 
Va4nţ.) 260 5 Mesutr-ăyăs craumohhe pafăz- leaga ui 30 zeţobs zai 12 zafd)a, 
a Mato mp De... 43 

(Movarţ.) 177 6 Apper-rţăs 40bu.0bs- zoppăz pă 16 psp. Mata 11, 10 225, "laov, 

"a. G covynyrbijăss sie abriv, zpbs 10 Eu, . . 18 
(Ssp3swpes.) 5 'Oopăvy-âyăc avhvorprdis pă 2 vadăha, 8 zstobs, dmb A lata s, 

Epuvsy cepdtyţaati cc... . cc... . 41 
(Movsrt.) 180 5 Xacăy zovhnbz. 2or:daphie a 30 vs. mpbs 5, Mateo: 27. . 31 
(Movsrţ.) 120 6 Xovosiy zovhodz. ăpfavizns pă 20 vez. zpds 5, Mato 27. . .. 21 
Sazoy.) 210 6 Kapă-Mssuăr prhazshi) Oxzdict-iyacis pă 32 apbs 5, 'lovviov 5. 33 
Sao.) 150 6 X. Kevăy 8shijhzaone rad Savinudv-aacă pă 25 vep. zphs 6, "lov. 6. 21 

(Movszţ.) 240 6 X. Mares uă 40 vep. zpăs 6, ănd "lowiov. 7. Apăars 4l 
Latoţ.) 180 5 "Apsr-ăyâe îstijp-anpashad pă 20 v=zspta, ?lovvinv e”. 36 
(Movart.) 50 5 Zeivr znbhodz. ăpfoviens pă 7 vespa, noiov 8... 8 
([iuz).) 638 5 zip-ospâăprs 'lapayiu-ăyăs us 43 zafâha, G4 nstobe Mai 28. . 108 

(Dosu) 356 5 X. "loobp-drăe Etpnvudis pă 15 zpăs G, Matov a, sie Sidiarpr, | 
lovă. 47, £80 haz 36 zi pi ps ee... . 52 

Saroţ.) 180 5 “Poymfiv Mesutr-ăyăs pă 80 ver. zpbs 5, loto qi... . 31 
(Şters.) 6 apayiu-ăyă suzoyhobs pă 11 vep. zpbs —, "lobvlob 7, 205 Sercăpn 12 
(Movozt.) 662 5 05tnby"0ou4v-iyăe pă verto. 102 mpbe G păo. oby. N, Ssfa) (i. 103 
(Badsw.) 215 6 Movcă-iyăc zăs-axipaztăp 105 Sshiju-anoă uă 35 vs. apbs 6, "lav. 8 36 
(Ripză.) 210 6 Soo dqăs papozăijs pă 80 vep. zpds 6, Lovviev 29... Ş 02 
(Kwuză.) 210 6 Leyty"Oouâvy-ărăs uă 80 ve. zpbs 6, 'lovyiov 29. 
(Po$ăvt.) 350 6 ?louai-ăyăs zip-aspoăpns ut 35 ape —, lovhiov 10, 15 “4 a 8 

E TD A... .. Pee... . 36 
(Kiwz).) 210 5 Kiobpz-ăyăs avyyevis 705 “Păun zaiparzăp pă 10 vsrtpia zpâs —, 

loddiob 11, 20 m che a... 12 

(“Apztss.) 120 5 Tosoy-yăs ăuaytahis ut. 15 vep., ?lo)iov 13, mp 6... 16 
84 6 Nausizj-ăpăs ăvasodizne 05 Suezzăgq pă 12 zpbs 6, "lovhinv 14 13 

(“Apztes.) 406 6 'Iendo ptobpoţhov-zsapasis pă 66 sp. apbs 6, 'lobhiov tr. 67 

(Khuzzya.)3750 6 Sahiis-zivzacns sv "Apfawsây pă 10 zovhodz. zpds 50 uzi 500 
vepspta mpds 6, lovăloy 22 . cc... .. DI



Lei 

150 la 3 bairac-agale Emâr-oglu Musia.ă, Ibiş-aga 

1299 | _ şi Ibrahim-aga de 'Turtucaia, de ln April 15 Foesani 

| 550 la 58 călări Li 

569 la 52 pedeștri, 7 la: Emâr-oglu, April 18 

| 50 Bechir-aga din Moldova, de la April 17, ziua a doua A 

1700 la 70 de neferi cai, Piteşti, câte 6 jp' 

:220 Iselam-aga 50, şi 17 neferi câte 10, Moldova, în Piteşti, câte 6. . 

- 50 Meemet-beiu, fiul lui Silihdar-aga, April L? : 

200 (oo ot | Poeţani + 
150 adeci, Ciaprazli-Ali-aga cu 10 neferi, April 17, Piteşti, câte 6. . 

290 50 Bairam bulucbaşa, April 29. 1 pios 

1170 la 8 neferi cai şi 26 pedeştri câte 6 j Piteşti «o... 

1 

: : =]
 

S 

(Poeşani . 600 [uscin-aga delibaşa. de Chiol al -lui Alexandru-Vodă dalehiligi Ă si 

câte 6.). | aga cu 55 neferi cai, April 28... cc. 

1533 Topal-oglu Ali-aga Chizilgiali cu 83 cai şi G7 pedeștri, 8 agale 

câte 50 lei, de la April 23, — Piteşti, câte 6. 

(Piteşti) 1852 Sivri-Isar-oglu pbimbaşa cu 207 câte 6 şi 80 câte 5, el însuşi 100 

lei, Mau Lee
 

(Târgo- 320 Cumbarasi ar a. 1 ca , 

vişte.) 20 Cum aragi-başa, Hagi-Husein de Vidin cu 45 câte 6, Maiu 8 

(Săcuieni.) 105 Hagi-Meemed de Arabâ-Burgas cu 15 câte 6, Maiu 8 

(Siicuieni.) 260 Meemet-aga de Stambul, Cavac-Isar, cu 30 pedeştri şi 22 cai, Maiu 

| ,câte5 .....- a... 

(Muscel.) 177 Ahmed-aga Ghiumuş-Parmăc cu 16 neferi, Maiu ii, 0 cai, luniel, 

G tuiungii la el,câte 10 încă . . . . cc... 

(Serden- | Osman-aga de Silistra, cu 32 cai, 8 pedeştri, ! 

&heşăi.) | de la Maiu 8 a ajuns serdengheşdi 

(Auscel.) 180 Hasan buluebaşa de Seutari cu 30 neferi câte 5, Maiu 27. . . e 

(Muscel.) 120 Husein bulucbaşa. Albanesul cu 20 neferi câte 5, Maiu 97, 

(Sicuieni.) 210 Cară-Meemet de Filipopol, dalchiligi-aga, cu 39 câte 5, lunie 

(Săcuieni.) 150 Hagi-Chenan delibaşă al lui Suleiman-Paşa cu 25 neferi, câte G, lunie 

(Muscel.) 240 Haşi-Bileli cu 40 neferi câte 6, de la lunie 3, Arap. : 

(Săcuieni.) 180 Ahmet-aga, din Vezir-Chiopru cu 26 neferi, Junie 4 

(Muscel.) 50 Zeinet buluebaşa albanes cu 7 neferi, lunie 4 

(Câmpu- j 638 câre-serdarul Ibrahim-aga cu 43 cai, | 

lung.) | GA pedeștri, Maia 28 Pa 

(Focşani.) 356 Iagi Isuf-aga de Erzerum cu 15 câte 6, Maiu 1, la Silistra, lulie 23, 

acolo alţi 36 şi începutul lunii 

(Săcuieni.) 180 Rahtivan Meemet-aga cu 30 neferi câte 5, Iunie 8 e... 

Ibrahim-aga Nieboglu cu li neferi câte —, lunie 20, al Silihdarului 

(Muscel.) 862 Uzun-Osman-aga cu neferi 102 câte G lei, Iulie 39, Sexal 7. . . 

(Văleni.) ' 245 Musa-aga baş-bairactar al lui Selim-Paşa, cu 35 neferi câte 6, Iulie 83 

(Câmpu- [210 Suleiman-aga de Rahova cu 30 neferi câte 6, Iunie 29 ! 

lung.) 1210 Gheghen-Osman-aga cu 30 neferi câte 6, lunie 29 

(Focşani.) 250 Ismail-aga câre-serdar, cu 33 câte —, Iulie 10, 15 la 17, S încă 

9
0
 

. . . . . . 

la 21 eee... 

(Câmpu- j210 Chiurt-aga ruda lui: Ramima bairactar cu 10 

lung.) | neferi câte —, Iunie 11, 20 încă la 16 ” 

(Argeş.) 120 Tusun-aga de Amangiă cu 15 neferi, lulie l3,câteG. ....- 

8% Ilamţi-aga de Anatolia al Silihdarului, cu 12 câte 6,lulie l+. . 

(Argeş.) 466 Isuf clehaiaua lui Ghiuroglu cu 66 neferi câte 6, Iulie 1$ 

(Câm- [3150 Sali, bimbaşa al Albanesilor, cu 10 bulucbaşi 1 

pina.) | câte 50 şi 500 neferi câte 6, Iulie 22 po Dă 

52200. Iorga, „Hurmuzaki“, XĂ. 

Neferi 

130 

„48 

18 

4l 

31 
21 
33 
21 
41 
36 

108 

52 
31 
12 - 

103 

337



338 

Fpăata  Neqtpia 

(“Aprtss.) 350 6 Movozapă-ayăs amizovrăods pă 50 vepspta, Abynborov 2 . . . e 

(Pod. 

(Şters:) 

60 5 Movorară-ăyăs cehanzMs, baziens 76 eonpapijăy pă 15 ps 3 e 
5 ouysțaurăpns 0ă Iezijp-zacă, Sepi Outp, ăză tă” Dnhyurts, Abyob. 46 

5 "ovare Gâvvhis uă 30 veptpra apbs 6,. Ssatepuâplo AS, 

6 aaprăy-âgaais pă 40 vap. apbe G; sari. 10,7 Et zij 4... e. 

(Posăvw.) 240 

(Pogăw.) 142 

(Şters: 197 
boţ.) 

(Şters:) 135 

244 
240 

240 
380 

) 1442 

„ 105 

127 

393 

10 

180 

15 

22 

142 

5 

225 

299 

232 

161 

153 

155 

159 

155 

211 

Tposta 

5 matzovrhod Meyutr-ăyăs pă 20 vep. maââa, 'Oaroploo 8. . . . 
m0oyaÎ 'Lohăp mniozirăn uă 35 “âprtia aaa, "Dar. 12, — Podu. 4 ! p ph ( 4, 

"Ert Bovzovptort yptortavoi. 

Tod dpontoe 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 . . 

705 Aouavră mohzoâyrov, — Ilovtaio . . . . - 
mod Psopym tâpsvshij mod ăppovros Kapxpion, — Rum a. 
zis apwhodag rob ăp:povzos "Aya Novooarzti) (şters), “Păhos zovhob7. 

oi zovpszrtioss vai Cshijmăss, sis my 'Azpih). 10 , 

5l 

16 

41 

30 
17 

80 

30 

30 
30 
44 

202 

105 Tep Somtahij rod Xpy. Iloozsh.: Korn, 83:6/07 5 ovhobz.. 

ami 285009 ră vs. câ Ilapaorevă, ăyOpuzot, etc zăv 'Azpih. —, 

uă robe &ulsy—, . Îî . cc... a... 

rod L'sopyn tombanpzhii, 705 Koooct, Toozabăab îs... 
oi adr. roztiiăss , e e... .... |. 
oi mod ăp:povros Xzadipn 4ai îiopawcos “Apa, — [irsort „ . . 

oi 17 awsctijâsc ăzb 1 Yadvn uă 7dY Paterp zl vadO/PĂTII ps 15 

oi Mozâvot ab mhy miam). e e 1... .. ... .. 
ni oovpovrtâsc za Gstmraior dmb ră: râzi sis [lersazt a... 

705 zoMrofvizov aobytovirțizzon, — Îlrsort . -:. . » d 

5 msarţis Tod msouă , |... ... ... oa. . 

6 Ilscpoc zodrsâwuos, Matoo 5... . o... .. 

5 Ltobpzos zovpsrstijaaons ris Ioyâzystas, Matov ta. — Dotin - 

5 'Avrowms zovhobrzaons pă 15 vaida apbs Gai 24 mstobs zpbs D - 

5 Ttazpatdijs zovhob. uă 26 vspsp. apăs 6,'lovhiob 18,— Bade (şters) 

6 Ilsrros mohzoty. pă 11 astods, 13 uabâha, lovhtov 25, — Kiuztwa 

5 ziipn moohobz. etaobons uă 25 vsp5p.,?lovhiov 18, — Bad . 

5 Ilzpaorsoăs Nrzshazos pă 25 vep., 'lovhiov 18, — Baden . . 

5 Ilsipac mod ăpyovros Kapwapăcn pă 10, lov. a... . . . 

5 dăros mavhobazaans pă 24 maia pat 20 zsţobs, Abyobarov ta. 

35 Awmpsort Xovosty-âyăs zâo/oâăp. 
3 

3 

5 Imuvizta Movorapăs Ttooâăp. 

35 05âz Nip5ao)., 'loă zţo403ăp. ) A05&p 
705 d. Ilsyip-aucă. 

5 Liobpytoioy, X. Msptr-ăyăs 10053." _ | 

140 pă ză ysusvărja zpâs vpsoma 10 5 ets zhy uijyay: 7obs '2â6On axd iv Biortagiay 
ăzb Azzeufplov ty” 2ws "lavovapiov ip, 0'ztvss 5/0by vă puhăzovy sis zzic sipruttvats 

" ozădats vă 'u-hy mspăoowy osrsp)iîss ză ij Tipa zpos ră Xoriy val Ilsyâsptl. 

: Unele cifre şterse din greșeală.



Loi 
(Argeş.) 350 Mustafâ-aga de Baiburt cu 50 neferi, August 2 e... 

G0 Mustafi-aga de Salonic, zabet al firarilor (desertorilor), cu 15 câte 3 

Neferi 

51 
16 

Sangiactarul lui Bechir-Paşa, Şerif-Omer de la 14 Zilhigt, August 17 

Ismail-aga de Vidin cu 80 neferi câte 6, Septembre 16. . 

Caftan-aga, cu 40 neferi câte 6, Septembre 10, 7 încă la 2 47 

Mehmet-aga de Baiburt cu 20 neferi cai, Octombre 8. . . . - 

Islar bairaetar de Bosna cu 35 cai de harţă, Octombre 12. — Focşani . 

Încă la Bucureşti creştini. . 

(Pocşani.) 240 ai dumisale Postelnicului Costachi 'Thodori bulucbaşa, al Spătă- 

piei, la April 16, 20 neferi. .... - 30 

(Foeşani.) 142 al dumisale Marele Comis lani bulucbaga ... . 17 

197 al lui Paraschevă buluebaşa încă al dumisale Postelnicului Costachi, 

„de la ai Comisului Spătăriei, 30, jos (2); în locul lui Paras- 

chevă s'a orânduit Costa cu 22 neferi, Iulie 20, Prahova 80 

(Şters:) 185 al dumisale Păharnicul secretar, Costa buluebaşa la Aga, s'au 

cheltuit (?), Prahova, în April ... 

244 al Pitarului Şerban, Petru polcovnicul, la April 20. | 30 

240 lui Diamandi poleovnicul, — Buzău - . ... . .... 30 

240 lui Gheorghe din Adrianopol, al dumisale Cămăraşului, Câmpina . 30 

380 ai breslei dumisale Aga Nusostathi Rali bulucbaşa - î. .. 44 

(Foeşani.) 1442 tufeceii şi delii, la April IA... ...... . 202 

(Şters:) 165 al lui Gheorghe Sofiali, al dumisale Postelnicul Costachi, s "a gonit 

bulucbaşa, şi s'au dat neferii lui Paraschevă, oamenii, în April 

cu cei de mai sus, 30 . î.. . 30 

127 lui Gheorghe din Eschi-Zagora al Olucerului "Golescu .. 15 

393 topeiii de acolo . . .-. .... .. î. . . . .. 4l 

16 ai dumisale Spătarului şi ai " aumisale Ag găi, i, Piteşti o... . 3 

180 cei 17 iemeegii de la galion cu reizul și calafatul câte 15 17 

15 Moecani, de la bimbaşa . . .. . . .. . 2 

22 surugiii şi vizitiii de la tunuri, la Piteşti Ce... 5 

142 poleovnicului suiulgi-bașa, Piteşti . . 19 

„5 Deogiul cogmelei «ne . 1 

25 Petru polcornicul, Maiu 6 . » .. . 4l 

290 Jureu tufecci-başa al Moldovei, ] Maiu u, Focşani ... 5l 

939 Anton bulucbaşa cu 15 cai câte G şi 24 pedeștri câte d... 40 

161 Geaprazli bulucbaşa cu 26 neferi câte 6, Lulie 18, Văleni 26 

153 Petcu poleovnicul cu Îl pedeștri, 18 cai, Iulie 25, Câmpina .. 25 

155 Ibir bulucbaşa ceauş cu 25 neferi, lulie 18, Văleni . . 20 

169 Paraschevă Nicolae cu 25, Iulie 18, Văleni . . . . -. 20 

165 Piras al dumisale Ozimiiraşul cu 10, Iulie 1... . ... Li 

211 Zoto bulucbaşa cu 24 cai şi 20 pedeștri, August Îl . . 45 

664 

35 Lichireşti Iuscin-aga ciohodar 

35 Zimnicea Mustafă ciohodar 

35 Odaia Nicopolei, Isă ciohodar 

35 Giurgiu, Magi Mehmet-aga ciohodar . 

al înălțatului Bechir-Paşa 

140 cu iemeclicul câte 10 lei fiecare pe lună: li sa dat din Vistierie de la De- 

cembre 13 până la Ianuar 13, cari au a pi izi zisele schele 'ca să nu 

ostaşi din "Țară spre Hotin şi Bender. 

treacă 
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1188, 

27 Mart. 

Sbyovre. 
* Pposta Negigtra 

2312 251 “Piuonzo 
153 21 Shozosiz 

385 51 Ilovtaio 
351 81 Samoa 

14798 1470 Ilpăoâa 
495 54 Tishonurta 
800 96 "lheofov 

„2137 - 808 Afunolurto 
253 34 Bidora 

701 92 Tehopuăw 
3447 345 Movsrts)o 

14804 1686 "Aprlso, . 
309 43 "Oros 

1078 148 “Poogavâstin 

1690 80 Bosdarta | 
0036 702. Achţn, Rp 

540 170 Tâptia : 
1600 301 Mse5ifvztn 

51421 3946, 3 ov oi pâv 4446 
sivat Todor, ot 65 

1400 Xprorravoi. 
10368 545 ci poop: | Dovz4ov. 
4841 1029 o: Xp'or. ir 

66130 1520 

4486 

__1029 
5515 TodpzoL 

1460 
545 

2905 Xptoztavo!.   
CCXXVIIL 

Suma. . 
Lei Neferi : 

2312 251 Râmnie 

153 21 Slobozia 

385 dl Buzău 

351 - 31 Săcuieni 

"14728 1470: Prâhora 
49 54% Ialomiţa 
800 96 Ilfov 

2137 368 Dâmboviţa 

253 - 34 Vlaşea 
701 92 Teleorman 

3441 345 Muşcel 

14804 1686 Argeş 

309 -  46.Olt 
1078 148 Romanați 

1690 S0 Vâlcea 

6656 . 102 Dolj, Craiova 

540 170 Gorj. 
1600 : 301 Mehedinţi 

51421 5946 din cari 4440 sânt 
'Furei, cei 1460 sânt 

, Creştini. 

1036$ 545 Turci i B , 
4341 1029 Creștini | "ueuresti 

66130 1520 

4486 

„1629 | 

5515 'Turei 
a „1460 

545 

2905 Creştini. 

Gheorghe intâiu Spătar şi Nicolae fost Agă către Nicolae-Vodă Mavrogheni 

despre fuga unui bulucbaşă. 

Tomizază pot Abdsyza, . 

- Meră zi Edazalav mob Gov) 2p90- 
„brat ăvarăpo *â Deovpobpijzw “Ie 2ns - 

Ga amâne riy vaza 6 Talip-zovhob/zaGrs ui 

hoy mob zb razii ziuă mentii Eh VetEpta . 

ai Emysw 6ăv E 7adapăv eicsay molob vai 
zoiwy verăma Erbyay ai, XI,DOTOpODLEV0S, 

0i)o pavspsst si "ue mms. Tadza Goohirâs 

vai îy fim. Tă 05 zavărhaunpa odrîs Ea ele" AI SV Xe 3 175475. D T4S ET "Ey 

0z50ey Ga zistora vai aa/sw5auL0văBTaa, 
[a]za', Mapzie» at. 
Tis “Ypsctoas Os0cznpizzod 

cazzvdz ai Ehptozos 00505 

“Vomizrzos 

ebpptos zpâzos Ezadăpns, 
Nizsdaos apr PAgăs. 

(Pecete neagră în dos.)   

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“ După, închinarea mea supusă până la 

pământ aduc înaintea Înălţimii Tale de Dum- 
nezeu păzite că noaptea trecută Tahir bulue- 

başa cu tot tacâmul său și cu câţiva alţi ne- 
feri a fugit: n'am ideie limpede ai cui şi câţi 

neferi au fugit; şi, aflând-o, roiu înştiinţa, pe 
Înălţimea Ta. Acestea - cu supunere şi în 
grabă. lar prea străluciţii Tăi ani fie de la 
Dumnezeu cât mai mulţi şi foarte fericiţi. 

[17]88, Mart. 27. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

şi prea-mie rob: 
o Gheorghe întâiu Spătar, 

„Nicolae fost Agă.
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CCXXIX. 

Gheorghe Aga, încă unul şi loan Medelnicerul către Nicolae- Vodă Ma- — 1758, 

vrogheni, despre izgonirea: Nemţilor din mănăstirea Cozia. 2 April, - 

“Vomozazs ui ebusvâorazs jâv 
Addzyra, 

= Agora pazapthobu.sy z0bs TIS. 

zpobs ras 26875, 77. Tis 'Pavepoousy dz 

2/05 Eră mw Tijs îoavephoxuey Tâv 

"zor? T69 7pozao? pă &puărwy îns “pază 

Thy € 5/0p5 5zo5 sivat sic zi Râttay Gijus- 

povy îs, e zi. Goa îNOsv etânsts Gr 

Ezopleoazy mai. mb powxorip zis Kitae, 3- 

za ai 6 Ops, GhSzovzas 260% 00%Y4- 

pi? Vă rata ma adzod, Axl (bras Hi 

ăp pisepa z s70â:Guy0s, AATĂ Th TANA. 

6z05 Ezîipa zi ămepaousyn? Sizoudâa &y- 

di40n sis Th WOVaGTIpL uxîizt 705 "Apete- 

oio», ăzb Gh Tns Tă Tpozato? pdp2 oTpazsb- 

waza, 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 ospareb- 

paza poz, ai. Th Eau (ărst ”O0ey “fueîc, 

gi Zo5hot ere pai Got ob 830 edproziusvyoi, 

)afoyzss peyăhmp apă tâosdozusy mhy &- 

puov Ozhy za pă Zoţohovizts sis zăs SAM 

i „ai uă md FIII . 0%" “zi 

GAS PAL i D (431.09 9) r&7 TOWPS ALU) 

âzod cbps0rjaay 200, Eorsthausy TphuuaTa 

e50ds eie Ghoy mb mada, ebyădaev pei 

ai, sie mov ăpy. IloozShyrnoy "pipa t dU 

Tis K pais6as „ ”00sy pă tarih-peţii: 9a%y8— 

DOVE pri zpds md Osoppodprjzo” “Ywos 75 

ady Ti 'papozotă? sânt» i TpORALO- 

w6povy vizij? T&Y OptauBsoztoTăzn/ GTpTEV- 

do 3, Taporzhodyas Thy po  0sb> 

zvabe EMO» vă II opiSWIusY pai, zh B- 

ay nod Simtwyioo, 205 Tlpacofio» ai roy 

mo). Ilerparra0dţ5” 23 Dspuds zi “Yeori- 

Mozajză 3 Vă ps z)stam zobs Gobhows £Tis 

pă Ge. 302ev zip osia 5 Gpios 0355, îi 

Gmuziov 205 Grâzrathtriad pas Tadza 0ow- 

ce pai 89 bla. 

1788, 'Azpio» 2. 

Tis “Yyazigas 0=07 PpOvpijz0d “Vimpâznzos 

2Mapazo, 0050! 

“
 

i
 

Peogytos 'ĂTâSe 

"loans Ms5.       

Prea-înălţate şi prea-binevoitor Domn 

al nostru, 

-- Cu supunere sărutăm prea-strălu- 

citele Tale picioare, şi-ţi vestim că 

ieri prin lipean i-am arătat pleca- 

rea oștilor biruitoare ale Tale îm po- 

triva,. dușmanului, care e la Cozia; azi, 

la acelaşi ceas, a venit ştirea că :au 

luat şi mănăstirea Cozia, căci şi duș- 

manul, .văzând atâta putere că .vine 

asupra lui, şi fiind şi mai înainte spe- 

riat, după înfrângerea ce a suferit-o săp- 

timâna trecută în faţa mănăstirii, în 

judeţul Argeşului, de la toate oștile 

Tale. biruitoare, n'a putut să mai su- 

fere, ci după scurt războiu îndată 

Sa întors îndărăt, lăsând mănăstirea 

goală, şi au întrat înăuntru oștile “Tale 

biruitoare, şi au luat-o în stăpânire. 

Deci. noi, robii 'Tăi, şi toţi cei aflători 

aici, simțind o. mare bucurie, am lăudat 

pe Sfântul Dumnezeu şi cu rugăciuni 

de slavi în biserici şi cu slobozirea tu- 

turor tunurilor ce sau aflat acolo am 

trimes serisori de-a dreptul la tot ju- 

deţul, am trimes veste şi la dumnealui 

Postelnicul, caimacam al Craiovei. Deci 

cu poşta, arătăm şi Înălţimii Tale această 

veste de bucurie și biruinţă  triumfă- 

toare a oștilor Tale prea- învingătoare, 

rugând 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- 

vească de robii Tiăi cu ce va avea să 'Le 

lumineze Sfântul Dumnezeu, ca semn al 

credinţii noastre. Acestea, cu supunere şi 

în grabă. 

1788, April 2. 

Ale Înălţimii "Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mici robi 
Gheorghe «ga.--- 

lan  edelnicerul:



342 

1788, 

2 April, 

CCXXX. 
Gheorghe întăiul Spătar către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nişte. ne- 

gustori turci şi despre starea Coziei, precum şi despre lupta ce se așteaptă. 

“Tomâcază uo. Ad0Eyra, 
r Aovhrâs dvapspn ză Bsovpovpjap “T= 

pst îs 6 dd ptoa pc Exauay etno 
1 Eovy vă EhDovy zpayuatevrai rodpzot 

> mă apâypi tovs, oi Goto 10 2-/0âs: 
va! rsogspte Ghot, 23 6 6 Zac omEhhstat 

:s tb Osoppobpnroy “Tios ans, zapă mod 6- 
zotov 0sist zAnporopndij zi zardaraaw ră 
8/0pâv: Abry răy apaypazeoeijy, ăp ob sv 
osideztpâlon 1b 0eoppobprroy "vos cns, vă 
zy ore md s3, Ezetâi vai dy lnrody 
oi dyăses, 05 vayuaioy, 

IlaySrhauzpov abris Govhas Ehafoy, 8y 
p pot Evrâhsrăt vă mpovzicw ză rod u0yx- 
orvpiov zpăyuzra, &ă mb 6zoiov DE para 
Bă) vâ0s tzwâheray pază ză Govazdy, "Bha- 
6ov ai ră orahyra parinte pai rtsdsy- 
ma, za ezite pă civ edyiv ms 600, %e- 
wptvns ovwmhozie, vă iv sâ0os Oplau6os 
mod vă piv Staputoooy. Tă zmyăzhauzapa 
TObytobpovArii, 1500 tb apibzoy, Go0v 47 rd 
dsbrepoy, ră Edwwa Th măs-x6%, ră Gmota ză 
sâtăfaosv ete Ezijt0ovy zăvrwy, 2 zohhă î- 
Jâpnaxy 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 
Ec sisv Ds6dsv Gr. mhsioza pai mavevzat= 
W0vEGTaTy, 

[aţ]zv, "Azpiov 6a. 
Tis “Tperipas Osocenpizzov “Yipjirjros 

azstvds pai Ehătotos o0dhoş 
Leogpos mpătos Szadăprs. 

o
?
 

“i
 

a 

Tăy Movorăvy-ăyă 7by E/o Gosutvya 50 
pâoa sh-yecăz. "105 vai Pyzts A-pus- 
TIS pă mă vemEpia mov, mai si50y ză z05 09- 

hobrs z0v" Xozpa Gus 289 Ep, mai 0ă vă 
pafito Etepiz, val mapoazhă mb Ehs6g 75 

vă mă zpordazodody îi zposrayis îns. 

e 
(În dos:) "IlOsv 6 zowperatiis zai 5 oaj- 

pasts. 

(Pecete neagră pe dos.) 

  

1 Comandantului, 

  

Prea-înălțate Doamne al mieu, 

“- Cu supunere aduc înaintea Înălţi mii 
Tale de Dumnezeu păzite că de la, noi au fă- 
cut 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, fă- 
cându-se încăierarea, să fie atâta biruinţă 
de să nu mai ajungă. Prea-strălucitele-Ți 
porunci, atât înainte, cât şi a doua oară, 
le-am dat lui baş-bog!, care le-a făcut să 
treacă în auzul tuturora, şi mult sau bucu- 
rat 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. 

[17]88, April 2. 
AL Înălțimii Tale de Dumnezeu păzite 

supus şi prea-mie rob. 

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 tri- 
meată după porunea Ta. 

(În dos :) A venit tufecciul şi sarhagiul 
(eurelarul).



CCXXNI. 
Mihail ... către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutăţile ce întâmpină 

cu provisiile. 

“Yomâzară po: Ad0svra, 

+ Tpoorownrăs 885407 zi ămb 10 rob 

mapeh05wros zspi. 705 „pwapiov zi. otraptob 

mavranzp5y Tns TpostxTIiY, ai CovhA6s 

ru să TPOGTXTTĂNSVA, Gu. Ewş si400TÂs 

îy5sms mob tătov 46v0y Euardy mpa z0thă 

„pipe stye 8wq reohlut sis [lezsozt. Ad05yza 

pot DUrNĂTATE, TpĂpua. zvafoy mapă Tâv 

pb tozprâviuy Tod vadhtatov "Ap 

ateoov dat Es 7yns Tod zapsh05Yz0s wav 

50) sie Ilurtor. Gano, Eyvsv]VTa £va 

vot, vai Ends S0bTuwY 5 5o5h5s rs 8$s- 

abrnaa &ha Oanioua &Yă6Ta 0thă zh ră 

Hinonrte, mă mă Epazby dă 7 Kovyu:zob- 

Moda ai mă da dă zh [lursoz ză Su 

p&vovra 33 E0TăhnoXY sis DBobyovnsott: 

dci 0335 2v dusi. d5v Exbptas tă vă 'p5- 

povvy zaic &ăsfeptvrtais” mb 68 otzăpt, ÂD- 

Oâyra pot, mph 30 Edăouăâwy EpyaV TA:f= 

cît mb mă vân înrau boa 104, vai 

zoră)dnozy sis ră uoptouva, pm. IAT 

Ad0&yza, pot Bimârare, ob Godot zis oTâh- 

Money cdti, za avbra 059 “opite cziav, 

ap 2âwy dfebpousy 05 7ă era: stpibovza 

az. sie 2d usrpripa Boo adrod 705 ăi ta 

“pepă Exapuazăfiriza 4.6705 ț.0b, WETpâYTăs 70 

pă ij abBevmriy uzăurtav, val, “paoayTăs 

my Geă vă pi sr be 5 taipepâs” Gus 

oi  ăpyovzes baspertides od [lrsatiov ră 

uezpoby 20) Xâtza 6m05 eis mă GEra Vodă 

p5hte ebyatvoby îz, val, 89 Bstyvovy Nr 

zsptostj, A50&rz pot sivaL ăzd md XÂta09 

ptrpruur, za 7 ăzb dwăhstay | Vebuara 

Zâvaă pas, oăy 605 6 GobhOs ns 33 - 

ow'/ălo, zeptep'/Gusy0s Ep 7 VOLI sis 

ad vaâdiz, Vâplovzas WTA WObuzAapETt 

nobe tamauiies, GT5)hOVTEs pai ZĂITOTE WObu- 

macipiâss sis tobs Gpiuobs, 5z05 vă Gnăţovy 

ză dmătua vă p0ăcody drhijropa. Lywpitouey, 

AdBăvez pot, ză mepozazită %0d 421805; dz 

Erowy usyahocăzri fa pri "pază 20070 089 

ămozohmodusy vă Bihousy Tip: body pas ete 

piuo0v, vpâzavaes tabu, 0) GaIsp- 

vouev Der zip BÂ0etzy "093 Ospubs sa- 

parahodusy să "Xqos îns 5z0d vă Tir ulz 

îvdndosis sis az. Tadza Codhiros. 

9, Azphto» 5. 

Tis “Yzzipas Ozosenpizod “Ypres 

-R
 

A
 id 5
 

Moga 
———— 

ai 

  

Prea-înălţate Doamne, 

+ Cu închinăciune am primit scrisoarea 

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- 

zeci şi opt ale lunii numai o sută treizeci 

de chile de orz se vor aduce la Piteşti. 

Doamne al mieu prea-înălţat, am primit 

scrisoare de la dumnealor ispravnicii jude- 

țului 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 

Sau trimes la Bucureşti; şi încă nici un 

car nu s'a întors ca să aducă adeverinţile; 

iar grâul, Doamne al mieu, acum două, 

săptămâni au : venit de la judeţ sapte 

sute de chile, şi s'au trimes la locurile 

orânduite. Dar, Doamne al mieu prea- 

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 

stat eu însumi, măsurând-o cu banița 

domnească şi cântărind-o, ca să nu iasă 

lipsă zahereaua; dar dumnealor - zaheregiii 

Piteştilor o măsoară foarte nedrept, aşa că 

la zece chile abia iese opt, şi, dacă arată 

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 mum- 

başiri la drumuri, ca să silească a veni ră- 

pede căruțele. Cunoaştem, Doamne al mieu, 

împrejurările vremii, că au mare silă, şi 

întru aceasta nu îndrăznim a pune în 

primejdie viaţa noastră, . scriind minciuni, 

ci vădim tot adevărul. Deci călduros ru- 

găm pe Înălţimea Ta să se facă o în- 

dreptare întru aceasta. Acestea cu supu- 

mere. 

1788, April 2. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-supus rob 
Mihail. .. 
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1788, 
2 April. 

CCXXĂĂAII 

“Sterie Portarul către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre socoteli: de bani 
pentru armată şi mulţămirea locuitorilor. 

“Yohizază pot Abbzyzz, 
e x A + aa 7 

“- Metă zâăe Covhizăs pai Edarimiue vot 
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(Pecete neagră pe dos.)   

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“- După supusele şi până la pământ 
închinăciuni ale mele arăt Înălţimii 

Tale păzite de Dumnezeu că iată tri- 
met socoteala celor două mii de lei, 
ce mi . sau trimes cu cusurul; trimet 

încă Vistieriei, din 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 şi paşii prea- 
strălucitelor “Tale veşminte şi picioare, 
ca să se afle la domneasca slujbă, să 

ajungă cirac al Tăv, nu 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 două- 
zeci 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-stră- 

Iucita-Ţi poruncă. Prea-înălţate Doamne, 

locuitorii fac mare rugăciune pentru Înăl- 
țimea Ta de 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. 

Gheorghe întâiul Spătar către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre ce s'a 

găsit in mănăstirea Cozia şi o biruinţă turcească în Bosnia. 
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59220. — Iorga, „Hurmuzaki“, XX. 

  

  

      

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

-- După plecarea mea până la 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 mănăs- 

tireşti şi a arenzilor şi a tuturor veni- 

turilor 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 mănăs- 

tire, 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 

cu ostașii, cum ai fost Tămurit Înăl- 

ţimea 'Pa de Dumnezeu păzită. În mănăs- 

tive ce este, Mam pus mâna, stă încuiat 

şi pecetluit, şi să fie porunca Ta a se 

face însemnare a tot lucrul, atât a mă- 

năstirii, cât şi a lucrurilor străine, și, 

dacă e porunca Ta să se dea unor boieri 

straci cari sânt aici şi la, văduve, căci şi, vă- 

zând 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 ai miei, unul un armăsar, 

celalt un cal de rând, căci şi în her- 

ghelie întăiu nu l-au vrut şi, al doilea, 

pentru că e neinvăţat din herghelie; 

am pus să înveţe toţi caii, „afară de 

iepele lor, şi sânt îngreunate, pe care le 

voiu trimete după prea-strălueita-Ţi po- 

runcă. ” 

Prea-înălţate Doamne, fânul și lem- 

mele ce erau adunate în magazia Târ- 

goriştii, să fie prea-strălucita-Ți poruncă, 

la ispravnieii de Dâmboviţa, să le tri- 

meată nici, de oare ce aici e nevoie şi 

de fân şi de lemne, iar acolo sânt cu totul 

fără folos. 

43 

1758, 

4 April
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1788, 

4 April. 
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Lewpytos zpâzos Smo0ăp'qs. 

(În dos pecete neagră.)   

Jeri a venit o prea-strălueită scrisoare, 
vădind biruinţa ce au căpătat-o învin- 
gătoarele 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 

(ieșirea) lor. | 
Și acestea cu supunere, iar prea-lumi- 

naţii 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. 

  

CCXXXIV. 

Tufeccibașa Husein-Aga şi Mohammed-Aga, împreună cu Gheorghe întâiul 
Spătar, către Nicolac-Vodă Mavrogheni, 
lucruri la Cozia. 
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despre muniții și provisii, cu starea de 

Prea-înălţate Doamne al nostru, 

După cuvenita, închinare aducem îna- 
intea Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu 
că am primit prea-strălucita-Ţi  [seri- 
soare), și -am văzut cele de noi cerute 
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 tri- 

meţi 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 pen- 
tru 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 ară- 
tăm Înălţimii “Tale, ca să faci îndrep- 
tare, 

Cele ce erau de nevoie pentru îndreptarea 
mănăstirii după porunca Ta le-am făcut, 
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(n dos, pecete de ceară roşie.)   

şi în vreme de-o siptămâniă nădăjduim 

să-şi aibă loc porunea Ta. 

Şi acestea cu supunere, iar prea-strălu- 

ciţii 'Tăi ani fie de la Dumnezeu cât mai 

mulţi şi foarte fericiţi. 

1788, April &. 
Ai Înălţimii Tale." 

Tufeccibași Huscin-aya. 

Sag-col-aga, nuzul-emină Muhammed-aga, 

Prea-mie şi supus rob 

Gheorghe întâiu Spătar. 

CCXAAV. 

Nicolae fost Agă către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre abusuri turceşti 

şi grija ce are de locuitori. 
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1 Comandant al aripii drepte. 

          

Prea-strălucite Doamne al mieu, 

4- Cu supunere aduce înaintea Înălţimii 

“Pale: de Dumnezeu păzite că ieri, la 

5 ale lunii curente, s'a pornit tova- 

răşul mieu ca să străbată judeţul pen- 

tru a-i îndemna după porunca Ta să 

se coboare la casele lor şi să samene, 

şi  nădăjduiese cu rugăciunea, Înălţimii 

Tale că se vor supune. Pe lângă aces- 

tea, prea-înălțate Doamne, rugăciunea 

Ta, şi milostivirea Ta îi mângâie, şi pe 

de altă parte cei câţiva ostaşi ai noş- 

tri, cei neregulaţi, îi supără, de oare 

ce lipsa lui Tahir fugarul ni-a nimi- 

cit trei sate, luându-li peste cinzeci de 

cai şi alte multe jafuri ce au făcut, 

ucizând şi un locuitor al nostru; acum 

iarăşi, la 4, când era başbulucbașa la 

Rucăr, încercând noi pe de o parte poate 

- să-i şi aducem a-și plăti datoria lor, ca 

unii cari mau dat până acum pe de- 

plin, Dragoslavele şi Rucărul, tot a- 

tunci, când aveam să-i îmbunăm, a 

prins Albanesul pe unul din cişi l-a 

spânzurat. Doamne al mieu, ce frică a 

dat aceasta, şi a lui Tabhir, Jocuito- 

rilor noştri! Şi rugăciunea Înălțimii Tale 

să ne ajute a săvârși poruncile “Tale, 

precum şi -noi încercăm peste puterea 

noastră. Află, Doamne al micu, că oas- 

tea noastră s'a lărgit şi nu putem să-i 

servim la nevoile lor, de oare ce, prea- 

34 
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7 April, 

1788. 
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eboby sis să uâpn robs, 4ai vpivszat weyădos 
Ezo/touhs etc robs £58 Mazovizinovs, 7ai îzd- 

pauzhodusy m "Yst ns vă GTaNOȚ avtrau,- 
2pos postei sis rob Ezsi ăpporae 6z05 vă 

ph wivovrat ră zovzbra, boăy 600 ele G8y 
Gvyăueda vă Ezrehâuey ră Eâ0, zoN păoy 
vă păş Evophody 70 i Ext, 

Ilpăs zodrotg, Bbmszază ut Adsyra, za pa- 
hope vă vi) 3 Tata zpos TBOSTAȚĂ TIS, 
sis don-uzir, âpolos vai ele Thy VrobpeH- 
tipa za aa. Oxz0bhâGm, 5705 vă 2p005/0v9 
zăy pasă mal vă pi ăvavileraL, 4at, sis 1ju.ăs, 

vă pi wăs îvdlovy sie Exsiva, Oz0b 08 Gvy5- 
ea, 2 Gu eivat sd EXeds Tis. “Tomhizars 

po! AbOzyzz, căs povsnovw vai tă mây z50- 
mobs-zaoi Todrhirtn, Gr. pă vpebs. horă 
dă mă Sază v Jepspta 6z05 Găs aposrpavsy 6 

ăp/oy Xmadipne, 6 6zcios vai pod Eozey 
ri. aposroyiy, za, XEovrăs roy Gri 63y eiyzt 

aposrayi vă să 6bow rây Eată vsreptăy, 

hovră, ămepâctos vă retin rhy durăzasi Tov 
sie mb “Yvos cps, za mapozaă mb Eeds ris 

vă To5 âwosrs riy &zăeaoy 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. 
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2007 Ț1S. 

CCXXXVI. 

  

înălțate Doamne al mieu, ţi spun ade- 
vărul: că cinzeci de căruțe de orz ne- 
apărat 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 tri- 
met în satele noastre, căci sânt vecini, 

şi iau căruțe şi le întrebuinţează la 
părţile lor, şi se face osebire la locu- 
itori, şi ne rugăm Înălţimii Tale a se 
trimete piea-strălucita poruncă la, boierii 
de aici ca să nu se facă unele ca acestea, 

căci noi nu putem împlini cele de aici, 
cu atât mai mult să nu se > supere şi de 

acolo. 
Pe lângă acestea, rugiun, 

ţate Doamne al mieu, să se facă prea- 
strălueita-Ţi orânduială către baş-bog, de 

asemenea şi către tufeceibaşa şi 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 mi- 
lostivirea '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 
mi-a arătat şi mie porunea, și, spuindu-i 

preaînăl- 

eu că nu e poruncă a se da leafa celor 
şapte neferi, s'a hotărit să trimeată pe 

odabaşa lui la Înălţimea Ta, şi rog mi- 
lostivirea '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. 

Nicolae, fost Agă. 

E VAI 

Gheorghe întâiul Spătar către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre nişte ostaşi. 

„“Yomhdrazt pot AbO5yzz. 
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Prea-înălţate Doamne al mieu, 

-- Cu supunere aduc 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 odabaşa, şi rog pe Înălțimea Ta 
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Tijs “Yyarâpac bzorszzob Yoqărntes &- 

ddepazos uzi. tazstIbe 20505 
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“Tebpyros Ilpâros Smadăpns. - 

  

      

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 

aşeza leafa. Şi acestea cu supunere, iar 

prea-străluciţii Tăi 'ani fie: de la Dumne- 

zeu cât de mulţi şi foarte fericiţi. 

(1788, April 7. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu. încu- 

nunate prea-mie și smerit rob 

Gheorshe - întâiul: Spătar. 

„ CCXXXVII. 

Gheorghe întâiul Spătar către Nicolac- Vodă Mavrogheni, despre confiscarea 

averilor unor fugari şi saftienele .lui Jianu. 

Yyooraze Abdăyra, 

+ Aovhizâs dwaripu tâ Ozoppovpize ”Y- 

me ans, Bt ad ij a mod mxpehOGvros 

zov5zdauzp0) abea? N5 piu 2000- 

zoyrnrâs Eha5ov, "02 sțăa ză 2pDGTATTĂLSVI 

Fă vă ză TR) PATE PIȚII TÂV ŢDŢAIOY 

napuapactooy i 16 XOLRY moră “pai 
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wâwy, Et Gh obs ză părțpiiXz4, 090% 0t- 

nm, 3âcov “za GHOiY NT “O Sobhâs ns s- 

05 Zâvhpton îvdpbzows &zb d. Ca pEnos 
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zmaoeivoutat" pă ST dapiferay mptzst Gus 

vă &po ep dtopizv îă vă pp Ur ză 

„sua bâdos sis iv vazzrpaziji. "005 pasă 

d ăzapalznzo» Bohr /pi50s p.0b, m Mp 

e a îi ȘI * a > 

vepâbuo sis ză "Tbos ns, at vă &/o ad0zy- 

ci cu ci zaV5rNu [0 TROGTATI;) vă "20.00 

pazorppaziii 1, nt. să WODĂAUIa 3. Goa s- 

-ptozoya 205 povaGTngi0d 7îs Kstuzs, A d7t- 

Ilps zobzo!s pavpOout zî 0zozpobp7t 

“Voua ans Gt ebpt0nox 2360 apr EVEX 

ziua open XSR0I 205 -paton D400 

pai, sis pat mod să Euădausy pai 05 

vă ppâho zpbs sd "Tos Sha pă 1027 

“păun ab 7) ă9/6 Ioszihnzoy Batu 

păun 735 Koziotaz Eră vă ză Gsm Zips 
“ 4 . 

î0zy ua ză Forza 200/0Es. Tabza 209465. 

1788, >AzpDdico S. 

Tis “Vuszp2s 

„ Dapiozoz 80505 

(zozpootiz0» “Vnh5En0s 

Loos Ms3. 

) Y% - (Pecete neagră pe dos.)   

'- Cu supunere aduc înaintea Înălţimii 

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 orân- 

duit îndată oameni, de o parte, şi cu, de 

alta, pentru acea, cercetare mă cobor; dar 

trebuie cu scumpătate mare să am soroc 

amănunţit, ca si nu fie vre-o scăpare la 

socoteli. Deci, după neapărata supusă da- 

torie a mea, arăt aceasta Înălţimii "Tale, 

şi să am porunca Ta domnească prea-stră- 

lucită ea, să fac şi socoteala pentru moşii, 

sau câte se află în mănăstirea Cozia, “sau 

nu. Pe lângă acestea arătăm Înălţimii 

Tale păzite de Dumnezeu că sau aflat 

aici treizeci şi nouă teancuri de săftiene 

albe ale hainului Jianu, şi, în vreme ce 

am aflat şi am voit să-Ţi seriu Înălţimii 

“Pale, mi-a venit scrisoare de la dumnealui 

Postelnicul  Caimacamul Craiovei ca să 

trimet acolo; pentru care le-am şi trimes 

alaltăieri. Aceste cu supunere. 

1188, April 8. 
AL Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

rob 
loan JMedelnicerul. 

3 

8 April, 

1788. 

9
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„Te 0soz Ppobpliae 

CCXXĂVIII. 

Gheorghe întâiul Spătar către Nicolae- Vodă Mavrogheni, 
filor, provisii şi lupte. 

“Yomirart ua AdOtvra, 

“- Kai ad0'c Govirzâs dyartpo ră Ososrn- 

pizzo abzis "Ye Gr za apohafovzus 8- 
eavepwez Bovhtris m Osoortarp adris "Y- 

st Gri vă iwp mavzhauzpos postați) 
vă crahody ăoapu ăpreră dă robz av- 
75056, Exetâi, vai tmrăs Eysiyoy 605 E- 
aîpa, Tm000y ămd 200, Goovy vai dz rijy 
Tiuaroâtrozy, XA donpa â2y pot '7hdov: 
zp0:/055 tânysicOnua cmd mby robpezrti 
ay mpiaioia pbora vai Edwoa GE) -/s- 
câz* £5 o! tozpăfurnor 03y “lu.monody vă 
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ăozpa, tă zi Gov mms, Exat6i za etvat 
Gvozodia, 

Rai zpoMsâiyros ela dvapspe Bovhrâs 
“Toys ms Gr rd voprăpr 

6:05 sivat sic ră Tipyâ&oroy, 6uo5 ai ră 
Edda vă Yim maverhawzpos zpoorai, ele 
mobs Sobhovs mms ăpyovras tozpafvinovs vă 
păs mă orsihovy 200, Ezet8i) vai E/ousy ps- 
hm GvouoMay, ui mă vă eivat mob Gortpt 
mai, w& GoonoMay zporlăvovy. "Axă uptbăpi 

zpafobusy GtozoMay mohhljy, ai vă ps 
zporddom uia âpreri, mooâras 6m0d vă ră 
Hănousy Bsp-ăuzzăpi, îă vă vii spaă ră 
agrspt vozoliav: fos sbpa wăc 2607005o%y 
oi Obyyovpâvo is ză EDhha vai etc zh op- 
zăpt, Topa, 6z05 105 mpoczari, vă zap0o05y 

ză Gpuăuă rovs Ga iv "Oa 03 vă ore- 
vozopndobusy, za zopruaă, Govhras vă 
vi zposzari, vă pâs EMO 7 optăpt vai 
mă Gb z05 TipyoGiozav. 

Xipuspoy sv za 6 mare pă! md 
GTpizevuă ov. | 

NO2s îAev ai 6 pazovrlthip-z0vhobz- 
21G0S pă T0ds &yOpwzovs ro». 
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ns, tă "Ousp-ăyă Î vă zâv amic &z 
250, î vă 6s03) ri zpocbijay zây vere- 

pt) 709, Tpățovris o Gri Că zh “arîpt 
Gobhov <ns ză 8550 6z05 vă Stopdud6 

Wwă abrăy zăy zpâzay abil Tov, î &s ore 
y Go5hây sms sis zi "Ouva, Eas5ă vai 
2/n6s vă dm Gr răpalo imotsilz vai 

wEoa is 76coy orpâtevua adzi) 1) Asits siyat 
ăpzezi vă pă dam. Rai caza Gods, ză   

despre banii le- 

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“ Și iarăşi cu supunere adne înaintea 

Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite că 
şi mai nainte am arătat cu supu- 

nere Înălţimii Tale de Dumnezeu pă- 
zite că trebuie să se facă o prea- 

strălucită poruncă de a se trimete bani 
destui pentru lefi, de oare ce, şi fără 

cât şi 

mi-au 

aceia ce i-au luat, atât de aici, 
din Dâmboviţa, alţi bani nu 

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 tri- 

meată 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 de- 
posit, ca să nu mai rabde greutate oastea; 

până acuma ne-au. ajutat Ungurenii la 
lemne și la fân, acum, când a venit po- 
runcă să li se ieie căruțele pentru Ocniă, 
vom. fi lipsiţi, şi rog supus să se facă 
poruncă pentru a ni veni fânul şi lem- 
nele 'Târgoviştii. IER . 

Azi a venit Chizanieli cu oastea sa. 

eri a venit şi 
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 

capugilar-bulucbaşa cu 

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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la Dumnezeu cât 

fericiţi. 
[17]88, April 11. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mie şi supus rob. 

mai mulţi şi foarte 

Gheorghe întâiul Spătar. 

Dacă e porunca Ta să trimet o ghiulea 
din acelea cu care ne-au lovit duşmanii, 

cari toţi au lovit în vânt cua Ta rugăciune; 
însă ai noştri toţi câţi au venit au făcut » 

treabă, 

  

CCXXĂAIĂ. 

Chehaia Sali către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre caftanul de .cacom ce 

i-a trimes şi atacul ce ar vrea să deie. 

“Yomhâzară pu AdOsyre, 

Siw.enn. Evepay ră dlo ysptpta pă îto ma 

podrtec, zv rbszyavyy ai £ cr ? 4:20041Â705Va. 

6z05 pă ozăm ză "Yin ne. “Yzspzv/apisti, 

Butos dadu) d3y îjea vspbg âtă i & pod aretq 

obwyz, ar 38 Epnysy Bobhetne Gtă pan0vw- 

pâobya. Abră zpezn sis obs 65vows vă vi- 

owa. "How o" ob oda zai rd arpâzewua 

ăzd Nizozohy, căfjbs, -opis wa5ohijy 42505, 

OsXous pun vobpobobat, zadâs păr aie 

cada, ănb Go Nm 75pto36tipu O G 
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[17]88, 'Azphiov 11. 
Tis “Yunhiz oxs dobhos 

Ks-/aptăs Shi. 

„(Pecete turcească pe dos.) 

63 vă 

  

_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. Mulţă- 

mese foarte, dar încă nu era vreme să-mi 

trimeţi caftan, căci nu s'a făcut slujbă ca 

pentru un caftan de cacom. Acestea se cu- 

vine a se face la străini. Işala!, 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. 

Chehaia Suli. 

  

CCĂL. 

Costachi Păharnicul şi Teodor către Nicolae-Vodă Mavroghceni, despre 

luarea Iaşilor de Ruşi şi certele dintre comandanții turceşti. 

“Yonâzaza Tm Abdiyra, 

Aovhzs pLvsp)au2y cip Ozozpoopijz “Y- 

da ns 67 îoprdă 47. GiEp0v pă Erpays- 

DGI43) zhamtgos z0 “Tous ns îtă Ti 

eicofov îzod zamuzy ci E/Oaci sis cb Lihost 

pai Th? PazăTa8 705 sd ăonzpiod Was 
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zii paânâiat, eofios 

ză popia tă zh iozioa 205 4o- 
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Prea-înălţate al nostru Domn, 

Cu supunere arătăm Înălţimii Tale 

de Dumnezeu piizite că, de şi şi astăzi 

am arătat mai pe larg Înălţimii Tale 

pentru “năvălirea ce au făcut-o duş- 

manii la laşi şi starea oştirii noastre 

turceşti de acolo şi a zabeţilor lor, cari 

şi, îndată ce auziră o astfel de ştire 

rea, răpede s'au întors la satele cele 

mai aproape de Focşani, şi au răpit 

lucrurile săracilor, caii şi orice alta au 

găsit, şi au dat o frică săracilor lo- 

351 
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„aceasta   

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 
vânt tare, aşa că, arzând prăvălii și 

case destule vlaho-moldorenești, abia s'a 

potolit. 
“Și dăunăzi am scris Înălţimii 'Tale 

pentru neliniştea, oştirii turceşti de aici 
şi că aceasta neliniște n'o cășunează 
alta decât multele agale şi multele 

căpetenii care sânt orânduite aici, căci 
acum au început de se mănâncă între 
ei  Boşnag-Ahmed-aga şi  Givelăe-Me- 
hemed-aga,  neînţelegându-se pentru  eo- 

mandă; a căror osebire şi rivalitate ve- 

dem că vor să -ajungă la un războiu 
lăuntric, Iar robii Tăi şi Baiburdli- 
aga, 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 săra- 

cilor 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 neli- 
niște se  primejduiește și viaţa robi- 
lor Tăi; şi rugăm călduros pe Înăl- 
ţimea Ta să le puie într'o rânduială, 
căci, lăsând la o parte aceia că nu e 
vreme de neliniști, niciun rob al Tău 

“nu va putea să cârimuiască aici în acest 
chip. Până acum nicio altă ştire nu 
mi-a venit din laşi, căci sau şi în- 
chis drumurile Moldovei. 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 

a urmat mare împiedecare a 
strângerii dării sumei în curs şi a ba- 
nilor zaherelei nici vorbă, de oare ce 
şi până acum 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 ba- 
nilor, 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, pre- 
cum şi “partea de zahereă . neridicată din 
unele sate, şi rugăm pe Înălţimea Ta de 

Dumnezeu păzită să îndrepte această stare 
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meaşezată, de oare ce nu e niciun chip 
să se îndrepte acest rău, căci au 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. 

Costachi Păharnicul * 
Teodor larele Sluger (2). 

CCXLI. 
: Şătrarul Anastase Kalavrias către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nişte 

fugari Turci. 
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Sazpăp "Avaszăois Kahafpias. 
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Prea-înălţate Doamne al micu, smerit mă 

închin. 

Cu supusa mea închinăciune arăt Înăl- 

ţimii Tale de Dumnezeu păzite că, a- 

Aând că au venit cinzecide fugari turci 

la Casora (1), am trimes îndată pe bu- 

lucbaşa Constantin. Agrafiotul cu  ne- 

feri, şi a venit şi beşleaga, pe cari i-a 

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 Înăl- 

țimii Tale. 
(117]88, April 12. 
Al Înălţimii 'Tale supus rob. 

Șatrarul Anastase Kalavrias. 

CCALII. 

_Nicoli Calafatul şi Şătrarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia 

de a se trimete calafaţiy la corăbii şi despre fugari Turci. 

ri) 37106- 
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50200, — Iorgs, „Hurmuzaki“, XX. 

Prea-Înălţate al nostru Domn, cu supunere 

“mă închin. 

După supusa mea închinăciune arăt că 

eu Nicoli Calfa,:am scris de două, trei 

i Înălţimii Tale să se trimeată ca- 

1afaţi, şi pentru aceasta nu s'au trimes, 

şi rog mila Ta să se trimeată 

ceas mai de vreme ca să se 

cu un 
uDgă cu 

45 
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1788, 
April 12, 

11788, 

15 April.
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(Pecete neagră pe dos)   

păcură şi să o tragem în apă, căci şi 

apele sead şi apoi poate să ni facă greu- 
tate, şi de sar întâmpla 'să afle cuvânt 

că [aici] calafaţi nu se află, şi la Ga- 
laţi 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- 
lupei de opt coţi, şi costă și ea până la 
optzeci de lei, şi am trimes la munte 
şi am tăiat şi sprijinele și scândurile de 
alunecat, şi sânt gata, şi să orânduieşti 
Înălțimea Ta să vie, şi eu rămân la 

mila Ta. 
[17)88, April 15. 
Al Înălţimii Tale supus rob. 

Nicolis Calafatul. 

Şi eu, robul supus Şătrarul, cu supunere 
mă închin. Ți-am scris dăunăzi (că au. 

i-a trecut un venit ' cinzeci de fugari şi 

beșliu, şi li-a luat şi paralele şi. şase cai, 
şi am 'trimes pe bulucbaşa şi beşleagă, şi 

erau' trecuţi, 

şi am iners şi eu însumi, şi n'am avut răs- 
puns. Azi iar la „Ulmeni au venit alţi 

fugari. 

  

CCXLIII, 

“ Hristodul, al. doilea Postelnic, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greu- | 

tăţile cu ostaşii turci. 
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“Prea-înălţate şi prea-milostive Doamne 
al mieu, 

-- Cu calde lacrimi aduc înaintea Înăl- 
ţimii Tale că am văzut porunca strălucită 
a Înălţimii Tale şi că atâta m'au pârât 

ca nerecunoscător către Înălțimea Ta am 
aflat-o foarte bine. După porunca Înăl- 

țimii “Tale îndată am căutat să ies ca să 
vin la Bucureşti, dar Isac-efendi mi-a 

: spus că. porunca Înălţimii Tale este să 
- venim împreună la Bucureşti, aşa că am 
rămas după vorba efendiului. Prea-înăl- 

ţate Domn al imieu, să vin eu la Bucu- 
reşti pe astfel de vreme e mare har pen- 
tru mine, ca unul ce mă aflu supt aripile 
Înălţimii Tale şi nu în mijlocul atâtor: 

ostaşi turei și sânt singur, şi ei să caute 
a mă face bucăţi: la fiecare. cinspre-. 
zece zile eu sufăr toate acestea, numai 

şi numai ca să mă-arăt plăcut Înăl- 

  
  

apoi au venit alţi trei sute, :
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Mapai, Adbăvza pot; Vă astora Gep- 

Depzsocidats vpeapidăas, âuz057 RIÂpÂNII.   

ţimii Tale, nu: pentru vre-un câştig, 

şi câte rele le întâmpin şi le sufăr 

vei afla :când va veni robul Tău cu 

Isac-efendi; dar se va vădi şi ce folos 

a, ieşit „pentru Vistieria domnească de 

la zaherele, “mai ales de la orz, pe care 

l-am pus astăzi la rânduială, şi se dau 

într'o zi desăvârşit porţiile lor şi în altă 

zi pe jumătate iemurile!, aşa că jumă- 

tate de. zi face optsprezece chile de 

Brăila. Pe lângă acestea arăt Înălţimii 

Tale ceva 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 . 

şi singur Isac-efendi; cum se face, 

Doamne al mieu, să fae cu atâta greu- 

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. 

April 23. i ” 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-inic rob. a 

Hristodul al doilea Postelnic. 

Mă rog, Doamne al micu, să se trimeată 

serdengheşdii pedeștri, câteva steaguri. 

  

CCXLIV. . 

Ghcorghe |... către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre socotelile 'Ocnelor 

Mari date omului lui Dimitrachi Turnavitul. 
| 
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Prea-înălţate Doamne al mieu; 

„+ Prea-strălucita-Ţi scrisoare de la 14 

ale lunii trecute cu plecăciune am pri- 

mit-o; am văzut şi cele orânduite în 

ca despre Ocnele Mari de aici, ca, tri- 

meţându-se din partea lui Dimitrachi 

Turnavitul Marin, omul lui, să: pri- 

vigheze la darea şi lipsa afacerii Oenci 

şi să ţie catastif curat, şi sânt însăr-: 

cinat,. eu, .robul “Tău, să-i predau so- 

1788, 
24 April.
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Pitești, 

1718, 

29 April. 
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Bobos | 

Leopitos 'Î...p'ns.   

coteala trimisului cât am fost în a- 
ceastă supraveghere. Deci arăt Înălţimii 
Tale: de Dumnezeu păzite că, urmând 
după  prea-strălucita poruncă, că i-am 

predat aceluia toată suma, precum o 
mărturisește şi însuşi. Eu, robul Tău, 
sânt la Râmnie, prins cu ale isprăvniciei. 
Acestea cu supunere, iar anii Înălţimii. 

Tale de Dumnezeu păzite fie de la Dum- 
nezeu cât mai mulți și pe deplin feri- 
câţi, | 

1788, April 24. 
Al Înălţimii Tale de: Dumnezeu păzite 

prea-mie rob. 

Gheorghe I..rul. 

CCĂLV. 

loan Armașul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutatea cu Turcii. 

“Yumsrars por AbddEyra, 

-- Mă zăâc atsus ov bzorhlioze 0ovh- 
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&6es 2alipsv ăhhovs Exră, mb robe 6zolovs, 
bumâzară pov A503yrn, obre dozpod 0iăro- 

povy 88 wvopitoouev 8 dy, ăzd vi tmpuiav, 
adz6y, A5B5vrn p.ov, zby tqzoduzy &yOpiozows, 

Gray torăhyuue mhy bopepiv sie Kobpri-0- 
“"Aprteat, vă ebpiozovzat palid pă ză uita, 
vă pi metpăteza! 6 bayspis mb s0d6 9b- 
vădss, vai 8ăy Die vă wâs Go. Eie sd 
acăztoy zăy Evo vă orei) &yowzovs, râ- 

a 
co ai sis ză Vmudâiza, Gray Gide: că satu, 

vă wil Gpzătovy za &ău0dy obs sbptGH0- 
w$vov3 ei add=yzzijy Gobhevaty, pai obs Evei 
Oshe vă orei, z26, iv Twzopodyzss vă 
Dzorspovy 2is5y oi wucăaiâse, Gov za ol 
woudăss, Cwplozusy mod Eahl-ăyă, mod 6s- 

E PĂNI-ăȚă, zobs ăvOpozovs, zi adzoi sd- 
piozowat 426 pay sis Exă0s banpsolay pas. 

[is ză parai 605 Gidscat d wpidăpi, zd 
cat 269 aorspNdoy, 400 Epsi pă pAy5vav 
zpâzoy 52 t0smos vă Gâdm ăyOpuzobs 709 
vă pi ppazhaiito»y mob Gaspslf, ui z5p- 
vovy 4a40âs B5hoby. Riszoyas 6 8od)is ans   

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“+ Cu plecăciunile mele până la pământ 
arăt supus Înălţimii Tale păzite de Dum- 
nezeu, prin cel de aici nuzil-emini Meh- 
met-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 cheha- 
iaua 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 za- 
hereaua 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 Ali- 
aga, 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 şter- 

pelească pe zaheregiu, şi iean cum ror. 
Văzând robul Tău astfel de nedreptăţi, 

 



ză zapiuta Epsvăzta, tdoproz i sic Th a- 
ali. bo &yOpozovs mod 'AM-ăă vai âbo 
z05 8obhob rs uă znpouijy, 25 cv, md ră 
vemăpia, mă &dawâpera 6mo0b Gacrâ, tb tâu- 
aus 4 Evay Boy ppauuariud, 6 bzoios 
pipe! obs msorsptdec, aa arobs W.60y D= 

oypărpetat, vai, mă) 6z0îoy pauuazizy Tăy 

zmpoyn 6 do5h6s eqs zpbs 12 vypâota răy 
pa, E$ 6y, ab d avi Tov, zi ăhhoy 
B)âoy rhy EBocausy 0zMipeos vai d0zhijrus 
vă aatot, vai abrăs. z5yrs yp5ota rd u:1)2y 

“by dida 6 8o05hâs ras. 
Ilposâct 65 

XNOL 

dox ruina Thy 

qoyăâes Epyowra, xi Goo 

ădaipszo, Grparâra 25pvyody, ră 

(rod, robe dlâst, Yopis 

vă ăn wiunlay Ettemotwy, pai 059 Eh- 
dea vă rd pawspboo m 0zoppobpire ”I- 
Wat Tns. Ozpuds C3oua sis mă epthshstju.0y% 
ozhâyya mod "Ywoos rns vă pi md pd 
Oz mpavepoyst 6 Bobhâs rs Tâ "Ius 71 
+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. 

[17]88, >Azptlov 29. Ilwrăszt. 
Tis “Yomsenz6s vms Ehăytaros dobhos 

Ploăps “Apyua!s. 

(Pecete neagră pe dos.)   

  

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 gră- 

mătie, care serie teşcherelele, şi el numai 

se iscăleşte, şi pe care grămătie îl plă- 

teşte 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. 

Pe lângă aceasta câţi fugari vin şi 

câţi alţi ostaşi fără folos merg, câte 

tainuri îi cer, li dă, fără a face nicio cer- 

cetare, şi nam lăsat să n'o arăt Înăl- 

ţimii Tale păzite de Dumnezeu. Mă rog 

călduros de milostivele măruntaie ale Înăl- 

ţimii Tale să nu se afle ce spune robul 

Tău Înălţimii Tale, căci va pune pe tică- 

loşii lui de neferi să mă lipsească din 

viaţă. Acestea eu supunere, iar anii Inăl- 

ţimii “Tale fie de la Dumnezeu foarte 

mulţi şi pe deplin fericiţi. 

[17]88, April 29. Piteşti. 

Al Înălţimii Tale prea-mic rob 

Ioan Armașul. 

  

CCĂLVI. 

Fotie „Chik către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre podul ce c a se face 

peste Dunăre. 

“Yomâzass pt Ab0vrz, 

4- Mecă ch mazetylyy po» vai Govhzij 

aposrârns ăvapinn zh 0sozpobinz0v “To 

ans Bet Ezpoy03s ÎNDzv sis Di ză sd 

"0a5o5-pobuarpiod 6 ăyioticazos pazowsbii- 

uznons Talp-ăgăs vai 6 2yB0t67aT0s 41309- 

ctuuzaoms Xooozip-ărăs sipvalizhis, oi Gzolot 

eta Goptousyat ăzd zh ppazaty Aoâhszt 

în vă pOnâcowy sd pobzpi dzi/05 

Toby. Ti 3: aposzornzăy Gptouby 

zpibozy Ga mb Nizizohmy TI 

zpbs ză Ozoppnbprzoy "Irpos ns, dă vă îtw- 
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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 Vi- 

din de la ordia împărătească prea-slăvitul 

capugibaşă Tahir-aga şi prea-slăvitul ca- 

puzibașă IMusein-aga de Târnova, cari 

sânt orânduiţi de puternicul Devlet ca să 

facă podul sus pe Dunăre, lar porunca 

vrednică de închinare mi-au răspuns că 

de la Nicopol au trimes-o către Înălţimea 

Ta de Dumnezeu păzită, ca să se orân- 

duiaseă lucrurile de nevoie podului, che- 

resteaua adecă şi altele, şi, pentru că e 

neapărat să iea capăt podul până în pa- 

truzeci de zile, de oare ce şi puternicul 

Dovlet în poruncile vrednice de închi- 

nare aşa poruncește, iată, prea-indu- 

rătorule Doamne, că trimete Slăvirea 

1358, 
29 April. 

=
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17388, 
22 Maiu. 
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dă, pă robs zeapipp-vautăse, 6u0d ui uă md 
pATĂGTI/0Y 705 Gnz0wy.5y00 Spor z00ş 
Osorzpobpnzoy "Yim ns, 

+ A 
ăzs01) za Eyavy vă 

-m0qz60o5y'r05 mobzptod că zobuzitta, God 

zi, mă &v îmohqv05y[rz) /pzo3n abrod, eie 
Bet, qi pereneta, Gzob 2p05Tălin ră 40x- 
zmby Aofhâr psi E-zovy vă my zabprigob, 

„ai mepi modzov mal 6 mazvos sis Gobhos 
A da x . . IEI . 

dy Ehswa es ch vă mb mavepbon apbe Th 
O0zo'7pobp'mzov "Yin rns. Tara, pă Govhrâs, 
ză 08 rm râs “Yperepas Osorpovpirov “Yreq- 

hâenzos stmozy 0=602y 
aiu.0vya. 

[ay]zn, „Azerhlao 20. 

Tis “Ypertpas 
2Mâyotos 8ob)os 

mhetora 

bozns K 1. 

A D= 

Ozowpovp doo “Yp mă dTNToS   

Lor pe acest Seid-Alemdar-aga, cu în- 
_ştiințări şi cu eatastihul cherestelei: cerute 
către Înălţimea Ta de "Dumnezeu pă- 
zită, de oare ce au a se face şi pi- 

cioarele podului, : şi. cele ce mai sânt 
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 pă- 
zite fie de la Dumnezeu foarte mulți» şi 

pe deplin fericiţi. 

[17]88, April 29. 
Al Înălţimii Voastre de Dumnezeu pă- 

zite prea-mie rob. 

"oţ ie Chi: 

CCXLVI, i i 
Gheorghe Postelnicul şi Dimitrie Pitarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, 

despre ivirea unor cete de hoţi. 

Tomjizaze înv Ad08yra, 

«+ ME mb zap6y pac Bovhizăy tpaveptyouey 
ro Osompovpijtep "yet ras Oz oi zhSzrat dz 
mb Pzâpti, made ai. ăore Evavepiomusy | 

ze “Tost re, Gri ExrăvOnoav mai sis rd 7x- 
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„ai E oirias abrijis Î toi mhăoa rod '0X- 
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corp ace sai pu500y. Bars î) zpostayate eis 

&sivo mă pspos &ysvEpynrate. Tipa EMâGoney 

etânowy Gr, wo od tzrăvnoay vai Es uovră 
sis rijy Kpoyrofzv, Gzov Evapaay ZONĂ 4378, 
GHO0Tvoyres mai zoNdobs unoyiapiwvăotâss, 2ă- 

vă Erbptozv mphs tb uâpos 705 waTt- 

, 

too pac, val, dada pusie Eousy Grahu- 
vny 40 z6ispav 427 adry, Efpăbausy 
Gus 850 popaic za 2 ăppov Ratiiazuag 

vă orstim zi 1 Eăysvsia zov da 
TONI 40h9  aâzepa 
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u.Epos 6z05 Exzivt 
Ad Aaa cai Sf di = - 2 m Esi ai ol târzoi pac ză 70570 ză p$- 
pos zâhtw vă zodz Găhovy ec zi p5oy 42 
vă mobş cropztay3, zi Ec vă pâpovy 27 

ză “popa eis îmasat” pauuiny Evăpyetay Gus : 

md utpos îs E pagtoias 83 6h&zousv, 47i, 

2zsîvo ză * 

âv 639 vivq abrs 6 cpâzos 605 vă Grad; : 

pa ab Thy panta zorepa (să 6z05: 

oi pASzzaL Epâ0opev Ga. siyot Dzăp'z0bş as3y- 

“exuoslovs pă 1Ăz0i0y “Tecra, dios 639 
zasodauăţoyzat, va, âv pzozn0059 uă W6ymy: 

zh mozepăv us, mai basptopds0wy (5. ui): 

arătat şi 

  

Prea-înălţate Doamne al nostru, 

-- Cu cea de faţă supusă artităm Înăl- 
ţimii Tale de Dumnezeu păzite că hoţii 
din Gorj, cum şi altă dată am arătat 

Înălţimii Tale, s'au arătat şi în ju- 

deţul nostru, care se mărgeneşte cu Gor- 
jul, 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. A- 

cuma am luat ştire că, de oare ce sau 

lângă Craiova, unde 

au. făcut multe rele, ucigând şi 'mulţi 

boierinaşi, iarăși s'au întors în partea 

judeţului nostru şi, cu “toate că am tri- 

mes 0 poteră bună contra lor, dar am: 

seris de două ori şi dumisale Caima- 

camului să trimeată şi dumnealui din 

acea parte iar o poteră bună, aşa - că ei 

de acolo și ai miei din această parte 
să-i prindă la mijloc şi să-i împrăștie, 

şi - încă să. i satele la supu- 

până 

aducă şi 

nere; dar nicio acţiune din partea Cra- 

iova nu vedem, şi, dacă nu se face 

acest chip de a se trimete şi din Cra- 

iova poteră (de oare ce am aflat că tâl- 

harii sânt peste cinci sute şi cu unul 

'Frocan), altfel nu se potolesc, şi, dacă 

Sar ciocni numai cu potera noastră şi 

biruie (ferească Dumnezeu!) hoţii, în- 

 



-&votro) ni zăsarat, 1 bib pâvnois Tis 
most vă GT0/200fj 2600 zp6owzoy z5p- 

voby of zĂST Tal wa. 225099 YaAzouhy poss 
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zay07, 5 ăpywv Koiurâuns vă 6on9ijog sods 
zuzode pac dm” Exstvo mb wâpos, 6205 Eypă- 

wxusy fuste my Ebyevystay zov, payspiivoss 
mov 704 ză zsprijziă pas 77 DS Vă. ATD 
zijoowy robs zhEzzas. “Ort, 400 payepii9- 

pe, âv 83y ahmadody adroi oi zSnTai, 90- 
fobusdz Sr. wsyăhoy msd5pt Egoby Vă ps 
zpotswijoaby sis zi Ev&pyetay zăv absyzirâ» 
zposraţăy. Tadrz dovhrâs, mă 63 os 

Maumpa Em mob 0sompobpijrob “Ywovs ras 

"simoay 63603. m mhetoza vai ama. 
ave, Matov fe. 
To5 dzoppoopnizoo os, 705 bage 

dodo! 

Febpytos Țloarâd:ros 

i Ampirpios Ilripns. 

    

alta-Ţi minte poate să judece ce obraz 

vor lua hoţii, şi câtă pagubă fac şi în 

judeţul nostru. Deci rugăm pe Înălţimea 

a, păzită de Dumnezeu să se orându- : 

iască dumnealui Caimacamul să ajute pe 

ai noştri din acea parte, cum i-am scris 

noi  dumisale, arătându-i şi planurile 

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. 

1188, Maiu 2 22, f 

Ai Înălţimii: Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mici robi. : E 

“Gheorghe” Postelnicul 
„Dimitrie Pitarul. 

CCXLVIII. 
Gheorghe Postelnicul şi Dimitrie Pitarul către “Nicolae-Voda Mavrogheni, 

despre lefile Turcilor. 

Yurhicare fn ADOsyra, 

3 Mă mb zapov pas Bobby '72:95p0V0p3V 

zip Bzoppobpiizep ”Iwet zns de 

z0vt0m 6% 
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vErdauzpăy 05 TpO0TaTin *i Azupa 9 

zo0ds Gisoyusy. Tadzz Bohr, ză dă pai 

Dauzga En rod 0soppovpijz9» "Yiovs Ts. 
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aan e, Matov 454. - 
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Godot 
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Amuteptos Ilcăpns. 
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et-7ey. ăydpwzov GTadu60v 2pbs . 

ză “Yoos-rns tă robe obhowptâss, pa 03 

  

Prea-Înălţate 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 Dumnezeu păzite 

prea-mici robi 
Gheorghe Postelnicul 

Dimitrie Pitarul. 

839 

1788, 

22 Maiu,



360 

1758, 

25 Maiu. 

CCALIX, ă 
Teodor Comisul şi Ioan polcovnicul către” Nicolac-Vodă Mavrogheni, -des- 

pre pătrunderea volintirilor la Râmnic şi la Topliceni şi atitudinea Turcilor. 
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- câteva,   

Prea-inălţate şi prea-bunule Domn 
al nostru,: 

+ 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 

şi pe Şătrarul “Nicolescul şi i-au trimes 
la: Focşani. Sânt şi la Topliceni volintiri 
cu Nemţi duşmani până la 400, şi e 
departe un şfert 'Toplicenii de Râmnic. 

Viind şi Mehemet-reis dela Brăila, şi ce- 
lelalte agale care erau să vie de'la Foe- 

" şani, au prins şi pe un grădinar de la Râm- 

nic 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 zahereaua de la Brăila, robii 

Tăi, şi fără să luăm porunea-Ți strălu- 
cită, 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 putea să ni: vie zahereaua 
Brăilei din pricina duşmanilor! Deci, 
dacă ar părea potrivit din partea Înăl- 
țimii “Pale, -să se trimeată din ordin 

chile de făină aici, la Buzău, 

căci nici n'au dumnealor ispravnicii aici 
mai mult de 38, cu tot ce se trudese 

la slujba lor, 
mai mulţi sau 

aici ce mişcare 
arăta-o  Înălţimii 

decât că și aici cei 
împrăștiat. Agalele de 
vor face mâni, 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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Qzcâuopos Kschrov Kâuts, 

| Trâvrns  Tohzintos- 

(Pecete neagră pe dos.)   

Prea-cinstitul 'Turnagi-aga, vrând să 

plătim noi lefile a două agale, a lui Feizi- 

aga de Ineboli şi a lui iurue-baractar Hafizi- 

Ghenciu-aga fără mandat, nu ni-a dat bani, 

spuind că „de acum înainte Cinstea Ta 

ai să plăteşti lefile“, şi pentru 800 de lei 

ale lefii lor mi-a luat mandat. Acestea 

- cu supunere şi sântem 

1788, Maiu 25. 

Ai Înălţimii Voastre de Dumnezeu pă- 

zite prea-mici robi 

“Teodor Chesltu Comisul, 

Jani polcovnicul. 

  

CCL. 

Gheorghe Aga şi Dimitrie, Pitarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 

untul ce a adunat din Dolj, podul de la Fetislam şi împrăștia satului Călimăneşti. 
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-* Prea-înălţate. al nostru Domn, 

-- Cu aceasta a mea supusă arătăm 

Înălţimii Tale de Dumnezeu pizite că, 

în zilele trecute, luând selefii noştri o 

poruncă a  dumisale Caimacamului să 

cisluiască în judeţ şase sute de cântare 

de unt pentru nevoia Vidinului, adecă 

orânduiala deschiderii, nau făcut luera= 

rea, așteptând de la Înălţimea “Ta răs- 

puns la înştiinţarea, “ce "făcuseră despre 

aceasta, şi, neviind vre-un răspuns, pe 

urmă însă a venit şi la noi o poruncă 

asemenea a dumisale Caimacamului şi cu 

bumbaşir pentru acest unt, şi, văzând 

robii 'Tăi neroia de care ni scrie dum- 

nealui Caimacamul (de şi suma era co- 

vârşitoare), am făcut cislă la judeţ, 

mergând să ajute la acel unt şi pre- 

oţii, şi mănăstirile, şi mazilii, şi bres- 

laşii, şi seutelnicii, şi posluşnicii, cum 

ni-a seris dumnealui  Caimacamul, Şi 

fără zăibară am şi pornit o parte; deci 

p'am lipsit a o arăta Înălţimii “Tale de 

Dumnezeu păzite. Încă-Ți arătăm că 

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 porunca dumisale 

am scris la zapeii şi, adunându-ie robii 

“Făi, nu le trimetem însă la Craiova, 

până n'o arătăm Înălţimii Tale, şi rugăm 

să ni vie pentru aceasta prea-străluciti 

poruncă. 

16 
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„din judeţ o  șută de 

dumnealui 

- tăieri-. 

” Stamo “cu 

Încă arătăm Înălţimii Tale că iar 

Caimacamul ni-a, . scris alal- 

-că a: venit poruncă împărătească 
de închinare a se face pod 

să trimetem. şi . noi 

salahori, și deci 
după porunca dumisale am făcut orân- 

duială -și n'am lipsit.s'o arătăm Înăl- 
țimii Tale. Încă arătăm Înălţimii 'Tale 

pentru satul Călimăneşti, care e lângă 

mănăstirea Cozia, şi era risipit ici şi 

colo, şi în păduri şi la munţi, fiind a 

vrednică - 

la Fetislam, . şi 

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 Ar- 
maşul hoţ şi eu alţi hoţi ai săi, robul 
Tău Pitarul am  trimes 

„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, s s'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 pe alţii, de 

„0are ce. ni-au dat învoială 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. 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 păzite 

cei prea-mici 

Ghcorghe Aga, 
Dimitrie Pitarul. 

    pe  buluebașa. 

 



CCLIL 

Gheorghe Cond[uratu], Păharnic, către Nicolae-Vodă Mavrogheni,. despre 

un informator: secret al:lui Vodă-care să fie cercetat de Comis, căci nu ştie decât 

româneşte. 
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Prea-înălţate, prea-strălucite şi prea-bine- 

- yoitorule Domn al mieu.. 

+ Cu 

aduce 

nezeu. 

supusa. mea (scrisoare) supus 
înaintea “Înălţimii “Tale de Dum- 
păzită că, . întorcându-se şi al 

doilea trimes din tainica-i călătorie, du- 

pă. poruncile prea-strălucite,. îndată, în 

ziua când a sosit, l-am pornit ca să 

arăte Înălţimii Tale de Dumnezeu pă- 

zite şi prea-evlavioase el însuşi, prin 

viu graiu, — care se şi numește Manea 

—, ce-a văzut şi auzit; pe care îndată 

trimeţându-l cu scrisoarea către dum- 

mealui Marele Spătar, ca şi pe cel de 

mai înainte, ca să-l înfăţişeze la picioa- : 

rele-Ţi prea-strălucite, şi ca unul care nu 

vorbeşte altă limbă decât cea locală, Înăl- 

ţimea 'Ta poruncește dumisale Marelui Co- 

“mis să asculte şi să-ţi înşire ce va spune. 

Şi rămân cu respect, şi în cuvenită sme- 

renie. * 

„0788, Maiu 26. 

"Al înălţimii Tale rob supus şi prea-mie 

Gheorghe Cond., Păharnic. 

  

„CCLIL. 

Nicolae lbrictarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre nevoia de a fi 

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 i se trimeată 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 

de aici nu trimeti. De aceia rog 

Doamne al mieu; să ni se trimeată ne- 

mijlocit ceva ajutor, ca să mergem şi 

363 

1788, 
Matu, 

1788, 

29 Maiu.
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1788, Alatov 29. 
Ti “Yusrâpas Osoppovpirov “Yios ns 

vazazăura Bodhos 

Nizihzos ?llu.zpstarăpns.   

noi sus la Vamă, ca să nu lipsim(9), 

şi nădăjduiese, Doamne al mieu, cu ru- 

găciunea 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  Clu- 

cerul 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. 

Nicolae-Vodă Mavrogheni către capuchehaiaua munteană, despre răsplata 
ce merită Osman-Pașa 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, arătân- 
du-ți şi prin tahrirul nostru biruinţa 

oştilor noastre. la Şanţ, lângă Braşor.. 
Azi, venind oştirile turceşti ale ispră- 

vilor, am făcut destul șenlâc (luminaţie) 

cu cele de obiceiu date lor de noi cu 
însăşi a noastră mână bacşişuri și veş- 

minte. Era de față la toate acestea şi 
prea-strălucitul capugi-başă : Mehmet- Ali- 
aga, care a venit aici cu slujbe împără- 
teşti; i-am dat Strălucirii Sale care se 
întoarce acum douăzeci şi trei de robi, 

- dintre cari unul e topci-başă (căpitan de 
artilerie) al lor, şaizeci şi opt de ca- 
pete dușmane, două femei  nemţoaice 

prinse în luptă, 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 duş- 

mani. | 
Cel de aici prea-strălucit Agă-Paşa Os- 

man-Paşa de la inceput s'a purtat fără cu- 
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- 
Paşa, puternicul Devlet; dacă stăpânii, cari 

1 E vorba de luptele din Alaiu alo lui Mavrogheni pe la Bacău.
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Tposypăausy zi Ebyswsia Gov 5 Ey aby- 
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ZNOZĂ TV GTPATSONĂTY pac VATĂ TăY sic 

Kopavis zi Tpoţsor 8/0pâv. "lâob 42, că 

„amăatta. mw dusi0sy, 6zod pâs Eorstsy & 

sie Potây. Gris pac" rămas ma wati Wa- 
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tomsoliusy mă EzĂmpbGIusv, modă 7sp1006- 
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SV 4 9 apr 77 zip ziphepwă 

etoztuiay sis ri rshelay zazazohâpinat 7ây 

Aty. Asfhâr Govouzv)spl.   

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 catasti- 

şele 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. 

CCLIV. 

Raport al comandantului muntean către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 

lupta dată Austriecilor în. Ţinutul Bacăului. 
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AdBiyaa pod, z0hă âdyazot, îns | 0sots 

05 <6209 2005 Wuyit oyaz0b5.   

Prea-înălţate al mieu Domn, 

- După supusa mea închinăciune de 

rob până la pământ aduc Înălţimii “Tale 

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 

robul Tău cu ai miei şi, venind acolo, 

am găsit războiul deschis, care a ţinut 

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 pier- 

dere, 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 al mieu, 

sânt foarte fără putere, dar aşezarea lo- 

cului ii face puternici. 

      

1 Căzut pentru lege. 
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CEL, 
Raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, „despre: mișcările - 

Turcilor. Şi lefile lor. 
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Prea-înălțate şi prea-bunule mie Domn, 

Acum, de când am pecetluit plicul, m m'au 
chemat la. Paşa-Capusi, şi, ieşind la Paşa, . 
am găsit şi pe 'Toparan-oglu de la Craiova, 
un buluc-başă şi pe buluc-başa lui Abdi- 
aga din: Bucureşti, la huzurul “Înălţimii 

Sale, poate adunaţi « cumva pentru leafa 
lor. 

Deci mi-a poruncit Înălţimea Sa să 

seriu Înălţimii. Tale, şi la Craiova, că. 
Înălţimea Ta i-a tocmit: „cu zece groși, cu - 
calul, şi opt: și un şfert cel pe. jos, ca 

leafă: pe. lună, şi, de. vor voi 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 călă- 
reţul 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 Înăl- 

țimii 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 acestea Înti- 

țimii Tale; după poruncă, arăt. Iar prea- 
străluciţii Tăi- ani fie de la Dumnezeu” 

foarte mulţi și pe “dplia fericiţi. 
_[17]88, Maiu 29.: p 
AL Înălţimii Talg: „păzite de! Dimneztu” 

Ia prea-mie: rob. i 
(iscălitură nâînţeleasă.);



“Nicolae-Vodă Mavrogheni către capuchehaiăua Ț erii- -Româneşti, 

taşii ce se trimet în Moldova, numirea. lui  Manole-Vodă Giani, -legăturile cu aces 

scrisorile de la Constantinopol, ale Doamnei şi to- 
venirea unui Paşă la Vidin, 

tala sa lipsă de bani. ' 
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1 Punem în. socoteală. 

„ăvorpăpovrat, %al Jodyzy 

  

| noastre domnești, - 

despre os- 

“Te aperi mult dumzieată; şi -ne înştiin- 

" ţezi că toate câte. scriem prin pitacele 

tradus; , se-.dau şi în . 

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 

: facem havaleă,! 

2 Giant, numit în Moldova (Alsta—0et.), apoi 

fie întru toate mulțămiţi (2). stăpânii, Și 

mai ales. că la toate rapoartele. noastre 

orice afacere de chel- 

tuială: în pitacele: noastre către, dumneata, 

afară de câte în deosebi seriem şi noi 

de aici. | 

Am. văzut. răspunsurile. ce a făcut prea- 

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 despre i Manole-Vodă? „că se 

va trimete întăiu la noi şi» condus la toate . 

cele de făcut în socoteală, să meargă în Mol- 

dora, ca unul ce a fost aşezat Doman; de 

oare ce prea-înălţatul nostru efendi se gân- 

deşte 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 

scoatem înainte; aceasta am scris-0, po- 

runea, la stăpânii noştri, cari să 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 Constan- 

tinopol î in 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 şi cu izbândă 

împotriva protivnicilor. 

Cele” ce sau dat către prearintţanl 

Ibrabim-Pașa am arătat, 

duit capuchehaie al! înălfinii Sale; iar 
şi cine s'a orân- 

S 
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zd &ypăvapsy: 286 vă Saveanu mh20y dv 
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5 Gră vă vpivaby parpavGobzt.   

pentru afacerea, cheltuielii (?) sale, după 

putinţă a ajutat. 

Am primit şi scrisoarea de la Cons- 

„tantinopol a prea-luminatei, prea-iubitei 

noastre Doamne; pune pe grămăticul nos- 
tru, când îţi trimetem acolo serisorile 

noastre, să facă însemnarea, de ştirile (?) de 

acolo şi a orice lucru vrednic de a fi ştiut de 
acolo şi, pecetluindu-le în scrisoarea du- 

mitale, s'o dea 'Tatarului,. care se trimete 
de prea-înălţatul nostru efendi, care să fie 
orânduit de Măria Sa ca, să le dea cu si- 
guranţă la Constantinopol. i 

Să-l iea dracul pe Chiurt-Paşa Damad: eu 

zăbava lui mare pagubă ni-a pricinuit; de 
sigur că am fi vrut să-l ajutăm, dacă ar 
fi venit cum arăţi dumneata, şi iarăşi - 
spune-i şi îndeamnă-l să vie cu un ceas 

mai iute. 

Aşteptăm din ceas în ceas pe Arvaniţi 
după înalta făgăduinţă a prea-înălţatului 

nostru efendi, şi de- -ar veni! E 
Cele treizeci de mii de lei ce .ţi-a dat 

să ni-i trimeţi nu ajung nici la cheltuială de 

o gură; neapărat trebuie să ni se trimeată 
îndată multe hasnale;. altfel e .cu . nepu- 
tință a, se economisi lucrul, căci n'avrem 
niciun ban de strâns de la ţară; de atâta 
vreme . încă ţi-am - scris-o: aici să împru- 
mutăm nu mai găsim, şi, mai la urmă, 
nu ştim cum s'o economisim; şi să nu fie 
cu totul [pierdut] lucrul. 

lată şi iarăşi eatastifari de tainat şi 
sinete; ştii şi la acestea ce cheltuieli facem, 
fără să fim datori: aibi grijă însă a. se trece 

în altă socoteală, 

“CCLVII. 

Bimbaşa Ismail-aga Belinaşoglu către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 
oaste şi provisii. 

“Yomhozază wo AbOăyza, 
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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 Dum- 
nezeu păzită .nicio ştire. Acum iarăşi s'a 
coborât la Izlaz dumnealui Armaşul, robul 
Tău, ca. mehmendar, şi-mi scrie iarăşi
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CCLVIII. 

pentru lipsa zaherelei. Acum, Prea-înăl- 
ţate al mieu, mă aflu între peire și mân- 
tuire; de la Înălţimea Ta de Dumnezeu 
păzită n'am nicio poruncă, ei îmi cer za- 

herea, bani n'am, împrumut; ci eu mă stră- 
duiese numai să fac zahereă după putinţă; 

şi Sfântul Dumnezeu şi ruga Ta înaltă să ca- 
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 Înăl- 
ţimea Ta păzită de Dumnezeu să orân- 
duieşti 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. 

  

“Ioa, vataful, ispravnic, către Nicolae-Vodă “Mavrogheni, despre convoibirea 

lui cu Selim-Paşa. 
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Prea-înălțate şi prea-blândule Domn. 
al mieu, 

-- Acum, chemându-mă prea-inălţatul Se- 

lim -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 'Foparano- 
glu 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 e om ales, 

bun şi sincer, şi are poftă să facă răz- 

boiu; mi-a mai spus să-l „cunoască Înăl- 

ţimea 'Ta. 

47 

369, 

1788, 
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Zahereă “am 'adunat, cu Armaşul - Ior- 

dachi, douăzeci de: mii de ocă de făină, şi 

le-a trimes la Craiova; am găsit şi alta 

de cumpărat. -Şi să, fie ştiut Înălţimii Tale, 

iar străluciți” 'Tăi ani fie de la Dumnezeu 

cât mai mulți, prea-fericiţi şi mulţămiți 

1788, Iunie 9. « 

A Înălţimii Tale preă-smerit rob -. 

Joan vătaful (?), 
" îspraonici , 

Toan vătaful, ispravnic, către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre convorbirea 

cu Paşa Ali. 
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Prea-înălţate. şi prea- -bunul .mieu : Domn, 

a Serisoarea-Ți strălucită de la 6 ale 
lunii: de faţă am primit-o. ci închinare, şi 

întâiu pentru zahereaua, orzului, am văzut 

ce-mi porunceşti.: Deci şi aducând-o înain- 
tea prea-înalţatulu: Paşă, mi-a dat şi tah- 
vilul de faţă pentra cinci mii şi cinei sute 
de chile de Stambul orz, că le-a luat 
de la nazirul de Brăila, şi scrisoarea lui 

însuşi către nazir ca să le dea capuche- 
haielei din: Brăila a Înălţimii Tale, îndată 
ce va primi serisoarea, și în acest timp 
mi-a . poruncit să iea Paraschevă orzul, 
până ce va primi pe cel din Brăila şi 

apoi să-l iea Paşa. 
Pentru Abdi-aga, s'a bucurat mult că 

l-a trimes la Focșani şi l-a făcut mai 
mare decât alţii, şi, pentru mansupurile 

celor doi, a spus să rămâie, întru cât slu- 
jese pe Înălţimea Ta, şi să Te slujească 
atâta cât vrei. 

Pentru lemnele de foc a mulțămit Înăl- 
țimii Tale. 

- Pentru -Satoglu s'a bucurat că l-a scă- 
pat Înălţimea Ta: mi-a spus însă că, dacă 

Înălţimea Ta l-ar fi trecut peste Dunăre 
în urmă (?), l-ar fi mântuit altfel. 

Pentru praf, ghiulele, cum ai cerut Înăl- 
țimea “Ta, îndată le-am dat toate lui 

Cadri bairactarul, dar gloanțe nu erau 
aici; de aceia am trimes şi înscrisul 
înapoi ca să-l schimbe: şi să-l facă 

“numai pentru praf şi ghiulele, iar pen- 
"tru gloanţe a trimes suret-firman și bu- 
iuruldiu ca să-l iea de la Silistra Înăl- 

ţimea 'Ta.
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Mâne pleacă de aici şi strălucitul Ali- 

Paşa la Bucureşti, 
Iagi-Ismail-efendi roagă iarăşi pe Înăl- 

ţimea Ta să se ien datoria lui de la gi- 
nerele lui Pelin-ceauş; mult se roagă. Şi 
acestea cu supunere, iar prea-străluciţii 
Tăi ani fie de la Dumnezeu cât de mulţi, 

deplin fericiţi şi cu totul norociţi. 

1788, Iunie 9. 

Al Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu 
prea-supus rob. 

Ioan vătaful, 2 ispravnic. 

  

| CCLX. 

- “Ioan vătaful, ispravnic, către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre biruinţa de 

la Vama Buzăului şi ce a spus el despre isprăvile Domnului precum şi adunarea 

de provisii. . a 
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: Prea-înălţate şi prea-bunule Domn - 

„al mieu, 

-- Prea-strălucita aducătoare de bucu- 

rie 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, Bu- 

zăului ; de ar ajuta sfântul: Dumnezeu 

să ducă trofeele împotriva . duşmanilor şi 

mai în adânel Dar s'a bucurat tot atâta 

robul Tău pentru vremea potrivită în care 

am! primit serisoarea Ta domnească ves- 

tind aceasta, şi, de oare ce ieri, la 8, sosise 

aici şi Ali-Paşa cu două tuiuri şi, de oare 

ce, de Iftar!, ieri, era să meargă Strălu- 

cirea Sa la prea-înălțatul Selim-Paşa, 

robul Tău a mers înainte de rugăciunea 

de seară la prea-înălțatul Pașă, şi i-am 

spus biruinţile şi isprăvile, şi s'a bucurat 

peste măsură, rugându-se pentru Înălţimea 

a. Însă i-am spus că voiu veni când va 

veni la- mijloc Ali-Paşa, şi l-am rugat să 

aducă şi pe aga ordiei. Şi în scurt s'au 

făcut acestea toate. - Deci, străbătând liber 

strălucita-Ți (scrisoare), am cetit-o cuvânt 

de curânt şi, adăugând ce şi câte altele mi 

s'au părut potrivite, am început cuvenitele 

“Pale laude, că: „uite că Vlah-begul a răspins 

şapte crai până acum, pentru că aceasta îu- 

seamnă Imperiul, şi, fără vre-un ajutor, (a 

bătut] pe duşman, a înaintat şi în părţile 

de sus, cum e ştiut tuturora, şi în cele de 

31: 

188, 

9 Iunie. 
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âuns, uruaăpns Tod aozeplo» zis Kpa- 
pifas, Game TOsy sic Esau, Guy Giepă, 
vă mdv 6onOijcu, Cvazi 62 dy Enetysy baenis 
usi mapă Bă mâooapus Îutpaic, Exs:81) urs 
âmb Lzipymozoy 83y my TjA0s (oepts, piirs 
âzd Zauicta, 47 Euswsy Epocasiris* Easy 
md sdy Ilapaczsbâv 50 poti, pă ri Euază- 

fevy; Kazayivouae dotzby vă zdy ăhspâiow 
6 Gods sms peprrbv bayepă amd rby mxoă), 

i vă siâ& ză Goi: si Ep vă pin Est 

26 adzs os ih yprota, apara st Gus 

vă sdv aporâtom îayspăy, pai, âv s5pm sb- 
do-pov, 85 pă mă "Yuos ans mdy BWmAaz- 
zoy masă) vă 2by Gsp ad măy apeniv 6a0d 

e vă zu sic B'Oijy pai biovpoln, za   

jos spre Moldova, nu l-a: lăsat în Țara- 
Românească begul; de acum, doamne, e 
rândul d-voastră, şi, de ar da Dumnezeu, 

cu mijloacele şi norocul şi curajul begului, 

se poate să Îuaţi Ardealul, atâta, bucurie 
şi curaj au luat, că n'au ştiut când să-i 
iasă în faţă“. Deocamdată, de oare ce 
s'a întânmplat uitare, şi mehmendarul lui, 
luând de la prea-înălțatul Paşă ideia că 
el, Paşa, o să treacă de la Siştov, de 
unde era să vie aici, şi de aici a mers 

acolo, să păzească la Zimnicea, dar 
Paşa de aici, care are nevoie de 80 de 

care cu boi, nu avea cu ce să iasă, deci 

îndată robul Tău m'am îndemnat şi am 
făcut două volnicii de-ale mele, cu o po- 
“runcă deocamdată una la căpitanul de Uda 
şi la zapeiul plășii şi la cinei pârcălabi din 
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 capu- 
chehaie la Piatră, ca să-mi aducă şi că- 
ruţele şi să facă şi un conac el însuşi 
„acolo, cu scrisoarea mea, orânduieli pen- 

tru celecu putință, şi aştept să vie carele 
azi, şi să trec şi pe Paşă -şi oastea. 
turcească în faţă. La aceasta m'am pân- 
dit, şi am pusîn mişcare şi, de aş fi as- 
cultat, am trimes de ieri dimineaţă ca să 
vie şi mehmendarul aici, poate să-i scot 
azi de aici, şi mehmendarul îi va afla 
şi pe stradă, căci de la Piatra merg spre 
Zimnicea. Mult a fost lăudată Înălţimea 
Ta pentru credinţă, osteneli, vitejie şi 
celelalte. 

Azi a sosit aici şi Armaşul Iordachi, meh- 
mendar al oştii turceşti a Craiorei, care a 

venit la mine, cu aman, să-l ajut, pentru că 
nu i-a rămas zahereă acolo decât pe patru 

zile, căci nici de la Giurgiu nu i-a venit 
zahereă, nici de la Zimnicea, şi a rămas 
uimit; a luat de la Paraschevă 50 de chile, 

dar ce a luat? Ci caut să-i aflu eu, robul 
Tău, ceva zahereă de la Paşă şi să văd 
deseară ce să fac; el are aici la o 

mie de groși, dar se roagă să i se 
dea zahereă, şi, dacă afli potririt, să 
serii Înălţimea 'Ta prea-înălțatului Paşă 

să-i dea din zahereaua. care e să o 

trimeată la Vidin şi la Florentin şi-l 

află Înălţimea 'Ta acolo, din judeţele



zbw mporbăveL mă “Tqos îns Esi, ad ris 
Kpapufas ză zana. Săy ebym zh viov 

ctzăpt, 05hw Guthijos ai 6 Gods cms za 
vă stâă mi ăzaptaty Daf. "Ac 3 pt 
ucr, 2pEyriu, Bt vă ui ep mpâpao ră 
arpăzenuz. Tă 85 axvăzdaumpa abrăs En 
0s50sy eisy zăuzoha za zzyso57iu.0va. 
ami, "lovwiov 0... E e 

Tis “Yperspae Osomppobpiitov “Ygdiraros 
sbrehoraros Gobhos 

"lors.   

Craiovei. Şi, când va ieşi noul grâu, 
voiu vorbi şi robul Tău, şi să văd ce 

răspuns ieau. Să se facă, Doamne, cu 
plăcere, ca să nu afle prilej de plângere 
oastea. lar prea-strălueiţii TTăi ani fie de 
la Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul fe- 
riciţi, a A 

1788, lunie 9. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu : păzite 

prea-umil rob. 

loan. 

CCLĂXI. 

Păharnicul Hurmuzachi către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre sosirea la 

Dunăre a lui.Manole-Vodă. 

“Yomăizaz pot Ad0ăyza, 

-- Adv Edeupa tă mob zapiros pod ânb- 

)uz0d vă sisozotiow sq "Vis ns Gr 8/05 

îO=y Tâzapns zod Bimhorăzov avyxă5hz0» 
. Dea ? * * 

ns, Mavovijh-Bosy555a pă pă 2p0s 79 
“4 . Ş Fi - - a * 

Spmjhâzazoy Sshipzx04y, Gijuspav 03 add: 

Dev vas tek-stoadâpns 700," Gunios pă: 

pura. “O Gantos aw3âshpis 2ns ei/2 GHn- 

zby vă ămapăon ăzd Svorbi Gt vă EMO 

zpâs ră “Yyos ns” 6 bynhâzazos Bus Esi 

zaoâs Eppavs nos ahrhy vă ămspăS ăyr5d- 

0sy, ăb Nirinohw. "00sy Bv Ehetwpa ară 

ză Zovhizy ob “/ptos vă â0sw Ti 545919 

a “Voz cms, Tobra pă Govhrâs mă dă 

zoăraszpa 5Tn 705 "YWnws ras etnoxy 0z5- 

sv Ga zhstoza, bytewă me 47 8bĂ4u0- 

SOTATAI, 

aware, Plnbiob tax 0, Nizâzohy. 

-Tâs “Yyerigas Oanppovpigab "Ipows îns 

îha-pozos Ga5)ns 
X[ov)pu[ovtăzns] Ilz/ăpwzos.   

Prea-înălţate Doamne al micu, 

-- N'am lipsit prin aceasta supusă a 

mea să înştiinţez pe Înălţimea Ta că ieri 

a venit un 'Tatar al prea-înălţatului con- 

frate al Tău, Manuil Voevod, cu serisoare 

către prea-înălțatul Selim-Pașa, azi iar 

a venit un ici-ciohodar al lui, tot cu seri- 

sori. Care confrate al Tău area de gând 

să treacă de la Siştov, să vie către Înăl- 

țimea Ta; dar prea-înălțatul Selim-Paşa 

i-a seris să treacă de aici, de la Nicopol. 

Deci n'am lipsit după datoria mea de rob 

să dau de ştire Înălţimii Tale. Acestea cu 

supunere, iar anii Îaălţimii Tale fie de la 

Dumnezeu cât de mulţi, sănătoşi şi foarte 

fericiţi. 

1788, lunie Ii, Nicopol. 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu 

prea-mie rob. : 

IH[uJrm[uzachi] Păharnicul. 

păzite 

  

CCLXII. 

_ Bimbaşa Ismail-aga Belinaşoglu către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre 

o comandă de şele, cu un posteript al lui Hurmuzachi despre venirea lui Manole- 

"Vodă. 

“YVumoazzt wo AbBvea, 

« Meză ză Tazstây pot sazstvVăs ăyazEne 
- , mes, na Pa 2 -? « * pj 

<a Ozozpnoolee "Ya ns 0st, Wă.z0 Va &- 

zpiazatey zh 0zozpobgntoy "Yipas ss 75) 

Dosas viat pară is shy înz6âyăa 305 

Crozofioo pai Paâf,, îtă vă 3p0Ţ03309) D241 

îepiaria Gaita 2pbs cb 0207 pobonz0v Yns 

2ns, sbmaritsyos 0 î0dh5s SR Tosa 

Prea-Înălţate Doamne al mieu, 

“- Cu smerita mea (scrisoare) umil aduc 

înaintea Înălţimii Tale de Dumnezeu pă- 

zite că, de oare ce a orânduit Înălţimea 

Ta de Dumnezeu păzită, trimeţând şi cio- 

hodar către voeroda din Siştov şi către 

cadiu, ca să aducă două sute și trei sute 

sele la Înălţimea Ta păzită de Dumnezeu, 

37 

Nicopol, 

1788, 

11 unice. 

1788, 

12 Iunie. 

3
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1788, 

17 Iunie. 

“ru. ăyăâss Ghov 

uns, sie Sorăâ Bă wpiăp. sad oepiov 
? - 3 . N âz05 enspa 95y ăi ză e arăt, ai, i, NS 20VTAIS 

TIS 7 ” Hoatsmtzos sie 7by Po ega. 
Mzeoh'ăyhov val Eupatev 7500%p7s Gauxp- 

rtidate 6z05 cbplozovrat sic Ltorăti, ai cos 
wo zEn, 200 ete vimuniay Cszapră ns 

zp090v05y 4uiny &yâonyraptă Gauăp!a, ar 
ză orâhou.sy- 6u.oteos Eorethey %ai sis Tobpv050v, 
304 ebpovy ai Erei vă mă zăpovy, za 0shs 

zehstodi î) 5wmi zpoorayi) ns" ai 6 tcos 

rto-rav5ăpns 05he zis varptpet E, OTOWATOS 
iv ExmeMay 605 Ezauay 6 6os66vâne uzi 
6 vals sis Thy Dynhiy xposraviiy Tae. 

1788, 'lovviov 12. 

Tis “Tpertpac “Ymhsenros 
ro zstyds 4 EXĂJLOTOG 

Mziu.zaoqs ?louzi-ăyăs 
Mzenvăcoyhavs. 

(Pecete turcească cu cerneală.) 

Topa M0=v 2vac Tarapms ua cine zâs 
1AOsy 6 bimisraros - Mavbh Bosf6vyas is 
Nezâzohy vai t50d mod ranstvâs Th ya 
epou=y m Osoppovpijze "Tis ras, ei păv 
mai ENOm dz mă ptpn ră Edrră pac, pă Ti 

mpâzovy vă zpocrspdă, pai 6 Bodhis ns 
„7 Tloozsynos. Kai ne etyat “Î WI, -2p0- 

STaȚi) Tns. 
(Pe dos, pecete de ceară roşie.)   

aflându-se robul Tău, al treilea Postelnic, 
la Siştov pentru orzul oștirii care a tre- 

cut pe aici şi văzând pe ciohodar că stă 
fără a-i face vre-o slujbă, îndată a -mers 
robul Tău al treilea Postelnie la Mustafă- 
aga, Beşlioglu şi a 'cerut patru samargii 
(şelari) cari se află la Siştov, şi -li-a dat 

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. 

1788, Iunie 12. 

Al Înălţimii Tale 
supus şi prea-mie 

Bimbașa Ismail-aga 

Belinașoglu. 

Acum a venit un Tatar şi a spus că a 

venit prea-Înălţatul Manole Voevod la 
Nicopol; şi iată că smerit o aducem înain- 
tea 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. 

Vlad Medelnicerul către Marele Clucer Constantin Baratov, despre nevoia 
de orz. 

Ti Edysvsiavy ras, ăoyoy Khorbăpr, razivâs 
2POG4bY6. | 

«- Payapivo Th Eărsvstay adrâs Gr 4p'0ăpn 
Ă a Pi , aa 

83 Eows abptov &v ps mat, si GE ps- 
0xp:6y, datpaât” mai & iv Tiebpo zi 05her ză- 
pousy. Kai zpzn vă vpâwm 1 Boyevzia ns 
sie zăy bimâzaroy Adbivzn mai mby ăp porea 
Bromioqy Gr 256 mim Tv fuâpavy bai 

ză 60 4743, Ezyoptoză 6 pavâăs 505 vivsrat 
<hs Pimovuizias zpiBăpt 6z05 2o7ăh0m” ad7o5 

114 ză al sis zi Kiuztwa 50 vă 
Bhizo ârt pă? st 1 Eoyevstu îns dy ăp:70 
îanpiânzoy dă vă cra)07 a5zo5 7p!0apm, 

arzi 270 arăzouaL aaţoutvos Gat Dăy 05)st pis 
20m amBăpn moi 3v Tssono zi Die văuo, 

d 2zolag yipebovy. sis ră   

Dumitale boierule Clucer cu smerenie mă 

închin. 

-- 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-



dou, Get elvat 2outptao, 40 rpafă ză ăyara: 

2-/026 mai. orpuspoy atrâdiazy Gobphobun 4X- 

zazăvo pas, mptBooy Voui yăatzo Gcăy t0d 

Bovzovpsariov, Gaptzay vai xtpsGoby Gov 

icotag. PEtavă, Expaba Th Edysvsto, rs 6x05 

vă per noapte, zadâs zuza sis zi Kiju- 

mia, vă fezsvodv ză zatuta zăv ăyăâoy 6705 

53 Eobv âvdpzovs, Brt ivazat sân popă 

ie co Gaijapty, det 7 rpijta pspos Tây &- 
eivooy payâ& î5ra wmaipăa nah ăYă- 

îss ăozâpn 3ăy Epooy uă rshârira pai atnd- 

vo ză voui vai mb zovhoby eic ră ab 

pia E8ă val sis că rpupprvă dă msp!6675p0y 

x£pdos mos, voi, 9 dăy tm rbapis vă 6s- 

zsv0ndv, B5der EXOm zepbs vă pă E/ousv vă 

obs zpopbitousy 05Tos 4yvoby 44 7 7pt- 

0âpm. Kai p&yo. 

[17]88, "lovviov 17. 
Tis Eoyevstac vs maztwbs 4 Gobhos 

Ba[3os] Msâsă. 

Masi pov, pi uă fspvăs, crihs pe fa. 

vă ră 100 pâota zzi înfaon tă ră 2p6- 

Gura, 6zo0d Eoztha, vai mov rbouzăvy0v Vă To 

506ij Spuovy vă EXOm, Gr 38y Eyst zoios vă 

pudtn mă 2p65ara. 

(Vo) Tg sbyevsorăre ăpyovrt zpiny Me- 

păhp Khortipt 7opip Kovarzyriup Mzsparsâ, 

720004bYNT6. 

(Pecete ruptă.) - 

G
   

dicat cu tulburare asupra mea, cer pâne 

albă :ca a Bucureştilor, sau supărat şi 

caută tot pricini. Încă odată ţi-am scris 

dumitale să se facă un chip; cum aţi fă- 

cut la Câmpina, ca să se reducă tainurile 

agalelor cari n'au oameni, căci se face 

mare pagubă la zahereă, de vreme ce 

“a treia parte lasă lucrul; adecă zece 

steaguri ale agalelor n'au oaste deplină 

şi scot pânea şi o vând prin târguri aici 

şi prin prejur pentru mai marele câştig 

al lor, şi, dacă nu se află chip să fie re- 

duse, o să vie vremea să nu avem cu 

ce să-i slujim; aşa fac și cu orzul. Și 

rămân 

[17]88, Iunie 17. 
Al dumitale supus şi rob 

Vlad Medelnicerul 

Stăpâne al mieu, nu mă uita, trime- 

te-mi răvaş pentru cei 110 de groşi şi 

răvaş pentru oile ce am trimes şi cioba- 

nului săi se dea drumul. să. vie, căci 

ware cine păzi oile. 

(Vo:) Prea-nobilului dumisale fostul Mare 

Clucer, dumnealui Constantin Baratov, cu 

supunere. | 

  

CCLXIV. 

Gheorghe Armașul şi Alexe. Armaşul către Clucerul Constantin Baratov, 

despre lipsa de orz pentru tainuri. 

Tip Ebyswsiay Tns Tazsvâs Tp094DV0Bu4.29. 

+ To oua rs Ehăfousy pai tă 7 
i Vpăupă TIS EARIOUS fe ? 

zpiazăsta zsrhvazz 1000 %pridipn 6z05 pâs 

7002, îv, să 6zotoy Îl4 zohă căs 2a7ă)- 

Onu, adz6d, sie Boyn, vai 50 odă zoza)- 
; ? s 

Omazy sis Kiuziwa, za ză 186 zonă îse- 

mopzidnaz» 30 sis Ilhosos 605 păs Tpăzst 

î, Edvevsia cms vă sîs popOisousy azi. O 

zp0âpn ză poropbzzpov. ME d yă didssat 

mb s6aa 1000 ij Tipar 4 Tpăs ps 

să. Aobzas Ga ăzb 10 

pod) Gizz zi Tputpav Tată, 67:05 az 
2zavEnoasy 0 

zi coduay 6z05 Ep, piihts mOâyz 050 
. . Fă - s, * e a? a 

înspdv caii, &s Gzopas0i Arzi Es 

sia ms Oz sh Gs4âzn 605 E-/szat a5%05 
za ză sd apă zh Epouzv vai oiadis 250,   

_Dumitale cu smerenie ne închinăm. 

+ Scrisoarea ta am luat-o şi [am a- 

flat] pentru cele trei sute cincizeci de 

chile de orz care venit, din 

care 114 chile ţi s'au trimes aici, la 

Văleni, „şi 50 de chile s'au trimes la 

Câmpina, şi cele 186 de chile s'au des- 

căreat aici la Ploeşti; pentru care-mi 

serii dumneata să-ţi procurăm şi alt orz 

cât mai iute. Dându-se atâtea chile pe 

zi, şi nouă ni-au spus „ Medelnicerul 

Lupa că din 10 de chile dă zilnic ta- 

inul, care, după suma ce avein, abia ţine 

două zile tainul, gândeşte-te însă dumneata 

că greutatea ce aveţi acolo pentru orz 0 

avem şi noi aici, şi ce să fac cu frigul 

pi-au 

1788, 

17 lunie. 
o
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1788, 
19 Tunie. 

05 &hoy, Ehaf60aay ăni 

piu 220%, 42 tă 

zi vă vdun 6 upivtos tv zaifosutyov, ăz:0p05- 
ps. za oînoie ci vă pâunuey, 47 uEvousy 

[17]88, ?lovvioo 17." | 
Tijs Edyswstac ens raznvoi 30dho 

| | “ Tebpytos "Apu4ons, 
"ASE "A putere. 

Aă mb 4pndăpr 6zod owryauey Gr. ed- 

piozsrat £36 za usi, oivroa ui my oly- 
Tpow5v p.ob &p0v "Apus PANstis: pă bzo- 
o[;/£]0z dz 03âm zsprzarijon za dr 
TNS Ebpst Găs 02xY596Y7). 

7055- 

(V:) Tg ebyevsorrp ăppowrt, ap Ms- 
“ap” Khoortăpt, zopip, zopip Kovoravrivep 

Mzapar65, îposrbvntâs. 

(Pecete peste hârtie.)   

şi îngheţul! nu. ştim nici 

rămânem | 
(17]88, Iunie 17. 

ai dumitale supuși robi 

noi ce face, şi 

Gheorghe Ammașul, 
_ Aleze Armașul. 

Pentru. orzul care am vorbit că se 

află aici și acolo, am vorbit [şi] cu tova- 

rășul 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 . Ba- 
ratov, eu supunere. 

CCLĂV. 

Nichita Ibrictarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre « o ciocnire cu 
Turci prădalnici. 

“Yomozars Înv Ad0syca, 

, Xa Aovi:zâs (avspâyw rod Ozozpovpizo» 

“Yvovs cps, rm Edtâpnosy 5 ăp-7ovy : Kovhov- 
ruiapns capacrepns vai 6 Xatij-"Ousn-aţăs 
oapaortpns tv Msiur wzovhobzaon âtă 
zio-cepâăpn wati uă zbvy Tsâpyt zohuâfyt- 
109 Giă Vă zăyovy vă warsvicoby Ty faytă 

ză ză pă ră a5Osvrte5y rms păun oi 
Szoto. ebay Eto dă vă vyopioovy ră -/w- 
pă, 6z0ă vă pă &oijcovy robs dorsphrj5ss 
mă vă mipăbovy rdy fată, xai, m 7eYâuavot 
eic fa “opt dvâuaz Tiijyra, vai ebpiuay 
psi uspiză vavtona, ră 6acia verănta Ezruay 
ză viata: Exdtoxy sic 705 ăp ze Kapo 
rd oziizt z05 'Azoorodizm, to 5 dâshpob Tod 
Amumepăzn Tovpyzfira, mai zo5 rtduoay Eva 
05y7057.piijay pmăroza pa Eva paymoăyn. 
oz, întevăusvos 6 Msiuăr zovhobrz400s 

mă vă mode aovrijpst, noa edbs para- 
zâv0 T0vs vă obs Wrwzody GhEnovras val 6 

27 z0bhobuz2015, vai 9/02) 47 adT0v- 

voi ză 5 v3 sepră zob vă robs zrizobv* 6 6zoios 
ovhobzz57s îjezov uă Gsv(phazpija 

“piramidă mă ha vspineta Îjizoy ăzb 
me &hss pepsi, vai, zebra . vas Daip 

a 
05 Msiuiz z0v- 

pata pai Eva ză 705 
a vezEpst rod '4Tjp-Gsp- 

dăpst tozozâlajzz» God, 40 ză OOY 205 
Eda560nra, vai, ză &zstvovs tozozidzrv, za 

Emtaoay vai. mâyrs spinare mi mobs E/0by 

apa au&vobs. i 

hobazaoq pia. vs   

 Prea-înălţate Doamne al. nostru, 

T Cu supunere! arăt . Înălţiraii Tale 
păzite de Dumnezeu că a orânduit dum- 
nealui  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 dom- 
nească; şi cari au mers afară ca să 
cerceteze satele, ca să nu lase pe os- 
taşii turei să încerce raiaua, şi, mer- 
gând la un sat anume Țintea, şi aa 
găsit acolo câţiva neferi, cari neferi au 
făcut cele rele: au mers. la casa dum- 

nealui 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, au început îndată asupra 
lor 'să-i lovească; văzând şi. Meimet 
bulucbaşa, au început şi neferii.lui să-i 

3 ” . . 

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.



Rai Erpăauey ă sis ză Bah&vat, sie robe 

o: pxorăpnăss, zd ză ănohob0mos. Aă rodzo 
83 Ema ă pavepăaw 705 “wow cas za 

“Ge etvar îi mavăzhauzpos apoorari îns. 

1788, Plobyiov 19. ... -: - 
Tis “Tpsrspze Osoppoopiizoo, Tu voo Is 

6 mază măra, Gobhos 

„Nezicas "Ipzpetecăgae. | 

-* Şi am scris şi la Văleni, la serascheri, 
cum 'a, urmat. Pentru aceia n'am lipsit să 
6 arăt Înălțimii Tale, şi câ va i „preâ- 
strălucita-Ți poruncă. 

1788, Iunie 19.' 
Al Înălţimii Tale de” Dumnezeu “păzite 

întru toate rob. [| 

Nichita Ibrictarul. 

„CCLĂVI. . 

- :Gheorghe polcovnicul . către Niculae- Vodă. Mavrogheni, deșpre coborârea 

satelor din munte, sălbătăciile Turcilor de la Ploeşti Şi Valeni, „cari _ s'au. luat la 

luptă şi cu dânsul.” 

“Tumisrazs fu AbOtvra, 

--  Aovhtzâs pa Yspâvon mă Osompovpiitov 
“Yoos mms Grt 6 ăpyoy Khovrităpns Gxpz9- 
vâpns a 6 Xartiii- Opip-ăăe ozprortpns 
A . 2 $ . 3, * ab DBodsyst pă Gupnoay. pă my Meyuăz 
zovhobzaot 4p-o2pdăpn 8tă vă 20780 vă 

marsfăcousy ră opta Gov siyat tpsbyări). 
"Ană ij Bpshos, Ad05yza pob, Găy Tobs 47I- 

nefatous, 42 rods aqtyoy d Todpun, 47 Tobs 

Engsuvâvo, 4xi dvâpoztăloy vai ms TovEzets 
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msprarody ad pptb 03 opt 47 AuVaby 

Tă iata; “Tomhârass îi AdO3yza, €/ris 
îzâiozy “pautăy apiavraptă Tobrrn sis Eva 
optă îvouatbus'0 Tipa, 4 dvăfstya sie 

mb Gaita 705 Kapapăcn 705 "An 0050 d7 

Tobpyzfziza, 42 pa Za omy305%n, al. ră 
îctărnoay, tai apa dr etray uoz, vi pia 
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2 a. 
îpastfnirai sis ră îs, za dos zl 
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M
s
 

« 

=b &vâpăztaazy Bat, 47 zâpay miemin vă 

don 7 d zopijz en: “Tome z5 pn Abhiyzz, 

vâwzas ai. îuis ăzh Th “p0pt6, zopatay d) 

Boa ăn sas dap6s was ui MEgovzas „ăzd 

ă Zpsis ibovs vai cpavevbagtă "Topa 
ay 7 ps pânaayi . Iim- 

20isas zi dute Gt vă rncătous ză ă- 

a 
sis <A în 25) [a

ge
 

«d
 

7a 
% 

& 
> 

O
 

=
 

poza Eta, val, dat Tau AI 3095 

2010403 vă mos [6T30u5, Zo1j40329 Să T09- 

senă zoos 47 ăp/livsea/ dă Vă uăs pre 

59 7 oma = 3as ăvOpozot ai va 

Dare, 1, 6 Eyas ă0uuzos Ptr 7 uăy 

i, săoozpss Gabi: î, îpâs 205 Maps 209- 

bazat 43 ia Era mov 4 Evas 20 

52220. — Iorga, „Ilurmuzaki“, XX. 

  
  

„Prea înălțate „Doamhe al nostru, 

+ Cu! 'supunere” arăt de: Dumnezeu pă- 
zitei Tale Înălţimi că dumnealui "Clu- 
cerul serascher. şi Hagi- -Omer- Aga „Se- 
rascherul de la Văleni m'au orânduit 
cu Mehmet 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 
de la Văleni şi rătăcese din sat în 

sat şi fac rele? Prea-inălţate ' Doamne 
al nostru, ieri au mers cam treizeci 

de '[urci la un sat anume Țintea, şi 
san :dus” la casa: Câmărășului Apos- 

tolachi 'Tuenavitul, şi au găsit” o ladă, 

„şi au luat-o, şi au luat ce era în ca, 

şi o bhute şi au sfărâmat-o; au plecat 

şi s'au coborât la vii şi câte. pivaiţi 

au găsit lăcătuite, le-au stricat, şi au luat 

ce au găsit de- ale 

prins și 

Românilor, şi au 
o copilă - şi au  nceinstit-o 

toţi, şi acum se stă să moară copila. 

Prea-înălţate Doamne al 
gând "şi noi din sat, au 

mânii plângând" 

micu, mer 
venit  Ro- 

înaintea noastră şi 

spuind „că de ieri stau vre-o! treizeci 

de “Turci aici în vii “şi ne-au pră- 

pădite. “Mergând -şi noi ca să cău- 

tăm ce oameni sânt, şi, când am venit 

lângă ei, înainte de a-i întreba, au 

scos puştile lor şi au început a ne 

lovi, şi sau rănit cinci Oameni şi 

un cal, şi un om a murit; cei patru 

trăiese: cei trei ai lui Mehmet bulue- 

başa şi unul al micu şi unul al lui 

bimbaşa, căci ni dăduse zece referi 

43 

37? 

1788, 

19 Iunie.
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1188, 

26 Iunie. 

pzăjyzaot, Eansirns uăs Em doom 064 ve- 
găpra vali pas 5 &p0y pijyzaate, vai &- 

Tău î25yre open To5pzn Govyravsi, 

vai mobs melpaus ră pară Tobe, al Tods 
îptpausy sis 705 uzijyzaot ai .mob 2opahi- 

oxus, "Ezstâi) siray dzd Badsw, torihaus 
Tpămua sis rd Sartij- Ousp-ăyă, za pâs 
tormde Ypăuua da Bios vă Eovy G1r6y 
mov rsoyspă tv sia &oztpn Gmr6 Tov, 17 

wzotoy uzi 8y mtdoovy, Gri Băhovy âs răy 4ă- 

poby. “Yomhdrază un Addsyra, zaporahobius 

mă “Yvos ns Grt vă uăc oraN0ii rxulz zpo- 
STAY abdrovvobs robs WsbyăTobş Bzov zsp- 

zaro5y pamhobna-uzmhodna md zoo za 
âzb rpiâvra vai EnYnpwbvovy mă “poptă, zi 
zapavahodus d “Yyos 7ms 6tă Ezsivovs 6z05 
EvayTt6vovyT5 vă Exapa mijv ăăuay dă vă robe 

Onuzodpev wat îjuhs. Kai Gr eivat 1 zpoc- 
TaYsi Tr. - 

1788, "lovyiov 19. 
Tic “Yysrâpas Osorpoopijrov “Yvos rus £- 

Mâgioros Gobhos 

"Teopyios Iloiu6âyuos.   

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, De oare ce erau de la 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 stră- 

bat bulue-bulue câte douăzeci şi treizeci şi 
„despoaie satele, şi rugăm pe Înălţimea, 
Ta. ca pe. aceia ce se împotrivese să 

avem voie a-i lovi şi noi. Şi cee po- 
runca Ta, 

1788, lunie 19. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mie rob 

Gheorghe Polcovnicul. 

CCLXVIL. 
Nichita Ibrictarul către Nicolae-Vodă  Mavrogheni, „despre prădăciunile 

Turcilor sosiți și nevoia de zahereă. 

„“Yuohdrars pot Abbvra,. 

“+ Aovhzâs ăvaripo r& “Tvos rs Gr, 
py6usvos Ed 6 Ilavyovâttiowobe, Tiv zp67ny 
pată 6x05 EpOzoa 280 pă să doztpn Tov, 
Ezapav ră &yiaza* pu mrody  îsu: mtozpse 

îmăâss Bit, 6obr=pw pai u5dn, td Sato 63 
siVaL 2p007aȚIs zapă z05 ”Yvos ns vă robe 
diopey rai abră 605 (roby, vai, ăviows 
03 robe Scacvy adră, Găy 05dovy cra0i) sis 

Kijpznya. Ad zodro zapr4mă mb “Yvos rns 
vă Azm6si zăy So5ho cps, 6205 vă zobs otij- 
decat (o/spiy &pusrây, Gari, ăvljows mal 83y 
Ep0m xspâs, Yus vansvos, Exst6i 0: eivat 

picat sis Ilhotori (aspăe, 6lă vă o7a03) vai 
258, pai obraz zăy io tuspby taspivy Găv E- 
“ousy îâă sis Kijuzya, 7a0âs 05he câs și 
mavapost azi E, Grouaros 6 20505 715, 
zogtehyirlsdos pstuzvy5apns, za. vă pă 672003 

5 mspte tona 206 sic Riuznya, East ă- 
Amocijbszat sis Ilhosozat zi 03y pă ză ar6- 
oby, Exstâi E0wy crom Go! 1) &orsp)iâ3 

6zo0d stiva Ilhotarn Gă vă'EMAovy ă' E58, vă 
văuovy tovpobon. Aă zo5zo, bivhzară 469 
Adsyza, vă cradâst dutows 6 lasnss, Gtă 

+
   

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 za- 
hereă ca să se trimeată şi aici, și nici pe 
două zile n'avem zahereă aici, la Câmpina, 
cum îţi va spune şi din gură robul Tău, 

postelnicelul mehmendar, și să mi se 
trimeată zahereaua de-a dreptul la Câmpina, 

căci se opreşte la Ploeşti şi nu mi-o tri- 
mete, căci au de scop toţi ostaşii turci 
cari sânt la Ploeşti să vie de aici să 

facă iuruş. De aceia, prea-Înălţate Doamne 
al mieu, să se trimeată nemijlocit zahe- 
reaua, ca să nuaibă vre-o lipsă robul Tău.
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Aă zodzo G3y Esi vă pavapriow ră Ybos Tis, 

a Ori tva aXvEzĂAWTpOS TPOOTAȚII! TNs. 

1188, "lovviov 26. . - 

Tis “Ysrâpas .0zoppobpiizov' “Ipos ns 

6 varazâyra, Gobhos Tns 

Nuzijras ?llp.zpiarăpns 

Pentru aceasta n'am lipsit s'o arăt Înăl- 

ţimii Tale, şi ce va fi prea strălucita-Ti 

poruncă. SI 

1188, lunie 26. , 

AL Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu 

întru toate rob o 

Nichita Ibrictarul. 

  

CCLXVIII. 
"Nichita Ibrictarul către Nicolae- Vodă -Mavrogheni, despre nevoia de a se 

trimete provisii Turcilor veniţi la Câmpina. 

“Yomorars îÎp6y Abd03yr7, 

“+ Aovhtrâs pavspâvo ră Osoppovpsiro "Y- 

wa ns Gat Eos Ti Glpuepov mb ăouâpat pac 

mb datmGzpăjoapey TON udă, Ep/6usvos 

Gus 6 Mmayrobrobs-dvhobs, Wâs Văuyat z0- 

My caderi dă Gayatpă, păc Vopabst mrbs 

200054 duidas al Era Gpăuia ră 1pndăpt 

pă md tie, Voui, &ozpu 7 zp66ara 12:70 

6obrqpov vai fils mă Smota 0âv sivat âto- 

poutva axpă rob “Ywobs Tis: Aă zodTo 274- 

paza, bimădza[rs) por Ad05yrz, 6m0d vă 

edozha/morsi mb Bobhov rms al vă mos 

crai izatpis ăprsrâs îâă sis Rip, 

stoz &z0d vă îmmopsoet 6 dobhoc ns vă 

atnfmpâiaz zh ăortpt, âtă vă ji) ŢEyst Pa 

viva acvoobp: vai mâcet 6 Bodhos Tns cts 

&pri, Ezat5h Mpa 6 “Mzawnovzobs-rhobs 

O, ză ăviows ai 63 od Oljgetrat re 7 

epazhetn rob, 88 zădsrat piriay pa, Exetâh 

ja dm păusie Za papă Bă pzEpIouâv 

wâvov vă Eva veusulstz“, hotzby zb 6qTad- 

uev 7203 ăvozipo payspiWouzv. Aă rodTo 

mapa, Abbivzz [u.av), iptoas vă ui? a7a003 

taapăs stoa sie Kijuntyz, âu.0b za 2065272, 

îmadi să mpifază pas Ereheloaay val &epa- 

Jess 33 BEhovy vă opătobv. Ată 70570 65 

Zsa vă pavepăsw mb Osorpovpijrep “Tos. ns, 

pri Da sia 1) Ta ErhIump0S 2GOSTIVI, TIS: 

- 17188, 'Iovyiob 27. 

Tzs “Yusctpas Osozpowpticob "Trpob Es 5 

vază zisa 0u0h05 
Nezicas "llyzpnreâpns: 

  
„de-a dreptul, 

  

Prea-înălţate Doamne al nostru, 

-- Cu supunere arăt de Dumnezeu pă- 

zitei Tale Înălţimi că până azi oastea 

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- 

bul "ău oastea, ca să nu sefacă vre-o 

lipsă şi să cadă robul Tău la urgie, 

căci spune Bangudiz-oglu că, dacă poate 

nu i. se dă cuiva astfel hrana lui, nu 

stă niciun ceas, de oare ce zice că 

„noi nu luim nicio para, : numai pentru 

o hrană“; deci o cerem cum ârătăm mai 

sus, Pentru aceia rog, Doamne al micu, 

ca neinijlocit să mi se. trimeată zahereă 

de-a dreptul la Câmpina, precum şi oi, 

căci oile noastre s'au isprăvit şi ei nu 

vreau să taie vaci. Pentru aceasta n'am 

lipsit a o arăta Înălţimii Vale de Dum- 

nezeu păzite, şi ce "va fi porunca Ta stră- 

lucită. . 
1188, lunie 27. 

Al Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu 

întru toate rob. ” 
“ Nichita, Ibrictarul.. 

  

CCLAIA. 

Nichita Ibrictarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre banii pentru provisii. 

"Yimozazs Îăy Abltya, 

+ Acohrzâs papi 755 s0zp69pTe50 

“Tiaos ans Gat Ehaioy ză Gazda Taia 

2.000 îxă vă pură zi 60 Gapatpi ns- 

Prea-înălţate Doamne al nostru, 

=- Cu supunere arăt Înălţimii Tale de 

Dumnezeu păzite că am primit cei 2.000 

de groși trimeși ca să cumpăr câtă zahereă 

319 

1188, 
27 Iunie. 

1155, 

23 Iunte.
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1788, 

28 Iunie. 

piosbst zapă rods dozephfidss pas, ră. 6acioy 
050 ăohov0ijo=t oc 22005 aposrătouat zapă 
od “Iwovs ps" mb 6moioy, Ab0tyza ov, E- 

vetvat z0Ndă amdă Exetdiirns, toi Eozopri= 

Covyroy 6 la:patpie, zobhâvrss roy sic ză “p0- 
pei, vai fuste ecpaobonpey psfădoy os- 
ez, 

1788, “lovvioo 28. 
Tis “Yperepas Osovpovpijtov 

6 vară zăvra Bobhos 
iooe ens 

Nizijras uzgrezăgne. 

. 

  

prisoseşte de la ostașii noştri turci, ceia ce 

voiu urma, cuni mi s6 poruncește de Înălţi- 

mea 'Ta; lucru care, Doamne al mieu, a fost 

foarte potrivit, şi se imprăştiase zahereaua, 
vânzând-o la sate, şi - noi trăgeam mare 

năcaz. 

- 1188, Iunie 28. 
Al Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu 

“întru toate rob 

Nichita Ibrictarul. 

Iordachi Armaşul şi Alexe Armaşul către , Nicolae-Vodă Mavrogheni, des- 
pre sosirea prietenului domnesc Ali-Paşa la Ploeşti, 
lui” i Dinu Cantacuzino cel fugit în - „Nemţia“. 

Y Undăraze fă. Ad6&vra. 

“e - coda ăvawaipous ră “we mns dr 

ofuspoy sbOzoev 236 sic Ilhosori 6 ':8yâ0t6- 
razoc ebho cas "AD-zaoăs, 6u0d ai pă măv 
pâod-ăyaoi vai ui Ga ză. wzaipăza, usi 
vară mb &oxtpt 6z0b sthOzv cbapte 33 207467 
vă zobs apopdâovps m6ozc 77 pt, ue 

Gow 6z0d si 605) cas, &zd mhvy zohiy pas 
apăy, Ghezovres 6x05 păâg ethdsy dortpt 
velurtizo zai. mactpr46, Ebădauev văz pas 
ZzipShstay ai ctâ/rt tă vă obs ă 'epo- 
mOăcovus* 0ăy Tiuz optoxp/zt p.os, uă ră. vă 
pi Eustvay sie ră popija mod Xxâtâmulov ze 

| pljre până, pijts 16055, ezetdi, "70 ră E- 
zip =porrrspa val ăhe 6z0d sizoy 206 vai 

sis Kiuztyz. Kat zapxzadodat: ză “Xw 
ms rd ymtopârspov vă pâs mpordăcerat 
uapia: 200 w6oss pat 200 pâna &ză '&o 
amxâiijest, Bă vă tumoptooue vă wăpowe îv- 
ap, popii vă &rohovdijast Xay5wa w0bs05pt, 
îzs5:51), os ăvo0sv Sohozmodusy ză "TW ns 

ri âmh adr ră Ax0hlyet 03v sivat stapie 

ră mporOacovus. “Ouijos zaparahobruat 
vă pâs azahdodv pai &ha 1.500 Î za: zspn- 
o5tspx, ăxă mă Gala Eobuat vă G6Gowus 

mă 360 rby Xshru-ăyă, pă 7ă vă Enapuoră- 
Ops 2zpo+/0îc p6vos zov, Gray 63y st-raus %pi- 
Băpi, ai ărâpuos G0 avhă zpos 6 vpicta 

azd rebs drydâss pzaipartăptăss ui, Gapă- 
86, mob vai ăy Tmuz6psos, pal 039 ăpvos vă 
daphztozi za d arti, mă 83 400 Ypâota 
Eovus vă că Bdoowus my Xasti-Tovovarti, 

3 că vă Edawosiiraus. zapă zis Tipt6zns 
rob 47 ăzoyspioaus măy Eysomdy urs, 
ast mă 1.500 ypâota 6z0d pâs torăNOnoz,   

nevoile cu Turcii şi bivolii 

„Pre a-înăilțate "Doamne al nostru, - 

+ Cu supunere aduc înaintea Înălţi- 

mii Tale că azi a: sosit : aici în 
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 multă bucurie, văzând că ni-a ve- 
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. Şi rog pe. Înălţimea Ta 
să ni capeţi cât mai iute 200 de cocii 
şi 200 de căruți din alt judeţ, ea 
să putem face rânduiala, fără a urma 
vre-un cusur, căci, cum 0 arătăm mai 

sus Înălţimii Tale, din acest judeţ nu 
e. chip să le căpătăm. De asemenea 
mă rog să ni se trimeată și alte 1.500 
sau .şi mai "multe, din care avem a da 

cele 360 lui Selim-aga, de oare ce s'a 

înfățişat numai el, când aveam orz, 
şi a cumpărat 60 de chile câte 6 lei de la 
agalele bairactari şi sacale, unde a putut, şi 
n'a lăsat să se împrăştie şi oastea 

turcească, iar cei 400 de lei arem a-i 

da lui Hagi-Turnagi, ca unul care i-a 
împrumutat de la Cinstea Sa.şi am înde- 
plinit afacerea de ieri, de oare ce şi 
cei 1:500 de lei ce ni s'au trimes'n'au 

ajuns, fiindcă face afacerea 1.900 de lei,



8ăy cbdzoz, pă -zd vă: poat 6 uawrăs 1.900 

piara, ză 35 tvazohnzăv[ra] vă ză Epovuat 

sis zh y5pt, ospueyty, îatâsi pri ră uzaipă- 

mia 60 sthday GTpepoy wâuvooy al abră 

uayriv moi mă bimroby salut, wa, dy €âps0i) 

căoay mapă rd “Tim Tns;i 706 :îizoy vă 

crai) Evas ăvOpozd[e] os ui ăonpa, 6z0d 

vă Es vă zhmpâvi abrbe » rdy ipavrăy. nod 

„pivszar, vai Ext îuzoph vă uây imoarsăsrat 

am cb “Yim 1ms apbs obs Gobhov cas, vai 

vă îpumopnbe vă mrătovue vai mais hate 

cate Bovmais 8v sbohijz, Mimovras -abrbs 6 

ate rod pară: dzd mod pas. i: a 

Ilpbs 'rodrute she S86fp d “Tin es dr 

236, sie mă mzăivet pas, sis yophoy Kozo- 

psozt, Epbozovrat 30 Gov6ăha, papă 470 ps 

dida, ză 6xota etvat rod Aiyovhov Karazov- 

twvod Gmod Ezoyev sie Nauzbijay, mal ară 

ză Eovada etvat ăpmu&ya sis mă (nd 0- 

po zapă Tod Movozwpă umastăvov Kptrtp05, 

pat, paav0ăvoyrăs zo ei Bobi as 88 îMbaps 

mb vă oăs mb pavepăaous, 07r6yras TISH 

dapzpây Gas zpootaviv Ti) Vă Păpous: vă Tă 

orijovuat sis Bovzopsort Î vă ră. d'p000bH.6 

zmei 60sv oroyatcusa dr 7206 Îjzoy Th vă 

ză orijouat, tă ri 2â6 1jwmopodyat Vă “pat 

Qoăy, za. Bre stat | 2pO0TAVI, Gas. 

1788, 'lovyiov 28. o 

Tis “Ypsralpac Osoppobpiizov “TgmhGenTos 

2M/norst Godhot 

Teopyâzts PAppuos 

"ADE s "A puons-   

iar-ce a rămas să le am la mână,. de 

reservă, dat fiind că şi 

au venit acum fac şi ele: o afacere, şi 

cer peşin, şi, dacă sar găsi potrivit 

de Înălţimea Ta, ar fi bine să se tri- 

meată un om al Tău cu banii, care 

să aibă a plăti însuşi treaba ce se face, 

şi astfel' poate să nu bănuiască Înălţimea 

Ta pe robul Tău, şi să putem îngriji şi 

celelalte slujbe ale “Tale cu înlesnire, 

lăsând: de asupra noastră. acestă - grijă 

a afacerii. a a: 

steagurile ce 

Pe lângă acestea. vei afla Înălţimea “Ta 

că aici, în judeţul nostru, în sâtul Coco- 

răşti, se afli 30 de bivoli, mici și mari, 

cari ' sânt ai Dinului. Cantacuzino care a 

fugit în Nemţia, şi acei bivoli sânt lăsaţi 

în zisul sat de Mustafă căpitanul din Creta, 

şi, aflând aceasta robii Tăi, n'am lipsit 

să 'Ţi-o înfăţișim, cerând prea-luminata- 

'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... 

„1188, lunie 28. 

Ai Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mici robi 

Iordachi Armașul, 
Aleze Armașul. 

  

CCLXXI. 
„Ştefan, al treilea postelnic, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre felul 

cum se procură zahereaua de el şi de alţii, cari-l pârăsc. 

“Yonhozară pot Abdsvrz. 

4 Meză ij Gobhstzijy 47! 25apiaiaa) pos- 

Na, TIZEÂS ăvazăpo ră 0z0'7p0bpTizo 

“Tue ans dat Eafoy Dyk TpooTavij! îs 

îră m vagi, ri Dida &rohovbiao zază zi; 

did? zpoozayiy ns zpbs s0bs0t6 îvă Să 

cauâpin, vâbz îpâpay ivorat” Epis arat) 

Joy stroct, vai fos sh Săffazoy ari dz 

cross, îmei va pâvov sie md Stozâit vl- 

vovam vai ză ăzd Toboyaloi 0iv Ep/oveat. 

Kai âvtzagoy samă mă 0oppoogio “Tust 

ms Gtă vă aposcăim sia 05 vă "700%. 

“Resacy, bmhozază pot, nprozăiet tă = Gt 

câp 6z0d Boris cls Kpapifa, zâs 

atat mtobpobztzoy, 42 0bzs Gritwystat, 0i5za 

apâgszat” Îmmais sd îo5y baspă 2cusiazu.57,   

Prea-înălţate Doanine al mieu, 

+ După supusa şi până la pământ în- 

chinare, cu smerenie aduc înaintea Îmăl- 

ţimii Tale de Dumnezeu păzite că am 

primit înalta-Ți poruncă pentru piele, şi 

va urma după înalta-Ți poruncă; pe 

lângă acestea, pentru şele, zilnie se fac; 

ieri sau trimes douăzeci, şi până Sâm- 

bătă trimet alte douăzeci, căci numai la 

Siştor se fac; şi cele de la Târnova nu vine 

Și am adus snierit înaintea Înălţimii Tale 

de Dumnezeu păzite, ca să orânduieşti câte 

au a se face. De altfel, prea-inălțate al 

micu, orânduieşte pentru grâul ce l-am 

trimes la Craiova, că e stricat, şi nici nu 

se strică; nici nu se mănâncă; noi câtă za- 
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6 Iulie.
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sîvat. Ghos. zai6s, pai 206 ele. XtorăfL ivi 

dpădsg pal md East God EVovioxusy eivat 

[V0076y, %ai âs mpocrăsm To 0so'zpobpq7oy 

“Tios cms, 40 c Esarton dviows vai. Exij- 
pausv zehsios ăpauvyby baspt* siâs, Drqhorars 

wo, Btă mby. Gaspă Thy ăyapuydy 6705 2p00- 
măleu md “Yyos cms, Eprpâpevos 5 "luzpriju- 
maoăc sis Kpayts6ay, Exartân 6 "Apudons 
"Rod-Erauzohijs pro sic "loThdlt, 47 £- 
îs sis Nipâzohwv, za do0s TbobpobriA0s 

tmepăc sbpiozovro sis Niizohry, Bhoy Thy î- 
zijps 6poiws 2zîjpsy wa 600 ptobhsep 2 75psv 
ste râz0v uptBaplov* mspvâvyras 8ă Ep ăzb Exsi, 

înv 4al Evas "ANEzos, 40 bre &puevoțbpioua 
„ai &yâpalisy ăhsăpt rsooăpuwy povăv, 605 
îzîysy ră oizăpi 6 wzorijpne sis Bryzijyn ai 
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 3- 

vavipo 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: „7podu- 
ciay pây pă, 2podirmy 83 0d eră“, zh 
mbpa, 5z05 apocrălst ră "Tyoc ns zis 8- 

vovoausv Găsztoy baspă, rbpa Tis ră ăva- 
vaptpo razstvăs. “O 3obhos 715 Bovâsbs 7ăy 
"Amw&yrn ov za0xpă, pis văvtvay 86h0%, 

zi, vara val Îutpay Topzată dă Vă 15- 
sto râs binăăs zpoorayăs mod "Ac0syzov 

ov. “O 8o5hos 7ns 83 arâhhst ăhoyov 705 
SeNu-zasă, woăy mă "Borij-Srauzzohi 'Ap- 

4461, 3, boăy rây "Adszo, vă anal sie 

Ninâzohrwy vă Ev boăv 83y rod iGovy jEpr' 
6 8odhos zms obrs maviyay 0Shst vă îsebpr, 
ora paysvăs vânat pivâtt, pudvovy styat Ghos 

» Gov âs3ousvos vă Eairshţi răs bimhăs 
7aoeeatâe ns, ecăv 6zob sia mtorbs 805- 

os 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 Bodhos 
Scâzavos şi Ilossihzos.   

hereă am. cumpărat,: e :toată . bună, şi 
aici la” Siştov ' sânt agale, şi de aici, de 

unde au cumpărat e știut, și să poruneeaseti 

Înălţimea Ta de. Dumnezeu păzită, şi să 

cerceteze, poate: că am luat 'zahereă ne- 

trebnică; iar, prea- înălțate al mieu, pentru 
zahereaua 'cea -netrebnică pe care o orân- 

duieşti Înălţimea Ta, viind Ibrahim-Paşa 

la Craiova, 's'a coborât Armaşul Eschi- 
Stamboli la Islaz, şi a mers la Nicopol, 

şi câtă zahereă stricată sa găsit li Ni- 

topol, toată a luat-o, de. asemenea a luat 

şi. cât ovăs a găsit în loc de orz; iar, eu 
plecând de acolo, era şi: un Alecu, şi el 
fost Armean, şi a :cumpărat făină de pa: 

tru ani, pe care a adus-o ca grâu pro- 
prietarul 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 prea- 
înălțatului 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 Înăl- 
ţimii' 'Tale de Dumnezeu : păzite, ca să nu 

cad în zicala care spune: „îmi place tră- 
darea, dar nu-i place trădătorul“, 
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 în- 

şelăciune, şi noapte şi zi totumblu ca să 
îndeplinesc înaltele porunci ale Domnului 
mieu. Robul : Tău nu trimete calul lui 
Selim-Paşa, ea Armaşul Eschi-Stamboli, 

sau, ca Alecu, să merg la Nicopol să spun 
că nu-i 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 milă. 

1788, Iulie 6. 

AL Înălţimii Tale. 
supus şi prea-mie rob * 

Ștefan al treilea Postelnie.



(Pe o foiţă osebită, serisoare de necărturar.; 

* Tlpoczby5. e 

“Apo Toorthyurte, îievp= Bet ot para 

mp 6 PANzos la/tpsrlis ăpuevoigiou. 

vă mă lapepă mb oirăpt” mob! riste oziy 

Kpoep6âa, ai 6Npsptvâs, Guos uă Try zip 

act, 2p064by6,: Aodhos îns A 

Pyostâs. 

| Mă închin. 

Dumneata Postelnice, 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. 

Cel știut. 

  

„ CCLĂXIL 
Ismail-aga Belinaşoglu, bimbaşa, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, pentru 

pretinsa zahereă stricată. . 

“Yomhorară pot AbQăvra, ! 

-- Meră rd Transit pot, nazist dy 

5po 18 Osozpobpiirep “Toys ras 67 2:p00T6- 

te 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 "Ap- 

uzons, 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 wpavy- 

aățera zâs 339 6pitezat ănd “povâvav, 4 

mpa mâzota mpăppaza” 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. 

2 zăv did ză oxazi) 700. Div, Bima- 

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 mă EâtH6y Mob 

ai, zastuy. Kai e pă Tă 0zozpobgntoy 

“Pins ms vă mb otzăpt, vă 0b td ozsthdoby 

220, body stat paid. Kai âs zposră$n 

vă pod Grzh00dy ră ăsapa z05 ptapio», 

Zu vă tevotăce z05s &vOpbzows Ezstâi vai 

îvaptzouat ah30y mos ăvpiozovs. Rai fzot 

stym d ăzstpovy Ehss 25: 

1188, ?lovdico 6. 

Tis “Yysstpas “Vomosnzos 

cazstydg 404 E/LOTOS 

Ploua dvs pista za91S 

| Mazsqyă66 7.093. 

„(Pecete turcească cu cerneală.) 

(Pe dos: pecete de ceară roşie.) 

. 

  

  

Prea-Înălţate Doamne al micu, 

„= După smerita mea [scrisoare], 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 

câtă -zahereă este a mea [şi] merge 

acolo, nu 0 va ci . nemăsu- 

rată o va pune în magazie. Bu nu ştiu 

ce să:spun cu acest om. El umblă cu: în- 

chipuirea 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 

> 
măsura, 

Pa să 'se trimeată aici, la Zimnicea, și 

cu îl dau proprietarului lui. Dar, prea- 

înălțate al 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 Âr- 

mean ; 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 porun- 

ceşte să mi se trimeată banii orzului, ca 

să uşureze pe oameni, de oare ce prea 

mi-e ruşine de oameni. Şi ce va fi nemă- 

surata-Ți milă. 

1788, Iulie 6. 
Al Înălţimii Tale 
supus şi prea-mic 

Iemail-aga bimbașa 

Belinasoglu. 
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1788, 

6 Iulie. 

(1788), 
7 Talie. 

Nichita Ibrictaitul către Clucerul Constantin Baratoy, despre plecarea şefilor 
turci la războiu. 

“Ti Ebravstay îns a0recrăe 2poGzbvă. 

ME ză dăehpreiv Ob Găs: ztvepâvo Ozt 
7box sic mâcspse pes rije buspac Ezeiymoev 
zh £86 uniuzaons Ttarp-âyăc mai Maay- 
Yovdoblowrhovs, ozatby pai 5 Î ăarsp=-- 

Moe, ai 5 piuzaons Tiarăp-ăyăc pă | 
125y104660vs Vopătovs, 6 Mzawyov5obtowhooş - 

âtawoovs Gapăyra, 6 oohimpdy-âurăs 2ozqde 
Tpndura To, 6 Mzenlip-Ayăs pă Eniză vo 

wâmove, ai “Optp-ayăc pă d60sza îvps- 
mos, vai Exănoav ămăvw, Myovac Ba ră 
Xofăro, uă viv ebyhv rod Qs0d ai rod Ad- 
0&yzov pas vai uă ci ebljy ous Dă vă rt= 
20059, vai vă robe Gondijazt .6:. Qzâs. Tâvy 
Sov) +mpudy-deqăş vai mby dăshrzby Tod uzi 
00 tobs ptoaty pă 8io vyenspua rod Xov- 
Anuăv-ăvăs ai pă Gtandoovş voudrobs ăp- 
Gavizss 705 pa 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 pmjesăpns. 

"EXate ai 6 pmiiuzaons Ttarăp-ăyâs ră 
Tpăpua cms val Exarădabat 7d mi zăy ypă- 
arat” Azăy îjona '07d Lăyrio zwyăys Kai 

zobs Eâoca vai Evatăy zsvijyra ozhx/6ptâzc, 
dtă vă âvigavy zăy âpâpoy vadâs pă ypipstat. 

(VO) T& edwayearăro ăpyowm Meyădo 
Khovrităpr Mazapăros, apocavyrâş. 

"Bangudăz-oglu 

  

“Dumitale frăițeşte mă închin, 
-Cu' - frăţeasea- mea: . „ [scrisoare] “ţi arăt 

că pe la patru: ceasuri din zi a “plecat 
de'“aici bimbașa Giafr-aga și Banguduz- 
oglu, şi mai toți ostașii turei, și bim- 
başa Giafâr-aga cu cinci sute de inşi, 

cu două 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 Dum- 
nezeu -și a Domnului nostru și cu ru- 
găciunea ta, să dea luptă, şi. să-i ajute 
Dumnezeu. Pe Suliman-aga şi pe fra- 
tele 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 tu- 
nuri. Să-mi arăţi, dumneata, „de acolo. Ci, 
rămânând . =: 

188, Dulie-6, Si 
. Al dumitale ca “frate „şi, rop poe 

t 

Nichita 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 cin- 
zeci de salahori, ca să desehidă” drumul, 
cum îmi serii, ? a Pa 

Prea-nobilului domn - “Marelui Clucer 
Baratov, cu, închinăciune, 

  

CCLXRIV, 
„Nichita Ibrictarul şi Alexe Armaşul către Clucerul Constaritini. Baratov, 

despre cele d'intâiu lupte la Vamă ale oştii cu „Nemţii“. 

Aov)t463 zpoawvă, 

AbOsyzt ov ăpoy Khovstăpn, sava dz 
ză Gpriuv ma zâpa, ) dpa sic zis mâvzs, 
vaz EvayspeOmuzy aa 5 270pds uovă sis sd 
Dâwpo, oi Ersiymszy m6pa peptră dară, ” 

„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) Gob- 

ă. Mâvoy î Ebyevsiay ens. aapazaă Oaip 
vă mtuonrat, vad vă rby Eezmvijosrat Vă 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. 

zedtovovyeas zâpa fabia, &p/iivnsa? 

sis i, Titvzi, voi ăxobovrat vai ză roza, val 

mi) zăhos 2ăp7] 05hw căs pavepâo tă &p&âm. 

Tâpa,   

şi Hagi-Omer-oglu, și n'am lipsit după a 
Ta poruncă să ţi-o arăt, 
de se vor ciocni, ţi-o vom arăta. Şi 

dumnealui Cuparul dacă vrea să vie, 

căci şi acum şi-au pus slujbele în rân- 

duială, şi nădăjduiese să meargă bine 

slujba. Numai pe dumneata te rog să se 

gătească zahereă şi s'o porniţi să fie gata, 

şi de aici mă rog să nu se tulbure ceva, 

căci cum voiu putea voiu economisi, nu- 

mai zahereă să fie, să nu ni lipsească. Și 

rămân 
Iulie 7. 
Al dumitale smerit rob 

Nichita Ibrictarul, 

Alexe Armașul. 

şi către seară, 

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 Postelnic, către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre şelele 

ce a făcut pentru oaste. 

“Yrjorar ză pot Ab05vzz, 

A- Meră zi Govhstzly pot mat Edaptaiav 

zpooibynat, razstvâs ăvarspo mă 0sozpov- 

pie “Tous ns Gri us Sijuspoy 27409 do- 

feza oxuăpia, val î00b 6z0d mă crâho, pă 

zb vă 6hăzo zâs sivat ppsia ueyăhm Eza- 

pâvretho” 605 ăâwheizrus vă vlvoat G7- 

uâpta, za mposutyo Dum? zposzavii îns 

-b za 05 vă givovv, vai, Eppoutn  B'năă 

aposcai, *ms,.Epo vă vise apăs zh "o- 

mâl, vă sbyădo Go md vai, vă rd Ers- 

piso, vă cb zaccpebao mai Ec vă m Cap- 

zâpoo sis că patria, oriuyrăs zo îj eis "Ip 

pala î sis Bivenn îi sis dho7 u6nos 

zoo X0s)sy uă pustast 5 Qsbs vai î 6vmi 

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 să vă Zij &yopăGm, 

5 Emoios dvouătszat Ploirrs Ea0izovhos 

ai. isus va stat Di zpo3saYi) 213 5 

mposcăim zi vă 205 vass 406" Zaoati 

-pâvow. Ezspov, bymhozazt pot, âs zposzăi 

= “YTos ns î în vă iod a77005y ăszpr 

Ezstâi, vă Ep &szpa 3 Epo sic 

u6d: E70 
=dy Mooozază-deqă Maiazhi-dph0D, ucis vai 

“sîrmne 4 013 

exsiboua 77, pi fi00a ăzd 

52320. Iorga, „lluarmuzaki“, XX. 

  

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

4 După supusa şi 
închinare a mea, aduc smerit înaintea 

Înălţimii Tale că: până azi sau făcut 

douăsprezece șele, şi iată că le tri- 

met, văzând cum că e nevoie mare; 

înştiințase ca neapărat să se facă şe- 

lele, şi aştept înalta-Ți poruncă pentru 

câte si se facă şi, viind înalta-ți po- 

runcă, voiu porni la Islaz, să scot 

to stocul (?) şi să-l ridice, să-l curăţ 

şi astfel să-l îmbare pe caice, 

țându-l sau la Brăila 
șau în altă parte, 

Dumnezeu şi înalta-Ţi poruncă, şi poate 

găsese om credincios, dacă nu vin eu, 

robul Tău. Pe lângă acestea pentru 

moşia Zimnicii este muşteriu ca să 0 

cumpere, care se chiamă Ioan Nan- 

topol, şi poate că e şi poruncă înaltă 

a Ta ca să orânduieşti ce să-i cer pe 

ân. Alta, prea-inălțate al mieu, orându- 

ieşte 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 pen- 

tru şele: de la acela ieau și le plătesc. 

până la pământ 

y 
Mt 

trime- 

la Vidin 

unde m'ar lumina 

sau 

49 

1788, 

8 Iulie.
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zhnpvo. Rai îjrot. stiva md ăzstpoy ai. 
zsphauzpoy Ehsâs zrie. 

1188, "lovhiov 8. 
Tis “Ypertpac Ton inros azstibe asi 

Ehâaros obhos 

Sctpavos 7 occtzos, 

a Ta. 

1788, Iulie 8. 

Al Înălţimii „Tale supus i „prea-mie 
rob 

Ștefan al iveilea Postelnie, - 

COX, 
Ismail-aga Belinaşoglu, bimbaşă, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, 

sosirea la Siştov a lui Selim- -Paşa. 

“Tomăorart uot Adsvca, 

“+ Msră rd mazety6y Ov Tazstvâs dya- 
mâpo Ti Osoppovpiitie “Ye ms Or oiuspoy 
md %0bpy5, mpi 6ouspoy, jOsv 6 Sehlu- 

zaoăe bymhoratos sis Storăft rsarit, sic 
mby Goto, pavy0ăvwvrăs ro, sd0dc Ezdyox sie 

zposzbwqoiy mov" 6 6zoios îjA6e sis Lore: 

vă bv (asps, vai Go atata Troy, mă 2p6p- 
7w0sy &hsdp!, airă âp mpiBâpi, zatouăăi vai 

ză arăhst zpos ză Bivenyn, sis ră "Opyr?, ai 
Es vă Evheviom mâvrs, SE. fEpac ele Sto- 

st mod aspe, "Expo, yras: nf. dă zi ba60s6 

măiore Gbysioutvos sis mb vă voirălu ră 
 ovouâri rod (so Ppobpiitab “Yobs ns, 2X- 

pzmvobusyos 7ai dă mbv 905ho0vy 175, Y Iloa- 
TENVt0Y, Tod ăvsvepoy dă th ptos 6x05 E- 

ov zpbs zobs zadatode vauapaoulovs ot 

Svororavol. Kai pă eizay 6 zohoypâvos Sediu 
zacâs "vă &vartpw Tip Osoppovpiizp "Tis 
me, vă mob EOq Evxy păuua mă sd “Yvos 
cs, 4 sbObs 05hs: fsum=păzdop abră ră 
ăozpa. "Erti sivar 6 zazstve 75 Uz Tu 22005, 
ai mâ0s “mutpav zorrălm mb Gtâcopov z05 
00 ?pobpifiov “Twovs «e. Ilpbs zobrots 705 

sizay văi, zăs veze ăvâparalias ns, ză E 
zxpsy mod vroâă dă mb “Tios rs, ASwy- 

705: „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 4ad- 
mpa 10 orszos 76 Gobhuy. ns, Ghsâpov 
d5 uzi ăpawnudy zâv £/dpăvy sms. "Ilzot 38 

sia, md ăzs:pov Ehs6s 7ns. 

1'188,.:lovhicv 8.: 

Tis “Yusztpae “Yomhdenzos zaasivbs za 
E)4-p1670$ 

Iouzi-ayăs uz lu 22078 

 Mmeonvăorovs. 

 (Pecete turcească cu cerneală.) - 

„(Pe dos: pecete turcească de ceară, rose)   

despre 

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“r Cu supusa, mea [scrisoare] umilit adue 
înaintea, Înălţimii Tale de Dumnezeu pă- 
zite 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 
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 
Dumnezeu. păzite: că să-i. vie o: scrisoare 
de la, Înălţimea Ta, şi îndată va deseurea, 
acei bani. Astfel e: supusul 'Tău bimbașă, 
şi toată ziua caută interesul Înălţimii Tale 
de Dumnezeu păzite. Pe lângă acestea, 
i-am spus și noile Tale vitejii, şi a făcut 

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.



 CCLXXVII. 

Ismail-aga, bimbaşa, către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre oprirea vân- 
zării zaherelei la serhaturi. . 

” “Yomorară: pot Ad0£vr7, 

-- 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 Xuw- 
piov ăvâpuzo zâs Eyac Todpros ab 
Titovpyi660y, dwâuazzt Menusr-ăyâs Mzoară- 

voyhobs, dă usoov £vbs Bhzyov, "lozriirta 
Aoyodsrm, âvyăpasev 6swijrovpa &zb 860 pob- 
ciss: 1 pia Taovtăy uzi î Am Ilecpovsăy 

ză lav iv âgâpaosy ză my Iahavrtaa, 
ză 3 dhmv ab ri Mapizy TepStta, ovu- 

Gia rod moră Tapopărn Smâhyzob. Aotzdy, 4ată 

my bumă zpootayijy îns, siz6y âtă vă zEpoby 

sie mb “oplov zijv Grioua, zi Byte vă Thy d- 

mâavy sie Iatoopyi6foy,. al sizov elis tă 

zustos vspâpua 605, Gray EXOq is ris Ria- 

-ias mă pâpn G Ttofarietas, vă mb zi400by 

mi vă mhy ame sic cb “Yios cms. 

Adri Î wovoiz 705 Ilszpovoaviov eivat eis 

zi vaz 705. TE) Pouaviov, î, 2 ăm, 

Taovtăvy vai m Ilapuzăw, hm povaia, stvat 

sis ză vavânhia ris Bhhozas, zh sivat 

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 

zip wm zpoarayiy 7as, 29 drztuoo obzs 

arăt, 0brs vpibăpi vă ubij, o5ze uiz ză- 

sta, Î sis Topyiifay îi sis Nirzohty 3 

se Rohe mb cb zana %od TE-Po- 

pziiov, za zip robzoo ăe psi zd "Twos 

15 10557. Îlp 2 aobzo!s, bimhbzat pot, ă- 

vapăpo se "Ta cs Get âzd d Ilhovăcz! 

mipapijdss, văgulay 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 Latog- 

po)al2oow, Ezăno sis zhy sâzov 205 pi0do- 

peifoo, vai. Epoca zivas, Em souzâtta tri 

ră 
2 3 

tă Vă 70033099 AO 4 Aaaa: ză 

iasa 4 î 2zipasay ui abă. Oi Dio: 

SU punere 

  

  

Prea-înilţate Doamne al mieu, 

“- După smerita mea [scrisoare] cu 
aduc înaintea Înălţimii Tale 

de Dumnezeu păzite că, mergând, după 

porunca “Ta înaltă, prin plaiurile jude- 

ţului, ca să nu se vândă zahereă, am 

pus şi neferi să păzească; am mers şi 

la Petroşani, care e la hotarul Giurgiu- 

lui cale de două ceasuri şi, cercetând, 

mi-au spus oamenii satului că un Ture 

din Giurgiu, anume  Meemetaga Bos- 

tanoglu, prin mijlocirea unui, Român, 

loniţă, Logofătul, a cumpărat venituri de 

la două moşii: una Giozani şi alta Pe- 

- troşaniș una a cumpărat-o de la Bălăceanea, 

cealaltă de la Maria-Teresa, soţia răpo- 

satului Zamfirachi Stolnicul. Însă, după 

înalta-Ți poruncă, am spus să ducă în 

sat dijma, şi să n'o care la Giurgiu, şi 

am spus neferilor că, atunci când.va 

veni în părţile “Țerii-Româneşti . Ioniţă, 

să-l prindă, şi să-l trimeată la Înălţi- 

mea “la. Me 

Acea moşie a Petroşanilor e în ju-. 

dețul "Teleorman, iar cealaltă, Găozani 

şi Parapanul, altă moşie, sânt în Ju- 

deţul Vlașca, dar e hotar la. județul 

Teleormanului, şi să orânduieşti Înăl- 

țimea Ta vre-un rob ca să ieie dijma. 

Eu, ca un credincios al 'Lăw, nu lip- 

sesc să arăt Înălţimii "Tale, şi ce e înalta 

poruncă a Ta. Alta, prea-Înălţate al mieu, 

după înalta-Ți poruncă, nu las, nici 

grâu, nici orz să se dea, nicio baniţă, 

sau la Giurgiu sau la Nicopol sau. la 

Cule (Turnu) din judeţul 'Teleormanului, 

şi despre aceasta să rămâi Înălţimea 

Ta liniştit. Pe 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, 

la un sât anume Malu, şi acolo e 

bogaz, care a secat, şi sânt la Baltă 

bostani ai Rusciucliilor şi ai Giurgiu- 

venilor, de-asupra locului Giurgiului şi 

vin cinci, şase bărci acolo ca să în- 

carce pepenii palbeni şi pepenii verzi: 

i-au luat şi au plecat cu ei. Românii 

din Petroşani mi-au spus că nu lipsesc 

387 
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1788, 

19 Iulie. 
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îi Ilsrpay mai Exijyov Să ră Kovăs. Ao'- 

„ds atotâc ns, tă ăvavăpw Azayra apbe 

ză Osowpobpnroy “Yvos ns, zxi ot sivat 

că 
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1788, Plovhtov 19. | 
Tis “Yusrspas “Tymienros 

__ mamstube ai ENĂ-potaG 

- Matuzacns "lopaih-ăvăs 
Mzshmy&ooţăovs. 

(Pecete turcească cu cerneală.) :  ., 

, 

7059 ot Guazidsc usi, Kai 6 KRobpr-ăgăs 

md “Patypăr Eumloy ms aspuosy ad 

  

de 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 toate. către Înălţimea Ta de 
Dumnezeu păzită, şi ce e nesfârşita milă 
ata 

1788, Iulie 19. aa 
Al Înălţimii Tale i 

supus şi prea-mic . 

Bimbașa Ismail- Aga 
Belinașoglu. 

către Nicolae- Vodă Mavrogheni, 

cari cer să se „bată.. 

. 

- Ismail- aga Belinasoglu,. bimbașă, despre 
sosirea unui grup de ostaşi din „Giurgiu, 

“Tivhorară po: Ad0tvra, 

- Ască rb razetyâv pot, 
pspw m 0soppoopijz "Toys 5 zis, dnsp= 
vâvyras mb Ilârpa Evas price, mpraubato! tr 

wrtapsor ză zobs rpiâvza Eva, 1h03y vai pă 
âvrâpuasy 6 obozăs Obost-yăs, hEyuvrăs 
ov zâs Tic Exausy Govpyobvndes sis L'atovp- 
v666y 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 u- 
6 zsi0ovrar sis md Cauze obs. Kai /wptoră 
dz adTă să us sampătzt siva rău € zepot Tpta- 

46510 pă măy 0pră, sis zh Oz0ioy, ăviows vai 
etyat bpmhă 2pocTați Cs ss: zi pn 50 ră 

pră, si 02 0â)s: udvov, âs zpoczătn îtă ră 
Gspyravzori) uzatpăy-0boză Odesiiirără, Rai 

ro eiyat  bWmhi 3 zpoorarii 78 
1188, "lovhiov 19. 

îs “Tuscipzs “Yunsznsos 
sazsivăg val Ehă/!0703 

Mziusaons "ouzih-ăyăs 
> Mashjvăooţhows. 

: (Pecete turcească ' cu cerneală.) 

pri yâs dy 

  

   

  

  

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 de ieniceri din cei treizeci 

şi unul. (şic), a venit și m'a întâmpinat 
şeful, Husein-aga, spuindu-mi că i-a sur- 
gunit la Giurgiu stăpânul 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 scriu la 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 să 
mergem la războiu; ce să facem la 
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- 
dengheșdiilor, Ilusein- Aga. Și ce va fi și 
înalta-Ţi poruncă. 

1788, lulie 19. 

Al Întilşimii Tale - 

smerit şi prea-mie 

Bimbașa _Ismail-aga 
Belinașoglu. -



CCLXXIX. 
Turnagi-Ismail-aga către Nicolae- Vodă Mavrozheni, 

capugibașă pentru paza lui şi alte mişcări militare. 

“y Wnhdezas, edusysorare vai Gvzatbrars iu 

Ad83yra, 

M5 ză Bobhrzâv ob pavspâvw 7 0sowpov- 

piizw "Tis. rns Gr 405, Euzeij, 6 8yâotd- 
caTos BAzOVTb Iu z40NG (6 Smoioc Epyezat eis 

ză adr60:), wati) za uă Eyay rovpyatlily uă 
-pinbs mpiazociovs orparibruc, pas 6 2y- 
Gotoratos vazooripzzons ui eizty, al Ep- 
owa sis rhy Dznmpsalay ris “Yumhârnz6s 
Ze z0ds 6motovş robs 83syOiiramey tău, âi- 
ovrâe 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 0- 

sua. 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 Goioy păsa î ss mby EvdappâTATOY 

papal 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 

mavspăcu ză “te: vs. Tabra, ră 65 Er 

zis “Yundoznrâs vas simoxy dt ahsiora vai 

T0y2004.0v5GTATI. 
azm'e, ?lovhioo 20. 

Tis “Ypscipas 02 so'ppobpils z0v “YA6Tqz03 

cazetvăs' Godhos 
Tovpvastiis "louaijhayase 

- (Pecete turcească cu cerneală.) 

(Vo.) Tâ bymozăze, ebyevzozăzp za ât- 

matosăzip hu) Adiyrt 7, 40, ao N 

200 Ilicpo» Mabporiym Bozâiysa za “Il- 

gun zăsns Odrrpoihzyias. Ilposzwrnzs. 

(Pecete de ceară roşie.) 

doisprezece, Şi n'am 

  

  

despre sosirea unui 

Prea-înălţate, prea-bunule şi prea-drept 

al nostru Domn, 

Cu (serisoarea] mea supusă arăt Înăl- 
ţimii Tale de Dumnezeu păzite că ieri, 

Joi, prea-slăvitul capugibaşă (care vine 

într'acoace), împreună şi cu un turna- 

giu cu o mie trei sute de ostaşi, pre- 
cum 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 .Înăl- 

ţimea Ta. Face parte acești ostaşi din 
două ortale: de la şaisprezece şi de la 

lipsit să o arăt 

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 

so arăt prin mea [serisoare] 
Înălţimii Tale. Acestea, iar anii Inăl- 
ţimii Tale fie cât mai mulţi şi cu totul 

fericiţi. 

1788, Iulie 28. 
Al Înălţimii T 

smerit rob 

„supusa 

Tale de Dumnezeu păzite 

Turnagiul Ismail-aga. 

Prea-Înălţatului, prea-nobilului şi prea- 

dreptului nostru Domn, domnului domn Ni- 

colae Petru Mavrogheni Voevod şi „Domn 

a toată Ungrovlahia. 
Cu închinăciune. 

  

CCLAAĂ. 

Ismail-aga Belinaşoglu, bimbaşă, către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre 

sosirea şi trimeterea unor Turci. 

Yomozazi pt Abba, 
* + - * 

a Mac d Taz MOD TazatVâig DVI 

70 2 Osozpoonizo "Test ens Ga ui ză 

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

+ Cu smerita mea [scrisoare] cu supu- 

nere aduc înaintea Înălţimii "Tale de Dum- 

389 

1738, 
28 Iulie, 

1788, 
29 Julie,
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1188, 

16 August, 

vă 1jh0sy 25 rod vrsMluzacr, 5 dyrăuzaons 
Movorarâg, tă mb ăozâpt 6z05 sivat &ă vă 
2A0m ză 

Eâvzdvy ov Gă vă tăţj 05 sbpiorsrat, mai 
2ppâusyoy mh dorin. Băhst zpoozabijoy ră 
zază Boyauty Bă vă EX0Ţ via Gpa „ăpiirs- 
pov. Ilpbs zobzo!s Grazdotot Efijvra '9d0 "Ap- 
Gawijrss Epoyav ăzd ri Kijvamya, zpozaot- 

(usvot: zzâz 83 z5pvoby Aobptss. MavBayay- 
râs 70.5 Erhoumpbraros Ilxoâs ăzb Lzobp- 
uifov, Eorsthhey "205 ettpaziov . rod “tovs 
Tns, Tod viod wo Tapobs-ăă rhy pzaipar= 
zăpny, za ris 2ybprosy, 45 2ybpzbav vă 6- 
zzârţoby sis Kparpisfy zi ris Evbpioa uzi 
obs tors)dov sis Ilrsort. Kai .âs zpoorătn 

vă vă mobs Gidszat mi) tamvă ui Movpi 
ari sivat Grpărevua 2X0Tpirby ui vap- 
xatoy. Ilpăs robzots, Stă bimhds ui ayer 

„Aăuzpov mposrayis ms vă mpoorăt ai 3- 

va vns dobhov âtă vă ris 60nysi, Sari o- 
pis adră 8%) orâroveat, Kai ijrot sivar 1) 6- 
WnĂă zpocrayi, tns. 

1188, 'lovhfov 29. ” 
Tîs “Yuertpas “Yimădrmros: zazstvbe vai 

EX: /Lozos 

Mziuzaons 'louaij-ățăs 
MedevkooŢhovg. 

(Pecete turcească cu cerneală.) 

(Pe dos: pecete turcească de ceară roşie.) 

Sea, Ecrsthoy ăyOpuzoy patobs: 

  
CCLXXXI. 

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 unde se află 
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 aceasta prea-stră- 
lucitul : Paşă din Giurgiu, a trimes pe 
bairactarul ciracului Înălţimii Tale, a 

fiului mieu Tafuz-aga, şi i-a întors îna- 
poi, şi s'au întors să meargă la Cra- 
iova; dar i-au întors şi i-au trimes la, 

Piteşti. Şi orânduieşte să -li 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 
poruncă. 

178$, Iulie 29. 
Al Înălţimii Tale. - | 

E supus şi prea-mie: 

Bimbașa Ismail-aga 
Belinaşoglu. 

Adeverinţa mai multor boieri către Nicolae- Vodă Mavrog gheni, despre afa- 
cerea de moşie a unui Robescu. 

“Tumhorară uot Adbsyra. 

“ Aă rob razstyod pot Govhuâs vapt- 
pousy 7 Ozoppovpiiz "Is: cms 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 ă- 

Nova Văzotov Owuă Zowyiov, Gozts Ervysy sie 
robe &40pobs, zară Ti ăyuyiy 6and Eos 

ză Ooppopiizep “Yuzi 25 d pase Iloazsă- 
wins mb Bovtaioy, î” 8 Dăhst isbpst 
Osozpobpmzoy "Twos ns da, 70789 ai 
305hds ans Rovozayrivos Khoztăpas sis “Pi- 
pt40v Guod pă zods ăproveas lozpabyizows 
od amino, Eserăausy zi bz60s31y eab- 

27 ţâowvzas zodia aci zu fmbsvza Iloa- 
TEhw40v (pe Ghoy 605 6 Evățoy Ilîrpos 
Iooztdvtzos 63y En 4a0' Gov 386 vă zafp- 

d 
6 

  

Prea-Înălţate Doamne al miei, 

-+ Prin supusa mea [perisoare] cu sme- 
renie aduc înaintea Inălțimii Tale de 
Dumnezeu păzite, că, la 14 ale lunii cu- 
rente, 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 duş- 
mani, după raportul ce l-a dat Înăl- 
țimii Tale păzite de Dumnezeu Petru 
Postelnicul din Buzău, pentru care vei 
afla Înălţimea Ta de Dumnezeu păzită 
că, întâmplându-se și robul Tău Cons- 
tantin' Clucerul la “Râmnic împreună cu 
dumnealor ispravnicii judeţului, am  cer- 
cetat afacerea aceasta, aducând de faţă 

şi pe. acel . Postelnie (de şi pârâșul
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Gastă ră nina ădoya, z05 eipapi, 42 ăs 
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us Epepsv pete ătomlorove păprbpas, dy- 

Opibzobs 705 zz0mAnziov zobzov, rd Eroytă- 
vov wazstăyoy, thy 'Acavărn Empirhări zi 
mov Mavohrm Kozrta, ai Euaprbpnoay 8 

w6âmp 33: 005 ri &hijstay: Gr 6 "Acavărie 

[loazedwrtsdos  dAmBwă ăyopxosy abză să 

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 bzidsote arm 

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 Khozi . 

(Pecete neagră pe dos.) 

  
  

Petru Postelnicul nu s'a arătat de loe 

pe acolo, ca să fie de. faţă), l-am în- 

trebat în ce chip ţine acei cai ai 

fagarului, şi ni-a răspuns că, încă din 

iarna trecută viind acel Toma, cu două- 

zeci şi şase de cai, a voit să-i vândă, 

de oare ce datoriă unui  Dimitrachi 

din Bebee 290 de lei cu sinet, şi, 

strângându-l să plătească datoria, şi ne- 

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 acel pos- 

telnicel, i-au cerut marturi pe acei cari 

Sau întâmplat la cumpărarea cailor, şi 

ni-au adus trei marturi.[vredanici de ere- 

dinţă, oameni ai judeţului aceluia: pe Stoian 

căpitanul, pe Asanachi Chiriţoiu şi pe Ma- 

nolachi 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 feri- 

ciţi, 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 

Costachi Chim. Cluccr. 

  

CCLAAAII. 

Mihail Armaşui către Marele Grămâtic Nicolachi, despre nevoia de cherestea. 

Ti 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 

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
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1788, 

16 Septem- 

bre. 
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Kpayofac Ezhauuzpov pâna 6x05 vă 8- 

vvotacdody uă zhsoy zpoouiay, tă vă phy 
Tim ăpymra sic mă &yliuovyra rîs Esrvijosws 
Tod abrod zepsoră, zadatod ms mai, ysov. Ilpăs 
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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 *Apuăons. 

(V*:) To edrsvestăzep ăpyovrt Meydhwp 
I'prppazstră) abpiep pot zbpip Nino, Te 

cos Gâshză pot dia zeprzodijzwp. Ilpocrowqeăs. 

(Pecete neagră pe dos.)   

rămas necheltuit; am văzut şi cisla noii 
cherestele cum sa făcut şi au început 

şi s'o taie, dându-li şi eu nu puțin zor 

ca să facă un chip. de a se aduce cât 

mai iute şi cu salahori, din cari s'au 
şi pornit destui, și nădăjduiese în prea- 

bunul Dumnezeu. să nu rămâie nicio 
împiedecare; dar pentru 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 pen- 

tru “pornirea acelei cherestele, vechi : și 
noi. Dar, pe lângă acestea, pentru Ca- 
lafat, 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 

Mihail Armașul, . . 

(V*:) Prea-nobilului boier dumisale Ma- 

relui Grămatie, dumnealui domnului Nico- 
lachi, ca frate mie mult dorit. Cu plecă- 
ciune. 

CCLĂX XIII. 

Alexandru Dudescu Pitar către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre tainurile 
pentru Turci. 

“Yomăszars uot AdBsyra, 

-r Aovhraâs exvepâvw ră “Tie cms Ga 

2 dzozpiztrby mpoouoywmrâs Ehafov, zpocră- 
Gods us Gri vă Giâw roivăzt rod rtutoră- 
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ZX drenu6aa Vouă, 5z5%51), pază Ti zpoc- 
avi? 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 Înăl- 
ţimii 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
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tsyoptozăv vovăr, Vă Em .5 Bobhos ns ai 

5 adrb zpooraijy. Davepâuw Ext ră "Yust 

cas dă mode dowsphotâss 6m05 Evrsblsy ă- 

z=pvo50! ai '95pV0bY păuua 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 zapr- 

ză 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: 

Tadra Goo, va. Gr das poozay1) 975. 

„cpt, Sezreufploo te” 

"Pas “Tusctpas “Yonhâsnzos BX /totos 8o0d)os 

A Mtavyâpos As3ovhtpovhos, Ilezăpms. 

“Vomhâzază uot Ade, &y etvat'6ptou5s 

215, Vă pis 705 stwtozăzov As <6s)807)05, 

Geza (roby ot ăorzphoiâss catvâsn Tap1- 

zi, Vă %obds tuzz[03]i(n, vă. 250009 „Wâv67 

ză arse Ţutya. 

(Pecete neagră pe dos.) 

o 

55220. — lorga, ntlurmuzaki”, XX. 

  

  

“Tău, urmez până acum după porunea 

Ta, Mi se poruncește de. Înălţimea Ta 

să dau pâne, carne şi orz de la magazia 

„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 

arătare de unde am să dau carnea, căci 

robul Tău, nearând de unde să dau, 

am. făcut cislă la trei plăşi, şi mi-au 

venit cinzeci de oi, 'şi mă rog supus, 

dacă sânt, să mi se trimeată din po- 

runea Ta de acolo oi, bine, ca să nu 

se încerce aici plăşile; iar, de nu, să am 

prea-strălucita-Ţi poruncă ca după cisla 

ce am făcut să-imni vie oi: 

încă arăt înălțimii Tale pentru os- 

taşii.. turei cei noi, iarăşi din „magazie 

să se dea tainul, sau să am eu, robul 

Tău, un conac osebit; să am eu, robul 

Tâu, şi pentru aceasta poruncă. Încă 

arăt Înălţimii Tale pentru ostaşii turci 

cari vin de acolo :şi aduc carte de la 

Înălţimea Ta ca: să Ii dăm atâtea 

tainaturi, şi nu serie cu de-amănun- 

tul: atâta carne, 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 

hotărât, Deci : şi pentru. aceia mă 

rog cu de-amănuntul ' atâtea -ocă de 

carne, atâtea pâni şi atâta orz. lată 

că trimete robul Tău şi filă pentru nea- 

murile locuitorilor fugari şi ale Șătra- 

rului Iordachi. - | 
Acestea cu supunere, i ce e porunca Ta. 

1788, Septembre 16. 

Al înălţimii Tale prea-mic rob. 

Alexandru Dedulescul, Pitar. 

Prea-înălţate Doamne al mieu, dacă e 

porunca Ta, să serii prea-cinstitului De- 

veleoglu, când cer ' ostaşii turci tain pe 

de-asupra, să-i împiedece, să iea numai 

cele” orânduite. - 

50 

303



394 

23 Septom- ce se fac la Ni 

„CCLĂXXIV: - 

Alexandru Stolnicul către: Nicolae-Vodă Maviogheni, despie! pradăciunile 

întoarcă la. Craiova. ă 

o WAdTars Adica, 

E Aovhtrâş:! pepâno m “Te ne Gu 
zaTă Thy "Bovhrziyy tasatay âz0d îpbooș &- 
ana :sle mb De oppobpntoy abrijs “Ye vos: -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 sd3a- 
woviay rod “Twovs rnse TA TR, DWS- 
mare AbOsyra, Eâoanay * Erstwmi Tijv elprut- 
iv 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 ăp- 
ocs Tns pom! Meyădoo Aoyolizov: Ko- 
orăzn 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, 
âvy mpa, mod dit ebpiozszat 6 bimhora- 
ros 'Ilzoac 260, 'adOzârătovv mai" za30dy! ză 

donieta 7âvy '80bhwv'rms, 20 pădoy pere 
zăy zornpubv zis gmhârnrâs ov 7i.8ây 05- 
hoby'pâs wăust; Adră: dotzby: mpo6hEzuvtăe 
ma vai oi dozei "edyewararoL “ăp/owceg 2 ati: 
doddot Tod "Tobe T15 Ezohunoav! peste 

vă (mricovv răv abBavzeziy :"zrje ădsay! Stă 
vă psrotijooby ele ză "Apfawroyatr:6 005- 
d6s îns 86, 'wi) Eovras ră Tpănoy' râs ps- 
corzsolae, tă mi Eder .zây. “dona 

sd, ș ăamaicutvos, 2poorpt/o aie mb 
ăzstpoy: Ehsoş 205: “Tuove rs, zapauaâv 

Qspuâs vă dorm Eva EEvov zzospăy za 
doorvyî vai vă uă mporbăon mb Ehe6s tn, 

didovrăe ţia zăhv 7ijy ad0svrtziv ras ădstay 
rijs satozporis nioo sic  Kpayicfay, Ezstâi 

236 movwă, 6zo0b „dv îjumopă vă zatotrijar, 
moBodusvoş ză ăratins, obzs E-4wo Thy Tp5z0y. 

= = d e 2 3 [d - 

705 6, uras darepmpsvos 05 pâvov câ &- 
vațaaloy Esdâo ws sizoy, &hdă 0s8dy vai 

adrod rod Eatavoiov ăprov, mai 6 adză ză 
Ehsos 6z05 V0shz viu ză Osorpobpytoy ”Y- 
tos. 715 stg tutva, Gidovrăs ot zijy &3stav 
is sic lpaptiiav ztozpnpis, 7650v E, 

5 805)66 ns, 600 pai mpi Euă, Oshogsi 
pzivat Tiwspovbzzto: Goarţides mpbs zby ănsi-   

copol de când: cu vestea mutării Paşei, rugându- se a fi lăsat să se 
Y 

Prea-înălţate Doamne, 

„+ Cu-supunere' arăt Înălțimii . Tale că 
după supusa rugăciune ce am făcut ne: 
mijlocit Înălţimii 'Tale de. Dumnezeu pă- 
zite, 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 Sfân- 
tul “Dumnezeu pentru prea-strălucita viaţă 
şi fericire-a 'Înălţimii Tale. Dar acum; 
prea-înălţate Doamne, :.am . pierdut. acea 
viaţă. pașnică, de oare ce, îndată ce s'a 

vestit: mișcarea, prea-inălțatului Selim-Paşa 

ca 'să -meargă la partea unde a fost orân- 
duit, au:început unii neruşinaţi să se tul- 
bure, :și, de când au căleat noaptea, co- 
nacul dumisale : fostului “Tău Mare” Logofăt 
Costachi.. Ghica, au venit ? şi la- conacul 
robului Tău de două ori şi, aflându-iă 

treaz, “nu şi-au putut ajunge scopul. Deci, 
prea=înălțate Doamne, dacă acuma, -când 

se -află încă prea-înălțatul Paşă aici, 

dutează: şi calcă locuinţile: robilor “Tăi, cu 
mult mai “mult -după plecarea Înălţimii 
Tale.ce nu vor. voi să facă? Ci, prevă- 
zând acestea “şi ceilalţi: prea-nobili: boieri. 
şi'robi ai Înălţimii "Tale, au îndrăznit 
rugător să:ceară voia 'Ta domnească pentru 
a se:strămuta, 'lă Arvanitochori; iar robul: 
Tău, neavând chip de strămutare, din lipsa 

cheltuielilor de neroie, ea un desnădăjduit, 
vin către nesfârşita milă ă Înălţimii Tale, 

rugând. călduros să 'compătimeşti pe un 
străin sărac .şi- nenorocit, şi să-mi întinzi 
mila “Ta, dându-mi iarăși domneasca 

Ta „voie a întoarcerii mele la Craiova, 

de “oare ce .aici aproape, : unde: nu pot 
locui, de frica neorânduielilor, nici n'am 
chip de; :traiu,. fiind. lipsit nu -numai de 
cheltuielile de nevoie, cum. am spus, dar 
aproape de însăşi: pânea zilnică, şi de 
aceia mila ce vei face-o Înălţimea. Ta de 
Dumnezeu păzită cu mine, dându-mi voia 
întoarcerii la Craiova, atât eu, robul Tău, 
cât şi cei de pe lângă mine, rom rămânea 

zi şi noapte rugători către Sfântul Dum- 
nezeu care răsplăteşte nesfârşit, pentru 

strălucita viaţă şi întărire a Înălţimii



zipos ăyramoifovza Gptoy 0s5y, dă my E 
Mauzpoy boy mai oraptwsy 105 "Yvovs 7ns, 
mai, aipovrss ueipas îzeztâas, Dihonev zapa= 
„asi &Arsytorspoy Ti Osiay abrod Msyxstd- 
amra ta îvto/bog ai 705 dozod ză vtun- 
pâpa Baa rod “Tbovs Tre, %al, Î” adry 
Bprau6boy, zpo/odijom sis ră Evâ6repa utpm 

zăy 27006, zpbs Gemhizevoy zi Etohodpzv- 
uby ad7ăy, apbs Enatvoy 4 abuz Tod 
“Toovs mas ai mpos m0:yhy apă. pai 

ada zâytoy Tăy 2toty dany za. 20d- 
doy eng. Tă 85 Ezhauzpa Ea Tod "Ywovs rrjs 
stmozy 0350=y zhstora, Byistvă pai zau. 
„aa, Ssarsuâpiov 474. 

Tîs “Yperipzs Osoppovpiiro» “Ybnhâenzos 

zhagisros Gobhos 

"A)stovyâpos Srhy40s.   

Tale şi, ridicând mâni rugătoare, vom 
ruga mai stăruitor Măria Sa dumnezeiască 
pentru ca să întărească şi. de acum înainte 
biruitoarele arme . ale Înălţimii Tale, şi, 

prin acelea triumfând, să înaintezi în păr- 
ile mai dinăuntru ale duşmanilor, pentrn 
ruşinarea şi nimicirea lor, pentru lauda şi 
slava Înălţimii Tale şi pentru cea de 
obşte “bucurie şi veselie a tuturor credin- 
cioşilor supuşi şi robi ai Tăi. lar anii 
străluciți ai Înălţimii Tale fie de la Dum- 

nezeu foarte mulţi, sănătoşi şi cu totul 

fericiţi. | 
1788, Septembre 23. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mie rob 

„Alexandru Stolnicul. ” 

„ CCLXXXV. | 

Constantin Baratov Spătarul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre răsplata ce 

i s'ar cuveni lui Dinu Vernescu, pus de Domn pe lângă Turcii de la Vălenii-de-Munte. 

“Vomhâzază pot Abbăyra, 

-- Aovhrzâs pavspovw ză 0soppovpiizp a- 

zis “Vis 6, &2 ob Bovhrâs 'Eppapa 7 

“Ywos ns dă my Iloorâhwzovy Nrivovhoy 

Bspysozobhov 43 mdy EÂtGptosy. 230, sis Da- 

Mn, sis 'Bobhsvor od 6pârod, sarădm ăâta- 

„6mw3 Govhsboyzas ui 440z ziorny za 0a7- 

adm cs has 7aie bampsolas Tod 6pâtod 

dyzas Guoş mis frias ădpuzos, E/ovtas 
ai matdă, mapuahsi Govhrâs rd "los 

ms Gtă vă stu) pă avea magar, tă 

by 6zotovy Govhzâs apara 7 "Tos Tns 
ây ebps0j sbhoyov, vă zăy ztulon uă ră za- 

adun ms Bas Bioztapias, al, Em 60 

Osea 'etya îzsens apby thy “Tutozoy 0sby 

văzzon mă 47 Îptpav O Ti) 0ht/p6Y0v 

Doi ai îmtâpăfzvaty rod "Tovs sms Ei 

zd[v] îprsmowzăv 0pâvov săs “Yondirmz6s îns, 

02 Eye vai. pâya utoziy, ai tă vă 1059 

0. ho Gat ao: Govhzdovy ză "os 715 

pă ziormp za. ozdarăzt ăzoMzufivows! '/ă- 

pe vai. Esos mapă zh "Ivos ans. Wat cadea 

Zovhrâs, să 33 Ecm îijs aaezdău rod “Tgn- 

)denzos simoay 03602 mhzhatora 47 21 

59314.04, | 

az, Ssazsuâgioo 7. 
„Osozponpizod “Yomisrsos 

| N o 

Ko. Mzapaz. Eza0dipns. 

  

"1 Boterio actiră. 0! 

  

Prea-înălţate Doamne al micu, 

“+ Cu supunere arăt Înălţimii “Tale de 

Dumnezeu păzite că, de când am scris cu 

supunere Înălţiii "Tale pentru Postelnicul 

Dinu Vernescu şi l-a orânduit aici, la 

Văleni, pentru slujba ordiei, a stat ne- 

curmat slujind cu toată credinţa şi grija 

la toate privigherile ordiei; dar, fiind om 

în vrâstă, având şi copii, roagă supus pe 

Înălţimea 'Ta 'să se. cinstească şi el cu 

vre-un paialâc!: Pentru care rog supus pe 

Întilţimea Ta, dacă'se va găsi cu cale, să-l 

cinstească deci cu paialăcul Vistieriei a 

doua şi, afară de aceia că va fi rugător 

către Prea-Înaltul Dumnezeu zi şi noapte 

pentru viaţa îndelungată și întărirea Înăl- 

ţimii Tale: pe domneseul Scaun al Înăl- 

țimii “Tale, vei avea şi mare răsplată şi 

prin aceia că vor vedea şi alţii: că toţi 

aceia cari slujesc Înălţimii Tale-cu cinste 

şi râvnă capătă mulțămire şi milă de la 

Înălțimea Ta. Şi acestea cu supunere, iar 

anii prea-strălucitei 'Tale Înălţimi fie de 

la Dumnezeu cât de mulţi şi cu totul fe- 

riciţi. 
1788, Septembre 28. 
AL Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mic rob 

“Constantin Barat[ov] Spătar. 

Văleunii- 

de-Munte, 

1188, 

28 Soptom- 

bre.
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1788, 

Septembre. 

CCLXXXVI 

„ Shdu Piunzo. | 

7 e 5TI- "O Gappis zâv ryădovy, 6zob, dă 

Tis pab,/0rjoa ui ady dt ostas 
2âddmozv sic obs îp/ouvovs eis rhy râzov, 
abâs paivovzat. [17]88, Eszrenplov. 

  

airăzt xptllăpt 

xoid, nvrit, xoth, râvirt, , , 

87 — : 18 _ — Tobe âwipiozows ăzd 
pia “opta: Roâptor- 

vât, bBoâptori-f5 mai 
IpxforiuGovs ăxă Ko- 
âptatt. 

62 3  — '.—  TodsâvOpoozoospevtm- 

Mrbiec axă părea. 
13 6 14 — Tobe [loisomze.. 

239 — 472 —  Maâuza-Btoawthop. 
— — 80 — . Tobs Ilpaidtomâse. 

„10 — = —  Tobş DBartewâeș, 

4Il1 9 584 — "R560noay ete zobdg d- 
| - Oposzovs. 

| „Tă vepuzvo ele parţaţi 
| | . “Pruwviuov, 

63 . 5 27.— "Asd zode puydâas 6- 
mod dă 1jpOavy, os 4 
0âc pavepibvoby ot reo- 

” „e map6dse mă ayatitvă= 

a Da E ptdovy. 
12 1 17 — "Amd cb Sarpăpq ai 

| T(avirov, -primpijAn &- 
| | . ză. ră pobhua. 

L3 4 n „— "zor ab adry zzadată 

1788, 

21 Octom- 
bre. 

 6mob ebps0n eis să “Piu 
w40y, 05 Padis pays 

povst 1) msoyepsâss răy 
papat ptâwy, 

89 :2 44 —: "Hro. ză irăpt &zod 
E)ijp0n (sic). do, vai Eva Eyre DNsdp: 03 

1x0âs pevspiovob ot Teouspsâs. 

| >ADS$ &tavăpos . na. 

Socoteala sumelor restituite sătenilor din Râmnicul-Sărat, 

  

N Râmnicul-Sărat. 

" Zahereaua.. fugarilor, care din poruncă 
sa adunat, şi iarăşi din poruncă s'a dat la 

cei ce-se: vor întoarce acasă, precum se 
arată; (1788, Septembre. 

  

„grâu orz 

chile baniţe chile baniţe. 

87 — 18 — Oamenii din trei sate: 
a ” "Codreştii Noi, Codreş-" 

„tii Vechi şi Grădiş- 
a tenii din  Codreşti. 

62 8  — — Oamenii de la men- 

zil de la Grădişte. 
13 6 14 —  Băleştii. 

239. — 412 — Baba-Vişanilor. 
— — 80 —  Brăileştii. 

„10 — = —. Năcenii... 

4 9 584 — Sau dat la oameni. 

Ce s'a dus la magazia 

Râmnicului. 
63 :5, 27 — Dela fugarii cari n'au 

„venit, precum o arată 

-teşcherelele magazie- 
rilor. 

2: 1 -17 — De la Şătrar şi de la, 

Gianet, lefurile (?) de 
„ua la, moşii, 

13 4: —..—  Adecă. de la cel ve- 

! chiu ce s'a aflat la 
. Râmnic, precum o a- 

rătă teşcherelele ma- 

gazierilor, i 

59 -- 2 '44 —: Adacă, grâul care sa 

luat tot,: şi unul s'a 
făcut făină, precum arată teşcherelele: 
a Alexandru Pitarul. 

6 teșeherele. s'au trimes, 

CCLAXXV IL. 
Constantin Baratov Serdarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni „despre petrecerea 

Sa in munţi cu Turcii, întărirea: F socșanilor, nevoia de a se da orz oştirii şi cereri turceşti, 

“Tomhârază pot Abba, 

“- To md 1 rod rpEpovzos zavizdauzpav 
zpoorazrtudy rod “Tovs 7rs 1asă Ti 4 z05 
iGiov Govhrzâs Eha5oy, 44 sicoy ră Goa &y 

„Prea-înălţate Doamne al mieu, - 

“r Prea-strălucita poruncă, de la 19 ale 
acestei luni, a Înălţimii Tale am primit-o 
la 21 ale aceleiaşi cu supunere, şi am



adr mpoorătonat, Gat: rd (Puţye 7d.Evâvya- 
uâvizar vai Ya mb. umogaliterat, âtă: ză. 6- 

zoioy ăuzotss 6 avyroâbyauos ss vă-.8y- 

fvvapdo ai vă aGpaâsbog tb! "vos 205 

Za 7d[v] îreuowrby Opăvo» dă vă 1mumoptoq 

vă ozepsbon vai vă Gtamohă$y.. Thy. Eztapă- 

mov adris ăfhafoy, vai pete 800 Tiue0a 

zăea, Eziny ST5ĂYOVTAS 4AP00Na. sic z0bş 

îpâuovs val povozâzta. 6705 pâuyoby Xpsiay 

dtopitovras vai bv "Ayyehov "A0mvsov vatipn 

ami sie mă mpa zhăţobpa GA: sis ză Th 

IIpâpoâzs, Todâtuivo 40 Mzovltu, za E- 

zâmo sis robs Garăyovs didovrăg zo0y. pai Tobş 

Zuarăy morspăatăes, Bhobs GpuaTouSv0bs is 

ză yăpt mov, Guufovhsbovrâc toy zi. AoYs Vă 

azodoobijom Emzozy zi 850 ztOauts 7t6yN 

îzâuo cis mă Govyă vai Exhtartazy '0i âpiuot. 

Sluepov îpatâ/biozy ho, oi ăyăâss zi oi 

maiparaăpiăss sis zâv paiyaaon “0opây-ră, 

zâpvovrac ăpuzrh attinazi dtă vptdip, XSY0y- 

mag det ele ră ăma Eovaty cate thzides muy: 

29, mode Îlbovy 7d Vânt Ti, ăpsbatog dr- 

nzopzitovzat, azi o5zos 2ovuâovsbdmaa7 Br, 

păpowas ăptov/din zphs 7 “Tyvos ens, Ga- 

z6yras &zârptaty. Tomhârază pot AdOsyra, 850 

-puides vera Gidsrat Tijy pepe 6z05. 4i- 

poby 3l "7 pzih-zotăsat- mă £ Nov, pâs 

paâtera & îă vă &powsy dă 1500 zonă 

piBăg, 6târt, ads pt Bpaâvă z0bs Îsingby 

ză Tâpn TObS, ed0ds roby &ropuiy vă âta- 

cropzta705y. [lpbs robrots GTiuSpov 3dw 2p58- 

zavăs 105 "Yoo Tis, ză &v, 6hapori, za 

mă £y popor fovhurâs Ehafov: 7 pă da 

torii ăzd up, mb 88 fuuniori, âzd tb, 

sid0y Gat pă măi tb "Yvos as, 7poară- 

Lovzăs pot tă si vă zăpo upt0ipn ăzd mods 

ămpowcas zobs &yopaarăs mb sd 42004 
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văzut câte în ca: mi se hotărăsc, că 

Focşanii se. întăresc. şi nu..se : părăsesc, 

pentru care a tot puternicul Dumnezeu 

să împuternicească şi să înțărească pe 

Înălţimea “Ta pe Scaunul. 'Lău. domnese 

ca să poţi “stabili şi păzi stăpânirea 

Ta nevătămată, şi noi aici “sântem cu 

totul treji, : irimeţând caraule. la dru- 

muri. şi: poteci unde e nevoie, orân- 

duind şi „pe: Anghel tenianul nazir , şi 

la cele: trei plaiuri, adecă: la plaiul 

Prahovei, 'Teleajinului şi Buzăului, şi 

peste : vătafi dându-i şi cei o sută de 

poterași, toţi ârmaţi, în mâna lui, sfă- 

tuindu-l ce. chip să urmeze; au căzut. 

şi două palme de zăpadă sus. pe 

munţi şi drumurile s'au închis. Azi :s'au 

strâns toate agalele . şi bairactarii la 

bimbaşa - Osman-aga, făcând destul zgo- 

mot pentru -0rz, zicând că în cai 

au: nădejdile - lor: dacă li lipseşte hrana 

lor, neapărat se împrăștie, şi astfel 

Sau sfătuit cu toţii, seriind plângere 

către Înălţimea; “Ta, cerând . răspuns. 

Prea-înălţate Doamne, două mii de porţii 

se dau pe zi, care fac 31 de chile de 

Brăila; pe puţin ni _ trebuie să avem 

aici :1.500 de chile de orz, de oare 

ce, cum li lipseşte o seară porţia lor, 

îndată caută prilej să se împrăştie.. Pe 

lângă acestea azi am primit supus -două 

porunci “ale 'Înălţimii Tale, una. româ- 

neşte şi alta grecește: cea românească 

de la .13, iar cea grecească de la 

17, şi am văzut că mă mustră Înăl- 

țimea Ta, poruncindu-mi de ce “să ieau 

orz de: la boierii cumpărători din ju- 

deţul Secuienilor fără prea-strălucita po- 

runcă a. Înălţimii “Tale. Prea-inălţate 

Doamne al mieu, cu supunere Îşi spun 

curat şi serios Înălțimii că mă găsesc în 

munţi cu oastea turcească ' neașezată, cum 

e ştiui înălţimii Tale, şi nu-mi pasă să- 

mi pierd viaţa odată, şi mă găsesc ames- 

tecat cu oastea, ştiind că aşa sau altfel 

tot sânt un om pierdut, dar îmi pare rău 

ca din pricina zaherelei să se împrăștie 

oastea. Apoi, din atâtea osteneli ce am 

răbdat în şase luni, la vreme de ananghie 

în frica lui Dumnezeu! arăt Înălţimii 'Tale 

că şi însăşi averea Înălţimii. Tale, adecă 

zahereă, dacă o aflu, o ieau şi dau oștirii, 

ca să: nu se împrăştie; dar mă tem, unde 

mă duc, de strâmbătate. De ar da Cel 
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Rover, Ma zapaz, Sent, - 

  

  

Prea-bun să îndrepte împrejurările, să în: 
tărească . şi să împuternicească pe Înăl- 
țimea Ta pe Scaunul domnesc, şi toate 
lucrurile-şi vor âvea îndreptarea, şi se va 
arăta și slujba fiecăruia pe urmă. Sânt 
sigur, prea-înălţate Doamne al mieu, că 
am mulţi prieteni, cari invidiază nenoro- 
ciţii şi poftese să capete aceia ce nu află 
Dumnezeu binecuvântat să li dea spre 
răsbunare, şi ei, cu' minciunile și ambițiile 
lor luptându-se, poate că vor căpăta ceva, și 
nu gândesc ei că toate lucrurile se capătă cu 

pronia lui Dumnezeu şi hotărârile Dom- 
nului, 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 Giur- 
giu,: Nichita Armașul la „Bucureşti, Ser- 
darul 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 din î însăşi scrisoarea 
lui. Prea-înălțate Doamne; pe Osman- 
aga -bimbaşa îl văd-foarte paraponisit, cum 
vei afla, Înălţimea Ta 'de la: însuşi mu- 
hurdar-aga, care abiă: cu sila lam. făcut 
de ă primit bimbaşălâcul, dar sânt acuma 
câteva, zile- de când îl văd slujind cu re- 
ceală, 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 cin- 
zeci de lei, şi 'o beretă,: Şi: acestea cu 
supunere, iar: anii -prea-strălueitei - Tale 
Înălţimii fie . de -la, Dumnezeu prea- mulţi, 
şi cu totul: fericiţi. 

“1788,  Octoiibrg 20. 
i Al Înălţimii “Tale de Dumnezeu păzite 
prea-mie rob : 

Constantin Baratfou] Spătar. 

„CCLXXXVIII, - a 
Miriţă (5 şi Alecu Serdarul către Nioolae-Voda Mavrogheni, despre boala 

lui Hagi-Ali-Paşa, _ a 
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cms ru, Eoruvyras tatene â Erhauz âcatos 
NazţiA)i-Ilaode, pă Eăuosy sd: zaphy us- 

. Prea-Înălţate Doamne al nostru,. 

'- +» Cu supusa mea, [scrisoare] arăt Înăl- 
țimii - Tale că; fiind bolnav” prea-străi- 
lueitul  Hagi-Ali-Pașa, “mi-a dat - meh-
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tupul de faţă, ea să-l: trimet - Înălţimii 

Tale, câre iată că l-am trimes, şi deo- 

sebit Îţi arăt şi eu, robul Tău, că, fiind 
prea-strălucitul Paşă bolnav, * roagă. pe 

Înălţimea Ta să i se.trimeată un doftor 

cu: medicamente, ca“ să se caute. Acestea 

cu supunere, | 

(1788, Norembre 6. 
“AL Înălţimii Tale de. “Dumnezeu. păzite 

prea-mie rob 

JMiriţă 2 și Alecu. Serdarul. 

Folti Clucerul „către Nicolae-Voda Mavrogheni. despre. cereri de provisii 

din parlea Turcilor. 
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: Prea-inălţate Doamne al mieu,- 

După închinăciunea mea ' supusă și 

de “rob : adue înaintea Înălţimii Tale 

de Dumnezeu păzite că tot serhatul a 

făcut “iarăşi 'selamlâc; şi au chemat 

pe nuinitul Tău rob, de “asemenea. şi 

pe omul orânduit de către “ negustori 

iaegiu! și ni-aui spus că de obiceiu cere 

serhatul 'câtimea 'orânduiti de unt şi de 

grăsime şi de miere. Umilul Tău rob 

li-a răspuns că privesc cu. ochii starea, 

'Ferii domneşti şi că' sânt oşti nu puţine, 

şi adeșea,. pe vremuri, când mi-a spus 

atât - “prea-înălţatul Ă Muhafiz-Paşa-Efendi, 

de asemeni şi vactangiul-. pentru această 

afacere, am scris către "Turnagi-aga, 

Caimacamul Craiovei, şi mi-a răspuns că 

abia şi cu sila pleacă -oastea care e 

la -Craiova, din causa precupeţilor, pen- 

tru că au adunat untul, Supusul Tău 

rob, aflând veste că iamacurile de aici 

ale Vidinului pornese spre Ţara dom- 

nească, şi adună zahereă prin negus- 

torii lor, la care de-a dreptul s'au orân- 

duit cul-ceauşi ca să împiedeee o astfel 

de! mişcare . a lor, adăugând şi aceia că 

"ştiu în“.vremea de faţă că şi untul şi 

grăsimea şi mierea sânt la preţ, şi de 

aceia cu -toţii s'au hotărit să ridice 

pretul: untul la. cinsprezece parale ocaua, 

iar. grăsimea şi mierea câte zece pa- 

râle,:. şi: au rugat -pe prea-inălțatul Mu- 

hafiz-Paşa ca să scrie > Înălţinnii 'Tale 
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Done Racos tâpns. 
(Pecete de ceară , Beagră pe dos.) ,   

de : Dumnezeu. păzite pentru această afa- 

cere: Înălţimea Sa a scris dumisale Cai- 

macamului Craiovei şi a orânduit.un sa- 

cali-agă al lui; supusul Tău rob a încer- 
cat 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 maxi- 
mal; supusul Tău rob i-a răspuns la 
aceasta că e ştiut 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 afa- 
cere: 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. , | 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mie rob 

'oti Clucerul. 

CCXC. 
Costachi Postelnicul către Nicolae- Vodă Mavrogheni,. | 

cilor şi starea de lucruri la Valenii- de-Munte şi la Urziceni. 
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_Prea-Înălţate Doambe al. mieu,. 

1 Cu cea de faţă supusă a mea arăt 
ini Tale. de . Dumnezeu păzite că, 

precum şi ieri Ţi-am vădit, Laz-Ahmed- 
aga a venit într'acolo, la Buzău, cu neferii 
lui, faţă de cari mi-ai și poruncit să mă 
port după regula ce a dat-o Mehmet-aga 

adecă: pentru câte a făcut
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Iovtsov zzhstbyet, pai vize psvfovytâday 

53 Eousy ho vpidaplo» 230, 47 vă “ivq 

poza ms ete my ussu00pT] 8odh9Yy 

ns, Vă orsim mpdăpr 2x05 ai. &XSăGL 

wot Mov oi toapăânzo! rod Ilovtsob dr 

a
 

Epowy. p6yoy 60 zothă sis 7 papat, pari 

-pmăterat za. tă Ersivo zpoubOta. “JIXO2 

mpa vai Îvas mtoadăpns mod "los Es 

pă mb bib pepuăv ai zobytobnovâi Tns 

apbs robs dozsphiles, val Eâta5ă00q sis bzij- 

200 zăyaeoy, Eh: dă vă elvat Dafjz00t sic 

zis apoctațăs Gas, 47 sis Gz0toy p6p0s 703 

Dopiczs, vă 207724:059, 42). ămsapiOnoz: tă 

ciuay 65 zazz59%, vai a5p:09 pă 5 zQo-padă- 

pns îră mb Poţi. Tă ăcripia 605. ebyai- 

ov mb ză Bovzoootozt vă mposzâters, 8- 

m&ysque vă Tods Giâoysat „0vhaodttâss val 6- 

569, Ema vai 839 Epyovat ză ch s50zîa> 

6369, 20) oazzitovy eis-ră popiz ai £y0= 

„day z0d5 mzwop05s, pai! 57 Pâue/0bY Za 

povâri, dă măyzs va î3 zis 27 poioy. 

Ilgbs zobzo!s, îă sd ăarâpt God GrEhyscat 

sis Za pai. 2Ddo upos, Vă u0 apr 

„zii m 005 ans, 6205 vă 7005 m5pyă za 

sis =d vazâazpâa pub, neta aa pă add 

2 como) 7000503: zoizodtudva * £ls zii 

Zoohstăy ză axpoyasioy 77 0009750 ST3e 

“O Prunopatis  Emadipns md Bai pol 

păzzt âmd 3ustva zh usoas dat strat 1397 pă 

zi? cdpiv sa vai dozitory oi îpiuat 3â 

52220. — Iorga, „Hurmuzalki“, XX, 

  

fiind la Câmpina, toemeală cu zisul agă; 

iar zisul Mehmed-aga, ne mai aflându-se 

aici, şi având să plece la Bucureşti, am 

întrebat pe zisul Laz-Ahimed-aga, şi 

mi-a spus că avea înțelegere cu Baiburtii 

pentru 420 de părţi şi 100 de lei pentru 

argalâcul lor; pe cari, şi pentru că au 

servit o lună, fi cere, de oare ce şi aşa 

i-ai poruncit să vie să le iea de aici, 

de la robul Tău. Eu, robul Tu, nici 

mam de loc în mână banii lefilor, 

pentru că am plătit leafa pe “lună 

atâtor “ostaşi turci de la trei ordii: 

Ialomiţa, Buzăul şi Focșanii, şi am 

nevoie chiar de acelea, căci am şi tăiat 

atâtea, cheltuieli, cum nu ţi-e ascuns, şi 

Sau plătit pănă în ziua când s'au tăiat 

cheltuielile lor. Dar aştept bani să mi 

se trimeată, de când privesc tefterele 

lefilor, cari i-am şi trimes acum câteva 

zile prin al doilea Postelnie Dimitrachi, 

robul Tău, ca să le înfăţişeze Înălţimii 

Tale, ca să orânduieşti a se cerceta. 

Zahereaua orzului ordiei de aici de la 

Buzău se isprăveşte, şi n'arem vre-o 

orânduiali pentru orz aici, şi să se 

facă o poruncă a Ta către orice dregă- 

tor, rob al Tău, ca să trimeată orz ; 

precum şi pentru făină îmi spun isprar- 

nicii Buzăului că au numai 60 de chile 

în magazie, şi trebuie şi pentru aceasta 

prevedere. A venit acum şi un cioho- 

dar al Înălţimii Tale cu înalt firman şi 

Duiuruldiu al 'Tiu către ostașii turci, şi 

Sa cetit în auzul tuturora, adecă: să fie 

supuşi la poruncile 'Tale şi în ori ce 

parte îi vei orândni, să meargă, şi au 

răspuns: „vom asculta“, şi mâne pleacă 

spre Focşani ciohodarul. Oştile turceşti 

care iese din Bucureşti porunceşte, Doamne, 

să li se dea căliuze pe cale, căci nu 

vin pe calea dreaptă, ci o ieau pe de 

lături în sate şi supără pe săraci, şi 

nu fac un singur conac, ci cinci şi şase 

întrun sat. Pe lângă acestea, pentru 

oastea turcească ce se  trimete într'un 

loc şi în altul, arată-mi şi mie, robului 

Tău, ca să-i tree şi în catastihul 

mieu, căci şi cu acest chip urmează 

confuzie la 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 duşma- 

nilor de zăpezi, numai din spre zaherea 

51 

401



1788, 

3 Decem- 

bre. 

£/0pâv dzd ză pb, zh âză Cagtpăy zpa= 

Gody ră dorspta rây Evei psp Ebert, 
'uăra Govhzs, ai etul: ” 
mam, Nosufptoo 70. 
Tis “Ywertpas Osom PpobprjTob “Yomddentos 

hapiotos 80dhos . 

 Koordzs Iloortdyzos R. 9%. 

"Apex moi (jrodv mai: âz ză Odptm- 
mii oi Evei Gyăâse 7ods obgvrtdec mw, ua 

uă îmrody vai sic &vetyb ză utpoc, za mupa- 
125 7 "Yvos cs vă uă zpopdaododv ăoap 

2ms153) vai ră &N70dY: dvozepbszoe, vai Extpa- 
osy zai (;) 5 uÎj726 Tov" 7hâY iso ră ăotpa 
za: vis Puzdouirtac vă ză îtoplcere sie Tv 

ândhov ns, dă vă Păpauey t8apăy vai z0bs 
îzei obXobpdec, ai Gmws sivat 6ptoude te. 

“O “movovhtp-ăyacîjs Xaoâvayats, pă mă vă 
Em vă Ozopijon vămotme bmodtoste mov sis 

Bovovptozt, ățiirpos iv ăâstav âră vă E0 
Zog Est, mai mă vă Emtorpât is ră be, 
ai mod 85607 -mapă mod ăvyă” 60sy mai dă 

vă să etfebpy ră “Tu vâs Ene 6ăy New vă ră 

paspbau. , : 

(Pecete de ceară neagră, pe dos.):   

trag oștile acelor părţi lipsi. Acestea. cu 
supunere, și sânt 

11788, Novembre 20.. | 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mie rob. 

Costachi 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 
a trecut. şi (?) luna lor: bine ar fi fost ca și 

banii. Ialomiţii să-i orânduieşti la robul 
Tău, ea să luăm şi lefile de acolo, și € cum 
e porunea- Ta. 

Ghionulr-aga Ilasan-aga, având să cer- 
ceteze. unele. locuri ale. sale la Bucu- 
reşti, a. cerut voie să vie până aici şi 
iar „să se. întoarcă acolo, şi i s'a dat de 
la aga; pentru care şi ca .s'0 .ştie Înăl- 
ţimea “Ta n'am lipsit s'0 arăt, 

CCXCIL. 

" Ismail-Aga Turnagi către un boier, despre îndatoriri ce i-a făcut: acesta, 

“- "Ti Bbyeveiay cas qi. ionătoua. 

“+ Meră zijy mhz wav Epeurey râs dipa- 

dis ompetac ns, Ti &hozod Gri, Ghăzwyras 
zăstora za âvonâpopa epsrena, sie Ş zh 

705 ză eavepvo od bimhorăzov as AD03y- 
zoo, vai Î Vomhiens. mov Diet de ză zto- 
zeboste 27 tb psos mov md Exxua. Ilapa- 
ad 65 ij) Ebyevstay mms 6z05 oby: vatp 
apoctizovzt vă ră Euzavioyj mp 0sorpovpiize 
“Tous ans, Epovas mai: ci ăzbzpiat.: Eiuat 
ete peyăhmy Aba, Exstâi, mai Ghizo Ga zopa 
stiva “ăprstaie Îutpate Gr: ebrenai ns 
pân 63v Ehatoy, vai âmodiă si tos cb 
aliztoy: &y etyae! dă -shy--3 moasa  Săfta; 

e: za Btpato, âjuos TA) 2d Spidua 4.05 
5 stiva; Mă. zhy Eva cas ăupov ethov 

zoom Smabăgt - Toâvophaoy Ghos 2: Gow, 

dă vă pp Eva muy zov, od sis z600y 
pă Exasăoznosy 6z0d- vă pă Yehăon zai vă 
pă pis vă Ep avi * manat, Tip 
2păs zu * Zobhsvaty 40 - A6m0v5 GAS elvat 
zohNol, zobs 6zz010v5 Zi izopă vă robs dk 

a 
zozhmpbs, zhiy ză vază Gbyauly ov t60d   

„Pe dumneata cu prietenie te sărut. 

“- După cercetarea prietenească a bunei 
tale sinătăţi, îţi arăt că, văzând foarte 
multele. .şi nesuferitele : mişcări, pe larg 
le arăt prea-înălțatului nostru Domn, 

Înălţimea Sa va face cum ra. vrea; 
eu datoria mea mi-am făcut-o. Ci te 
rog pe dumneata. ca: la vreme potrivită să 

le arăţi Înălţimii Sale de Dumnezeu pă- 
zite, având şi -răspunsul. Sânt -în mare 
întristare, de . oare ce văd că acum sânt 
multe zile și n'am primit nobila-Ţi seri- 

soare, şi nu -pricep ce e pricina: dacă 

e pentru polcovnicul Sava, -are şi . drep- 
tate, dar iar nu: e greşeala mea, ci.a 
însuşi. marele tău. prieten dumnealui Spă- 
tarul Geanoglu, cu totul lui tot, ca să facă 

pe un nepot al său, așa că m'a adusacolo 
de să râdă şi de mine şi să scriu fără să 
aibă - vre-o vină. Slujba pentru mine și 
ostenelile tale sânt multe, pe care nu le 
poti răsplăti, decât că, după puterea mea, 
intă-ţi trimet patruzeci de galbeni zeria



dz05 cf grădwo:-phovpia tâpta oapăvza, rţsz- 
zeotmpei, ai mopar:z0hăd vă ză 650 zai vă 

că Em 'dtă “zerpaniota, E poyzăe ue ani sie 
rd Es? 50 pswu&v0y. Tabza uây, ră 08 Era 

ns stnoay zhstoza „voi ayevâaip ovar. tati 
[ 788, Aszsufpiov 3. 
- Tise Bbrvevstas: ans. posi: 

“"Tovpwaztă) lopata! 

(Pecete + turcească, + de cerneală) - 

. 

cheltuieli de buzunar, şi te rog să-i primeşti 

şi: să-i socoţi ca patru sute, avându-mă pe 
mine şi de acuma ca îndatorit. Acestea, 
iar anii tăi fie foarte mulţi şi pe deplin 

fericiţi. 
- (17]88, Decembre 3. 
Al dumitale prieten. 

Turnagi Ismail- Aga. 

0 GCXCIL. 
„Ioan Buzescu 'Păhaârnicul “către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greu- 

tățile la zahereă ale Daljului, neajutat de Romanați. 

“Y nhicaze, sbueyiorars pai Gupatbrats Ab- 

Dia 

“ Meră ră Barptotae wov vai sbredei 
2poc1by1osts, za ode âmdozotă Tâ Osorppop- 
prize "Toys ns, Aa zpohalidycos Epay5- 
pusa râ “Tue ss, Bz oi ăp/ovyres ionpăâ- 

wo To “Pouzyarţiov, pară i ăpthstav 

&z0d perwystpitovwat sis md ra:4Sîjt mod lat- 
“aptă, 6295 E/0vv 2601 bawaciria dz 

"aa m60a MĂNG, uăy '2piOăpt: Gbo' /tădes 

az aprigi: bz5p răis . rpsie “puâes pr 

ta, mă Gzoia 03y EmtwehOnoay, 2os 710 

os “aatp6s, yă mă ttuzwszstug! sie Kpato- 

Ey, &XAă vo E 6 paiusyos puâo' pă md. 

Ash EOpswa mâcoy ăovtpt, pai, 0btws pusca 

eupitâusos “umeamohtutoa sie m vă ăz0-. 

znpăse ză Cneljpaca răy ' ăcuephiduv, 12, 

pă, îpzopâvcas mhâoy of. Amzobizipot Tod 

Aohţiov "vă pepe: ci hr» fapaoista 505. 

-/pswszodw. zh 60» no). 050nozv 24 aizias - 

rîs cbada 205 fapVTĂToL L7et0s, dy: 

-7etp.6y0s, âprii Ozzy: ai păjy ps TaS 

apa. mdioy sie abrh mb AGMU, .7h moov 

ăzâwoz “dz zods: :Eapozăzovs vai 

pai dâzs, ui? "Ezowres BO și vă Văuousy, . 

oatonuzy 20bs âoraphiiss dz 305 2010.095. 

tat: /eps2zs Oz05 Erehsiu- 

079, vai, 6htzwyras 6 Dobos îns 0mos, Gtă 

vă pă &rohobiz za Gbr/nsis (î „Gzoiz 

îm0d etpausy, ore 

îcrohaoâzt ză Enzo E aicias 259 lonpai- . 

zi 205 “Pouavaztiao), 2094042 4707 p.05 

pă zăzouo viauâzi îti 
Er vă pontO30 să 

zb 

[oa 
ms Epoyas, 4 es EpopTosa ăgiracaie 

cânss vai zăs Eozid)a, vai 3 popis d- 

vafohijy vatpo0d Go feroviar, 47 Da. 

vă Eu sis Mzpayro- 
zero “popi 70 

ţa
 a 

37% 

e
 s ze „tu 1052 îs is ) Mzgay 406 pa 

„măşiţă 

„cererile ascherliilor, şi, 

3zadldovs 

"ce aveam, 

"şi tulburare (care : urmează şi 

Craiova, 

ase) ste Kproi, za căzos   

Prea:snălțate, prea-bunule și prea-drepte 

Doamne, 

T. După plecăciunile mele până la 

pământ și smerite, iarăşi arăt Înălţimii 

ale de Dumnezeu păzite, precum dău- 

năzi am arătat Înălţimii Tale, că bo- 

ierii ispravnici ai  Romanaţului, după 

lipsa de grija ce o întrebuinţează la 

încasarea zaherelelor, care au atâta Tă- 

din 'orz: două mii şi atâtea 

chile, din fân: -peste trei mii de căruţe, 

care nu sau îngrijit, până era vremea 

bună, să se trimeată la Craiova, ci 

numai eu nenorocitul cu Doljul singur 

am . hrănit atâta “oaste turcească, şi, 

astfel: tratat, mam războit să plătese 

ne mai putând 

locuitorii Doljului să poarte puţină ră- 

măşiţă ce o datorese, care a urmat din 

pricina căderii iernii foarte grele, nu iar- 

nă, ci urgie dumnezeiască, și nemai. ră- 

mânând putere în acest Dolj, care a 

slăbit de prea-grelele şi necontenitele 

belele, neavând alt ce să facem, am 

hrănit. ostaşii turci din zaherelele gătite 

până le-am 

văzând robul Tău 

isprăvit, şi, 
aşa; ca să nu urmeze 

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 

şi aşa fără drum .am venit 

- 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. 

403 

Brânco- 

veni, 

1188, 

20 Decem- 

bre,



404 

1788, 

29 Decem- 

bre. 

“Tomârari wo Adb5yra, ăwapria etyat sis 
îu5 my radalzopoy, dp” 00 dâtaheizrios Ata 

cae sis Kpzibizy râcovs 6z0vs, TĂp2 vă 

Gopiodă zăhw pă eis md vă Errihtoo mai 
obs ăymzpăâse rod “Powavariov, zi oi ăp- 

-zowysss tozpăbwuot vă yovlovpedaovy Yopis Vă 
itebpovy Ga Epou=y orparebuara sis Kpzib- 

Ex &Xdă Go! oi dorepM5es vă mo5hSzovy 
eie du măy rodaizopoy vă Tabs ĂzavytIGw 
ha movs ză îmztuaza ai vă robs âvoozlow. 

"E vară Th da sapeonz6v ob Apăos pays 
pâvo ră “Tie zac, tal Bzos eivat Î| za 
opzp5s ns zpoaravii. Tadro. dovhzâs, ră 

53 mavtvhauzpa Er 205 “Yovs cms stqoxv 

0z60ey zhsioza Bsvuwysorara (8ic). 
az, Aersufpiov 4. Mzzpaynoâăyt. 
Tis “Yyerspac Osoepovpijzoo “YWnhbemros 

îMă:toros So5hos 

"loăwns Mzovbtovos Iloyăpyiros.   

Prea-înălţate Doamne al mieu, greşeală 

e la mine săracul, de când necontenit 
cheltuiesc la Craiova, atâtea osteneli, acum 

să fiu orânduit tot eu să săvârşese şi an- 

garalele Romanaţului, şi boierii ispravniei 
să huzurească fără a şti că avem oști la, 
Craiova, ci toţi ostașii turci să cate la 

mine săracul pentru a li îndeplini toate 
cererile şi a-i linişti, Eu după neapărata 

mea datorie arăt Înălţimii Tale, şi cum . 
va fi prea-strălucita-Ţi poruncă. Acestea 
cu supunere, iar anii prea-străluciţi ai 

Înălţimii Tale fie de la Dumnezeu foarte 

mulţi şi pe deplin fericiţi. 
1788, Decembre 20. Brâncoveni. 
Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

rob 

loan Buzescu Păkarnicul. 

CCĂCIII. 

Ecaterina, botezată de Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre nevoia ci de. ajutor. 

“Yomhâcars, ebasisataze vai Exmauzpizare Abrdyra za “Hifeuâvy peyadozpentorare done 

Obrpofha/lae, mbpte, bpte "own Nizădas Il&zpoo Mavpoytyq Boiâ6de, ză tiv 

TO 708% uz poy 7 7036 z0d “Yoovs abriis Govhrâs varaozălouat. 

-- Asouâyn &âwahsizrws rob âylov Qsod Gzws meprppovpij mai 7optozSa ră “Yvos ab- 

rîc Ev d-apocăen Stein mai zohvypovtwp Sauovij val mavyevâaluov Grspsos Exi zod zaysrhău- 

zpob Îmsuoyod abric Opovob pSypt fipus 6aOvrărov 4 Azapod, 77. zaparahă, ŢAbulza rs 

zi ozdoyuzrază pov Adpl&ya, os vadâc zapauadă vabezaorav fptpav rw Gov Osăy 

zi măv “Amoy Nuzhaoy Xa uâds fputpay mopzară 4 ămo rijs Exmolate (sic) tă Gas] 

zis Sije “Tumhărnros vai mode aaprahă uă Gănpva mal 26 Bhms pov zijs wapâlas dă vă că 

gohăzrony âzb zavrds warod. Topa om, Abrdăvra, uov val zartpa |i6b, ci 2pO974bvĂ „ai 

că Tapaurhâ Vă pi pe Agios ai însa iv dpravei, os uadâs 6zob tebpsi 6zos 339 

Ero 8605 maulay Ehztda Î zapmropia îi mapă pâvoy sie ră Esos zis Sas “Ymhdrnros 

„p&woue. "0 vas mai ăho zohot ăvapiOunrn Er2n65pmses Bz05 €3y iuzopă vă Tis mept- 

pă, Ec tAzito mai E vă pă zofepyljosts vai vă pi pă )nzijoste Tăpa sie mb wspd Tis 

“ymhdrnrds ms, vă pi borspnd& ăzd.rh Ee6s o0v, tă vă ijy E/ets mă 7plua ţob, Ezâi] 

ri. mb mthaţos ris Tybasos vyopiteze Ti AVYAVIN pas mai “opsis vă Gov Ypăbw, Eztâh vai 

ădot, vă zofspylasts vai dusya vă uă ăpljogs mapanovysuty, îy ză Grfpyo. ME zh za- 

poza), vai mpoontvo pă dvotarăs răs ăyuădas vă dist vai sic usa, Thozirazt ob Ab 

Qzvza, md ozhă:vos Gov za vă uă Anandsis. 

Tis “Yusripas peyahozpensorărns ai ebozha/ytrorătme “Timhârmros ebrehsozărr, vai 

Eeytazn 806), Atzarepiva famrtoziri) cas, Tpâțu xi 2poGHbYă, 

1788, Aszenâptov 29. 

(Vo:) Te bwmhozăze, ebosfearăcep zi edozha/ymozăze Adpbsyrg vai Ilyeuâu us- 
. Fi Ș 2 . > . . 

ahozpsnzeozăze zâors Obyyposayizs, vopio, vople ?lozym Nirohăe Ilszpo» Mavpoysym Bos- 

2607, Gori 72p0975Vă. 

(Pecete de ceară roşie.)



CCĂCIV. 

„Raport de capuchehaie probabil către un boier, despre ce a avut cu Paşa 

dela Vidin, privitor la purtările muhatizului de Adâ-cale, la un Turc prădat, la un 

cal de. dat. 

"En stâozotă ră sbspyeztuuzărny ot ab- 
ris Mavevyevstay Gri my ăptă mod 0soppov- 
pizo» “Yyovs mob zpăs zăy bimhâzaroy Tbs- 
)deâiv-llacă, zepi mod yootorărov Aepfijs- 
me PABa-uooyapti za mept Tâv 2 7 

"Ada tvarpibâyroy pi? 4X405pY0Y, Tspi 

ră 6zolwy r6a0vy î adrijs Ilavsvyevsia, 600y 

ad 6 ăpyov Koiuszăuiris, poi Erpaţey cis 
mhâzos, stoszi 93y mby tveyatptoz ij TUWN5- 
ami mov, 3£ oiziac Br, dp” Grob Ehaâoy by 

zintroy Tis Ebyeystac tre, EumeptEy0yra T0d- 

z0y săy ăptă, ăstmors siâov mb Dmhăzarov 

Ilzoăy &prpoutvovy zi Oopunptvoy, vai Ezptya 

5 Gobh6s ans dr Ev rotabra Gradsost ris 

“Vomhsznrâs zov âv săv &pyetplaw, &yt 1.609 

05539 ăihov aroptoliosrar, MP tous uri 

za wădoy 2psbto0:) î) "Yomdsrms zov vai îp- 

motion %ânpiay tvrpurva uzratd 705 8y3o$o- 

năzov AspBig-asi zi zod Osompobpijrob “Ywobs 
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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 

cari petrec în Adă, cu privire la cari 

atât Nobleţa Ta, cât şi dumnealui Caimaca- 

mul, 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 

Piu, că, dacă i-l dau în această aplecare 

a Înălţimii Sale, nu numai că nimic vred- 

pie 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 

lipsit să-l fae cunoscut Nobleţei 'Tale 

foarte binefăcătoare, 

Răspund eu, robul “Tău, în aceiaşi [scri- 

soare] şi la nobilul. Tău pitac cu privire 

la omul aianului de Loveea, călcat, acum 

vre-o două luni, de hoţi pe cale, la 

poşta Radovanului, când venia de la 

Nicopol la Vidin. Pentru această afacere 

mă gândese că a înștiințat şi prea-no- 

bilul dumnealui Caimacamul. Acest Turc, 

după ce în urma acestei călcări a ajuns 

la Calafat, a povestit robului tău, fiind 

şi alţi câţiva de faţă şi auzind, că 

lângă poşta mai sus arătată l-au căl- 

cat hoţii, şi i-au furat pistoalele şi 

punga cu ceva parale. Apoi, mergând 

în faţă la Vidin, ce povestire va face 

nu ştiu; ci văzut că după puţin 

timp sa plâns înaintea prea-înălţatului 

Paşă, unde era şi chehaiaua lui, şi 

mi-au adus înainte ambii că Turcul 

de mai sus avea cu el şi douăzeci şi cinci 

de pungi, pe carei le-au luat hoţii; 

am 
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robul Tău a răspuns că “Turcul, povestind 
cu puţin înainte la Calafat călcarea lui, 
şi erau şi alţi. oameni de faţă şi au- 

„ziau, n'a pretinș, cât de puţin.. că avea, 
şi bani cu el, a “spus că numai 

pistoalele i leu “luat hoţii şi ceva 
paralâc. ce: avea; Înălțimea Sa şi -che- 
haiaua stăruiau “că-avea .cu el şi acea 
sumă. de douăzeci: şi cinci de pungi de 
bani. Robul tău a -întâmpinat că,: dacă 
ar fi avut acei bani, - urma să aibă. cu 

el şi scrisoare pentru acei.. bani, arătând 
de la cine. banii şi. la cine se „trimet, şi 

pentru: ce afacere. şi în ce monedă; iar, 

neavând acea scrisoare, poate nici 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 îna- 

intea. 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, : Înăl- 
ţimii 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 au călcat pe omul aia- 
nului de Lorcea, şi m'a întrebat dacă 

poate sânt aceiaşi. Şi am răspuns Înăl- 
ţimii Sale: „da, chiar aceia“, şi mai ales 

că puţin timp înainte au venit trei Turci 
de la Craiova, adecă fiul lui Laz-Ahmed- 
aga şi alți doi negustori de sare de la 
Vidin, şi povestiau la Calafat că, fiind în 
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
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ce l-au bătut şi l-au prins, şi l-au cercetat şi 
mau aflat banii asupra lui, i-au luat 

doar pistoalele, numai de  năcaz că 

Va împotrivit cu ele, şi l-au lăsat. 

Această povestire poate am greşit spu- 

ind-o Înălţimii Sale, pentru că îndată 

şi-a . schimbat privirea şi a arătat că 

foarte s'a, tulburat înăuntru.. Poate pentru 

că apucase a spune robului tău taina 

lui. Şi n'am lăsat să n'o fac ştiut Nobleţei 

Tale. 

De când a: înfăţişat înaintea prea 

înălţatului Paşă, imbrohorul Înălţimii Sale, 

aducând înapoi calul: trimes către : divan- 

efendi al Înălţimii Sale, Înălţimea Sa a 

chemat -pe robul tău şi mi-a spus că 

„prostul de imbrohor al mieu a adus calul 

către divan-efendi ' îndărăt, pe care .nu-l 

primesc să-l ieau îndărăt, şi nici nu e obice- 

iul 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 bine- 

făcătoare. 
. 

Jar adevărul pentru care a plecat robul 

tău de la Calafatiîl arăt înalt: supus 

pitac al mieu către Nobleţa Ta foarte 

binefăcătoare.: Ci, plecând de acolo, în- 

sărcinând pe căpitanul Calafatului, Stănică, 

si se ocupe de lucrurile de acolo şi de 

poruncile ' prea-înălțatului Paşă pentru a 

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-inălţa- 

tului 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. 

40
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“de un Turc, despre boierii de la Nicopol, trimeșşi în exil, şi despre mulțămirea Chio- 

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 Veneţia câte 
cinei groși şi cinsprezece parale, iar ce- 
lelalte în argint, care le-am şi luat întregi, 
şi le-am dat nepotului după înștiinţarea 
domnească, iar firmanele pentru acestea 

să'le trimeată Slăvirii Sale. 
Și, de oare ce îmi pomeneşti ca, în- 

dată ce se or lua banii, ori prin po- 
liţe, 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 
aici închise, de șapte mii nouă. sute 
douăzeci de groşi, ai căror bani îi vei 
lua după catastiful aici cuprins. Cu al 
doilea călăraş voiu trimete Înălţimii 'Tale 
şi câte alte poliţi sigure voiu putea să 

aflu. Iar, cele douăzeci de pungi de gal- 

beni de Veneţia, după patru, cinei zile 
stă să. plece capuchehaiaua prea-înaltului 

efendi cu ocasie sigură către Măria Sa, 
la Ordia Împărătească, şi voiu trimete 
cu.acea ocasie în pungă osebită adresată 
către Înălţimea Ta; a făgăduit capu- 
chehaiaua să o trimeată cu toată sigu- 
ranţa. , 

Am gătit şi capotul... şi blănile ce mi- 
ai poruncit, şi, cu aceiaşi ocasie, le voiu 
trimete Înălțimii Tale, seriind şi ca- 

puchehaielei “Tale domneşti la Ordie să 
le iea şi să le trimeată sigur Înălţimii 
Tale. | . 

Înainte de venirea călăraşilor s'a zronit 

în Fanar că s'au surgunit la Rodos boierii 

localnici de la Nicopole, dar, venind că- 
lăraşii 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 
mai pe larg dacă e nevoie de vre-o îngrijire 

pentru aceia de unde și unde să meargă; 
s'a auzit că au ajuns la Galipole; nu ştiu 
dacă e adevărat.
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Preasfinţitul Stăpân a scris către Înăl- 

ţimea Ta de Dumnezeu păzită mai înainte 

o rugăminte a sa şi nu s'a. învrednicit 

de domneseul “Tău răspuns, şi, dacă pof- 

teşti să răspunzi Preasfinţiei Sale, poate 

să-i fie spre deosebită bucurie şi mân- 

gâiere. Oarecare năcaz a avut Preasfinţia, 

Sa în zilele acestea. A murit răposatul 

de la Chios, au hirotonisit la Chios pe 

arhidiacon, fiul Cozonesei, fără să se în- 

trebe 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, prea- 

slăvitul 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 Mavrogheni, despre isprăvile de 

războiu ale acestuia, ce a vorbit cu Turcii despre nevoile lui şi surgunirea boie- 

rilor Brâncoveanu şi Fălcoianu, precum $ 
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i harta.ce a trimes. 

Am vestit prea-înălţatului efendi al 

nostru şi tacrirul ce au dat acolo pen- 

tru hainul acela volintirii, şi încheierea. 

ce aţi făcut nu fări scop; acolo însă 

tacrirurile ce au dat, unul cu 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, pecet- 

luit, şi încă și un firman, pecare cetindu-l, 

îi vei afla înţelesul. 
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“Am spus! prea întilţatului nostru efendi că 
ai. trimes încă pe Brâncoveanu şi Fălcoianu 

cu haremurile lor la Nicopol, şi a hotărât 
că ai făcut-o” foarte bine. - 

Acuma: eram la prea-înălţatul nostru 
efendi, arătând ! "din nou Măriei Sale starea 

Ta, şi nu e să o treacă cu. vederea şi să 

ăbovească- prilejul, Şi mi-a dăruit, fie de 
o mie de ori întru „mulţi ani, că după două 
zile Îşi trimete” iar. şaizeci de pungi deo- 
camdată, şi apoi. se vor _trimete 'şi altele; 

şi oștile, îndată ce vor sosi, căci le aşteaptă 

din ceas în ceas, le Ya porni îndată către 

Înălţimea Ta, şi Dumnezeu. Sfântul să-i 

dea săntitate şi viaţă şi. pricepere ca, să 

ducă, frânele; „puterii Sale . nesfârșite şi 
prevederi, fără margeni după. plae și 
voie. . Dar ce să-ţi facă . şi Măria Sa 

şi toţi stăpânii, . cari să trăiască întru 
mulți ani!. Se îngrijese foarte, dar. şi 
starea “lucrurilor nu-Ți scapă: e de sigur 
ştiută (2) Înălţimii Tale, ŞI domneasca Pro- 
nie, ajutorul şi puterea, de Sus, să indrepte 

toate spre ce e de folos şi trebuinţă!: ' 

Am primit şi harta trimeasă, care s'a, 
tălmăcit în turcește, şi după domneasea-Ți 

poruncă am dat-o prea-înălţatului nostru 
efendi. A cercetat-o Măria Sa şi “Ţi-a 

* mulțămit - și pentru aceia, văzând cât ve- 

" ghiezi contra “duşmanilor, având ca supt 
"ochi “toată: zarea domneştii Tale ţeri şi 

prevăzând cu toată puterea întărirea, „de 
nevoie a fiecării părţi, ştiind unde trebuie 
pază, şi de “unde atacă duşmanii,: şi că 
eşti . fini odihnă, îndeplinind contra lor 
cele de nevoie. 

Nu-Ţi scapă, “ doamne “al micu prea- 

bun, că MA Sa află şi ştie ce ne- 

voie ai şi de oşti şi de bani, de și 
din nou! prin “viu graiu n'am lipsit să 

o lămurese Măriei. Sale, ţiind: în mână 
pitacul "Tău domnese şi din loc. în. loe 

tălmăcind câte. serii, şi. ei au ascultat 
toate cu “luare aminte şi cu suspine “pentru 

strâmtoarea ce ai şi slăbiciunea în a-Ți 

veni îndată, ajutor după neroie, şi ' răs- 
punsul i i-a fost să-Ţi seriu să nu ai grijă, 

şi cu ajutorul lui Dumnezeu în scurt Îţi 
vor. veni oşti destule şi putere îndestulă- 
toare ca să combaţi pe dușmani - după 

voia 'Ta.
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„Pentru bani m'am . întâlnit şi cu „stră- 

lucitul. 'Agă, arătând și Strălueirii Sale 

trimesul - tefter” definitiv (2), şi spuind 

că “în “acâstâa,- de fapt, ca: să:nu' fie 

cusur, din: lipsă ai: dat .şi : pentru: gher- 

dapurile  Fetislaniului: patru! mii” de 

groji, - și: să atle -aplecarea “şi -silinţa 

Ta, .şi'că, dacă “ai area. nai? serie 

câte ' le: seriiș-. totuşi. beiului nu î-a 

mai: rămas ”putere;.- de oare: ce acuin, 

de atâtea lui, fără să - aibă -de loe 

un ban venit, plătește  lefi “destule; hră- 

nește oşti numeroase, .toate cu” leafă; 

şi “neapărat, ca: să-şi poată "face:slujbă 

beiul, trebuie: să-i - trimeţi. şi bani din 

bielşug, “căci” altfel :a,, etonomisi lucrul 

nu e cu..putinţiă, şi -cele “trimese nici: nu 

Sau “atătat [destule] “. pentru” starea lu- 

cerurilor: IDC 

"Si: mica, făgăduit că în aceste zile iarăşi 

Îţi 'vor trimete şi bani. o - 

În frica lui Dumnezeu, privind câte scrii, 

şi zăbava ce'se face, în vreme ce trebuie 

să. se îndeplinească neapărat “ătâtă,: mă 

supăr, aşa 'că mi-am pierdut şi somnul; 

şi Sfântul 'Dumnezeu' să-Ți: dea potere! 

  

ECXCVI 
Nicolae- Vodă Mavrogheni către 'capuchihaielele -Ţerii- Româneşti, despre: 

cele treizeci de pungi trimese, care nu ajung pentru: 

împărăteşti, cărora şi până la Viena. li doreşte. biruinţă. - 
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datorii şi cheltuielile” oștilor 

Am primit de la Abdurahman-aga cele 

treizeci. de-punşi de bani trimese nouă, și 

am rămas nelămuriţi, de oare ce, cu nceon- 

tenite porunci straşnice, - aspre; - cereţi: ca 

atâta câtime singură de zahereă să se afle 

nelipsit la Ordiă ' împărătească. Fiindcă 

dumneata ni scrii îcă nu se au în vedere 

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 tri- 

meată treizeci de pungi de bani; ce să fa- 

cem noi întâiu cu ele? 

„Pe lângă aceasta, ne mai. uităm și 

la alta: că ni serii de anult că să fa- 

cem învoială- cât .de, iute, „căci .e .po- 

runcă, şi” după aceasta să renunțăm a 

lua şi de la raialele noastre .dajdea le- 

1789. 
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şi, după cât se pare, cu seri- 

vorbe se  socoate că se 
hrănese atâtea mulţimi de oşti, care 

şi lefile lor pe de-asupra şi îmbră- 
cimintea lor zilnică şi baeşișurile lor şi 
câte altele de nevoie, fără care nu 

pot nici şi să stea, nici să se lupte 

cu dușmanii, nici să facă vre-o slujbă. 
Toate acestea să le săvârşim noi; atunei 

când nu sântem ajutaţi de la raiale, tre- 
buie să avem  haznale împărăteşti, și 
iarăşi şi acelea până la o vreme şi 

tot se isprăvese; să ne ajute câtva, la 
capătul tuturora, stăpânii cari să tră- 
iască întru mulţi ani, dar nici aceasta 

n'o fac, ci ne trimet treizeci de pungi 
şi ni cer zaherele de trei sute de pungi; 
ci la care din toati noi singuri să ajun- 
gem? Numai Sfântul Dumnezeu să ni 
dea putere! | 

Dăunăzi ni-ai cerut să ne faci să lup- 
tăm şi să aruncăm cu mai mulţi bani la, 

socoteala zaherelei pe care, cumpărând-o, 

o trimetem la Ordia 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-lumi- 
natul agă, şi pentru carăta ce o cere; de 
şi e din cele cu neputinţă să se afle încă 
una ca aceia, căutăm cât se poate, şi, de 

nu se va găsi, vom trimete pe urmă. 

gală, 

Am primit și cele patru firmane de 
menzil şi celelalte mehtupuri închise cu 
ele, şi firmane, şi am aflat cele scrise. 

Ne-am bucurat de înaintarea până la 
Lazaret a Ordiei împărăteşti ; de ar înyred- 
nici-o atot puternicul Sfântul Dumnezeu şi 
până la Viena, işală!, cu deplină biruire 
a dușmanilor puternicului Devlet să fie 
neînvinsă! 

CCXCVIIL. 
Fragment de scrisoare a lui N icolae- Vodă Mavrogheni către unul din capucheha- 

iele 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 Gnuetod- 
eva ăzoupuatus. "0zy By hsivausy, Esut- 

1 „S% dea Dumnezeu.“ 

Primind pitacele Tale de la 23 ale lunii 
trecute, am văzut cele într'însele însem- 

nate nouă ca răspuns. Deci n'am lipsit,
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-trimeţând şi acum călărașul nostru într'a- 

colo, să-ţi seriem şi socotelile grâului şi 

orzului, care, cum îmi serii, le ai acolo, şi 

sineturile umurului! împărătesc al nostru 

toate, de oare ce nu e departe Vidinul; 

socotindu-le şi făcându-le toate împreună, 

cât mai iute să ieşi şi să vii la Bucu- 

reşti 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 Haz- 

nadar-aga, s'au luat de la hazneaua tri- 

measă, am scris celui de la Craiova 'Tur- 

nagi-Ismail-aga, şi să vedem ce are şi 

acela să răspundă. 

  

CCACIĂ. 

Un dregător către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre cererile lui Topci- 

başa pentru tunuri şi provisiile de la Râmnicul-Sărat. 
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Rog pe Înălţimea Ta să orânduieşti 

a se trimete la 'Topei-Başi al nostru 

de aici patruzeci de coţi de cânepă şi 

un butoiu de praf şi câteva testele de 

aţă şi câteva ace mari pentru a face 

cartuşele tunurilor, și să ni ajungă cu 

un ccas mai răpede, căci ni sânt și 

nouă de nevoie, Pe lângă acestea am 

văzuteă aţi orânduit la Râmnic să se 

primească lemnele şi fânul de la Buzău, 

şi aici magazia noastră rămâne goală 

de lemne şi de fân, în vreme ce până 

acum nicio căruță de lemne n'avem la 

magazie, şi, din potrivă, la Râmnic a 

rămas de la orânduiala de anul trecut 

foarte mult fân şi lemne, aproape toată 

orânduiala de anul trecut. Pentru care era 

bine să orânduieşti să ni vină aici lemnele şi 

fânul, de oare ce şi, când va veni iarna şi 

se vor face noroaie, vor trage săracii mare 

greutate şi năcaz ca să le aducă aici. Pe 

lângă acestea să fie poruncă a Ta să se 

dea la vre-un rob al “Tău luerurile celor 

trei tufeceii cari s'au trimes la Înălţimea 

Ta, şi să porunceşti a se trimete aici, de 

oare ce sânt şi chezăşi, aşa că, atunci 

când îi veţi cerceta, să ȚȚi-i dea, precum 

Îţi seriu serisoare şi cele doui agale, şi 

să am răspunsul “Tău domnese despre 

aceasta, 

1789, 

413



414 

1789. 

  

“Părţi dintruni raport de capuchehaie: către: Nicolae-Vodă Mavrăgheni, des- 
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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„Şi atunci şi el să trimeată- ca să 

  

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 Schende- 

riell; 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, 
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 înain- 
tea „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 tri- 
mes-o. el : din gură pentru. pornirea. duş- 
manilor . 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. aceasta şi 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,
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Cară-Mustafă, după ce am dat şi ştire 

verbală” către Luminăţia Sa, după po- 

runea 'Ta am făcut şi raport. 

Precum am adus mai înainte -Înălţimii 

Tale, de oare ce iese o sută cinci mii de 

lei, cum s'au trimes  Înălţimii Tale pentru 

plata 'Ta la zahereă, fiindcă rămâne puţină . 

suma plătirii, am făcut-o să treacă 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 samă să 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 “Chehaia-beiu să 

arăt Înălţimii Tale ca să se trimeată de 

la Bucureşti un medie. priceput cu “prea- 

luminata, poruncă a Ta, ca să-l caute, şi-l 

cer cu un ceas mai curând. | 
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Parte dintrun raport de capuchehaie către Nicolae-Vodă Mavrogheni, des- 

pre aceleaşi lucruri şi despre dorința Domnului de a conduce oștile turceşti în.- 

Moldova,. mulţămirea Turcilor cu el, greutăţile Paşei 'din Moldova! în ce priveşte 

aprovisionarea, nehotărirea Paşei Abdi dacă 'să meargă în 'Țara-Românească!. . 

Tip “fnepây s7tvnox dbw. 'âzhăpăodss, 
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1 V. Blancard, o. ce L, pp. 133-t- 

  

Acum câteva zile am. pornit doi călă- 

raşi, răspunzând prin.supusele mele scrisori 

la câte .am fost orânduit; cari, şi dacă 

n'au putut trece să vie de mulţimea ape- 

lor, 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 0ş- 

tilor şi năvala din Câmpulung, cât şi răz- 

boiul ce au făcut la Râmnie cu volintirii 

eci răi, pe cari rău i-au gonit, luând ca- 

pete 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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Bizov val aspi mby "Anri-za0ă, du, dv 
dEovv vă my mâuovy Govpobrti, 6zob vă 

“tobpovtob951j0n, r660v ră sie Lahdărit GTp7- 
zzbuara, Go0v vai mă sie Potăv za Masi 

vw, vară Tv Ep, pai vă Tăy măuoby 
invârn 4ai Bots pă ămosrohijy GTpatev- 
udzoy ai pă 060 &ozpâvy înavip, dropi- 
lwvrăs mo) AT ebOsiay dz 250, vă Tv 

Gzethovy pă adrby Tby mpOzov var E4stya ră 
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di/Sospa, wsâv 6z05 simoy sic 7ijy Mayahstd- 
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oâww, GEdsrs ză voulcst vados ză ănipaautya. 
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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, con- 
tra dușmanilor, şi 'să-i facă spriji- 
nire şi ajutor cu _ trimetere de oști 

şi cu dare de bani destui, orânduindu-l 
cu îndemnare de aici, să-l  trimeată 

în acest chip în acele locuri, spre a 
putea şi Înălţimea Ta să pleci asu- 
pra protivnicilor și să Te însăreinezi 
în acea parte cu tranşeia, ca să poţi 
şi Înălţimea Ta păzită de Dumnezeu 
să întărești celelalte trecători, şi să cauţi 

a bate -pe duşmani, căci acum, mai ales 
după scrisoarea din Sibiiu, sânt în pregă- 
tire şi bună stare duşmanii; arătând şi 

scrisoarea Serascherului din Ismail, am 
spus după prea-luminata-Ţi poruncă . să-i 
dea ordin ea şi din acea parte să por- 

nească 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 vre- 
mea 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 duş- 
manilor 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 îm- 

potriva 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 pentru câte am 
arătat de nevoie oștilor, de oare ce 
l-am spus Măriei Sale că până acum 
de patruzeci de ori am răspuns Înăl- 

ţimii Tale că s'a pus termin a i se tri- 
mete oşti şi, până acum, neriind oști, 

câte 'Ți le scriu, le vei socoti ca şi cele 

trecute.



CCCII. 

Scrisoare de capuchehaie, despre purtarea lui Serascher-Paşa şi numirea 
scriitorului într'o dregătorie. 
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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. 

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- 
lea ale înaintaşilor lor (2). Dacă însă şi 
aceasta 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 

şi so slăveşti ca şi mai sigură şi mai 

bună, şi deocamdată fie-ţi şi în ceas 

bun. ” 

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 
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Cu al doilea călăraş am primit res- 
pectata scrisoare de la 30 Junie a Înăl- 

țimii “Tale, şi am mers la prea-înălțatul 

Paşă şi, cuvânt de cuvânt, cercetând pi- 

tacul “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 fă- 

cuse 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 nos- 

tru Mavrogheni, căci nimeni altul n'a 
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Abptoy monzâvovra vai ai mâyza 'idâss 
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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 se- 

cerat câţiva, mâni câţiva, atâţia i-a sece- 

rat, şi ei, oameni sânt, că tot sau împu- 

ținat, s'au speriat, au fugit: slavă Dom- 
nului așa e! Serie însă şi tu“, mi-a spus el, 

„beiului că prin ostenelile lui și cu neconte- 

nita şi strânsa, lui grijă, pot şi eu să am 

o parte, cu soarta. mea şi cu norocul 

mieu, la această fugă, pentru că sa în- 

tâmplat a fi de când am fost orânduit 

a fi comandant la laşi şi baş-bog (co- 

mandant suprem) în 'Ţara- Românească, 

iar ceilalți mau niciun merit“. Şi să fii 
înștiințat că el a seris întreg cuprinsul 
pitacului domnesc, din partea lui, către 

Înaltul Devlet, supt forma de 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 tri- 
meată 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 za- 

hereă 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 cai- 

meaua, 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 mul- 
ţămit 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 

arătat-o, „cât e de nevoie“, mi-a răspuns, 
„slavă Domnului, şi cât o dorese, având 

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, capugilăr- 

chehaiă, imbrihor şi alţii ca aceştia, 

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 

el 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! 

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 Dev- 

letul? 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 0ş- 

tile 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 
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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 la Ordie, .căci 

scriu că numai de. aici se aşteaptă şi se 
nădăjduiește („aici“ spuind, înţeleg: Bul- 

garia-de-mijloc, până la Silistra şi Brăila), 

unde e însărcinat Paşa. Deci care din cele 
două nevoi o șa alege Înaltul Devlet? 

După două, trei zile primeşte Pașa răs- 

punsul, şi îndată robul Tău va trimete 

ştire, şi de aceia am oprit şi un călăraş 

aici. 

„Cele cu privire la prea-înălţatul Selim- 
Paşa 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 Dom- 

nului (?), 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 în- 

deplinirea dorinţii. S'a dat poruncă pen- 

tru ca prin comanda din 'Țara-Româ- 
nească să meargă în Moldova. Sa gân- 
dit 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 putea să fie 

din alt raport.
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a chemat pe cei dintâiu mumbașiri ca 

si-i iea la mijloc. A trimes şi mai 

mici ca să nu înceteze şi împortantisima 

nevoie a zaherelei, fiind însărcinat cu 

toate. Dar azi un firman pentru co- 

manda '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 pen- 

tru 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; pri- 

meşte 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 erii- 

Româneşti, şi să meargă [acolo], sau a 

comandei Dunării, şi să trimeată za- 

hereă 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 cum- 

părături pentru treaba lui, până la două 

sute de lei şi mai mult încă. Deci robul 

4
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Tău, neavând alt chip mai uşor, am scris 

prea-nobilului domn Vistierul să mi le 
cumpere, şi să-mi facă poliţă, ca să le 
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 su- 

pus Înălţimii 'Tale să se orânduiască boie- 
rul Marele Vistier a se îngriji de aceasta, 
şi, mai ales, dacă poate nu sar afla acolo 

ușor, să mai aibă ajutorul boierului Tău 
Marele Cămăraş; şi cum va fi luminata-Ți 
poruncă. 

Prea-înălţate și prea-luminate Domn, 

4 La trei (scrisori) trimese aici cu 
lipeani am a face supusele. mele răspun- 

suri către de Dumnezeu păzita Ta Înăl- 
țime. Cu cea, d'intâiu din ele; de oare ce 

şi erau numai către prea-înălţatul Paşa 
pentru cele de la Ocna biruinți şi is- 
prăvi (2), le-am înfățișat robul Tău, şi cu 

multă bucurie le-a primit Înălţimea Sa, 

şi, făcând multe mulţămiri şi laude Înăl- 
ţimii Tale, „nu ni-a rămas“, spunea el, 
„nicio slujbă în Moldova; vrednicia şi 
virtutea, prieteniei beiului m'a liberat de 

acolo“, Pentru care a şi poruncit a se face 
răspuns către Înălţimea Ta, şi a trimes 

şi Tatar la Înaltul Devlet cu această veste 

îmbucurătoare. | 

CCCIV. 

Raport de capuchehaie către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre isprăvile 
acestuia în Moldova, despre lipsa de ajutor de la Paşa de Vidin şi de la Serascher. 
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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 de la 12 prin 

capugilăr-ehehaiasi şi cea de la 16 ale 
aceleiași luni prin Ali-aga iasaegiul, pentru 

aflarea strălucitei Tale sinătăţi, prea- 
dorită mie peste orice alta, şi pentru ca- 
petele 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
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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 vă- 

zând necontenitele ucideri şi prinderi ale 

duşmanilor, s'au bucurat şi de acestea, 

peste măsură, rugându-se din inimă pentru 

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 

Celui Prea-înalt împuternicind armele 

Tale domneşti cu insuflare de îndrăz- 

meală şi stăruință, 'să “Te arăţi întru 

toate, stăpâne al mien prea-blând, birui- 

tor şi triumfător, pentru ca, urmând cele 

de până acum, să bucuri şi pe urmă pe 

stăpânii cari să trăiască întru mulţi ani 

cu  necontenite isprăvi şi înfrângeri ale 

duşmanilor Înaltului Devlet, după do- 

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 nea- 

părat. Totuşi şi azi ei îi scriu pentru 

aceasta, mustrându-l tare pentru împo- 

trivirea ce a făcut cu privire la un 

boier al Tău de la Craiova, care 

ai vrut să se scoată de aici, şi parcă 

s'a împotrivit, având oamenii lui în Cra- 

iova. 

T-am'spus Măriei Sale şi pentru Seras- 

cher-Paşa că până acum, de şi i-ai seris 

si. trimeată şi Înălţimea Sa oaste în Mol- 

dora, 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 

răspuns „ah, copile, nu mă îndoiesc că e 

numai begul în acele părţi; 0 ştiu 

foarte bine, şi Dumnezeu să dea pu- 

tere“. 

4 3
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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 ne- 

putinţa lor de a-l servi mai bine în afaceri băneşti, gătirea unei şalupe la Galaţi 
ŞI Olteniţa şi dilerite datorii la Turci. 
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diuin eis răv &y62po05y paberesi Wa/G0dzL sis 
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1 Dar către Poartă, 

  

No. 10. Luând serisorile domneşti de 
la 23 Decembre prin înfăţişarea robului 
Tău Postelnicul Seanavi, le-am dat prea- 
luminatului «Chehaia-beg. Cetindu-le, Lu- 
minăţia Sa m'a întrebat: „ştiri nu-ţi tri- 
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.“ N 
„am arătat Luminăţiei Sale şi senedul 

lui Hagi- Ahmed-aga Saliaghegisi de Vidin, 
pentru cele nouă 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 Im- 
minăţia Sa, spuind: „să trăiască beiul 
pentru silinţa sa“. 
Am dat şi mehtupurile de mulţămire 

ale prea-înălţatului Bechir-Paşa Iflac-baş- 

bog şi cu ale cinstitului Ordă-agasi, pe care 
le-ai 'trimes Luminăţia Ta prea-slăvitului 
Mehtupei-efendi, care, cu tacrirurile 'Tale 
domneşti, să: le arăte şi pe acelea prea- 
înaltului 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, trime- 
țând Înălţimea Ta aici puțin câte puţin 

sineturi de zaherele, să se puie în soco- 
teală şi să ni se dea de la mirie (Stat) 

banii datoriei de la Stat, pe cari, după 
cuprinsul înaltei porunci împărăteşti a 
prea-înălţatului nostru  efendi trimese că- 
tre Înălțimea Ta, să-i dăm la soco- 

teala 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,
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„şi, de oare ce sânt de nevoie Mehtupci- 

efendi- și Chesedarul prea-slăritului 'Tef- 

terdar-efendi, Serif-efendi, căci slujba ca- 

lemului e în mânile lor, făcând sfătu- 

ire cu prea-nobilul domn dragomanul, 

prea-iubitul “Tău nepot,. li-am dat câte 

două sute cinzeci de lei la fiecare, 

şi au “fost mulțămitori, ca unii ce până 

acum, da oare ce nu li .s'a întrebat ha- 

târul, ni-au făcut greutăţi la  trebile 

noastre și zăbăvi în a veni răpede fir- 

manele de nevoie. 

"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. 

Sfătuindu-ne cu prea-slăvitul 'Lefterdar- 

efendi cu sinetele de-amănuntul, ale .za- 

herelei, wa cam mustrat cu dojană, spu- 

nând: „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, afară de 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 dom- 

neşti și să Te amâne la cele cu nepu- 

tință. 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? Da- 
toria 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 Mihai- 

Vodă, 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 îm- 

prăştiat 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 tri- 
meţi aici, şi pe urmă cei să se trimeată, 
echiparea ei de la căpetenia Arsenalului, 
cuprinsul cererii Tale s'a trimes la prea- 

înălţatul 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 des- 
chide vremea, cu cea d'intâiu. corabie se 
vor trimete la Brăila; pentru care se 

şi face cunoscut Înălţimii Tale de Dum- 
nezeu păzite ca să fii fără grijă pentru 

armarea ei. 
“Închidem în scrisoarea către Înălţimea 

Ta păzită de Dumnezeu porunea împără- 
tească 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 prea- 

frumoasă Sultană prea-seninului şi mi- 

lostivului nostru Împărat (a cărui. pu- 

tere fie veșnică!) numită Emină-Sultana.
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Sa făcut obișnuita dunanmă şi şenlic, şi 

i-au urat toţi mulţi ani Seninătăţii Sale, 
dorind viaţă lungă şi sănătate şi Mă- 

riei i. 
În aceleaşi zile s'a schimbat Marele- 

Imbrohor, prea-slăvitul Cerchez-beiu, şi s'a 

orânduit în locul lui ca Mare Imbrohor 

prea-slăvitul Ruşid-beiu Izet-Paşa-zadă, Ca- 

pugilăr-chehaiasi. 

Capugilâr-chehaiasi a ajuns prea-slă- 

vitul Said-beg Muhzun-oglu Damad. 

S'a, făcut şi un nou Mie-Imbrohor, prea- 

slăvitul Ceairoglu. 

Am dat. prea-slăvitalui  Reis-Efendi 

scrisoarea Ta domnească; după ce a 

cetit-o, mi-a spus Slăvirea Sa: „dacă tu 

crezi în Dumnezeu, am nevoie; dă-le za- 

rafului“. A răspuns şi robul Tău că „n'am, 

efendi, chip şi mijloc, căci să împru- 

mut 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 presen- 

tul 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 pă- 

zitei “Tale Înălţimi pentru al treilea căş-
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tiu al prea-vestitei Sultane-Hanâm, ca 
să purtați domnească grijă să-l trime- 
tei, pentru că nu am cum să-l dau 
eu, sluga Ta, Postelnicul Scanavi; mare 
năcaz ni face prea-slăvitul Mabeinpiu 
Mustâ-beg: zilnic ni: trimete câte un 

ciohodar al lui; a trimes şi la dum- 
nealui Dragomanul, prea-iubitul Tău ne- 
pot, şi -abia sa potolit să nu: facă de 
ştire să, i-l dea ea...; şi, să-Ți dea mulţi 
ani Dumnezeu Sfântul, grăbeşte-Te cu ale 

Tale la cele neapărate, și, dacă ar inter- 
veni o mai mare zăbavă, poate să se facă 

tărăboiu; şi să ni dai poruncă pentru 
ca să le dăm. | 

După porunca “La domnească, dumnealui 
Spătarul Vlastăs se odihneşte la casa lui 
boierească, rugându-se pentru Înălţimea Ta 
de Dumnezeu păzită. Am luat eu, robul 
Tău, Postelnicul Seanavi, cu catastih curat 

câte seneduri ale miriei (Statului) mi-a 
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 
împărăteşti biruitoare; noi, robii Măi de 
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. 

După porunea Ta domnească, dumnealui 
Postelnicul Statachi, fiind gata, porneşte 

zilele acestea ca să vie spre. închinarea 
Înălţimii 'Pale de Dumnezeu păzite. Iar 
robul “Tău Cămăraşul Iordachi e cu totul 
bolnav şi în primejdie, săracul, 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 să- 
nătate a Înălţimii Tale; am văzut şi cele
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într'însele poruneite nouă domneşte, pentru 

care neavând vreme din pricina grabei 

călăraşului, vom răspunde cu un călăraş ur- 

mător 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. 

  

CCCVI. 

Raport de capuchehaie .către Nicolae-Vodă Mavrogheni, cu știri 

Turc trimes în secret de Paşa de la. Babadag. 
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de la un 

Ia patru ceasuri de noapte a trecut 

Sofragi-Sbaşi al prea-inălţatului Paşă de 

Babadag spre Brăila. Auzind că vine de 

la unul ca acela, l-am pus să facă un fo- 

mati-kavalt (popas?), şi între acestea am 

început să-l întreb pentru prea-înălțatul 

Paşă şi pentru ştiri din Țarigrad; care- 

mi 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 seri- 

sori (9) pecetluite cu pecetea Înălţimii 

Sale, poruncindu-i ca nu cumva să 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 

pecetluit şi el cu pecetea lui,  adecă 

hurgicul. Și am mers drept acolo, şi 

avea optsprezece zile de la Erzerum; 

l-am întrebat până unde-i e drumul, 

şi mi-a răspuns că pănă unde vrea 

Dumnezeu. „Acum merg îndată la Bră- 

ila, unde am scrisori către fraţii lui 

haznadar-aga, care e din Brăila, şi către 

Hagi-Ismirli, şi de acolo la laşi, şi de 

la laşi apoi unde va da Dumnezeu“. 

Apoi iar cu socoteală l-am întrebat că 

„am aflat că-ţi e drumul lung“; mi-a 

1789. 
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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, ieşind. eu 

de la baie, aflu că Paşa-efendi al nostru 
a ucis pe chehaiaua al său, şi tot . odată 
văd că l-a legat de picior şi l-a:schin- 
giuit; iar la chindie m'a chemat şi mi-a 
dat scrisorile și mi-a poruncit cele 

ce mi le-a orânduit: bu-catargie Bili- 

rim“; el a fost tutungiu al bairacta- 
rului Mustafă-Paşa; e de loc din Rusciuc; 
pe vremea când au ucis pe Mustafă-Paşa, 
el era în Anatolia, unde a fost şia rămas 

până cea atacat Paşa de Babadag pe fostul 
Ahmed-Aga: e bălan, om de până la treizeci 
şi cinci de ani. Robul Tău am seris 

către dumnealui î Mharnieu câpuchehaiaua 

Brăilei pentru el, să intre în cer- 
cetare să afle ceva și să înştiinţeze după 
nevoie, 

CCCVII. 
Capuchehaiaua munteană către Nicolae- Vodă Mavrogheni, despre niște 

blăni de samur pentru dregătorii haznelei turcești. 
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dy sis-   

Şi iar mă închin supus Înălţimii Tale de 
Dumnezeu păzite.: 

“+ La 10 ale lunii trecute! Deceribre 
am seris pitacul mieu supus Înălțimii “Tale 
că haznadar-aga al prea-puternicului şi 
prea-milostivului nostru Împărat 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 lu- 

cruri 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 gre- 
şeală sau la grămăticul mieu, de vreme 

ce a seris „vechilul haznelei“, sau la gră- 
măticul Tău, de vreme ce a luat: Pe » haz- 

nadar-aga al prea-puternicului Împărat 
drept „vechilul haznelei Osman-aga“; £i 
adevărul e că “haznadar-aga al prea-puter- 
nicului nostru Împărat, care să trăiască
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întru mulţi ani, le-a cerut, care, cum “Ți-am 

vestit-o şi în acel pitae supus al mieu, în 

adevăr poartă străduința Ta şi 'Le ajută 

ca prieten foarte drept. Deci, dacă socoţi 

potrivit şi Înălţimea „Ta, să-l mângăi, 
cum 'Ți-am seris mai nainte, sau prin meh- 

tup domnese al Tău, sau altfel, cum vei 

găsi potrivit. 

„ CCCVIIL. 

Gheorghe Serdarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre nevoia de a 

implini bani de la mănăstirea Tismana, care nu dă zahercă, şi despre retrime- 

terea trimeşilor austrieci, cari naveau plenipotență de la feld-mareşal, ci numai 

de la generalul din Timişoara. 
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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; 'înain- 

taşii 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 prea- 

luminată poruncă de a lua din banii venitu- 

rilor 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, orân- 

duieşte dumisale Armaşului celui Mare să 

trimeată om vrednic şi credincios să adune 

de la dânşii dajdea lor. Încă să fie cu- 

noscut 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 nici nu era de la însuşi 

feldmareșalul, ci de la generalul care e la 

“imişoara, au plecat, lăsându-și şi cala- 

balâcurile lor aici; la Sanţ, unde erau 

așezați, ca să aducă scrisoarea de la 

însuşi feldmareșalul, şi n'am lipsit s'0 

arăt Înălţimii Tale. Mi-a venit şi această 

poruncă de la prea-înălţatul serascher 

Iasan-Paşa cu patruzeci de cară (2)- de 
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tainaturi, şi iată că o închid. [în scrisoare) 
Înălţimii “Pale; iar anii Tăi fie de la 
Dumnezeu cât mai mulţi şi pe deplin fe- 

riciţi. 

1789, anuar 2. 
Al Înălţimii Voastre cel mai mie şi cel 

mai supus rob 

Gheorghe Serdarul, Ischi-Stambul. 

CCCIĂ. 

Gheorghe Serdarul către 
venit la Cernăuţi şi cum i-a împărțit. 
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Nicolae- Vodă Mavrogheni, 

  

despre Turcii ce au 

Prea-Înălţate Doamne al mieu, 

Şi iarăşi cu supunere arăt Înălţimii 

Tale de Dumnezeu păzite că azi sosese 
douăzeci de bairace (steaguri) de ascheri 
(ostaşi), cinsprezece de Arvaniţi, cinei de 

la Cazanlâe: dintre ei sânt treizeci că- 
lăreţi, și, neavând orz, mă' rog de Înăl- 
ţimea “Ia, păzită de' Dumnezeu să, economi- 
seşti 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 Meha- 

dia, Ruşava şi la Lazaret, şi, pentru că acele 

locuri sânt arse, merg toţi acolo la Cer- 
neţi, 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 sânt la bairae 

decât la o sută douăzeci sau 130, într'o 
vreme când eu în acele sate pot să orân- 
duiese şi cinsprezece bairace. Deci rog 

pe Înălţimea Ta de 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, cru- 

țând pe robul Înălţimii “Pale şi pe să- 

racii loenitori. Pe lângă acestea, prea- 

înălțate Doamne al mieu, pentru scă- 

derea ce iarăşi am arătat-o supus Înăl- 

ţimii Tale, şi acuma călduros mă rog să 

eruţi şi pe robul Tău, fiind compătimitor 

şi la, starea, nenorocită a săracilor locui- 

tori, 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 prea- 

luminată să-i sead pentru mângâierea lor. 

Şi ce va fi mila Ta. 

1789, anuar 3. 

Al Înălţimii Tale păzite de Dumnezeu 

prea-imie supus rob 

Gheorghe Serd. Eschi-Stambul. 

CCCĂ. 
Gheorghe Serdarul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre o trimetere de 

bani și un dragoman al lui Hasan-Paşa. 
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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 bulue-başa, care se află pe lângă 

mine, 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 

Doamne al mieu, după prea-strălucita 

poruncă a Înălţimii Tale de a trimete pe 

dragomanul ce era aici pe lângă prea- 

înălţatul Serascher Ilasan-Paşa, iată că 

vine la Înălţimea Ta: mi-a spus şi Se- 

rascherul că a fost mulțămit de sluj- 

ba lui. E 

lar anii Tăi fie de.la Dumnezeu cât de 

mulţi şi cu totul fericiţi. 

11789, lanuar 26. 

AL Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 
prea-mie şi plecat rob. 

Gheorghe Serdarul, 

Eschi-Stambul, - 
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CCCĂI. 

Un Grigore către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre Arnăuţii ce-i trimete, 
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ce se va cuceri şi o „schimbare“ de la oastea turcească. 

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi  prea- 
bunule Domn al 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 a Ta, m'am îndreptat 
Măriei Sale, cerând până la 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 căpi- 
tanii de acolo, şi cea de faţă supusă seri- 
soare 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- 
herelele, muniţiile şi tunurile ce se află 
acolo şi că aşteaptă, de-ar da Dumnezeu, 

şi bucuroasa veste a cuceririi acelei mă- 
păstiri cu lucrurile din ea. Deci n'am 
lipsit s'o arăt, dând 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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Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

supus şi prea-mic rob. 

Grigore. 

Bazarghian-başa al Agăi Porții s'a 

schimbat, şi s'a făcut cel de'nainte, alal- 

tăieri. 

CCCAIL. 
Costachi Spătarul C. către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre numirea unui 

beşleagă la Buzău, ca să apere satele de Turcii în trecere. 
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Prea-înălţate Doamne al micu, 

-- Cu supunere arăt Înălţimii Tale 

păzite de Dumnezeu că în judeţul Bu- 

zăului prânduisem beșleagă pe lunuz-aga, 

ca să nu facă tulburări ostașii turci în 

trecere prin satele acelui judeţ. Deci 

serisesem şi pentru leafa lui, ca s'o iea 

de acolo de la ispravnicii judeţului, ca 

să nu urmeze confusie în socotelile ei. 

Pentru care serisesem şi Înălţimii Tale. 

Îar acum am primit scrisoarea-Ţi dom- 

nească, în care-mi . pomeneşti Înălţimea 

Ta să se plătească leafa lui de aici, 

după care va urma robul lui la cele 

de pe urmă. Ci mă rog să porunceşti 

ispravnicilor acelui 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 isprar- 

nicii 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 su- 

punere, : i 

[17]89, Mart 21. 

Al Înălţimii “Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mie rob. 
Costachi Spătarul C. 

  

CCCXIII. 
Mărioara Suţu către Nicolae-Vodă Mavrogheni, cu felicitări de Paşti. 

» 

i Yupmizazs, edosfiozazs Val 

! m “Yusotoay € 
| - Ti “Yuecpay 

208659 4923843041 

pă pai Xuzăgz) 223 îs 

is 29 mys3fâGTw, Țptzrây 47 loGz0t mată ua. În uslstis 10040007 ptos 

Kosovo fu ?ns6d Xptozod, Că Eh Vă 7 eamsrh €obhm 203 vă Az0dw6w 
: “ i V » i 

a , 

VrTI za D045 

îzoutm zo05 zavavildov 005 Gmws îrzpohâzzot 

shusvizzază pot Abbivrz, 

mposuovă za să Tom zi Ezhăuzpoov adie 
adi &os0, 85040 

zvarstoo aovarstu.a305. MS zb vă mot 630% căzw î Eziotos yâuvn- 
Zsns!s 705 
zip 030 75595- 

. s 

i cobzov âpsthontvas pot 20vhtrăs zp0349'7i 335 2mpadoouErn 0zp- 
. 

us zăy ză pptpză sân Excvoios ât îmăs capii Gmousta pazadstăuevoy Rbptov ai Oz 2w305 

1789. 

21 Mart. 

1789, 

25 Mart.
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1789, 
25 Mart, 

1789, 

31 Mart. 

Gvvâue. rprinspov Emwaozăvra 705 pvipatos varattiban xi Tij “Tuerspay "Ymârqra toprăcat 

ar mawmţoricat abrăe xubrag măs osfaculovs rs vai Yapuoobyove toprăe îvtros za sie dh)as 

zoh)âs uorhtrăs zepi5dobs, zapis zi 7m0oobwos, pusT” zdovijov orepsbozos, sipnyaias 75 vai 

Tamil „aractăcsos zi joo/las mvevudruoy, Ev zohv/povip Gtepeost îi mob abdeytzob 

îipemowzo0d adrijs- 0pâvov, pă Ti pzzpăbtoy oy ile hopa zporărns zbpiae Aduwns vai Tâv 

ii i 760 buy, GbY zăct toie ebazaiote Duty îveroie ai varadvulots - Iapa. 65, 

az) enirars pot AdOsyza, vă ebplozopat dzd rd ozâzos ai mbOsyrtzây rs vatăpt oăv 

mod ueră Qedy sic adrijy Ehniton. "Ile ză zxvtzhapzpa Er einozy 0s60sy zauzoh)a za zavebrb/i). 

arz0'w, Mapriov 45%. 
Tis “Tperâpac 0soș povpijtav “YimăsTnros 

800) raz=i 

Mapwbpa Sobrtq!. 

CCCĂIV. 

Ruxandra Suţu către Nicolae-Vodă Mavrogheni, cu felicitări de Paști şi din 

partea copiilor (textul ca în n-l precedent). 

-- “Yomhdrare, ebosâtorars 40 sbueveorară pot A303va, 

+ Tv “Yusrâpay “Tomhbznra dovhwâs zpoozvyă al ră ya ză dzhăunpoy adrâe 

zodăv varnozătouat, Seou&yn 705 yioo so Gmuws Gapohărrot adriy ăvogov, sb0ouoy, dytă 

vai âvwrtpay marâe 2vavriov avvavtiuazos, M3 ză vă zhnatâtiq 850v obzo 1 ăyăuynote  Tâv 

zavosfăaroy, opiazăvy uai loozoăv zadâv 7 î) pedstije vocmoawriiptoc Eyspots 7od Kuptov 

iv "Imood Xpiorod, ââv Ehsa ză 1 razei, God ans vă ăxoâiso ră lsoppobpijrwp 

“Tost abrijs răc zepi tobrov &sthousvag pot Bovhzăs mpoowbvijeste, Extzxhoousyn Bepu.s răy 

mă mptază zâ0n Enovolos âv je oxpri Dzoustvas uatadeţăsyov Kâptovy vai 0sta abrod 8v- 

vânt cptiuepoy 2fayuorăvra TOD pviparos XaTxtGm vai Ti) “T pertpav Tomhiemca Soprăoat 

zi zavmropioat abrăs rabrac măe oeânonlag 73 wi /Xpl.005Y0b$ toprăs, îptros val es ăia 

zohhăc ozhzâs mspt6dobs, patâpâs za Bocbyws, psr ăzhovijrob orspsiozos, sipralas re 

0 vohmvitiis wazaorăcens zii. Îj0v/lac 7zvewudTwy i z0hv'/povip orspsiozt xi 705 abdzwriu0d 

înemovuzod adTijs Opcvov, pă zi pozpstoy (oi Tis Ezdauzpozărns zoplas Adus vai Tv 

Ezâua poy z6voy buy, oby mâo! trois ebazalois buy Eperoic wa Waradouiotg. Iapa) &, 

edozda orară pot AdOtyra, vă ebporăuela Ey 75 za ră zazstvă pod tuya bad sd avs- 

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. 
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. 

“Yomâzars vai ebusvtorară pot Abdiya, | Prea-îniilțate şi prea-bunule Domn al mieu, 

4 Euspoy mpă 6lyov 6tă zâv versploy + Azi de curând prin neferii ce au 

5zob Epspay mă &ozpa Evavpoaz Govhzâs adus banii am arătat cu supunere Înăl- 

z Bzoppovpijzep “Tuz cas mb văazi 70 En- ţimii Tale de Dumnezeu păzite scrisoarea 

diorprm 'Izpr/iju-sasă ai Btopteuby sis td (?) lui Ibrahim-Paşa de Silistra şi hotă- 

!. Frumoasă caligrafie. - 

2 Manoli-Vodă Giani trecuse la Ruși; v. memoriul nostru citat mai sus, p. 217. CE. şi mal jos, 

n9. CCCXXIIĂ.
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zov zzpbs tă “Tvos rov, pă 2apXxÂNtiHăy Axius 
ov sic ză vă Em ră Epevâtdizn al abâsy- 
zriy cas mpoorzolay val pă ză pluustt Gas 
vă Gropto0ij sis wăvsva pspos măc-z0y005, vai 

vă piy zăv duplosze ai rtovpovâlast ele vă- 
vâva u&pos wa0luevos 2/40b35, Emstâi et 

mas vă îpodvian ai 5 Gobhâs cas 7dy ăy- 
Opoizâv mov pă Gov ob, 82y Esta Vă. 

ămofwaw 47 adie zăs Covhrris wav 2p09- 

mowijazs < Bsoppovpiize “Vis: cas, âno- 

06) Or 6 fmdsic etvat sis motobroy Zatpăy 

-/pigmos, ai vă mâhsuoy uohâs: mă G2Ni- 

za0ns Extis pilipt-epărns, pi. Xyrta% 70100- 

70. YPNOtW.2dOvY TWP7. Ely azi &A4noş Ezat- 

vârns 045, pal vaii os zizite 5 

ezstza 70 adrâs, vai. os GEGatos ypăpet Azi 
îi 

zapuznăst, tabeqâveas Ti 6oijziay vai 2po- 

nraciay 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.) 
  

rirea să fie aici la Galaţi mubafiz Strălu- 

cirea Sa. Acum din nou, de oare ce mu- 

hafizul de mai nainte trimete azi pe Ta- 

tarul său către Înălţimea Ta, cu scrisoare 

de rugăminte ca să ai domnia şi îngrijirea 

Pa domnească şi cu bunătatea Ta să 

se orânduiască la vre-un loc baş-bog, 

şi să nu-l laşi a putrezi stând undeva 

deweaba, de oare ce a cerut să înzes- 

trez şi eu, robul Tău, pe omul lui cu 

[serisoareaj mea supusă, n'am lipsit să 

dau şi din nou supusele mele închinări 

Înălţimii- Tale de Dumnezeu păzite, ară- 

tând 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 nea- 

părat trage nădejde că va fi îndatorit şi 

el, şi serie ca sigur şi se roagă, cerşind 

ajutorul şi ocrotirea Înălţimii Tale. Ai 

cării ani prea-străluciţi fie de la Dum- 

“ nezeu cât mai mulţi şi cu totul fericiţi. 

1789, Mart 31. 

Al Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-credincios rob. 

Alexandru, Caimacamul Moldovei. 

  

„CCCAVI. 

Ioan Grămăticul a toată Moldova“ către Iordachi Roman Postelnicul, 

despre o afacere cu Turcii, adăogânid o scrisoare intimă. 

Tip Edysystay ns A81VÂ$ Tp0040V, XORI- 

(5u.2v0s Thy 6 ssd e 

2 “0 ăpmw IRhooettăpns, îmodvioas Thy 

zapăma pă mb sic /sipas pă 7pbs 7 

0zo 7po5p7jz0% “Tuos mov, ptas zo5zo păy dtâst 

etys Govhsă Î) Ebyevsiz 705, vai mb 2spt- 

o57s5p0y să 605 Ec zpsnst 4s/artăs pă 

vzpapă Vă optozov3ăpz!, vă php ZȚG EA 

pspoos 05 sf Eivpsvsig cms O zi 2p9G45- 

LEA Epocă d Gspiet “pazit ns 4 Ti Fa 

prcrst că orzijpt 303 vă e tău paunest ii 

vă dăm sthos î) DndOsots mezi Tis iasa 

5 Tleuzis râs pă ci za pă caci ns, Ezsâi) 

ze 6 Sari-"Outp-ăvăs ză > „spema m 300, za 

7 

* 

ipacat pa. modă vadă, uă Xp) DOTAT 

33 esumira 05 vi Exăutd)ov Yart- 

zh ză Ep zasazohennsty, AGt- 

pi vento î) Eyevzia ns da Et 

pasa Ti ERIGȚpATI St 26 asia EX5pŢe-   

La dumneata cu supunere smerit mă în- 

chin, sărutându-Ţi dreapta. 

“- Dumnealui Clucerul, întovărăşind a- 

coasta cu cea de aici scrisoare către Înăl- 

țimea. 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, cu înfăţişarea ei, căci Sari- 

Omer-Aga îşi are neferii aici, şi se poartă 

şi foarte bine, cu înaltă supunere către 

porunea lui şi dorinţă din am: ândouă păr- 

țile pentru combaterea duşmanilor. De 

altfel, să nu crezi dumneata că am istorit 

pecetluirea nesfârșitelor 'Tale binefaceri ; 

43 

1189, 

5 April. 

i
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1789, 
12 April. 

otv ns, 2usvo pâvoy Exirbubtog mâTpa să 
“8exhsirzst ad zi uvijuqv mov. Id Bray. 

O An T e Oe r660y sipat. 

avzb'w, "Azpihdiov e. 
Kocafe)sroş 8obhos ras 

+ "lozwns, Ypaumartubs  z&ons Mohoshayias. 

“O >pooods ăp4wy Măyae Ipauuarizs pă 
Erpave, usi mhy das supi0my: „Epurăra roy rbă- 

. 700p” 3 Val Însa simâTs 70 Ti) Edyevsta Tov 

Gr mhy 2poG4bvă, za îns zâpa Vă păr, 
od &deheobd pov vă phy Aăâu, ză ră Svăfoho 
vă mb ebpatre. “O Sapij- “Ouăprarăe ă 2poră, ăp- 
PorSpoov mo aripi ospiz, wa eiva, Gonttije 

„Gas, ăuwnoizazos midoG. - 

(V*:) Tg zavvrevsorăre pyovrt Meyăw 

Toorshviz, 4bpio Leopyăz “Pony, zpoc- 
4DINTOS. 

(Pecete cu ceară roşie.)   

aceia: numai piatra de mormânt o va 
şterge din amintirea, mea. Iarăşi cu Dum- 

nezeu. Până atunei sânt. 

1789, April 5. 

„robul tău. 

r 

Joan grămăticul d toată, Moldovlahia. 

Auritul boier Marele Grămatie „mi-a 

scris, dar i-am răspuns: „întrebaţi su- 

fletul - 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 
ştie“. Sari-Omer-aga întreabă de sănătatea 
amândurora, și se roagă pentru tine, ca 
un prieten care nu-şi aduce aminte de rău. 

(V0:) Prea-nobilului boier Marelui Pos- 
telnie, dumisale Iordachi Roman, cu în- 

chinăciune.. 

  

CCEXVII. 
Doamna Mărioara Mavrogheni către soţul ei, despre trimeterea unor. „cor- 

turi şi a trei butoaie de vin din via pusă de mâna lui. 

“Tumhbrara, edosftorars vai sbuevorară voi 
Ad0&vyrz, 

“Ti “Tpertpay Osompobpnzovy “YwA6- 
ETA TARI 2POGAbYĂ Gh Th GOzaGu 

Tis mavezhăuzpov abdsyriric oxs âstăs, 
Bsoutym Tod âiov Qs05 Gzws zaptez za 

zeprppobpi adri ă;ocov, ebOvuov, 5ytă, px 

ap6âoy pai bzsprstutvny axwrbs Eyavziov cd 
zi) Exo zaytos Maumporărov Evstod za 

uatavuiov. Msră Tăs Tazatyăs job 2:p004v- 
vijozts &mozoiă 7 Osozpovpirrp “is cae 
Gri mwpa Efsrinoa ră râdâipa uă zto-rhiortv, 
px: /005G140y,. tă z05 X. Ilovayuori vazavh) 

dă iv Băpvav, Gszts 1pâreu m Eustos dyrt 
ăvOpwzzw rob Gri, s50bs 5z05 c0zoovv, ăutcus 

vă mă Esztwijog zpos zăy sie Xvhiorpay ab- 
Dzvzia6y cas IAR0wHa/aă, îpăs mdy 6zotoy 

“păro Gri, sb0dc 6z05 ză zspiăn, yo ăp- 

vozopias vă ră Etazoorei apbs md 0zozpob- 
pnz0v “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 0z07p0b- 
pqroy “vos. cas vai mpi Gapâhra wpaai db 
ză watodht z05 Guzzdtod 705 vmotod, ză 9- 

moloy Efo)s pai Tă Exapacri0nzzy, aa Extys 
z0Mă 72069, 2 vă mă usrayeptodijze Ev 

     

Prea-înălţate, prea-evlavioase şi prea-blân- 
dule Domn al mieu, 

-- Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 
cu supunere mă închin, cu sărutarea prea- 
strălucitei 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 
arăt Înălţimii 'Tale de Dumnezeu păzite că 

acum am pornit corturile cu :cele cinei 
părechi, anume (sic), prin Hagi-Panaioti 
capanlâul; spre Varna; care serie omului 

Tău ce se află acolo 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 trimeată, Înăl- 

ţimii Tale de Dumnezeu păzite, ca fiind 

foarte de nevoie: sânt cinzeci de cefghii 
şi douăzeci de corturi cupelidice şi o 
sută douăzeci de derfii. Ceadurile 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



zâon 17. aavroia byisia: dis. câş ăptozt 

adr ro ppusi 016 tri eva ăzb ră 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- 

)âTns Gas. 

(Vo:) Ta Gbqhorăzw, ebozâsozăzp vai sd- 

uaveotăzep pot Abbey zi Ilyenâv, psyao- 

mpezeozăzp măons Odrypofhayias, zoplep pot 

opt "loser Nezodtp Ilezpov Mavpopsyy 

Bosâ6â4, zpoGrovqTâs. 

(Pecete de ceară roşie, cu coroana vultu- 

rului între steaguri şi inițialele M. P. A. 0o.)   

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 fap- 

tele mânilor Înălţimii Tale, ai cării ani 

fie de la Dumnezeu cât mai mulţi, 

toşi şi foate fericiţi. 

1789, April 12. 

A Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

supusă, iubită 

sănă- 

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. 

(Vo) Prea-înăţatului, prea-nobilului şi 

prea-blândului mieu Domn şi Stăpân, 

prea-măreţului a toată Ungrovlahia, dom- 

nul micu domn lo Nicolae Petru Mavro- 

sheni Voevod, cu plecăciune. 

  

CCCĂVIII. 
Socoteala banilor luaţi de Portarul Sterie de la Clucerul Colescu. 

“O doyapiacubs 767 TsTpa400wy 0547 1p0- 

ciwy 6m05 îxîjpsv 6 ăpyoy Toprăpms Sr5- 

mos mb Tov Gbyrpopăv mob, ăp/0va Riov- 

<tăpn Kodtorovhoy. 

Tposta 
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7 : 180 i2woey dă 7d a „inv &zd 
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2057 

  

  

Socoteala celor patru sute zece lei ce a 

luat dumnealui Portarul Sterie de la to- 

varăşul tău, dumnealui Clucerul Colescul. 

Lei 

"180 a dat pentru chiria caicelor de la 

Rusciuc, care erau să încarce 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 

  

1 Mezgtooga Aâuva 0 pofida ras. 
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1189. 
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1789, 

April. 

CCCXIX. 
Socoteala banilor luaţi de la Ploeşti, etc. 
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2.000 Er pă ă NO, Et dd Date 2.000. 
mod 1oay otadputva. Dorspoy mai Eoi- 
rafsy 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 
600 Em pă ă)o 
100 tu 

2.250 . 
250 6 Lsoptos wamarăv Gapazăvos. 

2.500: 

  

Tă ăozpa 6x05 Exipsv-ăzd ri 
zhăoa 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 vxas- 
măy Eapazăvov. 

200 Em. md zăy tâtoy zaaszăy "Avaorăa!y 
4 Tis fauunoirias dă -etpbs z05 
Bioziăpn Azoâăyoy. 

100 iz ză căy ăppoa Ţ Biocăpny Ar 

z0âdvoy, Aszeuâpiov +5, 
ză zh Roszăuny Ap 

ăozpwy sod taytpă, Asrzufpiov 15. 

525 ad zhy ăppovca 7 Brostăpny Mmă- 
Amy Azodrăvoy ăab Gitpuua rod /a- 
paztiov, "Izvyovzpicv za. 

150 Găvyoy SA râ&y 

z
a
 

Ei]
   

Socoteala ce am avut cu dumnealui Ar- 
maşul Alexe pentru banii ce a luat de la 
Ploeşti şi pentru banii ce s'au dat deo- 
camdată, şi s'a încărcat dumnealui, ase- 
menea și cu banii ce au luat de la zapeiii 
plășii, cum se arată mai jos; [1789], 
April. | 

Banii ce s'au luat.de la Ploești.. 

Banii 

  

450 cu un răvaș. 

2.000. cu altul încă, afară de alți 2.000 
cari se trimeseseră peurmă; şi pri- 
viau socoteala lui. 

400 cu altul încă. 

2850 

Banii provisorii ce s'au dat agalelor . 
şi s'a, Încărcat şi cu aceia. 

2.250 IHalil-aga, baş-bogi, adecă: 
1.550 cu un răvaş 

600 cu altul încă 
__100 încă 

2.250 

250 Gheorghe căpitanul de dărăbani. 

2.500 - 

Banii ce i-a luat din plasa Fili- 

pescului. 

315 prin mâna lui Anastase căpitanul, 
bani de zahereă cu răvaş, Decem. 5. 

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 Vistierului 
Lipoianu, 

100 încă de la dumnealui treti 
Lipoianu, Decembre 12. 

150 de la Costachi Lipoianu din banii 
zaherelei, Decembre 12. 

525 de la dumnealui treti Vistier Mihai 
Lipoianu din sama haraciului, Ia- 
nuar 21. 

460 

Vistier



274 200 âodnozv rod Ilcpov VaETăV0b 07 
pazăvov pă Ey aaa, "lavvyobap.. ha. 

dwOnsay rod Pewpym azerăvov 6a- 
pazăvov E4 mây ăozpruvy TIS Găuuus 

rob apartiov, "Inyyovapiov X', 
t300noxv ăzb iv Săpuay TOD /ap7- 

riov sis zăy zporeiusvoy, (beâo, s, 

3.114,00 

540 m
 

[I
E 

=
 
o
 

Tă ăoapa mob Exspihafs ăzd ri 
mhăoay Tehtyas. 

210  ăză rbv Aoyolizny Amur, ăszpa 
ris Gas oduuac, Asreubplov L. 

120 Em ăzd adry, Guolus râs Gas ciu- 
pwxe, Aszsubpiov 7. 

300 ab răv [loorăhwroy Liavărny 6- 
potws; Aezeubpiov 48. 

20 ză soy Anu Aorolăzy, Gaius 
ris Gas căpuxs, Aszepbpinv za. 

79,72 E îzb md Amuărnv 6molos, As- 

menâpiov 41. 
500 Er mb măy 0toy, E4 Tis 0iuuas 

rod apartiav, d. 
300 Er ză zăy t6tov ucis, "lav. ex. 

200 îm amd Tăy tâtoy, "lay. 45, 

194 Ec ăză mă tâtov dzd ră ăozpu 
” od Jopzapiov uzi todo, "lay. 20. 

206 zi ăzd măy tâtov 6uolws, Psfp.e. 

100 Em ză zâv tâtov Guoiws, ap. te 

tâtoy, E, ză Xoapa Tîs 
Găunas 765 “apazilov xi dd mă 
ăozpu 7) GozoTadiz, 0ră psp 

zo5 Peopyq razstăvov Gapuzăvov, 

la. 29. 

3.539,72 

—
 

. 9
 

ot
 

9
 

0%
 

a. 
ci

 
s 

, 
= « ei

 
= 

1.483 îzp0mox zporizsna, ss Th lozprâ- 
patizy z0d p-/ovsos Xendipn az- 

)Eouovhod. 

Tă ăozpa to zhaiod. 

Tg5s. ăsr. 

1.787,60 ho. 250 sis zi cununa 705 /a07- 
2505, zphs qpâata 6 za 00 

ăonpa ahaă. 

-020,— 125 apâţea popzăgi zpbs ip. 5. 

166,30 125 uita Eh. 

2.578,90 

52220. Iorga „llurmuzaki”, XX, 

  

214 s'au dat lui Petru căpitanul de dă- 
răbani cu un răvaș, anuar 31. 

540 s'au dat lui Gheorghe căpitanul de 
dărăbani din banii sămii haraciului, 

Januar 30. 
470 sau dat din sama haraciului la 

aceasta, Februar 6. 

3.174,00 

Banii ce a luat din plasa 
'Telega. 

270 de la Logofătul Dimachi, bani 
ai sămii a doua, Decembre 10. 

125 încă de la el, tot din sama a 
doua, Decembre 20. 

300 de la Postelnicul Ianachi ase- 

menea, Decembre 22. 
20 de la Dimachi Logofătul, ase- 

menca din sama a doua, De- 

" cembre 25. 
19,72 încă de la Dimachi asemenea, 

Decembre 28. 

500 încă de la dânsul, din sama ha- 

raciului, 31. 
300 încă de la el asemenea, Ia- 

nuar Il. 
200 încă de la el, anuar 26. 
194 încă de la el din banii de fân şi 

lemne, lanuar 29. 

206 încă de la dânsul asemenea, Fe- 

bruar 5. 

100 încă de la acelaşi asemenea, Fe- 

bruar 10. 

1.250 încă de la el, din banii sămii 

haraciului şi din banii scutel- 

nicilor, prin mâna lui Gheorghe 
căpitanul de dărăbani, anuar 

18. 
3.539,72 

1.483 s'au luat mai nainte la isprărnicia 

dumisale Serdarului Căplescul. 

Banii plaiului. 

Lei bant . 

1.157,80 lefi, 250 la sama haraciului, 

câte lei G şi,60 de bani vechi. 

620,— 195 de căruţe de fân, câte 5 lei. 

166,30 125 de căruţe de lemne. 

2.578,90 , 

56 

44l



442 

2.850 
2.500 

3.174, 60 âză 

“EH cbvovis ză Gobuuây. 

d Gr Ea6s ad Ilhosor, 
)E-ysodzta 6205 tâo6mazy etc 
obs ăyădss al Evoprbdm pă adră. 

d riy zhăozy rod biuzzeoriov. 

a 
N
a
 

3.539, 72 i d răy mhăoavy Ted&vay. 
1.483 

2.518, 90 ză 
  

zeipav zporijcspa sic ri tozpaf- 

stia mod ăpyovzos Sepâăpm 
Kopirtu Kasz =ASovovhoD. 

zhâ 

16.125,102 

14.605 '/, 

1.520,42 

1.225 

10 

465,42 

"ERE adrây Eszebruovyrat Easiva 6- 
05 Epavspwosy sie Thy doţapta- 
ou.5y, Gray 2or&)On warăart:/0y tă 
dhovpââss 6z05 Eximpwinozy Eos 

măde Asvspâpiov. 
1.152, 72 ăn zd va[rdottyoy] 

ăompa rod  Gooiparos 

"moi mod la/spâ. 
dăt)=ecăzia 6z0d E54- 
0moav &xă Ilhosori sis 
mos Gyădec dă ptoov 
mod Aoyolsrn Aivov. 
zofay ămd zăvy ăp/ora 
Xzadăp'nyy vă u8oov to 

"Aoyodârm Atyov. 
1.912,108 ză zovoobpta 6z0d E- 

pstvay ete mby doyapiaa- 
wdy Tây Ghobrsâwy 6- 
205 Exhinpiodnozy xai E- 

zăpOnoay mai Ex vtj- 

90%. 

2.450 

14.605. 60 

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 us pEVOvy 
„6 dovezi 205 Leopyt Aszmsâ:o 

700 pnvbs Asizspufplov, 6 05 ăi 2- 

Gomez) 6 &pyoy "Apudons "4 
sens ai. my Enhi,poca, dă ză 6- 
moiz siyx. Sezsousyos sis Tăv do 
vapiacudy îs Bioztanias, 

iza! T5TpI409ta Siza DS ui   

Cuprinderea sumelor. 

2.850 
2.500 

3.174,60 
3.539,72 
1:483 

ce a luat de la Ploeşti, 
cele provisorii ce s'au dat aga 

lelor şi s'a încărcat cu ele. 

din plasa Filipeșştilor. 
din plasa Telega. 

au luat mai nainte în isprăv- 
nicia dumisale Serdarului Chi- 

riţă Căplescul. 

2.518, 90 plaiul. 

16.125,102 

Din aceștia se scot acei ce 
Sau arătat în socoteală, când 

Sa, trimes catastih pentru lefi 

ce sau plătitipână la, sfârşitul 
lui Decembre 

14.605 1/, 1.752, 

2.500 

72 din catastih, bani ai 

dăjdii şi ai zahe- 

relei. 
provisorii ce s'au dat 

de la Ploeşti aga- 
elor prin Logofătul 

Dinu. 

au luat de la dum- 

nealui Spătarul prin 
| Logofătul Dinu. 

1.912,108 cusururile ce au ră- 

14.605, 60 

  

1.520,42 

Din ei: 
1.225 607 din socoteala ce a avut cu 

| tovarăşul său. 
G18 cheltuielile Ordiei cu lefile 

pitarilor şi casapilor ce 
le-au arătat la domneasca 

Vistierie în luna lui la- 

nuar. 

1.225 

295,42 rămân. 

mas la socoteala le- 

filor ce sau plătit 
şi s'au luat şi s'au 
împlinit. 

170 leafa lui Gheorghe Lăcusteanu 

pe luna lui Decembre, ce mi-a 

orânduit-o dumnealui Armaşul 

Alexe şi i-am plătit, pentru 

care e scos la socoteala Vis- 

tieriei. 

  

465,42, adecă patru sute şaizeci şi cinci



Xozpa oxpăyra Bă pvoby */psb- 
- GTS. | | . 

253  &emebrere 1) pxoobpx rod ăpyov- 
705 "Apudon PANSA, dd 7 
Gobuuay rod yapariiav, ză usprt- 

46% Tov, 

219,42 

“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 "Ap- 

păony Nizohăzny. 

2.148 csh-soânta 6mo5 tâw0nox» sis 70bs 
ăy&â=s Novpshijdes, s vadis 'pvsptovat 
zb wbhhoy ză Bzoyeypauuăvoy mod ăp- 

-zovtos:PApudon Nizohăzn, îjzo: 

1.605  zporirepa sic 2 yes 

219,42 mov md ră zahatdy /psos. 
78 2âwwpto6mozv sis ri zh 

Tehiyas vă ză 2ăpa. 

2.143.00 
"A)stns "Apu.dons.   

şi bani patruzeci și doi rămâne 
dator. [o 

253 se scoate 'răsura dumisale Ar- 

maşului Alexe, din suma hara- 

ciului, merticul. lui. 

212,42. 

Socoteala pentru plata prorisorie ce s'a 

dat la Câmpina în luna lui Februar, 

precum dumnealui Armaşul Alexe a făcut 

socoteală cu dumnealui Armaşul Nico- 

lachi. 

2.148 bani provisorii ce s'au dat la agale - 

leafă, cum o arată foaia iscă- 

lită : a" dumisale Armaşului Nico- 

lachi, 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. 

"2.148,00 

Aleze Armașul, 

  

CCCXX. 

Un Păharnic către Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre aplecarea sa spre 

servicii credincioase. 

“Yombrare, edosfiozars 40 sbusyiorată ot 
202 ' 

Abd5yra, 

4 Asâmevos Eutevâs 700 zavyaţădov 0:05 

Gzws zeptepobpij vai Tiptortam 7 “vos 

abis îv ăaporăra bytsi 

eDÂIWL0VĂ WsTă TAVsvzw0bs p4p06L67nT0s, 

zapsoszuwş ăz)ovijzov îm! rhy Îjpenoyrby ad- 

= 0p5vov pai îzimoyias 0a60ay zăvyroy 76 

tpzpoy abzis îpezăy. Mscă Ti Govhij 

pad &patovutyry 2p05%45Yn8%, gaspiw dz, 

îstiusvos mairhauzp6y ms 2 4 700 sa- 

pz00ivzos 2455504570 Depeăp, 2054G0y- 

aa ady Gpoy 0z6y, bo 605 pă paensioz 

Zră 05 aaysrhiuzpoo ns vă dâlo 47 ab- 

Dayzrâs 278 shăs, E 05 vai uă mposTăzset 

ut Asta TTOTO 

vă noa pă învârt sis mb vă ij 00% 

)adw dă să ăia ăzvods, ps si300iT,0ty 

ai mhmpozorias zis “Vumhenz6s sms Ab- 

Giyza 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 
+. 
i Ziay Doiy oo vă zi Vostăso zip sis   

Prea-înălţate,  prea-evlaviosule şi prea- 

bunule Domn al mieu, 

- Rugându-mă necontenit de prea-bunul 

Dumnezeu să păzească şi ocrotească pe 

Înălţimea Ta în cea mai înaltă sănă- 

tate 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- 

nare supusă, arăt 'că, primind (scrisoarea) 

Ta prea-strălueită dată la 20 ale lunii 

trecute, m'am bucurat peste 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 şti- 

ința şi aflarea Înălţimii Tale. Doamne al 

mieu prea-bun, credinţa, supunerea, ascul- 

tarea, 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 

443 

1189, 

10 Matu.



1789, 

22 Iunie. 

“Yomârnrâs mas, za uă Gov 6zad rd pă 
po sivat mepobokyuoy, 4x0s ai 2poda- 
6iwroş Epavipuax mpos mb “Ivos re, 88 

zabw Gus ăzb vă iv Bovhsdu, pâvwyras ăsi 

amd, Matov vq. 
Tis Tyscspas Tomhăentos Dzij400s 0o- 

Nos ai Shdptotos 

Tvooros Ila/pyros. 

Înălțimea 'Ta, şi, cu toate că halul mieu e 
nenorocit, cum şi mai nainte am arătat-o 

Înălţimii Tale, nu încetez a sluji, rămânând 

totdeauna, 

1789, Maiu 10. 
Al Înălţimii Tale supus rob şi prea 

mie 

Știutul Păharnic 

CCCXXIL . 
Saim-Husein-Derviş-aga către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre îndem- 

narea trupelor turceşti de la Cerneţi să intre in Ardeal, în timp ce Domnul trece 

spre Braşov cu 20,000. 

“Yombzart po AdOsvra, 

Tazswâs ăvopspw ră 0zoppovpijrip abrâs 
“Toys. Gr că &zd %îis mod rptyovros Erau, 

zpov zpoorazrtr6y, 6405 vai Erspoy.. Erau 

zpov zpbs dy miw|tozarov] Xatsraj-Kapă- 
Movorapă, mb 6zoioy uây psi ro mă t- 

orsthu, păpovrăs roy vai E pEpovs WOb 
vă Yawtpsrhsyăior, Ghovs robs ouziprăsc, ya 
zephsoritovras ai mby biqhâratoy TlepverG- 

wov/amitij, Meu:/t8-zaoă, sic mă vă %ăyuoby 

“zovrtodut jtovpoda! zip oxăr GE pată Tây 
2/0pâv, 2x0os zi md “dos ns Eptowpod- 
tos mată mod udorpov zo5 Ilpuooo5 uă e!- 

108: idăsc orpăzsvua. "Os yaytpsrhey- 

î.o0syrsc tasv'/6usda, Aha, oehmpăr Gepoiy 
63 movbăr milă, 0lă vă paratpoziowusy Tobs 
&0pobs .8rzt305ţ, woăvy 6x05 Sspudy sis obs 

&/0pobs 8âv Eee. Ti Kvorayij fexwvâ rby 
Ttaâmprbbvhov uă ăszpa tă vă wo Ghovs 
zods obhobrsâse, .6V0y vai p5Y0y puavă %0b- 
obnzarhap, za îvomdhd, 82y durifa)- 

ousy Gr 05hovy yszortpătodi ăia wovrov- 
ări ră “Yis ens, 2p0yWpIjoXvTa Tă 0Tpa- 
rsbuară pas sis ră Evădzspa utpm 70 E&y- 
0po5. [Kai radra razevâş. 

[erp]=0, "lovyiov 45a. - 

75 “Ypsripas Osoppovpijrov “Tomdienzos 
Tomsty6raT0s Godhos 

Satu Xovosty-Aspfis-ayăc. 

(Pecete turcească cu cerneală neagră.)   

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

Cu supunere aduce înaintea Înălţimii 
“Pale de Dumnezeu păzite că lam primit] 
scrisoarea Ta strălucită de 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 muhafiz de  Cerneţi, 
Mehmed-Paşa, ca să facă un iuruş cu un 
ceas mai înainte asupra duşmanilor, pre- 
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 duş- 

nouă, ca 'să-i căleăm în picioare cu totul, 
căci n'a mai rămas putere la vrăjmaşi. 

Duminecă  pornese pe Ciardirgl-oglu cu 
banii ca să dea, toate lefile, numai şi numai 

să nu găsească pricină, și, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, nu ne îndoim că vor da vred- 
nice isprăvi Înălțimii Tale, înaintându-ni 
oştile în părţile mai din lăuntru ale duş- 

manului. Şi acestea cu supunere. 

[17]89, Iunie 21. 
AL Înălţimii Tele de Dumnezeu păzite 

prea-supus rob | 

Saim-Huscin- Derviș-aga. 

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 Ț21pu- 
um 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



zi mă Zap ADTIS RDOGTATTĂNSVĂ Not Evvyoy. 

“00sv ăutaos stozotnoz răv Tovpyzrţa-"la- 
paboăva za mây oby adr ăp/ow Khov- 

rtuăpn. 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 

â dis îpspas Erarsoadh0n dm Evrxd0z. "E 

mushobusda 8o0y Tb Gvvazhy 6z0d pară Ti) 

-psiay vă xpopdowusy zi Ezepoy povzăyl- 

mov Gasptpty, w Bhov 6z0b Goorohsvepsz dt 

z0ds &pauzădes, îmetâi a of dtoptațo! did 

ză umdibaa! 8 walvoyrat vă EX0ovy stosrt. 

Kai: exora pâv Govhrâs, ră GE 2avEzauzpa 

adrijs En stnozy 0z66sv mheiora 42, saysv- 

(PpOGIYA. 

[ap]z0'%, "lovviov 459. 

Tis Yperspas “Yumârnros mazstvăs âobhos 

Sraphăros B. 

(Pecete cu ceară neagră pe dos.)   

orânduite de Tinc. Deci îndată am în- 

ştiințat pe 'Turnagi-Ismail-aga şi pe 

dumnealui  Clucerul care e cu dânsul, 

pentru ca, gătindu-se fără zăbavă. să 

plece astăzi la oastea Ta domnească, 

Pentru adunarea zaherelelor trimet Î- 

nălţimii “ale de Dumnezeu păzite ca- 

tastih ce s'a pornit până acum din: ce 

zi am plecat de acolo“. Ne îngrijim cât 

se poate ca după nevoie să dăm şi 

altă zaherea, de şi avem greutăţi cu 

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. 

[17]89, Iunie 26. 
AL Înălţimii Tale supus rob. 

Scarlat V. 

  

„ CCCXXIII. 
Scarlat Vistierul şi Dimitrachi Turnavitul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, 

despre tunul ce se trimete. 

“Pomhotare fă AbOsves, 

Amhozotodusy ră "Ives rns. Bovhrâs Grt, 

depaă “vaz vă etâozotoboausy si “Yomdanrt 

ms zzpi. rod zoziov dat mb arEXouey, pă &- 

medi a. edptdmozy patozâpot vai Gh ră 

dvagzata, Efidhapey Di Godot 7ns va ră 

zatâvovy Za adptoy îSâzayros cb EztyoDusy. 

Kai zspt zodro 85 Ehsbvausy vă ij sico- 

TOLIjGW E 

[1'7]89, "lovwfov 26. 

Tis “TonNbrnrâs ens zanstvot 2o5ot 

CI 

Smaphăzos B. Amunrpâzns-   

Prea-înălțate Doamne al nostru, 

Arătăm Înălţimii "Tale cu supunere 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. 

[1'7]89, Iunie 26. 
Ai Înălţimii Tale supuşi robi 

Scarlat V., Dimilrachi. 

  

CCCXAIV. 

Scarlat Vistierul către Nicolae-Voda Mavrogheni, despre cartuşe şi şoimi. 

“Yomhâzazt pot Ab0sy=4, 

2 Tip îă pstaaty 6c0y *ă/0s zi 

205 “pai 36 ornat 420346) ad 

spatet cms apossari? 450” bzorhicsws &- 

25/09, îzsp woiturăs Ta a Ezzaţi,? 

so “Tiows 37s poiis ĂDINIIY Qi): să îi 

208%5i)n. 

Tăy 23 Mâha val Iaaţiay voutăss 0305 
s 

.a 
£10u)7 

Fi 

| 

| 

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

Am primit cu supunere porunea Ta 

domnească spre a se face cât mai iute 

felurile pentru trebuinţa cartuşelor ce se 

sor fabrica, care cumpărându-se după po- 

runca Înălţimii Tale, fără zibavă se vor 

trimete. 

Iar pentru Malia şi Zaharia pitarii ce 

445 

1789, 

26 Iunie, 

1789, 
l-iu Iulie.
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„1789, 
l-iu Iulie. 

1789, 

1-lu Iulie. 

zpoorătst ză “Yios ans vă ozeihou.sy. 2yzsă- 
sy, abroi, pă ră vă Epovy vă zxpudwaovy 

Aoaptacuv ăhevpiov 6z05 dz uayali Exs- 
piafoy, 839 oră neay GA) yo adry '8- 

CemviOmozy ot 420” add vxhpăâss Toy, pă 
ză vazuta roy, sic ră :abOsymtuiv ns Gpâi,. 

Ilpbs cobra qhozuaă ri “Tundsrnri ens 
re pâypi z0dâs 2unbb/Omoav dea Eară oa- 

fina, dă ră Gaoia ropa ErOzosy 6 zatpbs 
vă oraddo5y, îms6i) za zpoţevody z65m îin- 

uiay pă mă Apoc, mai vă Ep ol zepi tob- 
7009 7POSTAȚĂY -Ti Vă Tă 7dutoiey. 

[ay]z6'w, ?lovhtov am. 
Tis ipâerpâe rs razetyos Bodhos 

Sapahăros BD.   

orânduiezti Înălţimea Ta să-i . trimetem 
de aici, ei, -având'a da socoteală de făina 

ce au luat din magazie, nu s'au trimes, 
dar în locul .lor au plecat calfele lor, 
cu tacâmurile lor, la ordia Ta dom- 

nească. 
“ Pe lângă acestea arăt Înălţimii Tale că 

până acum s'au adunat șaptesprezece şoimi, 

pentru cari acum a venit vreme a se tri- 

mete,. căci şi fac atâta cheltuială cu ear- 
nea,. şi să am şi pentru ei ordin 'ce să 

facem. - - 
*[17]89, Iulie 1. NE 

Al Înălţimii Tale supus rob 

! “Scarlat V. 

„"CCCXXV. 
Scarlat Vistierul către Nicolae- Vodă Mavrogheni, 

de zahereâ. 

“Yomădrară pot Ad0%yza, 

- "Erotuâbluvyrac 6 Godh6s rs val ră aspl.. 
mob vâov Gayipă ypăunaza pai Gtoptouobs pă 

90))z, GTEw m Osovpovpizep "Tie: ns 
âuă vă Govhw0ody, za vă oraddody az sd- 

Qzinv ele ză zamhizia dd ră abrâd. ”00sy 

zi div Edewa vă eiozotow mă "IWn ns. 
[e]z6'w, ?lovhiov ag. 

Tac “YUmderar6e 7ms mazstybs 3obhos 
Li Snaphăros B.   

despre noile orânduieli 

Prea-înălţate Doamne al mieu, 

- Gătind eu, 'robul Tău, şi scrisorile 
pentru noua zahereă și orânduielile în foi, 
le trimet Înălţimii Tale de Dumnezeu 

păzite spre a se “pecetlui, şi să se tri- 
meată grabnic: la judeţe de acolo. Deci 
n'am lipsit a o face ştiut Înăţimi Tale. 
__[1'7]89, Iulie 1. 

Al UI Înălţizii Tale supus rob, . 
Scarlat V. 

CCCXAVI. 
Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre caii ceruţi la tunuri. 

Yomhârazt pot Abdwz, i 
„sf Kat Erspov zavszhauzpov abis Tpâpupua 

vază any ?lovlov zpoozomrâs £ 28809, îv 
$ zposrărrouat Gri 600y 6:pos vă jopăao 
Szarhy ăhova waOmutva sis zb Yawobz ră 
-„psinv zâv adOsyztrăv ms roziaov, mpbs 80 
 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 
adză să Va0mdizia, îjzot: 

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 a 
Ta am primit-o cu închinăciune la l-iu 
Iulie, în care mi se poruncește 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 tri- 
met. 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 vred- 
nici mumbașiri, scriind cu luare aminte is-



iozpufynovs dr vă ră ăpopâsovy vai uiypt 
rîjs mposrayOsions âtopizs vă ră zpopdăcov> 

mebazos tă rd avlsvrtziv 7qs „GTpatâzs- 
o ? . 19 + A . 30, "00sy ai 8ăv Chea vă siBozotij3ta 7 

Ya e - - Tis mms. 

[17]89, ?Iovioo. 1. | 
Tis “Yomhârnrâs ras razetvbs 5odhos 

- Saaphăros B. . 

pravnicilor să-i cumpere şi până în so- 

rocul aşezat să se afle nelipsit la tabăra 

44 

- "Ta, domnească. Deci n'am lipsit sto și îm- 

“părtăşese Înilţimii Tale. 

(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, 

-- Kai Erspav apoorayiy 7od “Twovs ns 
zpoorownrâs Ehafoy, 2 fj mpoorăstouat &rt 

ăzd mb 2ymad0z wavati rod o!zapiav Vă âbow 

a vă pănoby pia arăpia mastubât, rd 

zeiov sis vioza vă &zoroutodi) âtă ră Pu- 

fă zpbs pstav râv 2astos ăcuspiâwy. Eyâ 

am modzo 5 Godhos ns siuat zp50vuos, 

zi pavsnbyo ră "Tis cms dt aapăve 

ăzb ia Ezazy asvivra în 104ă ottipt 

- sie mb uavali îv avar, Errbs Tv TprazoGioy 

zowhâvy attapiov mod 2860moz zpăs prtăaty 

Smrazoaiy patapieoy zastuzâloy pară 7:po5- 

zasria. "00sy âtă zip fmbstoay zoadnta 505 

pă zpoorăbst vă vâym 47 vă ara00:) sis bu- 

fân ypeălowa oyeâby Etazbota vothă at- 

zăpi, vai, 8 îocuusy, zhE0y 0a/spăy Găv E- 

-zousv vă zpozdăouusy îtă sd addsystrâv 205 

ozparâzeioy ua văr Tâv Evrabba rat- 

vazieoy, E zeii, zi ie Eretva ră pâpm 

săpiorsca 6 Gapipis rod 4bp Amunepăzn 

Towpyafizay vă sia 2 Erau ps TIS 2p05- 

rai, 6705 a asi vă per ami Vă 2003], 

câ 6z05 edpiorszat wa amatsozzp0%, pai 

îjumopsi vă zovâanadi) &y “ebrohia. Ka: 6 

etvat Gptou6s Tns. 
(1789, ?lovMoo 1. | 
Tis “Tumhiznz6s sms zazstybs Gobhos 

Spaphăzos Be 

  

  

Prea-înălţate Doamne 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 se află zahereaua dumisale 

Dumitrachi Turnavitul, fie porunea-Ti 

prea-strălucită ea de acolo. să se facă şi 

să se dea, de oare ce se află şi mai 

aproape, şi se poate strămuta uşor. Şi ce 

va fi porunca Ta. 

[17]89, Iulie 1. 

Al Înălţimii 'Tale smerit rob 
Scarlat YV. 

  

i CCCXĂAVIIL. 

Scarlat Vistierul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre greutatea găsirii 

de provisii, ce se poate aştepta de la noua recoltă şi lipsa de bani. 

“Yom)âzazs 77, sdusviozază pot Aviva, 

o Depz)auznoy 305 "Tipoos 715 “pu 

az Si Dv 20 zapshliiIz0s "lowyiod Ys- 

jpauut0) 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 

1189, 

1-ju Iulie. 

1789, 

1-ju Iulie.
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râs Ehofov, 2v  apoorăloum xi ads ri, 
Eurbs rod wsfrlobztzov Gan 605 E0,vă 
îopiao âipuzo0s pOD Vă G&yonăGoby vai 

ăhhov, bors vă ăzoysuta0ody zâcoxpss „tes 
zoă zpidăpe zi pura vodă arăpt, val vă rd 

zpo?0ăow sis Posăyw, „dtă. ri dusios sbpt- 

Gzau.svqy 'ppsiavy 7od orpatabuzzoc, “YWm6- 
zazs pot AbOzyra, zep! robrov 705 uavră ăzd 

zis wqms rod zapshdivros pă Astapdvoy ei- 
dozoimoa 7 "Toys cms Gr zapăvo ad pl- 
a zevrazăata mewvhyra vodă mpidăpr ua: 
Euazby modă otrâpt Căy Ew weârtobri, Gtă 
zăy 6zotov rodroy îxtpiv Euaua addzvaiză 

Tas Ypâuuara, ai ră Eozaa rod ăp-/ovros 
Diorăpn dă vă mă Bovhoc val vă uă ză 

GTsfm Gtă vă mă Geztviow pă uovzaolpiSsc 
îtă vă my apopbăcoby ete Potây, zai vu 
ut/pi zodâe 33 2păvnoay. "Amd obs Gtop!o- 

0£yras po zpbs -ăyopăy Caspepă ăvOpbzooe 
Eafoy ămrptotv Ori pizos md vă ebpsbi 

zhsoy Goanpis mahabs 03y sivar, măpst pâ- 
vyoy sic măy papă ris ?luzpathac ude s5- 
psOmoay du rprazdova zorhă aptdăpr, ps 
dară vpiata md 40106, vai tuazăy. votă al- 
măpi apbs Găxa îm vpâora mb 0ths* dv, 
Ad03vra pot, ăzopă 5 Bobh5c ras pă mi vă 

aopăau taynpăy, Enstâi) uzat, wados zpos- 
paza sâ "Toet cms, &ozpa 839 tous, vai 

sie ip ăzozhiipoov mod ăropxosvros la 
“pă Edavstodqv 6 obhâs mms ăzd 2paypa- 
mevrăc n6yre spthiides Evatby piara, uă Gtă- 
popa, boy 6mod ăzd mode 2vrrâ0u ăpp6I- 
zovs Gvoz5hos îuznvitoyrat. "And sprză ă Wa 
miza ză pă îNOsy ăzdzntote Gat 23507- 
02 sic hobwsâsc dozspiâuy, md a Ghszw 
Gri yivszat îpronopia Ts ATOSTONI; udTăY. 
"Amd ră Ilspazivă î6o0d crâho zq “Ives rs 

d apă mod Xovostv-Aspâiis-ăyă Tpăuuz, Get 
7575 udâss vpăota înzmviodnoay vai &- 

îwmozy sic hovoiâsc sal 6 orahdzic povaza- 
cipns Epstyey &zpanros. "00sy 6 805h6s'rns 
siuat zpi0ouos zovră ele 'zd Est ov vă 

Să 

<ă
 
9
 

a 
Ovoriow zi zip oi pov 61ă zh “Twnhe- 
amd 7nS 4 &s pă mpoorăta mi vă ripe. 
“O 83 zbp Apmepâzins Tovpyairns poi eiz 

ze Est Gap eis să ufo rs lunga. 
as, Gzov ai znsioy rod Potayiov, shi 
=pocsă0n zapă 705 “Tuovs cms vă tv m
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otiov. Kay îjzov, Ad0ivza ucs, 
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 

ș&p sic ză ăvezbda paali z0d Bobizovps- 
605 E7 Tod   

mi se poruncește din nou ca afară de 

zahereaua, de. faţă ce am, să 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, pen- 

tru nevoia! de acolo a oștirii. Prea- 
înălțate 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 Vis- 
tierului. ca să le pecetluiască. şi să mi 
le trimeată ca să pornese cu mumbașiri 
ca să le ducă la Focşani, şi până acuin 
nu s'au înfăţişat. De la oamenii 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 cumpă- 

rate. 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 Hu- 
sein-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 pu- 
tinţa mea să jertfese şi viaţa mea pen- 

tru 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 Focş- 
ahi, dar i s'a poruncit de Înălțimea 'Ta 
să o ducă la magazia de acolo a Bucu- 
reştilor. 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
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539 Eaboy. Kai usră zapshevaty 054 msyre 
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20 o05rws, 3 8wdody ăozpa 8 xvopăy 705 
fnd5ros vov taynpă mb mă zzănMuta, 33 
road] doszoia. CEL weyădq Gums &văran 
sivat  borăpyjois zây ăszpuy 00sv za vă 

&po Ezdawzpoy porţi rod “vows ps 
zâs vă Etazohovbijsw. Ilpos robrote âă 7 

„movâănouma 05 ad Frovpyiifob (mytpă, 6z0d 

zpoozănzouat vă arsi âpdtta, 2vendda îtă 

vă ăzozouta0i) sic d uavali rod Bovnob- 

psoriov, pavspâvyo mă "Pus ns dt ut/pt 

zobâs oi Gtoptouot mây uatiuy mod Eytvay 

Îi mi &zoaronty mw dy îjADoy, vai fjusie 

Ey .Exopey pă mi vă apopbăoouey tapnpty 

ei ză abOsyztaby ms orpatbzedoy, 260% pâh- 

doy vă arethousy ăudâu vă 7by GTy4bGobY, 

sie zawpbv 6mod ad Gimhods povzaciptâss 
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„Tg “Tonhocmrâs cas razetbs 005)0s 
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Smaphăzos DB.   

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 fă- 

cut un plan al zaherelei cele noi în 

unele judeţe ca la şaisprezece mii de 

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, 

pe care [plan] l-am trimes Înălţimii Tale 

cu dumnealui Marele Vistier şi până acum 

n'am primit niciun răspuns. Și după tre- 

cere de cinsprezece zile nădăjduiese să 

iasă şi grâul cel nou şi astfel, dacă 

se dau bani pentru cumpărarea acelei 

noi zaherele de la judeţe, nu va urma 

greutate, Dar marea nevoie e lipsa de 

bani; deci să am poruncă strălucită a 

Înălţimii Tale cum .să urmez. -Pe lingă 

acestea pentru transportul zaherelei de la 

“Giurgiu, pentru care mi se poruncește să 

trimet acolo căruţi ca să se aducă la ma- 

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, 

domneseul Tău lagăr, cu atât mai mult 

să trimetem căruţi ca să o scoată, de 

vreme ce am trimes de două ori mumba- 

şiri ca să facă orânduielile căruţelor, şi 

încă nu s'au înfăţişat. | 

[17]89, Iulie 1. 

A! Înălţimii “Pale supus rob. 

Scarlat V. . 

  

CCCXXDL 
Nicolae-Vodă Mavrogheni către Marele-Vistier, despre banii ce vor plăti 

provisiile lagărului. 

loăvrns Nipidaos Ilsspoo Maopoytns Bos- 

fszas, Et 03 AdBivons za Îlgsuy ză 

ons Odyrposha/ias. 

-- “EHu&zsps ăn Mega Beszârn, vă ct 

Dn mtcoanss puiss vpăoa sis O0ărowpoi- 

ca că Iloszsviro Kovyszăzn Zig, 4xst- se 

n 
ae
 

ţ 
aăup îs 0rnoopotszs,-” ăgopăy 3ptaH03l0 

pată văi mpbs dz pista Th %0thă 

poat Exaehy odă Gizăgt zis Est VBA » 

= 700), ad si bară să Plpzpridhas, ză 

nota sapa vă 0059 î4 să ăszpu 73 

<lichas ză) zip 0) Stiu) 67 Gras 

52220, Iorga „Iarmuzaki“, XX. 

  

Io Nicolae Petru Mavrogheni, cu mila lui 

Dumnezeu Voevod şi Domn şi Stăpân 

a toată Ungrovlahia. 

- Dumneata al nostru Mare Vistier, 

trimete patru mii de lei la Unturoasa Pos- 

telnicului Costachi Zisu, căpitanul de Un- 

turoasa, 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 

449 

1789, 
1-iu Iulie.



'450 

1189, 

Talie. 

„ai pă Tă zapiv was abdevrezăy 
păzoy ai pă Ti Gm6ostây ris zeptafis, 

mizăzi 05- 
Aowy cot zici sis doyapiaa6y. 

[a]z0'w, ?lovhiov ag. 

Msi Borgir. 

al 'nostru domnesc pitac ţi se vor "pune 
în socoteală. 

[17]89, Iulie 1. 

! La Ilavea Vistierie. 

CCCĂXĂ. 

Dumitrachi Turnavitul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre provisii, car- 
lușe şi oastea ce o chiamă Domnul, precum şi despre. Turcii ce pradă la Călăraşi. 

“Tomsrars Abddsvza, 

“+ Adw zpoorayăs aov ofuspov Ehafov: îi 
pia, pă 3 apooraăţere Că vă crsi)iw sic ră 
zodie rod Putayiov zsyrazdata 4hă at- 
măp: 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 uiay - 
e pay ăpyiitspa sie mă ot, ăze5 uzi Î: 

“Tomădrns ov by Os dpi Fete vă za- 
meâfis trsi, 6 Oz 6 ăyros vă eta uaţii 

Gov. "zsiyny rijy Gpay 6a05 Ehafov ri zpo- 
orayijy, sbbbs Etezivmoa ăvâpuzovy uatode 5- 
mod 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 aă- 
760, Adbiyzn, da veptnia 83 eivar 280, 
zăpst ră ver pepta 6m05 Eo* ei 33 ho oTpă- 
mevua 5z05 univ usor, napeodde OTA- 
Morilo pai iv tâiav futpav să sută 
8? obro5. 

Ric mă Kzhzpări, AB05y7q, eivat Onip z0be 
z5ya40Gi0v3 iczaphtdec, 40 orizoyaa usi 
uă 7b vă. pi z0ds pia! 5 Ilacâc vă, das 
păcovy, 77 pifjzs Eumpooră 2070009, wljes 
ziow Epyoviat, GNhă orEnovzat vai rtzhaza- 
7059 ză popă. Kai zposraţe Î “Yumirns 
Lab vă Tir păvtva “pă sp zobzov, 

1789, 'loviiov 7. 

Tis “Turspas Osopovpizo» “YWmsenzos 
zX%p10z0s 80dhoş. | 

Amunpăamse   

Prea-înălţate „Doamne, 

“+ Am primit ieri două porunci ale 
Tale: prin cea d'intâiu îmi pomeneşti să 
trimet la pasul Foeșanilor cinci sute de 
chile de grâu şi cinci sute de chile de orz, 
şi, de nu vor veni şi carăle' 'Terii-Româ- 
n6şti, 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 fişi- 
curi (cartuşe) ce-mi porunceşti să le fac şi 

să le trimet prin pasul Vălenilor, mă sâr- 

guiese şi, câte pot să fac, îndată le trimet. 

“Pentru oastea turcească ce-mi  po- 
runceşti, 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 păzite 

prea-mie rob 
Dimitrachi.



CCCXXXI. 
Banul Scanavi către Marele Postelnic loan Pantazoglu, despre greutăţile 

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 Ey- 
voray ebpiozouat” ăs tăi) ză vpăuua 705 ăp- 
-zovzos Kowicov, 6z0d poi ypizst ăzb Ewă- 
pay, 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 7) 

avon, mă ratvamy psârtovzheptvă YAtops, 

siâă 92.000 (-prui3ec) rata, pis, poi za 

zpuâpt vă zobs 800 zăvrs fuspâv asi, 

5m0d ovu.zosodyrat 110.000 (prdâse) zatvă- 

ma. 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 5.000 voi, ai, ads d ăp.o 

îs “pâtes, ebdbs ză arâhw Ezdo sis Lt- 

vărpuay, Acad a70/acdizs mi vară 7puâ0d- 

uew 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 zp5- 

faza, vi pă adrh si Ezauey mă Î Ehie- 

sia mov; 300 mpsfaza pia psp Ey e04- 

nb. Ilaparzdâ vă my eizijze vă apozOion 

dnpshade za. moifaza, Das 6hezsce 1, ED- 

avea cas si mptzsvravdves E/0w 20). pâ)- 

-d09 âu 25 Epow ui md maOrusptyibs 610- 

pioutvov 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 să- 

nătăţi a Tale, nam lipsit să-ţi arăt 

că acum două zile aveam să primese 

scrisoarea-ţi frăţească şi nu întreba în 

ce grijă mă aflu; vezi scrisoarea dumi- 

sale Comisului, care-mi serie de la Si- 

naia, 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, carne, pâne, şi orz să li 

să dea cinei zile pe şin, care fac lao- 

laltă 110.000 (de mii) de tainaturi. Cum 

se poate să se facă aceasta! Gândeşte-te 

ce lucruri cu neputinţă cer, în rău- 

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 za- 

hereă 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 Dum- 

nezeu Sfântul să fie milostiv. Trimete 

serisorile, dacă-ţi par bune, Înălţimii Sale 

de Dumnezeu păzite, ca să afle şi Înăl- 

țimea Sa. 

Au venit de la IIagi-Sandu (?) 300 

de oi, şi cu aceasta ce-a făcut oare 

dumnealui? 300 de oi najung pe o 

zi. Te rog să-i spui să trimeată vaci 

şi oi, căci vezi dumneata ce pretenţii 

au; mai ales, dacă nu vor area şi ce 

li sa orânduit zilnie, cum 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. 

451 

1789, 

12 Iulie.



452 

1189, 

30 Iulie, 

(Vo:) Tg soyevyeozărp ăo-/ovat Msyăhp Iloc- 
rs)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, 

(Pecete en ceară roşie.) 

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. 

CCCXXXII. 
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 zpOGHv- 

vioste, razstvâs dvartpouevy râ Dzozpovpijzo 
“Tous mms Gr oljuspov 6 Gcbh6c 7ms, Gspx5- 

„5pns Krobpr-Iapayiu-ăţăs ăzb Das va TS- 

Enza sis Ilotort Gă vă Gshousy sis vbăut 
obs wadtdec râvy obhovrtduy, my lzyeps- 

îwy vai do âvapratay bzo05oswy, pai ed- 

0ds 6 zăş-meohod-ăyasi) Izpoplu-ărâs £ Ezsi- 
psy 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 07 popă W0bT- 
aa 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 

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.)   

Prea-înălţate şi prea-blândule Domn 
al mieu, 

:Cu închinăciunile noastre supuse până 
la pământ, cu supunere aducem înaintea 
Înălţimii 'Tale de Dumnezeu păzite că azi 
eu, robul Tău, serascherul Chiurd-lbrahim- 
aga 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 Dum- 
nezeu? 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 pri- 
cină?. 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 prea-strălu- 
ciţi ai Înălţimii Tale fie de la Dum- 
nezeu cât mai. mulţi, foarte mulţămiţi Şi 

fericiţi. 
[17]$9, Iulie 30. 
Al Înălţimii 'Tale prea-miei robi 

Capugilâr-Chehaiasi 
Selim-aga. 

Chiurd- Ibrahim, 
serascherul- Vălenilor.. 

: (Jos:) Postenicul.
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CCCXAAIII. 
Socotelile de zahereă ale judeţului Dolj. 1789, 

RaSmiz Ador. 
za - = 2 - 

Ilepiâmis rob Xoyapixou.05 zây îz:/eptâwy 
ataptov, xptOaptov, Sbhwy za: spoptzpinv, Est 
za. as0tov, md GpawGovyihaie rod dzi- 

pxoutvav 7p6vyob. 

1789, Abyobsrov Il. 

Străpt 
odă mâwrt, &paBobpiăda ăzb roy ?L0byt0Y. 

o - / ss as . - 

903 6 5An î zocorns rijs bpavâovyră)as ete 

Nobdovpa 3.015 my zis ns Gâppas. 

79 2 Em mpooridaza: â!ă 317 ozovrshl- 

0vs vai mă pală pbs zăwrtes 2. 

  

988 
188 5 tezebzovrat, (zor: 

127 6 âră 550 1/, d05530vpa, 6ze- 

Gubs ris Oms Găuuxs: 
30  7b yopiov Îtovopci. 

1 3 mă KRazadsrt.. 

9 1 Zavoaia. 
S 4 ză Ilo5rGovpa. 

6 ră 24 orovrehvizove zedr- 

p.Evovs 744 (pewyâzobs, z=pi 0 
pai sie Thy TEpLG0Y Cz/ep 39 
md rby Gavpovâptoy Erpavys- 

pn zf ad0zvztzi) Biozapim. 

188 5 

„794 3 Eprvay mzohmuăzt ard pet, Tzoti 

- 358 41 uă :, mzozepty ăzb As- 

asuptov 16. 

178 312 wă Erepov, "Iavobapiov 4. 

215 1 Ex  Ezepov, ză Tod ad- 

z05 28. 

652 1 . u& obs zob Khovztăpn 

Ilipzow '0zszs)natăyov. 

149 2 - părdy rob Ilayp. Ilsvozo». 

  

  

794 3 vai tozo5â0, Grehuzvot 47. 

ci, szowantdss sis zi Inozepiay. 

  

Kp:0âp 

1807 4 î) zoa5ens ci 3015 obyrowpa, zpbs 

4 aăpres, 

158 4 0: sobs crobzevizovs 817 ps 4. 

1966 
92 250729 să neve ză 184 

  

097051. 

1874 Bustyay pai Ep Tzohidzt sis 

“pati, Tati 

1521 1 un asozenty 05 Apud- 

sn Mavohizn Vagpaţă. 

par   

11 August. 

Judeţul Dolj. 

Suma, socotelii zaherelelor de grâu, orz, 

lemne şi fân, şi încă şi a meiului, de la, 

orânduielile anului trecut. 

1789, August Il. 

Grâu 

chile baniţi orânduiala din Iunie. 

903 6 toată câtimea orânduielii în liude 

3.015 ai sămii a treia. 

19 2 încă se adauge pentru 317 scu- 
telnici şi prisosul la 2 baniţi. 

988. 
188 5 se scot, adecă: 

197 6 pentru 550!/, liude, scă- 

derea sumei a patra. 

30 Satul Cioroiu. 

1 3 Caecaleţul. 
9 Zănoaga. 
S 4 Puţurile. 

6 pentru 24 scutelnici morţi 

şi fugari, pentru cari şi 

la zahereaua trecută din 

Februar sa arătat Vistie- 

Aa riei domneşti. 

188 5 

  

794, 3 s'au dat la magazie, adecă: 

358 4!/2 cu o teşeherea de la De- 

: cembre 16. 

1, cu alta; Tanuar 4. 

încă și cu alta din aceiași 

lună 28. 

652 L  cuai Clucerului Barbu 

Oteteleşanu. 

1499 cual Păharnicului Pe- 

nescu, 

[o
il
e e

i 

_
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194 3 şi sau istovit, trimeţând 

şi teşe cherelele la Vistierie. 

Orz 

1807 4 câtimea la 3615 liude, câte 4. 

baniţe. 

158 4 pentru scutelnici 317 câte 4. 

1906 

99 sau scos ale menzilurilor pentru 

184 liude. 

1874 au râimas şi s'au dat ln magazii, 

adecă: 

1521 1 cu o teşcherea a Arma- 

şului Manolachi Farfară. 

 



10 pă 2 Erspov rod abtod, 
207 31/, Eu rod abro 

s > 5 
d 

2 2 Er. rod adrod. 
9 Em rob adt05,. 
12 3 Ey Erspoy mod abroi, 

IL !/e 
115 4 Er. uă receptiv rod ig- 

mpuâvizov  Kwyoravztvyov. 

7 3l/a ut Ey Erepov Er rob 
abrod. 

1874 — ai orofi0n, cre 6usvot 
40, oi msoveptles es rijv Bmorz- 
play. 

Xoprâpr păi 

3615 î &pawovpha 705 ?lovyiov. 
317 zâ oxovrshyluwy, 

3932 
805 £6ez25062y, tot: | 

550 6 Eezeoubs ry Movâobpuv râs 
ds Gâuuae. 

66 ză Kaznherte. 
93 ză Tţovopâu. 

31 Znvagra. 
4l ză Tlobriovpr. 

- 94 zâvy psbyăroy oxovrehyizny vai = 
zedapEwoy, 

805 

3127 Epetwvsy i) zocârms vă vi] rsohmuărt 
sic mă uavati, 2£ ay 28607: 

2244  azb ră popia 705 axâtimriov, 
: mod Eâwoay vai md Grov- 

2shyizobs. 

  

  

166 4 ză Goa Ezoctotqozy dd zobs 
0x)a/opnăss mai, ptipvovrăs To 

sis 7d wayali, mă Exhipuoozv ză 
opta ră  Khovriapn wa 

ÎN viza. 

716 1 Exnp0q ză Aepfic-âyă, zpâs 

Ypoota 5 md cudte. 

3127 

Zoha duătta 

3615 1) &puovydha rod Plovyinv, ză ci 

3615 dobvravpr. 
31 ză ry orovzavizoy 
  

805 tzzizzovza!, jrot: - 
550 ză zâv onovrsdviuoy dd ri 8nv 

Găuuay. 

66 md Ravase. 

93 ză Tţop6. 

3l 1) Zav6avaz. 
41 ră Ilo5zGovpa.   

10 cu un altul al lui. 
207 3!/. tot al lui. 

2 2 total lui. 

9 . total lui. 

12 cu un altul al lui. 

“1751 1/a 

115 4 tot cu teşehereaua is- 

pravnicului Constantin. 
î 31/, cu un altul tot al lui. 

1874 — şi sa istorit, trimeţân- 

du-se şi teşcherelele la Vis- 
tierie. 

Fân căruţi 

3615 orânduiala lui Iunie, 

317 ale scutelnieilor. 

3932 

805 s'au scos adecă 

550 căderea liudelor sămii a patra 

66 Cacaleţul. 
93 Cioroiul. 

3l Zănoaga. 
41 Puţurile. 

24 ale scutelnicilor fugari şi morţi. 

  

805 

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 sala- 

hori şi, ducându-le la ma- 

gazie, au plătit satele Cluce- 
rului Ioniţă. 

116 1 s'a plătit lui Derviş-aga, câte 
5 lei căruţa. 

3127 

Lemne căruţi 

3615 orânduiala lui Iunie, iarăşi la 3615 
liude. 

_317 ale scutelnicilor. 

3932 

805 cad, adecă: 

550 ale scutelnicilor de la a patra 
samă. 

66 Cacaleţul. 
93 Cioroiul. 

3l Zănoaga. 

&l Puţurile.



24 mă wpswyăruy GH0bTS 

_____ 250auusvoy. 

805 

3127 Ewewyay vă âwdody sis 7 uayali vai 
2060: 
1645 &mb ră opiu rob 420 Amriov 

vai ză robe GrabTshviH0os, 
1337 Ezhijposzv mă “popi, apos 29 

26052 

izoy 404 = 

2982 | 

“pâat, &ozpu 90, mat 25 
ză ăozpa ră Aspâiis-ăţă. 

  

145 p&vovy tort sic mă yopia, 

Străpt 
odă mâwrţ. | âpavBovytăda, ăzd md "Or 

Tu. Gptov. 

849 2 î moorns ris pavâovytădas ct 

3.397 Aobâobpa, ZaTă Tă 4ATĂGTt/0Y 
505 2074) sis vi Bnorspiay. 

79 2 mpocbirrovrat Ext tă mobs 857 070v- 
2 

zshyizovs, mpăs zăyTles 2. 

928 4 ivovrat,. 

168 5 îwziarerat 6 Eezscuăs G74!/2 hovv- 

mic zis ans Gcăuuas ut Erziva tă 

TpoTATsprvă, 

  

159 7 psyst vă ipzhanpcadoby sic ră arati 

că 38maay, 420 

192 11/, pă Ev ssozspăv rob Ilaxap- 

viuov Dpxvtorov, ăză Meep- 

ziov 28. 

pă ădhoy zod zoprăpn Liay- 

„ăia PatopTli6s. 

85 6!/, pă Erepov ob abrob z0p- 

183 3 

<&01. 

13 4  uă Erspoy mod abrob. 

20 pă Erspoy rob abd70d. 

91 3 2zsp0v 6z0bd tâudn tb 

  

516 

243 7 îa)npodmozy ze Aspiijs-ară 

_uă 2438, 90, zpos poata 10 

ză A0t63. 

159 7 

  

Kp'0aăgr 

1874 î mosiera ămd 36 "Orzuliptov în 

mapisin cz payali, vas vai 305 

"lovvicv, zi. 25340bnoay sie zi Br3ss- 

pia oi csopeptdss, Ijcot: 

  

1036 4 Zac zssrapie ăzby 305 Î6- 

Azzspfaiob 30 Baie 

24 G Zzepos, Asen. 30 | Ruvyszzi 

812 G Ezsp0s dtzvicinos 7909. 

1814 

  

ID Ț Ta ma DZ Ira 

a at în amo la Dl Ă as 

UL VERS 

  

24 ale le seutelnicilor fagari şi morţi. 

  

805 

3127 au rămas să se dea la magazie şi 

s'au dat: 

1645 de la satele judeţului şi de 

2982 | la scutelnici. 

1337 au plătit satele, câte un leu, 

bani 90, şi sau dat banii 

lui Derviş-aga. 

  

  

145 rămân la sate. 

Grâu 

chile baniți. Orânduiala din Octombre. 

949 2 câtimea orânduielii la 3.397 liude 

după catastihul ce s'a. trimes la 

Vistierie. - 

79 2 se adaugă încă pentru 357 de 

seutelnici, la baniţe 2. 

928 4 se fac. 

168 5 cade scăderea a 674!/, liude ale 

sămii întâiu cu acelea de mai 

nainte. 

  

759 7 rămâne să se împlinească la ma- 

gazie, şi s'au dat, adecă: 

199 11/, cu o teşeherea a Păhar- 

picului Gănescu, de la 

Martie 28. 
eu alta a portarului Ie- 

nachi Ghioreiu. 

85 G!/, cu alta a aceluiaşi por- 

183 3 

tar. 

13 4  cualta tot a lui. 

20 cu alta tot a lui. 

9l 1  cualta care sa dat la 

Târgul-Jiiului. 

    

516 

516 7 sa plătit Derviş-Aga cu 

2438, 90, câte lei 10 chila. 

159 7. 

1874 câtimea de la Octombre sa îinpli- 

nit la magazie, ca şi a lui lunie, și 

s'au trimes la Vistierie teşcherelele, 

! adecă: 

1036 4 o teşcherea de la 

Decembre 30 

24 6 alta, Decembre 30 

$12 6 alta mai slabă 
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1789, 
29 August. 

2 Xoprăpt, Gus, ză 1] âpovobytăda 705 

| "Ozroâpiov. 

2750 1/» 1) owsri oo5uuz râ atpylzoy Extos 
Tv GHOvTeAvizw7 6 6 doyaptacuăs 
Eswpioră zorâh0m eis Bnozepiwv. 

621 8 Exhnpotn râ Aspbijs-ăra, zpbs 1p6- 

owa zâvrs Th dude. 

2128 4 “so sis Tă pia. 

Z5)7, dudtua ăză răv "Oarofprov, 
2150 !/. Î swsri) Gobua rây zipyluay Eatbs 

zăy OAGoTSVizy dy EOTEAdŢ ju 
pioră 6 doyapiaaţ6s 7wy sis Bmo- 

rspiavy- vai yet Ghoy „paz ară 
Jopia. 

Kexpi 
xothă năviriec 

4.000 pia âpxvovpeă)a ad riv 6zoiay, ră 
Goo Evăpln mb ră spupră cls yeipas 

mod Iloațehyizov Zonytâvov pupă, Esrâh6N 
varăott/0y sic tiv Bmorepiay, mă .85 Ezi)ot- 
z0y 83y Eine zhtoy &xd mods Mazobytă- 
povs, pă d5Ţoy zâs Eovyyuptdm 6ă zpocra- 
vîjs Tod zâre patpod Kaiuzzdun, MSoyras zis 
ei/e zayEzĂmumpov poorariv sp robtob: 
rby 6zotoy pa8ă htebps z6covy 6 ăn Ilu- 

ăpnzos "lozwirhas Mapăartis, 6o0v dai 6 
ăpov Kiovrbtons "loayvirtas, ofrwvss, ebpt- 
g46u=vyot adto5, 0shovy 2pornd3. * 

" Mardagiu, cât şi   

Fân, căruţa, iar orânduiala lui Oetom- 
bre. 

2150 1/, suma întreagă a birnicilor afară 
"de scutelnicii a căror ' socoteală 

osebită s'a trimes 'Ja Vistierie. 

621 8 s'a plătit lui Derriş-aga, câte 
lei cinei căruţa, 

2128 4 tot la sate. 

Lemne, căruţi de la. Octombre. 
2750 1/2 suma, întreagă a birnicilor afară 

de seutelnieii a căror socoteală 

S'a trimes deosebit la Vistierie 
şi rămâne totul la sate.: 

Meiu ! 
chile baniţi Ia 
4.000: 0 orânduială din care, după cât s'a 

adus din sate în mânile Postelni- 
cului Jianu fugarul, s'a trimes catastihul 

la Vistierie, iar rămășiţa nu s'a:mai cerut 
de la locuitori, supt cuvânt cum că s'a 
iertat din porunca acelui de atunci Cai- 

macam, spunând cum că a avut: poruncă 
prea-strălucită pentru aceasta; care afa- 

cere. o ştie atât dumnealui Păharnicul 
dumnealui  Clucerul 

Ioniţă, cari, aflându-se acolo, se vor în- 
treba, 

pa CCCXXXIV. 
Corniţă Brăiloiu Clucerul către Iancu Mavrocordat, despre nişte socoteli și 

despre prădăciuni şi ucideri turceşti. 

Ti Ebyevstay mms Govhrâs 2p0040Y6. 

“+ Iavsoyevis adris zpoouoyniâs Ehafov 
wsTă 705 ăpy/ovtos pazszăy zapuzăyob "wăy- 

ov pobuzacipn, za sido mă Ey abzâ ut 
zpoorardusa mană îs Ebyeysiac vs sis ti 

vă vivovy sapat Gas î faumolctate rây 

zapsh06yzwy appifoy, Guoioz wat, âv în 
zhnyijodnoz uă ăozpa, vă zapdody ză - 
msivovs Gad mă mapthatayj za vă 07200059 
sis zii? ab0syrtuijy Kauapay, 6uod mă Ghovs 
zods doyaprzauods Tv Găpusony Tod 4aât- 

Îziov &tă vă azahtobody vai vă zăpovy zâhos, 
”O00sy, zază Thy mavăzhauzpoy zposzațiy 

z0d Osoppovpiizo» “Twovws ov, î205 îzâpsy 
6 pndsis powzaaipns 7ăy Găuusom 705 pa 

îmhtziov pă Ghobs obs doyapiaouobs, bac, 
Qzopoiu=y0t sis zi Broziapiay, vă ovahtoBoby. 

Tlapazzhă 65 zi Ebyevstay ans, stehsai), vă 
03794 zi» ădhizy zardozaoty ră aro:   

Dumitale cu supunere mă închin. 

“- Prea-nobila ta [serisoare].cu închină- 
ciune am primit-o cu dumnealui căpitanul 
de dărăbani Ioan mumbașirul, şi am văzut 

cele acolo poruncite mie de dumneata ca 
să se încaseze toate rămăşiţile trecutelor 
zaherele, de asemenea şi, dacă sau îm- 

plinit în bani, să se iea de la cei ce le-au 
luat şi să se trimeată la Cămara dom- 
nească, unde cu toate socotelile same- 

şului judeţului să se întărească şi să iea 

sfârit. 
Deci, după prea-strălucita poruncă a 

Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite, iată 
a luat acel mumbaşir pe sameşul ju- 
deţului cu toate socotelile, pentru ca, 

fiind cercetate la Vistierie, să fie intă- 
rite. Însă te rog pe dumneata, celebi, 
să-ţi fie milă de nenorocita stare a să-



adrod rod wxdtziov, 47 vă aposratibon sis 

d vă mtao0ody ste doapiraudy 1 fauzci- 

mlm 6x05 Eumavilovyrat sis Tods XOȚapra- 
uobs dă mods Goobs dvOpozovs Epoyay zi 

vă Goa opta Edoptodnaz» dă zobs psvbtă- 

-“puvsăes, îm201, 89 mararija md robs e- 

prozoutyovs, vă vlvovy zai abră 7a:/sth. Ti 

ădmOsta Xptozod eivat dâbyazoy es mb dh! 

$m05 zarliirqoay, az. para E/0vyrss ăzâo 

zovs mâoxte vas âpeyrovpăats, 6zod ră vă 

-sipas 839 îpmopodusy vă sbyăhouey, ai, 

îazds mă Bowy Ejoby vă ămonptdoby, 007+- 

uâtovy zoă za7ă Gad obs patbizindss 

aorsphiâss, 6z0d Eysunas ză pariat pi robs 

terouvvoby, pâdora &p/toz Val Vă G/0Tu- 

vovy. Tă Go 839 îuzpzoay Vă bVooy Ta 

ci pă dozpa ămă zaic ponacirizis Tây &- 

peizobytădeay ' Epuvyay reohijui ră ăozpa Gtă 

mpooravîs ză ebyevzarăre  Zatu-Xobastjy- 

Aspâiis-âpă, vafipg râv zăws zzâthizioy, za 

to wpâtha mspi. adrâvy. Ilepi 83 rob z0- 

poouziov she: eitsbpet 1 Boyevsiz ns 6ri 

du mevraniaia 6mod dvadapubiiye 7 a7x83y 

umxăazzo0w &hhă Vii zotdă 1izoy z8pt3d &- 

pzvrovyidda sis adrb zh patit, sd âzotoy 

3hov uzhqicOn. sis vazodpa va 207300 sis 

md palti rs Kprnbfae, Tod 6zoiab ră 

mazâott 09 pă xic patrăyTbiais. pară î5o, 

apsie fuspas mă mpopOio uă Ghovbir6poy. 

Kat a50'6 zapzarh Th? Edysystay 7ns vă 

om ziozty es do: vpăpu, 2. Vă 0ăp0v) 

zzos ot doyapizouoi po peză ris Dioztapiac, 

e 
o
?
 

T! 

za, 05) pstyzi maaoztvbs Goxrbiis TNS oră 

zi zohbztuy pot Dyiziay rs. Tă &3 En 

adrzs simsxy 0603 zhsioza va zaysbâziu.0v4, 

qwad'e, Adyobszov 409. 

Tis Royswstus cms sis robe ptouobs zp0- 

Duw.ârazos Gobhos 7az3tybs . 
7 n o. Da 

Kopviztas Ipaâns Khowzbăpns. 

(Vo:) To zaysoyerzstăz ăp/ovt Meptdp 

Kapapăam, 4opip pot zbehsuzii Trag Mav- 

po, SpOSAIIN TIS. 

(Pecete de ceară neagră.) 

  
  

racilor acelui judeţ, şi să porunceşti să 

se iea în socoteală rămăşiţile ce se înfă- 

ţişează în socoteli pentru câţi oameni 

au fugit şi pentru câte sate sau orân- 

duit pentru menziluri, de oare ce, dacă 

Sar întâmpla de la cei aflaţi, să fie şi 

acelea încasate. În adevărul lui Ilristos 

e cu neputinţă în halul la care au a- 

juns, şi mai ales având asupra lor a- 

tâtea orânduieli noi, de nu putem scoate 

cele de acum, şi, afară de câte au să 

răspundă, sufâr multe rele de la cei fu- 

giţi ostaşi turci, cari au umplut judeţul 

şi-i despoaie, ba au început a-i şi ucide. 

Câte n'am putut să le încasăm cu bani 

de la rămăşiţile orânduielilor s'au dat 

banii prin poruncă prea-nobilului Zaim- 

Husein-Derviş-aga, nazirul celor cinci 

judeţe, şi am adeverinţe pentru ei. - lar, 

cât despre porumb, vei afla dumneata. că, 

nu cinci sute care le spune catastihul tri- 

mes, ci o mie de chile erau peste orân- 

duială în acel judeţ, care tot s'a plă- 

tit în natură şi s'a trimes la magazia 

Craiovei, al cării catastih cu chitanţele 

după două, trei zile le trimet cu slu- 

jitor. 

Şi iar te rog pe dumneata să dai cre- 

dinţă la câte seriu, și să iea capăt so- 

cotelile mele cu Vistieria, şi voiu rămânea, 

necontenit rugător al tău pentru mie 

scumpa-ţi sinătate. ar anii tăi fie de la 

Dumnezeu foarte mulţi şi pe deplin fericiţi. 

1789, August 29. 

Al dumitale la porunci prea-gata rob 

supus. 

Corniţă B răiloiu Clucer. 

(Vo:) Prea-nobilului boier Marele Că- 

inăraș, demnului micu cilibiul Iancu Ma- 

vrogheni, cu închinare. 

  

CCCAXAV. 

Un boier către Iancu Mavrogheni, despre implinirea locuitorilor şi cata- 

nele ce au pătruns. 

Tijy Ebpsveiay sms sanatVâs 2p05%9). 

- Răevis vpiuua ns TaRaIs 7a50') 
Î A ză în în DpODSATTUIVA ST3e 

A aă E0ha vii popzănn 0700 îustya) vă 

52200. Iorga „Hurmuzaki“, XX. 

Dumitale cu supunere mă închin, 

Nobila-ţi serisoare cu supunere o an 

primit şi am văzut cele mie orânduite. 

Pentru lemnele şi fânul ce au. rămas 

95 

1789, 

30 Angust. 

1
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ăzozhmtadody ab ră A6Aoopa Tây prhapă- 
„stâwy 705 830 vadthtziov, Glă rd Gzotoy 0sst 
eitedps 1 Răyevsia 215 dz pwătovoray Băi 

pŢS2 povuzasnpsot sis m vă ră îu.zAnvijoobv, 
vai, vas 0shooy yEyooy azot, Autows, pă 

by povuznoipmy z05 stiva Eâu, 05hu câs ră 
zpop036m. Aă mb ep uzi zopobuzt, Tă 
zo6pnsa ătiovs &vOpizovs vă vu Etăcaary 

sis ro pad, za Ed maoyliw 6o0y ză 
dovardy, mai Grt 05hw 6s6xiw03) dz riy Et6- 

„raaty 05ho căs ș payepbbon. Ilpootrt sidozo!:6 

1789, 

16  Octom- 

bre, 

ri Ebyevsta ns Ort 6 GWmhâzarâs pas Ab- 
0svrms Gă 

Xhho Ezaav ete ză vxâthbzt, "00sy Ey, pară 
zăv zavtrhauizpov zposraţi, âtâptoa ai. ăv- 
Opozovs zept abrijy rhy Etrootwy, Guws Gă 

15 pă ăprmta, pă mb vă stiva oi daroviză- 
pot Gropztoutvot, mapuoi sis robc ;/a6x53sc, 
wăhota op ai pă robe mardvovs 705 ă- 

vovat ovyyiozizay 6ha! Kai âtă adrb zapx- 
406 Ti) REăyevstay mms 605, ebpiovovrac 
Gppdătov zatpây, vă mp0; popijoste mod |. 

obs ob, tă vă ij mai sie vauuiay Gp- 
Ti €xst8i, adr mpzet vă Ev] pă ăxpiâray 
etEzaary, ads pywsrby sivat vai mi Eăyevsia 

ms, Graz 6ăv sivat va 1 8bo wmăsăec ob 
vă Tpmoptons îv măyeL vă ră mpovdăts 
ă Ti EfSraoty, dh) etvav zâcot ua r600t 
p.md50ec, vai ăzauzei vă E Xpymta Eos 05 
vă vEvm: 1 Eftraats. Tadra uây rometvâs, tă 

23 Em ris Eoyevstac rs etmoay 03605 zhsi- 
STA WALL TOVsVTby]). 

[17]89, Adyobszov da. 
Tis Edyevelas ns ramewăs zi Godhoş. 

(Indeseifrabil.) 

(V*:) Te edyeworăro ăpuovzt Meyăwp 
Kapapăcy, topi not zbpiep rtehsuzii Dv 
Mavpeytym, 2posAovntăs. . - 

(Pecete cu. bulină.) 

zpostayis rod "Twovs mov t5t0- 

pio0'qaa Eferaoris ste. ză zaduiat, vă aterăcw. 
cate Gpavravytădes Tây oshSzwv pac a Gr, 

  

a se plăti de la locurile călăraşilor 
acelui judeţ, pentru: care vei afla dum- 

neata că anume am orânduit mumba- 
şiri ca să -se împlinească şi, cum se vor 
preda, îndată, cu mumbaşirul ce e a- 
colo,- ţi le voiu trimete. Pentru meiu şi | 
porumb, iar am orânduit oameni vred- 

nici să facă o cercetare în judeţ, şi eu 

încere cât pot, şi ce voiu afla din cer- 

cetare ţi-o voiu arăta. Pe lângă aceasta, 
fac ştiut dumitale că de prea-înălţatul 

nostru Domn prin porunca Înălţimii Sale 

am fost orânduit cercetător în judeţ, să 
caut orânduielile înaintaşilor miei şi ori- - 
ce alta au făcut în judeţ. Deci eu, după 
porunca prea-strălucită, am orânduit şi 
o am pentru acea, cercetare, dar va fi 

cu. zăbavă, de oare ce locuitorii sânt îm- 
prăştiaţi, unii la havalele, mai ales că 

acuma şi cu catanele ce se face sau în- 
cureat toate! Şi de aceia te rog pe dum- 
neata ca, aflând vreme potrivită, să. în- 
ştiinţezi pe Înălţimea Sa, ca să nu cad 
la vre-o mânie; căci aceasta se cuvine 

a se face cu cercetare de aproape, cum e 
ştiut şi d-tale, căci nu sânt una sau două 
trebi ca să le poţi răpede lua în cercetare, 
ci sânt atâtea şi atâtea trebi, şi se cere 

a fi zăbavă până ce se face cer- 
cetarea. Acestea cu supunere, iar anii du- 

mitale fie de la Dumnezeu foarte mulţi 

şi cu totul. fericiţi. 

[17]89, August 30. 

Al dumitale smerit şi rob. 

(Indeseifrabil.) 

(Vo:) Prea-nobilului dumisale Marelui 

Cămăraş, dumnealui domnul celebi Iancu 

Mavrogheni, cu închinăciune. > ? 

CCCĂXAVI. 
Smaranda Hangeri către Nicolae-Vodă Mavrogheni, r rugând a i se trimete 

fiul, Nicolachi. 

Ti Osorpobpnsoy abis “Tender 0Y0- 

„MTS 2pOGHw  Gby Tr GOzAGu Tâvy 

mavysrhăuzpoy abTI)s 720389. 

-- Asoutyn z05 dyiov 0:05 6zws 
dâzen 7d “Tgos cas 2v ăupz pisi 47 uz- 
cantăze sbmuspiq, Wzză Azdoviisov Greps0- 

Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite cu în- 
genunchere mă. închin, sărutând prea- 
strălucitele-Ţi picioare. 

-- Rugându-mă de Sfântul Dumnezeu să 
piizească pe Înălţimea Ta în deplină să- 
nătate şi nestrămutată mulțămire, cu ne-



| 

03wş Ext mod zavyszhăuzpov Gus abdzvrtu0d 

Op6vov pp. Gafvzărov dzapod “piipws, 77 
usTă zăyzoy 76 paradouloy cas ăyadây. 

"Aaaa mb Ep 6tă peădo ov tmrtpăpt 

d vă căptozat znocă sarcă ac rai ca 
iv adOsvzirijy Lac orsany 6 raastvy6s os 
205hos Kâwtoos zi 2y4o0vys p.05, Nizohians, 
uă Ghov ro5zo Î ăla ov parăoracis vai 
mb &yapvdv yâh zis bnstas wov pă dyat- 

zbat, vă mposdiow &ă rod zapâyzos Gobh- 
105 pov sis tobe maverhâuzpons aidas Sas 
zi vă Săs zapxzaăcw 0zpuâs 6705 rbp1, 
ele mă mEhq rs bo ov, vă pă Ehefiosra 
a vă mpopăczza vă uă mov Efazoorsihere 
zby fmbsvza Eyzovw ov uă rijy abdzvririj 

cas dâstavy, tăv ai Eva pa vă Thy 136, 

za, mah Vă Eatotpb sis zi dobhevoiy Sas, 
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Bovhrăs. Tă 63 Ern Sas stnoay 02505 zu 

TĂSLOTA, 3545070414 TAysbĂIiW.0 VI. 

azb'o, "Ourofpiov 15. . 

Tis Ozompovpizoo abzijs “Tomhârnras sie 

zobs 6pouobs ebzzhăs dobhn 
Luapăyâz Xavrtepii.   

zguduită întărire pe Scaunul Tău domnese 

prea-strălucit până la adâncă senină bă- 

trâneţă, şi cu toate cele dorite bune ale 

Tale. De şi socot ea mare mulțămire a 

mea a se afla totdeauna lângă tine și 

supt domneasea-Ţi pază smeritul 'Lău rob 

Comis şi odraslă a mea, Nicolachi, totuși 

nenorocita lui stare şi halul bolnăvicios 

al sănătăţii mele mă sileşte să înfăţişez 

prin cea de faţă supusă a mea la prea- 

strălucitele-Ţi picioare și să Te rog căl- 

duros ca acum, la capătul vieţii mele, să 

Te milostiveşti de mine şi să orânduieşti 

a mi se trimete acea odraslă a mea cu 

voia Ta domnească, ca să-l văd măcar o 

lună, şi iar să se întoarcă la slujba Ta, 

aşa că, de se va întâmpla să mor, să nu 

rămân săracă întristată, şi să fie pentru 

sănătatea şi întărirea Ta şi pentru sufletele 

fericiţilor 'lăi părinţi. De acestea mă rog 

cu supunere. lar anii Tăi fie de la Dum- 

nezeu cât mai mulţi, pe deplin fericiţi şi 

mulţămiţi. 
1789, Octombre 16. 

A Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

roabă sfioasă la porunci 

Smaranda Ilungeri. 

  

CCCXĂAVIIL. 

C. Marele-Ban către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre felul cum sc pot 

distruge hoţii. 
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Prea-înălţate Doamne al mieu, 

Scrisoarea domnească a Înălţimii Tale 

trimeasă către prea-nobilii Tăi boieri 

am văzut-o, în care se poruneşte şi ro- 

bului “Vău să fac cercetare (2) în 'Tară, 

numai şi numai pentru nişte hoţi cari 

se poartă ici şi colo şi încearcă pe 

săraci cu hoţiile lor. Prea-binevoitorule 

„Domn al mieu, în imprejurimile Bucu- 

reştilor nu se aude de hoţi, însă la părţi 

îndepărtate, ca Ploeştii, Vălenii, Oltul, 

Piteştii şi alte părţi, nerg în sus şi în 

jos, şi au băgat frica în săraci, cum 

o să afli şi dintr'o scrisoare. a isprav- 

nicilor din Văleni, care mi-a venit a- 

cuma; iar din veştile (2) celor de casă, 

cum ai plecat Înălţimea Ta din Bu- 

cureşti, Albanesii baş-buzuci câte zece 

şi cinsprezece fug noaptea, şi merg de 

se fac hoţi. şi strică lumea; insă a- 
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ză Ey, 6 Godhos rns) 05hw ompijcst Gszi- 

Any, 130âs za apbzspoy, sie râs bnodioae 

ris Xmabapias, PAvyayazioy Ao!z6y, Ersvân, 

zodzo, Î] 6 005hos me, îj &Mos, vă sd 
mă vă mă 6dm sis ră, zpsuvâvras mobs 
ziarac mphs zapădery ua rây Guy. Ta5ra 

doors, 7al vă Ep Ev râs rijy absyr- 
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ceasta, ca să se facă rânduială (?) şi 

ca să dăm linişte (?) la acea treabă, 
alta nu e, decât, ca să se curăţe par- 

tea, de afară, 'trebuie să ies eu însumi, 

robul Tăn, sau alt careva cu două sute, 
trei 'sute de -oameni şi să ne învârtim 

în toate judeţele ca să-i aducem pe  oa- 
meni la, ascultare, căci altfel şi creşte 

(2) răul. Deei,- dacă Te învoiești - Înăl- 

țimea, Ta să porunceşti a se face o seri- 
soare românească deschisă a  Înălţimii 
Tale către toţi ispravnicii, să dea as- 
cultare robului .ce vei  orândui, şi mână 
de ajutor, şi .către locuitori altă seri- 

soare, iar către beșleaga al Tău dom- 
mese srisoare ca să ni dea Turci ne- 
feri, precum şi la bulucbaşii de aici ca 

să ne urmeze, :şi nădăjduiese cu ajutorul 
Sfântului Dumnezeu şi cu a Tâ rugă- 

ciune să se dea de ambele părţi rân- 

duiala, iar eu; robul Tău (dacă socoţi 
să merg eu, robul Tău), voiu lăsa vechil, 

precum și mai nainte, la trebile Spă- 
tăriei, Dar e de nevoie, Doamne al mieu, 

aceasta ca, sau robul Tău, sau altul, să iasă 

pentru a pune în rânduială, spânzurând 
pe hoţi spre învățătura altora. Acestea cu 

supunere, şi să am răpede porunca Ta 

domnească, și sânt 

1789, Octombre 18. 
Al Înălţimii Tale de „Dumnezeu păzite 

supus şi prea-mic. 

C., Mare Ban. 

Pe vestitul Ali-aga, Doamne al mieu, 
l-am scos din Ialomiţa, şi am trimes pe 

altul în locul lui, cu ordin ca, îndată ce 

va merge acolo, şi să-l urmărească, şi 

să-l gonească, a 

CCCXXXVIIL. 
Ioan Armașul către Nicolae-Vodă Mavrogheni, despre abusurile Turcilor 

de la Zimnicea. 
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Prea-înălţate Doamne al mieu, 

“” Cu supunere arăt “Înălţimii Tale de 

Dumnezeu păzite că ieri arătasem Înăl- 

ţimii Tale că venise duşmanul la Zim- 

nicea şi că luase pe un om al robului 

Tău şi pe un om al lui Husein-Aga, 

ciracul Tău, creştini; în acest ceas, la
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zobs Zuwnetăvobs 'zârăva jezysthirt, 6 d0d-: 

Mos rns vă matâsbm. Lada doors, Tă 05 

zen 00 “Twovs zov îjozy 0zdzw mhsiora vai 

mavyeodalu.0va. 
ava0', Aseufpiov 10. 
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unsprezece, Luni, vedem că vin și cei 
doi şi aducând cu ci şi cinci, şase raiale, 
cari au venit goi, şi ni-au dat de ştire 

că s'au întors înapoi și na rămas ni- 

meni la Zimnicea; pe cari i-am şi pus 

de au dat hârtie la Paşa şi la toate 

agalele. Am vrut să-l trimet la Înăl- 

ţimea 'Ta. Dintre cari pe unul însă, pen- 

tru că a ieşit cu îndoit menzil omul Pa- 

şei, nam lipsit so arăt Înălţimii Tale 

păzite de Dumnezeu, şi cu al doilea 

voiu trimete şi om al robului “Tău. 

Doamne al mieu prea-înălţate, multe rele 

a făcut Bostanoglu Ahmed-Aga stând 

la Zimnicea, şi sa făcut anul, şi n'am 

putut să fac zahercă, şi acum, când 

au venit raialele şi spun tot adevărul 

şi caută milă de la, Înălţimea "Ia, nu- 

mai să fie păziţi de Turcii din Siş- 

tov, şi acuma nu se linişteşte şi face 

scandale agalelor ca să-i oprească, să-i 

ducă la Siştov. Şi rog mila Ta să se 

trimeată un mehtup al Înălţimii 'Tale, 

atât către Paşăi, cât şi către vocvoil, 

pentru apărarea, raialelor, și, dacă ar 

urma de la Zimniceni vre-o răutate, ro- 

bul “'Iăn să pedepsească, Acestea cu su- 

punere, iar anii Înălţimii Tale fie de 

la Dumnezeu foarte mulţi şi cu totul fe- 

riciţi. 
1789, Decembre 10. 

AL Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

prea-mic rob 
loan Armașul. 

  

CCCXXXIA. 

Capuchehaiaua Terii-Româneşti catre Nicolac-Vodă Mavrogheni, despre nu- 

mirea lui şi în Moldova şi supunerea Ţerii. 
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1 La d-tu Mart. V. Blancard, 1. c. pp. 415-6 (după Urechi). 

  

. 

„Am văzut, prea-înălțate Doamne al 

: nostru, şi că, ajungând locţiitor. prin - po- 

runcă respectată şi pentru ale liberării 

„Moldovei, ai făcut să intre câteva noi 

oştiri otomane ale Tale în părţile mol- 

doveneşti şi ai trimes vestitoare (?) scrisori 

domneşti ale 'Tale către locuitorii de acolot. 

De şi erau şi mulţi. supăraţi de către 

ticăloşii de volintiri, cei mai mulți din- 

tre cei de acolo au ascultat, şi sau 

1789. 
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1789. 

0, dai E Zozsptav pă 4d0s ebazt Ozzy al, b- 
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moi paiălse 705 4paratod Asfhstiov, 
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zi mipamhipzove, "Ac Est 6680 6 ma- 
„ăyados Obs mod pai vară To5TĂ edrbyt- 
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obosrz. za adry Thy rhânav zh "ră r50%- 
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Dzwy zpbs rd wparathy As5hEri, Omsp sim &- 

vurauuă-/"070v. 

“Rhaboy vai md ăab 15ns Aszsufpiov ui 
Tăcapyjy TavEzoţ =p6y Fe, mai EO6ânoa Thy 

po Ozoy îă ri der ptâsocieer Dyesiav mod 
“vovs sug.   

supus cu. toată aplecarea şi închinarea 

ca să fie mai curând şi de acum înainte 
ca nişte credincioase raiale ale puter- 

nicului Devlet, spre săvârşirea oricării 

porunci împărăteşti, ceia ce ţi-au făcut 
ştiut Înălţimii Tale și cu un magzar 

deobşte iscălit de vornici şi pârcălabi, 

Slavă prea-bunului Dumnezeu că şi în- 
tru aceasta, au izbutit întreprinderile 'Tale 

domneşti. Prin puterea lui Dumnezeu 

"nădăjduiese eu' neasămănatul “Tău noroc 
domnese să se izponească pe de-a'ntre- 
gul şi din provincia Moldovei duşma- 
nii puternicei Împărăţii şi să scapi şi 

acea 'Ţară de relele (?) duşmanilor şi 
so aşezi cu supunerea şi ascultarea cu- 
venită către puternicul Devlet, care să 
fie. nebiruit. 

Am primit cu Tatarul şi prea-strălucita-Ți 
(scrisoare) de la 15 Dechemvre, şi am lăudat 

pe Sfântul Dumnezeu pentru "prea-scum pa 

sănătate a Înălţimii Tale. 

CCCXL. 
Raport despre schimbarea şi exilarea Patriarhului Procopie, înlocuit cu 

Mitropolitul de Maroneia, totul cu conlucrarea arhiereilor şi al archonţilor .suţeşti 
şi ipsilanteşti. * 
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RapIpopsi. 

  

CCCĂLI. 

„Unul din boierii munteni exilați către Nicolae-Vodă Mavrogheni ca să-şi 

poată schimba la Arvanitochorion locul de reședință, care e nesuferit. 

. 
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705 ăp-povzos Bsortăp! Dppsrhăvov zpăs ră? 

ăp-povra Bsoziăpny Barzptonavdob, Sapbozspa 
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stys &3byazoy, Ady mot, vă czadâusy 220 
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“Yros zoo 7ods parazpabyst 
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zd Tă Yar 

îuzoâicm abzabs pă 
szal)iiztă sup 70bs 

î3v zobs. Wozody mavysshâs. "00sy 

stusOa măwzozs sis pbyâovoy. Ard 

zapp ză "Tios cms vă today pă 

a-0 Zi) săi îns 7% 76) GOGTITIHÂI ps 

Tpauuăzoy îtă vă waouzy 37 Gow ebpis- 

pasat 6 bymhâzazes Ilacâs drum 30 vă 

uăs Cosm za ăvBpozods 3 
îră zh înnoy, "Oz za oi 
E575 jivoyaa Aâifazu ăzd 

înot sis * 
Să DT p aa 

“usa Gipazsbuasa vai +0 Ac42phdss. 

domnească, împreună şi 

  

Sâmbăta trecută, cu întoarcerea lipea- 

nului ce sa trimes de dumnealui Vis- 

tierul Greceanu către dumnealui Vistie- 

rul Văcărescu, am îndreptat o supusă 

scrisoare a mea Înălţimii Voastre, şi, 

neînvrednicindu-mă de prea-strălucitul răs- 

puns al “Tău, bănuiese (de şi e cas de 

nesupunere și primejdios a îndrăzni ci- 

neva până acolo încât să oprească un 

plic domnesc), că s'a oprit; care era 

de rugăminte ca să-mi dea rugăciunea 

cu voia Înăl- 

ţimii “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 

prea-înălţatului .Paşi e .cu neputinţă, 

“Doamne, să . mai stăm aice, de răul lo- 

cuitorilor: abia Înălţimea sa îi îmblân- 

zeşte de la relele lor, dar nu să-i îm- 

piedece 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 

prin scrisorile noastre de recomandaţie, 

să plecăm cât se află încă prea-inălţatul 

Paşă aici, ca să ni dea şi oameni ai săi pen- 

tru paza noastră în cale. Căci şi drumurile 

pe urmă ajung de nestrăbătut din pricina 

oștilor ce vin și pleacă şi ostaşii căsăr- 

milor. 

1 
re 
90. 

463



464 

1790, 

15 Mart. 

Ap mropsy my ed pai. ădstăy ns: 
vă zmyatvomev sis &hhovs râzovs Eyove, Î 
ete Bhoyiay, ăzb Thy 6zoiay ebyijnauey 6- 

voy zi u6v0y zphs ăm6ăsttty Tie - EU zLOTO- 
cbns zl rob oxâmwattov 6z05 pohârcopzy 
zpbs 7ă vpasatoy AsfMizi, 6z0d 72 &elw 

iv &5say ây ri Etnroboaney, md Expezs 

vă păâs ri ho ră "Ivoc cms pară tă di- 

vtoy 70 vadâs zadâmota bmeoytdq: Gr, pă 
zi Gpăav Îsi pro, Ezsira pestă ap5- 

Meoaty patpob vă EXBovy &hhot ăpyoirss sis 
mby câzov uas, vai “fuste vă Eztorpvoniy 
sic ză domiriă ac dă vă morăGuuey Tă 
pobhată pac za ră mpăpuară pas 6705 
-âvovrat EyDay măzstdsy, Ilăpru. vă rohov- 
Ofoouey văy ri răâty Tâv orporebuăToy, 

ăl, &auspă ua zis ăouspz, dă ză Es 
adTijs, mol el T6z0y Tic paratorărne ai 

zodoypoviov Baohsins 7 "'OOwuxvâv âră 

vă foopăowusy âysvoyhijros, dyras zh Thy 
adriy o48zmy 705 âmrritov adris Kpărows. 
„Kai adâe zapzzadă, Ad03yra pot, tă Thy 

adOsvyrtziy ms eăyhv za fmOsioay ăâztav, 
605 îv zăyet vă păc “/apnzotijon. pă Td zo- 

Dobusvăy pas. |   

"Nu cerem rugăciunea şi voia Ta ca să 
o 

„mergem în alte locuri străine, sau în 'Ţara- 

Românească, din care am ieşit. numai şi 

numai pentru arătarea credinţii şi a de- 

votamentului ce păstrăm către puternicul 
Devlet, care şi acea voie de am cerut-o, 
iarăşi se cuvenia să ni-o dea Înălţimea 

Ta după dreptate şi precum de faţă sa 
făgăduit că: pe rând noi întâiu, apoi după 

trecerea de vreme să vie alţi boieri în 
: locul nostru, şi-noi să' ne întoarcem la ca- 
“sele noastre ca să ni căutăm. de moşiile 
noastre şi de lucrurile 'noastre, care se 
pierd de ici de colo. Barim să urmăm 
rândul oştilor, ostaşi de vară și ostaşi de 
iarnă, ci iar, afară de aceasta, şi să ne 

odihnim pe locul prea-puternicei şi în- 
tru mulţi ani Împărăţii a Otomanilor fără 
tulburare, fiind supt aceiaşi ocrotire a 

nebiruitei ei Puteri. 

Şi iar mă rog, Doamne al mieu, pentru 

domneasea-'Ți rugăciune și zisa voie, pe 
care să ni-o hărăzească grabnic cu ceia ce 

ni'e dorit nouă. 

CCCĂLII. 
Un boier către Nicolae-Vodă Mavrogheni,. cu urări de Înviere. 
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CCCĂLIII. 

Scrisoare a lui Paisie de la Xenofont, către Gheorghe Hristodul (soţia: „co- 

coana Ana“), despre nişte afaceri ale episcopilor de Heracleia şi Samocov, cu 

pomenirea lui Răducanu Voinescu. 
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CCCĂLIV. 

Q. 1190, 

30 Octom- 

bre. 

Serisoare a Domnului către capuchehaiele despre scăderi de la zahereă. După 1î%2:. 

  

Anfinzas că dă Tis E5/ăws odata Luând pitacele “Pale trimese nouă prin 

(osos 266525 GTIhâIza În TisTăă GI3 poşta rusească venită acum în urmă, am 

Eruouzy Goa E st 369 az Guzidi zei aflat câte în cutare din ele însemnați 

PI 

1 Data păcii de la Iasi. 
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220. Iorga, pllurmuzaki“, XĂ. 
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za Î mocâtns mob vabhov za 1) sui) Tis ă- 
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Tobi zi Opa Ehifouev piara ăz 
bv sis Bi3oy wazob-vepațiaci) pas, 2 06 
wăs păzer Gat izodcnozy ră Gyayraia 
mata Gă vă mmopzwdăst 250.000 cules 
45 4, Goa Eustway vă GoDâc! sis [lshypier, 
abs sis 673 m0sdonzos 23607 zpohai6vyruos 
ete Br3b, mpăs rehsiay âzazhijgtosty 78 

25.000 zordăv Icăsos, 24 63 mod &vaualov 
văbhob, avu zosovutvov îs ăvoripo, Epăausy 
sis 15.360 poa ză &bw spiza, OMA: Yp5- 
ata 10.240 (mzodwa: meci zh zods fst- 

„ne-am 

by 6zotov She: dymmbperat - 

  

pentru scăderea  tertipului Belgradului 
numai la douăzeci de mii de chile con- 

stantinopolitane de grâu şi douăzeci şi 

cinci de mii de meiu, și am. primit şi 

mehtupul trimes în acelaşi: timp al 

Măriei Sale prea-înalte. Nu putem des- 
crie, voi, boieri ai noştri, cât ne-am 
bucurat de o scutire 'ca aceasta, care 

a scăpat pe mulţi dintre nenorociţii lo- 

cuitori de . afanisirea de istov, şi pe 

noi .de  ameninţătoarele griji și cheltu- 
ieli. Fie de o'mie de ori întru mulţi 

ani Măria Lor, a stăpânilor noştri prea- 

binevoitori, pentru mila lor către neno- 

rociţii raiale, cari pe lângă aceasta sânt 
ameninţaţi cu alte lucruri grozave şi de 
foame, pentru nerodirea anului, cum am 
mai scris, şi din rămăşiţă sar fi îndatorat 

să furniseze -copleşitoarea sumă de za- 

hereă ce se cerea. Deci, şi luând emir- 
namă (ordinul) Măriei Sale, am -dat.po- 

runcile de nevoie pentru plecarea acelei 
zaherele, scriind şi prea înălțatului Vidin-“ 

Muhafiz ca să ni trimeată caicele de ne- 
voie, care, cu 'ajutorul Înălțimii. Sale și 

după felul orânduit către reizi, abia 
învoit “cu “6 -lei la:o sută de 

ocă de conducere :de.la Calafat până 

la Belgrad; aşa că narlul - celor 20.000 
(de ocă) de grâu se adună la, 24.000 de Lei, 
iar al meiului, pe socoteala noastră şi nu 

aduse prin Vidin, la 15.360, şi în acest 
chip suma întreagă ce s'a dat şi se va da 
a navlului de către noi se face la 39.360 

de lei. Acestea se înseamnă acum pentru 

ştirea Domniilor Voastre, iar după nu mult 

se va serie şi arzul nostru, răspunzând 

stăpânilor noștri cari să trăiască întru 
mulţi ani, în care se aduce şi suma 
navlului şi preţul cumpărării întregii za- 

herele; iar suma ce se face din ele veţi 

căuta Domniile Voastre a o rupe câte 

mai iute. 

În acest ceas am primit scrisori de la 

capuchehaiaua din -Vidin al nostru, în care 

ni serie că s'au gătit caicele de nevoie ca 

să ducă 256.000 de ocă de meiu, câte rămâ- 

neau a se da la Belgrad, afară de câtă sumă 

se dăduse mai nainte la Vidin, spre plata 

de săvârşit a celor 25.000 de chile ale 

'Tarigradului, iar din navlul de nevoie, 
care se adună ca mai sus, am scris: la 
15.360 de lei cele două treimi, adecă: lei 

10.240 se cer.pe şin de către reişi şi altă
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treime la întoarcere; dar nu e nicio în- 

doială că şi din cei 24.000 (sic) ai na- 

vlului grâului, vom rămânea îndatoriţi 

să dăm cele două treimi, adecă: cele 

16.000 pe şin. Știind Domniile Voastre, 

boieri ai noştri, câtă greutate îmi că- 

şunează această plată peşin a navlului, 

dar, cum vom putea, şi din împrumut, 

e nevoie s'o economisim; iar, pentru cum- 

părarea  zaherelei neputând plăti peşin 

pe locuitori, vom zăbovi plata până ce 

ni va veni plata banilor la mirie (Stat), 

pe care să bineroiţi a o grăbi, bo- 

ieri ai noştri, căci, de oare ce cum- 

părarea, se face cu un aşa de modest 

“preţ, cum vă e cunoscut Domniilor Voastre, 

anu lua banii cumpărăturii e şi nedrep- 

tate şi-i duce la desnădejdea de a fi plătiţi, 

ceia ce nici. stăpânilor cari să trăiască 

întru mulţi ani nu urmează a li fi primit. 

Dacă s'ar vedea obișnuita zăbavă la plata 

acelei  zaherele, serieţi-mi ca 

şi eu îndată arzul mieu, atât 

aceasta, cât şi pentru câte 

nevoie. 

să scriu 

pentru 

altele am 

  

CCCĂXLV. 

Act din Săcişte, cu privire la o vânzare de casă între Români ca Ianoviă 

(Zenobia) şi Triandafil Coci, Ioan Ţurlea, Țaţu al lui popa: Agură, Miţu Bleţo. 
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1794, 

w&yay: mă păy ete Mmonheyua vrovobulov £yăs za fiosws, ză 82 ete Biz vzovobulob Sv6e, 

mb ov sie Kăzw-Mayobha, ai tobrov vrovobulov îvcs, mb Gov ete rijy abtivy Maobhwy rsc- 
căpoy pahauioy vai mă s'ov sie "Apybpo5 raul azi, “Are Oi) adTa, mira tă ExOAN9 Ti 
zpăs &v5păc vetă adris aopia Sovhzăwy, Boyaspt vwnoia rod Evrtmorărov wopiob Koyoravri- 
vov Aatâpov zai povarzi voit zo5 mvptoo Amunrpiov Adov IKarţăvov, ră 1500, fo! 
ia pai asyravâoia vp6aa, Aria Ehafs zxp” abrie sie uerpnră, Bvapepljonoz radra 0i7sto- 
Oshâs zi adrozpozipitus Gtă Vopiziy vai rod &yâpăs adrijs cornpiay, os Mbihnos zzi sto- 
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Dsvbs (câ ze Gbyysvâv adrijs 13 Anpovdutoy) Eyophowpâvn 3 Emmpsatousvn mocâs robtuy E- 
veuz, ds ăzoafobons ris mvpiaa Dtawvorăs X. Ko. zap" adrijs râs ăysbăc rs Tv Shzapoy 
ăzozMjpost rijs ziuije mov, za &tophroions tată zâyra lumpă, lord, ăi, vra6avrăv Gub- 
pobats zpbs robrots tije adris Tiawohăs X. K. zi ziv mp pp6vov Înv Ysvoutyoy 7âv 
îm Bsvroy ăzeuzwhnay zpos my Ey pzrzzpla Ti i Teoppoy Aaţăpo», ărs 8 pi qvhăţay- 
ros adzoă rs vai tije adrod avufias răs Suvrây zooysozis, u:ă' 05ohbv Evsua tobtuy 2p005- 
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zic Tiayvobrăs X. Koztn zpăs tiv Exorie vetăy Sovhrăvny vevonăvay zbhmorw za 86: P- 
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zatoobyne, mal. Eorw sie Evâsifry mai dopăhetay, div. 
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Embvo mă ăywbey. | 

loăyyrqs_tepsds uaptopă. 

"loăvyns îspeds wapzupă). 

Lewppos Osoâwbpov "EuuzvobijA pzptopă, 
Ttâctos Ilază 'Ayâpa zi bziyputa as 24 otâparăs Tis ua WapTopă. 

4 "Ayaorăns Koyorayrivov păptos. 
"Toâvyns Ilază Nwohdov Oivovâuov mapyaxheoriris Eypaa vai uApTopă. 

“O Soayiov Neâpvzos waprvpei Gri îc0v tati. 
Mapuos “7. Ampov wopript Gt fcov sc7rj. . 
Amuiicptos X. Moi wâprvs Gr îo0y £azi. 
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Măpros Nzodzov wapzopâ 07 too sort, 
Miyaid Zoyodpn paprupă Gr. io0y goi. 
Teopytos ?lodyyov Os05wpov papzvp Gr îc0v £ori. 

CCCĂLVI. 
Sinet al doctorului Darios şi al unui Serghie, pentru un împrumut de 4.000 

l-iu Maiu. de la Hâtmăneasa Eufrosina Mavrocordât. 

[Semnătură de episcop] 6sfatot. 
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altă foaie:) “II SuoXoyia rob Geozdrov Gzob ris zhâpoca pitiâns 4.000. 

CCCĂLVII. 
: Alexandru Manu (?) către Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domnul Țerii-Româ- 

neşti, cu felicitări. 

“Yondbzaze' vai sbuevâatată po! 

| Abddzvra, 

-- Tv “Yusrspay Osowpobpntoy "Ypnhienra 

Govhtu 63 TPOGALVĂ TIS +65, varaonalâusos 

ză wm Tây 7averhduzpoy abris 06, 

dedusvos dăwhsizrws rod Vezypozov Lorij- 

pos Înv îva arsa 47 Tep vppobpii iv ad- 

ris maina ăvocoy, sbOuuoy, bystă, pa- 

„piftoy va bzeprstutwmy- zayrăe ăwapod Gb- 

vavrigazoc, 29 ovi Gtawovi 77 0Ts- 

pzoozt îmi zob Erhăuzpob al Îșrep.ov:H0d ab- 

zis Opâvov utyp! vipas 6xOvrăzob. M2 să 

vă Esmvodusv zods aapâyras dă râs Dz0- 

Ozoste Gzod îv cote paztote (pawspiovouusy Ti 

Osoppobpiitp abrijs "Ypst, dy Esta vai î- 

îia 6 Godhâs ema, ăzolidoy măs bâapizias pot 

Sovhzăs mposrbwijoste, vă owr/apib Govhrrâs 

= “Tis ons vă â15A0g ză ozââ:oy zîjs A- 

“ias Tzooaparo0mppob vnotsias' 0zo7tâs 

mi. Beaptozos îv Xzpq buisia, papă ai e)- 

Gztp.ovi pai. vă ip zaraton Adds 6 3 e 

pas 220 za dvacrăs Losijp În.6y vă 2pOG- 

voviS 7% 75 ppipsă a pa 230 77% ct 

=plpusnov amo E7sp0wy hauzps za ue, ad- 

03 vernâsy vadă = "Tos sms Ezmobsi uzi & 

1, ai of mtozoi 2o5hoi sns 05602 iat 

obusda. Ela: 25 Zzspov soy mpbs Gina: 

7 705 Eumentzhaouăvod GODhtH0d pod îs 

zapioo Bia pai zh "Yvos ms. Kai să 

zavirhauzna azi Ec 5029 

s 
m
ă
 

.ă R 

(0
2 

eh
 

o 

zapă Bz 

DaiGua, DpiEtvă 47 2:750ă20 VEST ATA. 

gubt'o, (baozodagio» 15%. 
- os 

Ted Dzozpoopize» aăzis "Yraos 
ehsz)i,s 005hos 

"Asţaăpos Mâws (3). 

  

  

Prea-în ălţate şi prea-binevoitorule mie 
Domn, 

“ La, Înălţimea 'Ta de Dumnezeu pă- 
zită mă închin umil, sărutând pașii prea- 
strălucitelor Tale picioare, rugându-mă 

necontenit de Mântuitorul nostru făcut om 

ca să ocroteaseă şi să păzească pe Înăl- 

țimea 'Ta fără boală, cu voie bună, sănă- 

tos, întru mulţi ani şi mai presus de orice 

întâmplare nenorocită, în nezguduită ră- 

mânere şi întărire pe strălucitul şi dom- 

mescul 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 Sfân- 

tului Post de patruzeci de zile cu evlavie 

şi în chip plăcut lui Dumnezeu, în cea mai 

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 În- 

vierea Lui de trei zile, strălucit şi dom- 

neşte, cum doreşte şi pofteşte Înălţimea 

Ta, şi o cerem noi, credincioşii robi ai Tiăi, 

de la Dumnezeu. Iar, dacă am avut alt 

cera de rădit, o vei afla Înălţimea Ta 

din supusa mea [scrisoare] aici închisă. Și 

anii Tăi prea-străluciţi fie de la Dumne- 

zeu foarte mulţi, siinătoşi şi foarte fericiţi. 

1197, Februar 16. 

AL Înălţimii “Pale de Dumnezeu păzite 
simplu rob. 

Alexandru Manu (?). 

179%, 

16 Februar.



1797, 
16 Februar. 

Oz Zsa vai tă râvy Ezhăpzpuy 
ms e5yâv ai Îi 805 cms brtaiv. Ad05yra . 

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 
zovărdauzzpoy, sdazatotărry uot Byrstay Tns* 

2ATprA 6 

4.04, ed/aptotobus, vai uă 050 pâlc 6hSzuw 
zâs pă 2vOouărs, sis mb 6zotov Găy Gwpt- 
ao 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, smerit mă închin Înălţimii 
Tale şi sărut prea-strălucita-Ți dreaptă. 
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- 
nătate a Ta; cu mila lui Dumnezeu şi 
prin strălucitele Tale rugăciuni părintești, 
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. Dom- 
nul mieu să-i dea viaţă în sănătate 

înaltă şi bucurie şi întărire de mulţi ani 

cu prea-strălucita Doamnă, amin! . 

CCCXLVIII. 
„. Alexandru Manu (2) către Alexandru Voda Tpsilanti, Domnul Ţerii-Româ- 

neşti, despre cheltuieli cu fortificațiile Chiliei şi deosebite legături cu Turcii. 

Tb seprizi zod Krhtov, bimhârart pot Ad-: 

2wra, Stă vă waropdw0f sis adr 605 Ert- 
vay, îjzoNob0mszy mo, Ezatâi, za 6 8/80- 
tcrazos Tbehezij-ivăvâns uae Eppovodosy Gt, 

viyusvoy wortyân-odlpă pă ri Iloyozvizv, 
md “Yvos ns zpizet vă bzepeoyaptorndi vai 
vă vopitig Esxoptoriv yâpt ră "Evăosornri 

zov. “0 âobhâs ns, bal Ghz Gr pă Ghe 

răc zaparhijosts mat tătalrepa Gupthăiouarea 
5z05 Ezapa sie Thy "EvyGotârnră mov, 88 hu 
z6pecu Vă Watoplwoo ră zapapiupiizepoy 7sy- 

Ci, za 6 vă ein dvevep ov âv Gov 

05 “Tobe rs ab Tdy afadây abrey, be 
2tfze, ză "Tios mms, uâhora 6hâzuy Or ăp- 

poz vă zirăpezat î) "Eydosorns mov 0tă rs 
md mazpipt pac pai Bă ză wăidua 6a0d Era- 

ptoripăfjoxpey, za Gzodobâws că mb Gr sid= 
tatăut zis Ilipras, Enpborata sis îby 5 

op mpăzazai Aă-îpâvom pas, ai 6 ăytos 

ds sri chy "Erau pornră zov, 4xi, 
Gov îna că etyev ictas za 1 "Erhzuzp6- 

mis mhehezilizss, măy zana th, i pă 

cowyovhert Ezspe sic. Exuidy sby Ttehszi)- 
Ep2vân vă gavăsm tâartpus 7dy 
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Să) sic zpătiy zi aposrayiiy Gov, md 8ât- 

80505 ns, 

  

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 'rugă- 
ciunile sale şi osebitele îmbrăţişări ce am 

făcut către Slăvirea Sa, n'am putut să 
îndrept nici. cea mai mică schimbare ca 
să nu rămâi cu totul netulburat Înălţimea 
'Ta de această havalea, cum o cerea Inăl- 

ţimea Ta, mai ales că începuse a se pi- 

chirisi Slăvirea Sa pentru raportul mieu 
şi pentru însemnările ce le-am cuprins în 

cerere, şi, pe urmă, pentru că a, văzut 
neorânduiala Porții, am orânduit prea- 
strălucitului-Aga-efendi al nostru, şi Dum- 

nezeu Sfântul să-i dea mulţi ani Strălu- 
cirii 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, 
arătând ca [în] toată socoteala ce neapărat 
se cere pentru Chilia [e bine] să mă în- 
trebe întru cât mă mulțămese eu, robul 
Tău, pentru partea 'Ţerii-Româneşti, eu, 

robul Tâu, răspunzând că nu sânt vred- 
nic a-mi arăta părerea, nici nu trebuie 
să mă întrebe, ci ce voia să poruncească, 
„beiul e gata să puie în practică porunca,
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Ta, iar slujba mea de la beiu e numai 

să rog mai osebit mila şi nobleţa Lui, 

pentru care se roagă și nădăjduieşte bine- 

facere 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- 

duiala ce aveam să-i dau, să fie cum am 

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“. 

şi aşa şi-a dat. porunca; la care n'am 

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 ră- 

mas deocamdată neisprăvită, de oare ce 

prea-înălțatul Capudan-Paşa, efendi al 

nostru, la vremea când era să se lămu- 

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 bei- 

zadea mi-a spus să-i scriu Înălţimii 

Pale că se roagă pentru Căminarul ce-l 

are la slujba sa ca pe un chehaiă, şi 

pentru un copil deisprară, Alecu, să i se 

orânduiască unuia o sută de lei pe lună, 

iar altuia cinzeci, cari să se socoată de 

la l-iu Octombre, şi să dea cele .servite, 

căci şi din mulţimea cheltuielilor s'a ză- 

păcit, 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 tri- 

meţi vre-o sumă potrivită, şi am spus 

şi cu, robul Tăwcăe de scris în re- 

gulă aceasta, şi de sigur 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 jumătate cu 

întâiul. Și, dacă Banul Îţi serie despre 

&il
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Aziz-efendi în ale lui, îi poţi răspunde 
dumisale Înălţimea 'Ta să se ajungă cu 
mine, robul Tău, şi ce vom judeca bun 

amândoi s'o facem. 
Mi-a mai spus Hogea-Emini să-li mai 

scriu Înălţimii Tale că sărută cu supunere 
prea-strălucita dreaptă a Înălţimii Tale şi 

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 

arată [lucrurile] mai bune când se fac 
înainte de a se .cere; poate să se a- 
răte că ai ştire cum. că erau să se 

ceară. 
Tată şi răspunsul prea-slăvitului Sultan- 

chethudasi . Ibrahim-efendi, căruia i-am 

adus şi un ceasornic englezese masiv foarte 

gingaş. de lei 1.350, care i-a plăcut întâiu 
lui Hogea-Misi, prietenul Tău; mi-a po- 
runcit Slăvirea Sa să-Ţi scriu Înălţimii 
Sale că pe Ali-Aga, de oare ce a dat şi 
anul acesta vre-o rânduială Fetihislamului, 

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 

pentru fiica dumnealui, să faci bunătate 
Înălţimea Ta ca s'o economiseşti cu po- 
liţi; de şi ştie că aceasta, este curată prie- 

tenie, având Înălţimea 'Ta lipsuri și nevoi . 

de poliţi mai mari, totuşi să se facă și 
în aceasta bunătatea cu putință, şi va ră- 
mânea îndatorit. 

Aziz-efendi  supraveghiază şi poartă 
grijă de planul bun pentru binaua ce se 
va clădi cu Dumnezen Sfântul la Cura- 
ceșm?, 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- 

chele de tabac albanes care i-a venit 
acum, ca să-l trimet Înălțimii Tale, şi, 
nefiind sigur că-Ţi va plăcea, 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 boc- 
cele am putut pune mâna de la nonl
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1 Fel de polteandru. 

50220. Iorga, „Hoarmuzalt“, XX. 

  

  

elciu (ambasador), din care pe una a 'ră- 

pit-o prea-strălucitul Reis-Efendi al nostru, 

şi cealaltă e aceasta; n'a ajuns însă cutia 

ce 'Ţi-am vestit ca s'o aşez înuntru, şi a 

rămas cu al doilea călăraş. 

“Prea-slăvitul Aziz-efendi mi-a poruncit 

să-Ţi scriu Înălţimii Tale că Te roagă 

să-i trimeţi pentru conacul lui cinci mii de 

ocă de lână, însă să orânduieşti să o 

spele bine, aşa ca- să fie curată, şi va 

rămânea, îndatorit. * 

Mesrop, având scrisoare mai *matură şi 

mai frumoasă decât toţi Grecii ce-i ai în 

slujbă Înălţimea “Ta, dacă e voia Înălţimii 

Tale, poruncește ca toate rapoartele care 

se trimet, ce nu sânt scrise de Divan- 

efendi, să le serie el, şi socotesc că poate 

lua, locul de secretar turcesc, mai ales că 

are şi ceva talent şi experienţă (9): dacă 

l-ar întrebuința Înălţimea Ta, nădăjduiesc 

să ajungă şi mai bine, 

Către prea-slăvitul Rustem-Aga aştept 

raportul “Tău, şi nu ştiu de ce până acum 

nu s'a trimes;'care, isprăvind conacul 

său şi porindu-l, şi peste câteva zile întră 

în el, se cuvine să-i aducem certa lucruri 

de împodobire, la a căror alegere mă aflu. 

A podit şi prea-înălțatul nostru pa- 

tron conacul lui şi a clădit şi un nou 

chioşe, care aproape e gata, şi toţi a- 

due în dar deosebite lucruri, şi după ne- 

voie se cade ca şi robii Tăi să aducem 

lueruri de împoilobit până la cinci, şase 

pungi. 
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 

arătat bun la prea-strălucitul beizadei şi 

rob al Tău, totuşi am vrut să-l trimet cu 

cei de faţă, dacă n'ar fi avut alte mici 

lucruri nelipsite. Deci a rămas pentru 

mai pe urmă. 

Am potrivit un plan. Doamne al micu, 

foarte bun pentru binaua ce e a se face 

cu Dumnezeu, şi nădăjduiese să-Ți placă 

şi Înălţimii Tale; dar n'a sosit până acum, 

şi cu al doilea îl voiu trimete Înălţiinii 

Tale. 

co 
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1797, 

18 Februar. 

1797, 

CCCĂLIA. 
Doamna Smaranda către fiul ei, Alexandru Ipsilanti, Domnul Țerii-Româ- 

neşti, cu urări, 
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Pentru Înălţimea Ta de Dumnezeu pă- 
zită din inimă ca 0 mamă sărutând-o, 

din suflet mă rog. 

+ Pe: care să te păzească Dumnezeu în 

cea mai înaltă sănătate şi necurmată fe- 

ricire, în viaţă lungă şi cu căpătarea tu- 

turor celor strălucite . dorite. ie. 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 Dum- 
nezeu străluciți. și fericiţi. 

1797, Februar 18. 

A Înălţimii Tale. 
| Mamă: Smaranda 

Și iar, Doamne al mieu, din inimă de 
mamă Te sărut, şi Domnul mieu şi Dum- 
nezeul 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 către nora ei, Doamna lui Alexandru Ipsilanti, Domnul 

18 Februar. Terii-Româneşti, cu urări. 
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1 Acest alineat e autograt. 

  

Sărutând din inimă ca o mamă pe Stră- 

lucirea “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 sănă- 
tăţii 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 
Ja Aafâzyoope ApObuEVA Vpapara at Xauzpa 

za 2 ÎOGAWSTS Duty Guy PAL TIN duty 

g=[e] uov. 
Mera Xwapayâal. 

plăcute serisori şi Strălucite şi să le luaţi, 

amin, amin, şi iar amin, Doamne al 

mieu, 

Mama: Smaranda. 

CCCLUL. 

Constantin Ipsilanti către tatăl său, Alexandru- Vodă al erii-Româneşti, 

despre ştiri din Europa apuseană şi afaceri curente ale Domniei. 
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< As6u5v05 705 zmwmoăvvâuoo 0z0d ra 
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ză mpsy6vzo? mpauăzay 47 Thy 000 6Y- 

Zspopsyw vă 40000150”, ai, pă Tăs Az0- 
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pozopndij ză “Yos ns ai ză Thy tdt0y. 

Ilpoauzvousy uă &4pov iwritâpt 4100389 

ans în vă zhnno popas” ză îs "lendias, 
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PNI 
1 Pe foaia din dos a precedentei. 

2 Curtea. 

    

Înălţimii Tale fieşte mă închin, sărutând 

prea-strălucita-Ţi dreaptă, 

“- Rugându-mă de atot puternicul Dum- 

nezeu să “Te păzească şi oerotească fără 

boli, bucuroasă, sănătos, întru mulţi ani şi 

mai presus de toată întâmplarea protiv- 

pică, Plecând cel de faţă, nu lipsesc prin 

cea de faţă a mea supusă să corcetez cele 

despre strălucita bună sănătate a “Ta care 

mie îmi e dorită peste orice alta și tot 

odată să arăt Înălţimii Tale că slavă 

Domnului şi prin prea-strălucitele 'Tale 

rugăciuni părinteşti şi noi sântem “sănă- 

toşi. 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 ve- 

nise 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 răs- 

punsuri s'a înapoiat, cum vei afla Înălţi- 

mea Ta chiar de la el. 

Aşteptăm cu cea mai nare nerăbdare 

călăraşul Tău ca să aflăm cele din Italia. 

Cu curierul din Bosnia al Spaniei am pri- 

mit relația unci grozave ciocniri între 

Francesi şi Germani, în care s'a pierdut 

mai toată oastea austriacă: numai douăzeci 

şi trei de mii au rămas prisonieri și șai- 

zeci de tunuri. Spun că până acum sa 

luat şi Mantova. | 

“Primesul Prusiei mi-a spus că regele 

său era bolnav și că acum e bine. 

Primet cu cea de faţă beratul multefetic 

ce mi-a făcut Devlet-Alit? (a cării putere 

1797, 

18 Februar.
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1197, 
11 April. 

„Vă uă ed/n03. "Ehobuobpov pspobvstoy zi 
"Adună (05 ră apăros en Anazau:/070v) tă 

, 

tfura. PBwBoustza mă “Tioc vas ză Boz 
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&vyoua rod dyiov 0z05, 605 pâs tmbhatey 
os 46pmy pbaduod md ră rio vai rio 
ootbobpută Toy, 4 Shbrpuos ai md Tsâhsei 
âz mă câppt Toy,. 

Ilaprzzdâ rdy bbâraroy "Adstavâpoâ6ca 
vă ui my Eeyăom. | 

Kai ză p.ăy zorezhapa pa adrîs Er etqoay 
0=60sy zistora, Dpiewvă mai zavysbâaluova, at 
35 matpizal pot abric sdyai ăporat ot &ă 
fiov. - ” 

„able, leopobaptoo tg. 
Tije “Yomhărarâc rns vibe xi Bodhos 

. 

„ Koovorayrivog Tiha! 

Seso ri Ynhsenri ns piny z6rtay 
Koppia ăzb my zoMă pivow thzilo vă by 
zeysylioy, Ay îjzopă vă zeptypâtu 2500 
407 giecat vă abriv ziiv Kâppia £56: Shot 
ăzd adrăy zăy ivo 05hovy, uai 8y ebpiorsrar.   

fie nebiruită) ca să mă roage . (sic). 
(Neinteligibil.) Îţi aduci aminte Înăl- 
țimea Ta câte urmaseră mai . înainte 

pentru acest berat. Ce au câştigat? Numai 
pe ei înşii s'au vătămat. Fie slăvit numele 
lui Dumnezeu Sfântul care, ne-a păzit ca 
lumina ochiului de atâtea și atâtea atacuri 

ale lor, şi a scăpat şi Devletul de rău- 
tatea lor. 

Rog pe prea-înălţatul Alexandru-Vodă 
(Callimachi) să nu-l lase. 

„Şi anii Tăi prea-străluciţi fie de la 
Dumnezeu foarte mulţi, sănătoşi şi prea- 

fericiți, iar părinteştile-Ţi rugăciuni mie 
ajutătoare în viaţă. | 
_1797, Februar 18. . 

Al Înălţimii Tale fiu şi rob 

Constantin Ipsilanti. . 

. Trimet Înălţimii Tale o bocceă, de tu- 

tun 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. 

  

CCCLUI. 
Safta Ipsilanti către tătăl ei, Alcxandru- Vodă al Țerii-Româneşti,. 

starea familiei. 

Ti T'uiscâpary eboefsorăriy 4ai Osoppobpnzov 
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mnhdemst 7ms. Av Edewey ) Gobhm rs vă că 
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z05 Kopiob În&y ttavzozioseos vai pă tăy 

20 Tobz0v vapor îjîn 0£, mb abză moro 
2010507, Esazat 705 fa »pzloo "8:05 Îzuş ă- 

wo sd Gzozpodpzoy abzijs "vos sonzăca! e
 

1 Aceste două rânduri autografe. 

rea 76 Erdăuzpoy adrij ăvadăi: 

  

despre 

Mă 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 prea- 
strălucita 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 bu- 
cure cu ine pentru prea-venerata şi de 
viață  aducătoarea, Înviere a Domnului 
nostru şi cu călăraşul de'naintea acestuia, 

şi acum, făcând același lucru, mă rog de
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va Gas ozn zawrots ws map 0pOxAuob. 
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va roy afshowy ob va pn zoy Eeyaasre, va 
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Avpdsvzn ob, mayrote va t0y va 7ov (sic) 

WXhoGzTe Ga Ta AODGODALA TOD, HAL TA, Gaza 

cas maparzho, Avzbavrn ov, za îm Toy 

“cy.8pov poo Mnyadaza va un zov 68/aG3ss. 

(Pe plic:) Tg bymorăze val ebosfsorăzep 

Aden vai “Ils mins Obyvobhaylac 

zoptop ot opt Plozrg "Aesivâpy "lov- 

vov “Tomaăvzn Boeâ6âz, zpoczomrâs. 

(Vo: Pecete cu ceară roşie, cu seuturile 

ambelor ţeri.)     

Dumnezeu din cer să învredniceaseă pe 

Înălţimea 'Ta de Dumnezeu păzită aserbă- 

tori strălucit şi slăvit Sfânta Înviere întru 

prea-mulţi ani, cn nezguduită întărire pe 

Scaunul 'Tău prea-strălucit şi domnesc, cum 

dorim; ai cărui ani fie de la Dumnezeu prea- 

numeroşi, foarte mulțămiţi şi foarte fericiţi. 

1797, April 11. 

A Înălţimii Tale de Dumnezeu păzite 

supusa roabă. 

Safia Ipsilanti. 

Doamne al micu prea-mărit, sărut pi- 

eioruşul 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 scri- 

sorile Doamnei mele, şi-Ți  mulţămesc, 

Doamne al mieu, pentru poliţa ce-mi tri- 

meţi: 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- 

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- 

nicului Domn şi stăpân al toată Ungro- 

vlahia, domnul mieu domn lo Alexandru 

loan Ipsilanti Voevod, cu închinăciune. 

  

CCCLMII. 

Alexandru Manu către Alexandru-Vodă Ipsilanti, Domnul Ţerii-Românești, 

despre datoriile faţă de Turci, hrăpirile predecesorului, legăturile cu Pasvantoglu 

şi Turcii de la Dunăre. 

“Yumozaze za ebusviazast Ho! 

Abeyca, 
. "Ti “Ypestzay Bzozpobanizoy “Ypres 

Zo0htr 3 2005406, TAREUIS PATAGRAGUUSIUS 

ză tom să aarrhăuzuory als 2027, 505 

ip usupăy tvassăves Soros În 4aza- 

mab3zw0g 730.5V05 TUL GHETŢ VI ipiȚpU» z
i
 

Prea-înălţate și prea-binevoitorule mieu 

Domn, 

+ Înălţimii “Tale de Dumnezeu păzite 

cu supunere mă închin, sărutând cu sme- 

renie paşii prea-strălvcitelor Tale picioare, 

rugându-mă neîncetat de cel din morţi în- 

viat Mântuitorul nostru ca să apere şi să 

47 

1797, 
13 April.
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CobpL zov, Dozspov mb z0hă thevzăria ai 
729 fiay tapăuta vai sri! rây zpohafiv- 
7wy Tszolcioy sp ris zpăs mb "lvos ns 

dyaazopzis OzoMsws vai peuvobwyeziov, 
pă îpotnos ây Ep vă rby dvarănta va pa 
văva si tâairepoy ăză uâpovs mod "Twovs 7ms, 
7. ăzsapidy Gr zară mb zapby Es-/optoz6y. 

zi 63y E, apă ză abră 605 pd hiv 

Îuepâv papa mspi varnorăcsws z6m0v, &- 
za Ey Guyâst io ăvarton zf Meycestd- 
zii mov, mai, viuvourăs moy Gistodrzwzâpay 

Tsptrpaoi, 20578 Ys50%pirov spizod, za Ştow- 

povâiouatos Thy pOHAT6:7woy, Ea Tod 6zolov 
zpo$svi0m 6 mhstos cyeâby ărawouăs ss 
TQâpas za m wbaucitdizi adr, tă ză 6- 
zoiovy Gontwăbet ză “Yvos-sns pspăhny 0v3- 

zoNiay, Azi ânyobusyos st ăparanabazwos ă-   

păzească pe Inălţimea 'Ta fără boli, bu- 

curos, sănătos, întrn mulţi ani și mai 
presus de orice întâmplare nenorocită pe 
strălucitul şi domnescul Tău Seaun până 
la bătrâneţă prea-adâncă. Scrisoarea 'Ta 
mie în deosebi prea-strălucită de la 25 

Mart am primit-o cu cât mai multă bu- 
curie şi închinare, din care aflând de cea 
mie prea-dorita, prea-slărita sănătate a Ta, 

am prea-slăvit pe Domnul care Te ţine, 
prin a. cărui nemărginită milă, și prin 
prea-strălucitele-Ţi 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, întorără- 
şindu-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 Înăl- 

țimea 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 împără- 

tească a Înălţimii Tale, m'a întrebat dacă 

am ceva în deosebi să-i aduce din partea 
Înilţimii Tale, și am răspuns că deocam- 
dată 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 des- 
criere-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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1 Sultanul. 

  

săracilor şi a rânduielii, păzind înaltă 
egalitate şi neprimind a se jăfui să- 
racii de către boieri, cum nedrepţii şi 

văpitorii cârmuitori aveau obiceiul să 
dea în dar boierilor şialtele asemenea 

cu acestea, Pentru care s'a impresionat 

Înălţimea Ta şi sa rugat pentru tine 
din inimă. Apoi m'a întrebat şi pen- 
tru 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- 

bavă. “Apoi m'a întrebat dacă sântem 

mulţămiţi de dumnealui Banul, şi, răs- 

punzâni robul “Tău că sântem foarte mul- 

țămiţi, 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 po- 

runcit să-Ți scriu rugăciuni şi urări de 

mulţi ani, şi că are orice fel de bună 

voinţă oricând Măria Sa la toate cere- 

rile '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 prea- 

înălţatului Ilachi-Pașa și a lui Osman- 

Paşa din Nicopol contra dagliilor şi a 

bandiţilor se socoate că va arluce bănuială 

lui Osman-aga, totuşi serie acel Ismail- 

aga această scrisoare de înştiinţare şi vă- 

dire 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 

pecetluite fără scris de-asupra, care, cum 

mi s'a spus, cuprind foiţe aurite, şi sânt 

şi acelea ale lui Osman-aga, şi să se tri- 

meată și acelea împreună cu serisorile celui 

ce s'a spus, către Cinstea Sa. 
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"Adetavâpos Maăvas (3),   

De oare ce a venit și vremea aprovi- 
sionării (?) Hotimului şi Benderului, vei 
afla că peste puţine zile ni se vor cere 

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. 

„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 Înăl- 
şimea, Ta pe cinste, şi-a început clădirea, 

întemeindu-se pe acea făgăduiali a Înil- 
ţimii 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 po- 
triveşte 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 Dum- 

nezeu foarte mulţi, sănătoşi şi cu totul 
fericiți. 

1797, April 13. 
Al Înălţiraii Tale de Dumnezeu păzite 

supus rob. 

Alezandru Janu (?). 

CCCLIV. 
Același (2) către un corespondent din ţară, despre ataceri. 
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1 Scriitorul fundaţiei, 

“+ Frăţeşte mă închin dumitale şi, între- 
bând cu dragoste de sănătatea ta, am vă- 

zut câte-mi însemnezi pentru blană, pe 
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 Mier- 
cure trebuie să aştept chiatipul vacufului, 
de şi aveam nevoie să merg la Curi-Ceşm:,
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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 Gri- 
gorachi, 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 
de bani, nu mă îndoiesc că vei gândi 
să mi se trimeată cât mai uite şi do- 

bânda Sfântului Dumitru, care, dacă le 

vei avea la în demână, le vei da tot 

aceluia. 

Prea-iubita mea se închină dumitale şi 

prea-iubitelor cocoane. 

Rămân al dumitale. 

  

CCCLV. 

Contract pentru lucrările la palatul din Curu-Ceşme al lui Constantin- Vodă Jpsilanti. 
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“a mea eu, cel mai jos iscălit, 

    

Învoială pentru clădirea Curţii 

domneşti. 

+ Prin cea de faţă cu marturi scrisoare 
arăt că 

pentru casa din Curi-Ceşină a prea-înăl- 

țatului Domn al Moldovei, domnul domn 

Constantin Ipsilanti Voevod (care, clă- 

dită din temelii pe vremuri de Minasi- 

calfa 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 

Marele Logofăt dumnealui Alexandru 
Manu şi boierul Mare Postelnie dum- 

nealui Iancu Carageă, orânduiţi vechili 

pentru aceasta ca din partea Înălţimii 

Sale, ca să se schimbe în parte pla- 

nul 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 bi- 

nalei acelei părţi, după cel din nou fă- 

cut şi pecetluit plan, m'am mulţămit, 

întrebuințând iarăşi însăşi lemnăria, să-mi 

dea dumnealor imaterial (?) pentru... lei, 

fără să pretind mai mult un singur ban 

pentru aceasta; ca să tocmese însă pe 

urmă toată clădirea după plan mam în- 

ţeles cu dumnealor, și am luat lucrul: 
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vic Edyevstac 2»,   

cu ghiotura cu preţ tăiat .., lei cotul 
făgăduind a urma şi a pune în practică 

neschimbat câte sânt scrise. în catasti- 
hul deosebit dat în mânile dumnealor, 

cuprinzând cele pentru schimbarea şi de- 

săvârşirea 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 pă- 
zese 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 î încă 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 No- 

iemvre s'o isprăvese şi să li dau cheile 
dumnealor. 

Şi, de oare ce, după socoteala și pre- 
țuirea mea a tuturor lucrurilor ce au a 

se face cu binaua după catastih, s'a fă- 

cut între noi și această învoială, cu de- 
plina 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 prea- 
înălţatul Domn, ca, “stăpân al casei, şi 
fără să mai pot eu supt cuvânt de pa- 
gubă să cer ceva mai mult decât pre- 

ţul 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 bină, a tuturor coţilor, 
cu fereştile şi geamurile lor (care fiind 

statornicite, cei doi coţi după 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 le vadeă,. dumnealor. Şi 
astfel, pentru arătarea acestora şi sigu- 
ranţa celor două părţi, de bună voie 
întărind cea de faţă a mea iscălitură 
şi pecete, am dat-o în mânile dum- 
nealor,



CCCLVI. 

' Scrisoare a unui Constantinopolitan către un chir Manolachi, pentru afa- 

cerea unui Mastromanoli Tziotul şi unui Andrei Pelaphantes, care a plecat în Cri- 

„meia: beizadeaua dragomanul, foarte ocupat, n'a dus afacerea la capăt, — cu pome- 

nirea „răposatului Hangeri“. 

Ti Aowiârntă ras, 4bp Mavohăun, /atpstă. 

-- Bine bytaivov £v ebruuepia. "Ezstâh ăzotros &vpuzâs p.ob, Maozpouxv6hms Lewp- 

“per Safăvoo, Titâzns, sie daia sie zăzotoy ov Ttidzny, "AvâpExv Ilshapăyzsy, Yp6ota 

zsyalinovra 25ă sie Thy Il6hw, pă Goumpwovizy tâzov ză dsua £yîsrâuutav, pază Ei) 2S0ĂT UL 

zis sic jsipăc rob 6uohorias, 72 5 fmsie, Maufăvovras ră ăozpa, 5/95 sie md Kgpiut 

ură, mhsoy 82y atorpeev Î sie civ zazpida ov, îi 230, 6 08 &/0puzie ob, pavdâvoyzas Grt 

adrbs 2y40m, mă mpeteyrspet îjân ab Ty zatspa 705, Mavohany, vea sis Tia, zspi râs 

Smoiag: bzobicews siys ori m5piov 77 Tpăuiuiz sie Tâtoy 6 pazapiens ab0tyrns Navrlepiis» 

apoorărzwy Gtă vă “plvoby 7a/bhL să fmbăvra ăoapa ăză zdy Mavohăzny ai vă Goloby sis Ti 

ovatza adrod, asi 05 
s 

o î more mposorătes 705 T6m0v, ăpehjoayse6, iv Z7ÂPTNS2 Ti 2POGTA- 

"ri, siSozoinsx 2spi zobrov re 2vauaporăzip mita Aparoivp zopormăaas tă vă uim 

md “puuptzt mov vă pin dâtzndă 6 fmsis, a0' &zotovy Tp60y zoya00j î "Erhauzporns To» 

îms5i 38 mă pase 1 "Ezauzporns T0b tva ăvteâusvovy vă rd 3AMGuovIiGI, apară 

ai zi Aopărnză ns vă 9poyrisi asţi, robrov dă vă pi făo 6 ndsis ză Gizadv rob, 

ai Osho mb popite, Yăpt. | a 

| Ta ară. 

  

 CCCLVIL. 

* Corespondentul lui Grigore Kalliarchi, către un boier, despre oglinda ce 

era Să i-o trimeată din Chios Nicolae Gavalachi, cu pomenirea Mitropolitului din Chios. 

7 "Eat zăzatos ptotp Nezdhaos Pafahirns, sbptozâusvos ăn sis Xioy Est vă 

uoi. ozsthm E4st0sy. £yx> wspădoy vabpezrn, val ebpiozay Oraliâwsy p&ppt modâs, 33 poi 

nby Eorats, vpâpo m z4p5y ov mpbs Tby zamspozazoi Gptovy Xiov, 27  zspt au Băoszat vai 

păpua ob 2pbs Tăy îmsvza, tă vă Er/stpiom abzdv ri Aoptârnii rs vă poi. sh Ep 

ăcexâs od Os ai ris Eztozpozis Te zapada vă dă Î Aoytărns ns Thy sep. sobTov 

ppovriav, Bal, Gb 0: zmppaivo»oa sis io vai îr/stpilooa md ps by Asoz6Tg> păuua 

wo, vă zspihiân ăzb 7 îm0ivza Vabahăzny ză. 4a0psen? zi vă roy mozobsefion sis pt- 

pos 205 wapaiiiov, 6205 vă iv varozt0q, tal 05 zi “vopitst /âpy tă ză zotaben) ms 

Cobhsvaty, 

Tis AoptâTaz5s EnSeeee 

  

CCCLVIIL. 

* Un necunoscut către Hatmanul Gheorghe “Mavrocordat, cu felicitări de 

serbătorile Crăciunului şi Bobotezei, şi despre sora lui, cu pomenirea şi a Dom- 

nului. 
“ 

PAZ zip TATA 32p0G40VÂ zi Foyswsiay rs val, 69 imp xaezszsboy sd Iavă- 

alo» TP “papilotso zi Eingsvsta, es oh? pazpăâtay val săauoiy ăâtăhszzoy 25 /oTIS3t 

mia să adrezioy pay, Enză Th stz0d3a7 copi! îs, pi DEhoy Gw3/6s vă 3904 

y PIPA 
7 Ş fe , P 1 * f 4 e Ayo „a A -, - mis 

tara ăoshziră pod zi Pops ES TID/p:S? dum vă pair mâIzoTa 7ă Paz At, 

2 , , 7 7 i 22 Zu) bras 03 47 ză _ 

apă TîS 6DŢ5/39TÂST,S 4040VIS zia38)ons (îs bzio Ehâst 2yazhăa beata, os pai să pi 

caza). "In Gus, pă 7d Vă 00557052 zi măiosnzat pi 10940/2040091! £ ora mis Ta 

id . . - id îi ? pă a . An e pre e > p 

gsfiasno Vsrrissws 705 Norioo Tu Inacd Natozod mai ză 0sty a5z0d "Eztensto), SD s..v 
i 

1 
"E
 ue
 

. * e . * , >, Pa a e = 

os 309 pazaâteac0ij vies 23 ăzodbs sh dpsthiusyadt 16, ac TI Aud EpOTN3t 

: Pe ț Y 9 aan a 
4 în pa. Pa 

is Z0h204709 pt îpabis bpsias mis za Ebvsystas. 95 42 59f5/307ăcov prăzi) îns (2359 
- a + - 2 1. aa? oki a e 

agzatsios 2003198), GIT/IBO Xpranitos m50i 207697 7003, AI: pabizazid ză 4 
+ 

- 

” dpăc 
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1799. 

“swyndzyra lbptoy vă aftoi abriv soprălsty dai î vmipopitet isiws Ta vai eb5atudyws, arăe 

măs mavosfiarovs îsozortrăg ăyias Sopzăs sis măumohia Er, Gtă ris zohoypovlae 2 7 7d- 
Qsvyziză Opâwp Gtzuovijs mod bwqhorâzov înv Ab03yrov, Emtpvoţ5y09 abrij ai mod Nov "E- 
obs zapatriov &zohzbosws azâyrwy râv ya. A3y rpăpw 85, îvtvâtu, ăpyovy Xărunys, za- 

pazadâv Thy Băpsystay cne tă vă ut Stat dusrarpizos tije zporăpaus ddshrizijs ăăzns 4 
edypias rs, pă Th vă Evvbpioz Ey zale Xhhate adrijs paraie Dzsp5/oboay Thy pui Grads- 

pârmtă 7ns. "Apzors 65, râs Gră vpauuizioy God eyrebSews Ehhstzobons, vă ăâtodă vă ăza- 
)xbow ms Edysyetac cps £y zshsia bytsin ms vai sdăatuoviq, vai 5 IlavăyaGos “/apitotro abrii 

zzavra, ră ăyadă mai Er î zapz zmOtorara. 
„Te aovevevsorăze ăpp. Kazuo, Zopip Tewpyie Mavporopâăre, 7 bs dâshzi 

2spt50itp, ZaysvTv/s. 

* uot 

CCCLIX. 
* Acelaşi către Marele Postelnic Costachi Caragea, cu aceleași felicitări, 

adăugând că-i află sănătatea de la frate, tot Postelnic. 
.. 

4 "ADs oTATI. ionabusos, zpoo4bvyă ri Ebysvsizv mms, Tis 28 Doo Goyiusuws 

2yuapălos Bscnevos wa Gopvhăera adri mai Barnpi ărpus Byixivovozvy zi 2vrshâs sbăat- 
w.0yo56xy, Eztâpaâsboz azăvruy zâv sbetaluy ăyadăy. Ei vai îm mtvos, tă vă piljy patyoouat 

2y roic stzaloutvotc zsptozaouoie ris Ebysvsime rns Eva pete, 53 Erpanva, zsptonitov zi)v 
eduapiornaiy mov sis mb vă uavdivw ovvs/s 2spi Tv 747 adry 2apă TOD sbysysGtătov vot- 
vo5 &âshpob dp. Ioorshyizov, vară zăv ăvâna0sy îvozâp:povra Îuty âscuby ris prize, jân] 
Gus, pă ră Vă zpociiryvozv ai zăvosmtut Gsozoriazi toptal tis 705 Xpiorod Lswijosws, 6s- 
aiws Ozn zpocrpobsg ăviows 83 ypătw Ti Eoysvsia ere. “O0ey, dap:âz Epsovây ză Tis 
sbzratorărns pot ăyadis însi lac ris 75 Esvatac rs 42 sbysysarârns vorbvyas (îv apiâis 

2p05%4bY6), Gorpzipu zip: adr&y rodroy îyzxpăius vai pxdizszsbo mây îv îmăc Yewm0ăvra . 
Kbp:ov tya toi riy Ebysvsiay oze vă avvsoprâlinze iciws sic mouzâhovs :7pâvovs val 
usT pac “papăs mai eb5atnoviae, tă ce zohoypovizs îv zâ adOsyrag Opswp Eramovijs rod 

oinhorărov ju Ad0fvrov, adrăc zăş 2094.0/ap.90bvas Gsozozizăas las toprâe, &zuytvou$vov 
„ai mob Ntov "Erovs, zapattiov dzohnbosws ăzăyruy Tây ăya0ây. Ilspirrby 85, îpâyâm, oT9- 
âtonat, dp 05 Eyvbptox 2600 sp mood motsizat cd Îspby zis vtiac /ptos ai my Ev 
îjuîv 6AmOwă 24 Bpseteie “jhmine dăastazoy auoaiay, pthiay îs val drpâzny, Th Vă Thy zapa- 
zad5cuo vă pohâzr rabrqy vaholozoy, N pây (sic) 6 zotvbs Ilposcens vă pă dit 660 
obzo zară zăy Boozspiypaar2y z600y ov vă ăzohabow aăris Evrehsi Dyisia ua Ti) abri sh- 

Baia, Rai ză rm adriis 2hm0»v0siqcay. 
Tg edyavsorărp ăpy. MsyăhwIlcorshyizp, zonio Rovorizn Kapazti, 7 bs ddszg 

uot spizodizo, 3 300765. 

CCCLĂ. 
O jupăneasă din Constantinopol către Doamna Safta a lui Constantin Ipsi- 

lanti, Domnul Moldovei, cu felicitări pentru Crăciun, Anul Nou şi Bobotează, 

z 
Ti “Tyezipay Osossfeorăzny 'Erhauzpârara zpoczbvă, ăczatoutrn Ti Ezhauzpoy abTîs 

? v 
AA . 

dsteău. 

-- Kat vo/Omutpws 6 vapâia îs pulii Ilpovoizs vaOiwszsbowsa îva msprorăzi 
Pa » s54 vai Gap sohâze m Ti? “Tuszăpav 0505558307 'Erdauzpdrnza &vrshâs Dyeaiyovaay pai, mayszhău- puscep 309s 97% ră l 77 $ Ya 3 0257! 

e , * 7 - a * 

zpos s8521.0y005%y, Ezifpafsboa azăyzoy : Tăy căra aioy ăyadây, 029 hsizw dzozhnpodsa 7 

îvă fo îzatzodusy6y mot vă dumavodă îă zo5 zxp6yzos mob Govhtuod 7zi, donata vn Zi 

Ephauzpoy abris 653, vă oxr/apă vă zăs m mânmaatobsas Osazoztzăs ăyias Soprăs ris 
705 Xpiozo5 Teyyijasws 10 70 Eesşi 2 siwy 25705 "Ezuparaloy, 24 6a0iwy maplias Eziaa- 
po5sz ai Gsoutyn 5305 705 Dap În oaprwbsysos Kopioo fa zoonri 7 “Yusctoz sdos- 
fsorăzm "Erdauanenz wazpoypoviay biv, 6zos îzi zodhâv Eoprătm vai zarnzopitg adsăs 
avszhâuzpos ze vai mavsoâatuăvos stă zod Osorpovpijzoo “Iwpobs zob (4 Hbptos Epxâsbw



m 2 "2 20 a ? . a , 

za Ecn zauzndiorara pai. sdăamoviav dâheizzoy 3 ză mbdeytz -abtod piu), zpsesat- 

“nvoutvov 44 mod Nov "Ezovş zxpatris 
. „ie : _ - , , 

o ăzohabosue azi rây day. "Ev chiţo 85 
a 2 ” + a » - . a e * P A 

îtasriuart vopiozaa vălora (4opla uov) zijy <q Bust ăowvzptcov ebuvstay vai yalidenza 

ie 4apâias ns, os 805 arie, zaparadă vă ăttod pa aaa Auzi A 
As ; ns, a Bo5dm adr, mapa vă ăstoduat dustarpizos Tie EAhuznod . avrijs 

ebvolag. "He ză zavizhauzpa En zohazhaatacbzinoay î pszazotiittp shâztuovia. 
aa EV at 7 avea . . o ” Tis “Ywsripas ebysvsorărns pot "zau zpdenzos. 

Ti Emauaporăra 4. 0eoosâsorăz Adu zăsns 
13 i aaa _ 
VTAÂYTOV, TĂ shusysoTări, pot, Govhtiâs, 

Mohsafias, zoo, zopin Sabr “YV- 

CCCLAI. 
Corespondentul lui Grigore Kalliarchi din Constantinopol către un boier 

din Moldova, despre greutăţile cu moşia lui, din partea vătafului şi țeranilor, -ce- 

rând să se ajute, şi în folosul mamei sale, cu Hatnanul şi Vistierul, pomenind şi 

pe Postelnicul Gheorghe Suţu şi pe Dumitrachi Hangeri; ar putea să o deie cu 

arendă la negustori din Galaţi. 

” Adehrprrorara dozatăusvoc, 2pooubvă Thy 
Foysysiavy ns. | 

+ Kaizot sis 8bo ăâshotră uob ebysv3e 

ăzonpiutzăv rms 8ăv Ehafo, ămndiâuy adtă 

sis râs eizatoutyas ppovriăas îns, za ăyt 

sis uelooty (pi vâvottol) ris E uSpovs rs 

îmotâaine dshpirijs ăyăzns, tai, ad0ic Epsv- 

vă ră ris rpioszepdozob ot ăyabijs adrije 

Spusias, Bd vo zi mapâia cor/alpo Ti) 

Ebryeysin, vs zspi ră fân zhnotalovoâvy zav- 

ciztoy Bsonzorirăv Sopr&y, Tis VaTă Spa 

Tenijasws rod Koptov Îpây pai -mâv Osioy 

"Ezvpaystoy, vaburezedoy ară în Ey map 

zâNhows Îzazis mspiddots iti adry vă 

soprătig zi, vă zrrmvopiiin zăs 70540/apu.o- 

abyae Gsozoztrăs abtăs toprăs atoiws ze ai. 

shăauudyos îtă râs zohvypoias 8 tă ad0sy- 

za Opowp tawovhs zob bnhotăzov 69 

Ad63yzov, avousyod pai 05 Niob "Ezows za 

patztov (sic) izozb3sus dzâvzoy să sdaraloy 
» - * Nz Ne * * + e a 

ăadâv. Ilpbs 85, dpstââusvos sis zij £y tv 

adudoroy pthiay, ză 270 dă 27 apa 

pad zi Eoysyatay ns vă pol siâozotiGI, 

în ENaâs ză osră, sapă 705 sby3ys07470) 

ip. Nazudvoo Tiza ESariaa 254 poata, 
* . “ e 2 55334 E a 

zi, zei) ăzăzptaiy Ehafs dă Goa pb 0I- 

Zov âessolirâs Eppava îtă vă sizii <f Edys- 

vsim mov, Doza vă zmpozopndă 2 aiztoy 723 

îzopijzo» ais/purspâizs 200 fază:r05 70d vă”, 

25 dis sdhâmus Ep zi 003 zapăzava is 

pthoGzOpGzăTns ut 'ppias ud ză Vă 50 

uă zapz60.095 E70iV09 3 25705 705 uod)- 

zic» aporazmomutrm 229 înc ss vai - 

ho Gaza, ppovodsa Bat îm zobzud oh V5- 

st Ayazoozilaza siș 

derăgzas Sms Tăs Gears, îhsnst zh 

azi câ BIT, Tâcs dz 7934467 tă s 

zăza ab Viza megiorăssuy Vă Ti saoja- 

zăs TAN 29703093 -   

Foarte frăţeşte îmbrăţişându-Te, salut pe 

Nobleţa Ta. 

-- De şi la două frăţeşti ale mele n'am 

primit nobilul răspuns al Tău, puind-o în 

sama grijilor ce probabil ai, şi nu a scă- 

derii (care să nu fie!) din partea iubirii 

reciproce frăţeşti şi, iarăşi cercetând 

despre sănătatea Ta bună de trei ori nouă 

dorită, din tot sufletul şi din toată inima 

mă bucur cu dumneata pentru apropiatele 

prea-venerate serbări ale Domnului, cea 

după trup Naştere a Domnului, nostru 

şi dumnezeiasca Epifanie, rugându-l, ca 

în toate perioadele soarelui să te în- 

vrednicească a serba şi stăpâneştile-l ser- 

bători care bucură lumea cu fericire şi 

mulțămire prin îndelungata rămânere în 

Scaunul domnesc a prea-înălțatului nos- 

tra Domn, venind şi întoarcerea Anului 

Nou cu căpătarea tuturor bunurilor do- 

rite. Pe lângă aceasta, sprijinindu-mă pe 

iubirea cea nedesfăcută în noi, din nou 

te tulbur şi te row pe dumneata să-mi 

spui dacă ai primit cele ştiute, de la 

prea-nobilul boier Iatmanul Ghica: şase 

sute zece lei, şi ce răspuns ai luat la 

câte de curând pe larg ţi-am seris să-i 

spui dumisale, ca să aflu pricina ne- 

suferitului câștiy nelegiuit al vătafului de 

acum, pentru care cu dreptul am şi nc- 

contenite supărări de la  prea-iubita 

mea doamnă, ca una cee prevenită cu 

foarte multe laude cu privire la această 

mosie de la mine și de la alţii, aşa că, 

gândindu-se că din ea să ușureze mul- 

tele, nesuferitele ci nevoi casnice, vede 

că în tot acest răstimp, uneori din îm- 

prejurări fisice, alte ori şi din cele mo- 

a 
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viza ăvâhzoros împia. Ad pnrpiâs sd40- 
ptvn ai zpocuovodoa mhy Eoyavsiay Tns, 2a- 

pazei, pabe [sis] mă ste Bhzyiav pobhata ns 
1 Edysvsta mms 20740 ăsia, mai Eha6oy zi] 
Eysotăozy xy zarăoracv, 4 |n zepi 
z007ov rd abrb psptut vă dun 72, Gvvott- 

hoax stă z05 pu. Xarpăvov, vă waTop- 

dim 0 mivoy vă îsi 6 Gatăpos zadaph 
Novapiacudy ăzb mod vatpod 605 Easy adr 
md pod ppalivria wat. vă mapa i Eo- 
vevalz mms Ga mă dozpa, GG, utypie 05 

ady eg 7 vă Edo, vă ovuzpoatarsby) pară 

zii; Ebysysiac mov &tă vă yahvayoyîrat 5 
fnbsic Garăyos ăzb pâdov rile Eoysvstas TIS, - 
Fsâatvyovoa adTâ Gr ăzozaaty elysy Î 4v- 

pia witnp bob, &s apă îtroo pata vai 

ză ăpovre Xapudvp, vă ' arest zarpiapyt- 

zăv Gpoptorizby mată rod Gază:ro0v, vai 27 

hy euzââtoz, 'Exst8i) 88 î Ebyavsta ms ă- 
msrăotos zhsoy 8 vă zoNârat poză 
uazrodey Boy ză Gevitoy mb rod Ehsvoout- 

vov “lov Tewpyiov, îtă vă pă Gordto- 
pey za zăc-ăppotă vai tinpine, maporzadsi 
ezizivos iv Ebysvsiay mms vă. Adu m mbs- 

Maia îns ai 2v adr rm wsratb vă î- 
psvvă ad mpa vă vă edpsdij zăvivac ps- 
ddons size &ab robe Lohartiavobs, sis ă- 
os Yyostbs tiutos ai 6a05 vă bo Tv 
7pooYjrovszy mu; tă zotobTov nod, zspi 

rod 6zoiov yăta AEŢ1b3%, mai 6 Iloorăhwzos 

Pewpyios Sodrbos, ăyptos Emthsyâusvos, vai 6 
Amumrpăzns Xavrhapis, 6 dă zi sozort- 
4 &ovoiay rob mspibvouoc, Gri tsbpovy 

Tahariiavode movarspidss vă didovy pă zpâh- 
Toy Adyoy 050 -pidăac vpâota, bmtobyzes 

Gps ri apă Tod vară matphy Meyăov 

Biomăpn GapEyrsboty zspi Tie Oszdrzijosws 

TâV Oatoudruy mooş ăxb obs 2astos Ti 

ve varotOss mâapăvovs. Kară 70570, dot 
În Gvazat usyăhos vă avvrpitn val 6: sd- 
svsotazos, sihapiysoratâs not elhos ăpov 

Biomăpns, Gorts, Gray ijropaca ad7 7 hobhzn 

GvY/alpov po! &4 vapăiasy € 2 Xho!s înaivote 

ol Esys zi Gri, dv wzhorora0i, dovazat 

psrădos vă îpehetca md ozijri pac. Ilgb 
Toy Guns apară vă oioopu1j67] î Ed- 
1sysia rs ui robe 05v1,0s's sdysvsis cpâzobs 
zi adry Ti bz60sar, Gră vă ui zazozavi 

re etdop pot ăpzovat Xazuăup. Kai, sos zăy- 
mw, îs toos 7bptos abzo5 zo5 p.oohziov, s/u- 

pis vă Ganoziisn 1) Eysvsta ema, ehs adun rd 
map” adris sdhoyâsspay. Kai vzăza 2v 8y0:/A = 
ciuoTăT) âissoorpașia zspi ob povhuiov pas.   

"rale, i se cășunează neașteptată pagubă. 

Pentru care rugându-se ca 'o mamă şi 

implorându-te pe dumneata, te roagă, 

precum la moşiile ei din 'Țara-Româ- 
nească ai fost dumneata vrednic, şi am 
aflat cea de acum bună stare a lor, şi 
acum pentru aceasta să faci aceiaşi grijă 
şi, vorbind cu dumnealui Hatmanul, să în- 
drepţi nu numai ca să aibă cearăta vătaful 

socoteală din vremea cea luat aces moşie 
în credință şi să iei dumneata toţi banii, 

dar, până ce cu Dumnezeu eu o'să vin, să 
“privighezi împreună cu dumnealui ca să 

se înfrâneze acel vătaf de frica dumitale, 

“asigurându-l că: avea cuvânt” dumneaei 
mama mea, când de curând am seris şi du- 

misale Hatmanului, să trimeată afurisenie 
patriarhicească împotriva vătafului,. şi eu 

am împiedecat-o. Însă, de oare ce dum- 

neata ai hotărit ca mai. curând să .se 
vândă cu anul tot venitul de la Sfântul 
Gheorghe viitor, ca ca să nu mai: avem 

bătaie de cap şi pagube, te roagă cu 
stăruință pe dumneata să faci mijlocire 
pentru dânsa, şi între acestea să cercetezi, 

„de acum. să se afle vre-un orândar sau 

dintre Gălăţeni, sau alt cunoscut om de 
cinste şi care să deie curenitul preţ 
pentru o moşie ca aceasta, pentru care 

spun: şi acuma, şi Postelnicul Gheor- 
ghe Suţu, zis sălbatecul, -şi Dumitrachi 

Hangerli, vestit pentru stăpâneasea. lui 
putere, că ştiu muşterii sălăţeni cari să 

dea din. „capul. locului două mii de lei, 

căutând şi sprijinul de la Marele Vistier 
ce. va fi pentru judecarea, dreptăţilor noas- 
tre de la acei ţerani de acolo, cari sânt 
cu adevărat răi. La aceasta, efendi, mult 
poate să ajute şi prea-nobilul, prea-sin- 

cerul micu prieten, boierul Vistier, care, 
când am cumpărat acea moşie, felicitându- 
mă din inimă, între alte laude -mi-a spus 

şi că, dacă-se administrează bine, mult 

poate folosi casei noastre. Dar înainte de 
toate mă rog să economisești dumneata cu 
obișnuitele-ţi mijloace nobile această. afa- 
cere, ca să nu se supere prietenul mieu, 
dumnealui Hatmanul. Şi, în sfârşit, ea 
stăpânul însuşi al moşiei aceleia, fără 

să împrumuţi dumneata, vei face ce va fi 
mai bine cu dânsa. Şi acestea în prea- 
supărătoarea însemnare a cheltuielilor pen- 
tru moşia noastră, 

—————



„CCCLĂII. 

* Scrisoare a aceluiaşi către fratele Marelui 'Vistier al Moldovei, cu privire 

la noua Domnie, care şi pe el l-a miluit. | ! 
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CCCLAIII. 

* Învoială pentru cumpărarea unui loc de clădiri la Balata în Fanar de la 

Haătmăneasa Lerachi, a cării fiică, Tarsiţa, are a lua pe fiul cumpărătorului, Du- 

mitrachi. | | 
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CCCLXIV. 
* Corespondentul lui Grigore Kalliarehi către Mitropolitul, fratele acestuia, 

în afacerea lui cu Nicolae Gavalachi, cu pomenirea şi a Mitropolitului din Efes. 
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CCCLAV. 
* Felicitare a unui necunoscut pentru serbătorile Paştilor. 
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CCCLĂVI. 
* O Fanariotă din Constantinopol către fratele din Moldova, despre năcazuri 

casnice, la care se adaugă răutatea ginerelui, Spătarul. 
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» CCCLĂVII. 
* Felicitări ale unui Fanariot necunoscut către nou-numitul Patriarh ecumenic. 
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CCCLAVIIL. 
« Corespondentul lui Grigorie Kalliarchi catre” prietenul din Moldova, Co- 

misul, despre ale moşiei sale, care nu i-a plăcut s'o. „cumpere, despre grâul ce n'a 
vrut să i-l îea Costuchi Cantacuzino Paşcanul cu toată porunca domncască de a 
nu-l supăra, şi cearta pentru. forma unor Scrisori, de : a fost nevoie să $ se recurgă 

la un dascăl. 
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„CCCLXIX. | 
Plângere. către. Constantin- Vodă Ipsilanti, pentru un proces de moşie. care 

ține incă de pe vremea lui Grigore-Voda Calimachi. 
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de suflete de Tigani (s'a făcut între noi 

şi împărţeala ca să nu urmeze pentru ceva 

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 

Grigore-Vodă Callimachi,  înfâţişând şi 

aceia că: având sora mea acolo două 

moşii, e drept oare să mi se dea una în 

locul lor; şi acel prea-cucernic Domn, vă- 

zând la judecată dreptăţile mele, prin 

domneasca-i hotărire judecătorească mi-a 

dat voie să stăpânese şi cele două moşii. 

Fără zăbavă deci am scris din nou 

surorii mele, înştiințând-o de voia dom- 

nească ce mi s'a dat asupra moșiilor 

ei; ci ca, nemulţămită, cum se pare, mi-a 

seris, dându-mi toată puterea asupra numai 

unei singure moşii, anume Boşcătenii. Dar 

u, după voia domnească din mâna mea, 

le-am luat şi pe amândouă, şi ea a tăcut 

până la vreme de treizeci şi cinci de 

ani. lar, după trecerea acestui timp, venit 

aici la Iaşi un fiu al aceleia, zicând că 

„eu, 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, Boş- 

cătenii, 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 Mihai-V odă, 

şi, fără ca cu să dau soţului 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 cu aici 

trei suflete ale acelor 'Țigani, i-am luat, 

fiind cu totul nedreptăţită. Acuma, făcân- 

du-se judecată a boierilor, am fost intre- 

bată aşa: „primeşti jurământ că bărbatul 

Tău sa judecat fără să-i fi dat vechi- 

limea?%. 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 fe- 

meie. Dar, Doamne al micu prea-înălţate, 

boierii cercetători, 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 Lo- 
gofătul Dracachi. Deci de Dumnezeu pă- 
zita şi prea-strălucita Domnie a Ta, 

fiind (cum de fapt s'a lămurit mai stră- 
lucitor ca soarele) ajutător celor neputin- 

cioşi, 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, ju- 
decând 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 în- 
tărire a Măriei Tale prea-strălucite pe 
domnescul şi de Dumnezeu sprijinitul 

Scaun al Domniei. 

CCCLĂĂ. 

Cerere a unei femei către Constantin-Vodă Ipsilanti, ca să dea' surorii ei zestre. 
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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 stră- 
lueitei Tale Înălţimi, a binevoit să că- 

pătăm în aceste vremi cu adevărat de 

aur pe Domnia Ta de Dumnezeu spri- 
jinită, ca să arem de la Tine, noi cei 

strâmtoraţi, ca de la alt nesfârşit O- 
cean, lucrurile ce ni trebuie, neîndoindu-ne 
de aceasta, văzând în faptă zilnic cu 
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 mi- 
lostiv, de Dumnezeu păzit, că de multă 
vreme an, cum pot, eu, smerita, şi hră- 

nese 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- 
tor, s'a îndreptat spre potopul milei Dom- 
nici “Tale, cu lacrimi calde, şi se roagă să 

fie umbrită supt umbrirea Ta domnească 
plină de milă, să căpătăm de la Tine
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mila care face glorie Domniilor, fiind, 
după datoria credincioşilor .supuşi, rugă- 

toare către Domnul, şi va fi în toată viaţa, 

pentru neclintita întărire a Domniei Tale 
prea-strălucita, pe înaltul şi de Dumnezeu 

păzitul Scaun al gloriei. 

A Înălțimii Tale prea-strălueite roabă 
prea-supusă. 

CCCLXXI. 

Aceiaşi către Doamna Safta Ipsilanti, a Moldovei, cerând ajutor pentru soră. 
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Prea-strălucită, de Dumnezeu închinătoare 

şi iubitoare de mili Doamnă, 

“- Ochiul dumnezeiesc, ce toate le vede, 
ni-a arătat tuturor supușilor Tăi Domnia Ta 

“păzită de Dumnezeu ca o hrană de milă, 

care nu se cheltuieşte şi mântuie niciodată, 
prea-strălucită și de Dumnezeu încununată 
Doamnă. Însuşi izvorul milei a 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 să- 
racă 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 iu- 
bitoare de milă şi mă rog călduros îm- 
preună 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 urmă- 
tor al lui Hristos. Şi va fi, cume şi 
meapărata datorie a supușilor, neobosită 
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CCCLĂXII. 

* Cerere de ajutor către Constantin-Vodă Ipsilanti, Domnul Moldovei. 
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pas Tadmvâcnros, peră Bădfove, zi pi dtorătovrss îmi ză zâv Exvrăy airjari, măs 8yepystae 

pă âpdaduăy Eyovmec, 60sy mă, 6 bzozvils 0obhos ris “Iperspas “Yunhărnros,. sis 1 

păMora Beoutywy waraptOp.obu.svos, pscă Sazpboy pe6yroy ăză 6aswy vapâtas, ca „ai E 

sp.ovtaij “Ywesspa sbâtadicet Aorazsbyw, dafţâvy zii ozovâale “Tu Woxii. Eva zâs my Dad 

z0dy pap varamtstâusvoy, Bzb Xopăy drmdtno molăuy, da Tbyirijs ExĂ cats, 7 0dTos 

ctzu, zod adraprodyros zhobrov 2y ovvyouthi, ăp' borspijasus Gus zây mpbs ză ij ăvar- 

„miovy, zis Myo mhv zotodroy, 6 motaubs mob 2h$ovs râ lâip ob Eniipsţet Est; los 5: eă- 

8s'os Ap od Emtâsterat mi ebăela savroă zdv 8v Gvotoytăy 600 zazaâoibâpevoy al ăya- 

bu, sie md zayrede pi) Govăpevov; Meră Qzdy 51 Ghac uov râs Zhzidas oxhsboyra E" Guy 

zote îeuovebovat, pi dou, Addsvza pab Bzopbhazze, ypoitstv ps Ev zoazbry dvorvyia AN 

ds petpa. Tis Înrepovuzi]s ad Bawnods Gondstas, mal ăvdornooy, byra, os al. vă Gov Eoo- 

at, Soartijy ăzavaroy Saăp Tis dâarhovijrov Emtornpiseus rijs “Yusrtpas “Ilyenoviac E zi 705 

Symdod mai. Ozooovrmpijrob 1jyeuovtz05 Opâvov. 

* Tis Ypuec zâpas '4TĂ. 

OCCLXXIII. 

2 : Cerere de ajutor către un boier moldovean. 

"«- ?By bmozhlost Sovhzij apoozoyă zijy Ebyevsiay ens, vatapthây cijy zaysvysvi) adTI)s 

spa, wa, petă Thy var gen Cotă] zpoGo'zstiouEvr] * pot ris 7 vsoysvobe ytstas 

i 2psoyay ( /apitotro adrij m Ostov Gama. ris pată 0vuby) Extoempitoy, cbsprertâsare 

ot stehezi îmi ci tupbro vai ăn yswiosos ad7ijs, ms ăndăs, dvarpspontr ss mai. abta- 

vera y abri) cbozhayvelae zrumopobom ebâtadăcz es, să Govhzobzazoy Dăppos pod, za 

2 ăzpa ij zazetwost 0pmvp26 zpos abrâs mp Govh!40 pob mis ămavafstoze po. :/ohszăs, 

îmupwâbvovs val Davazoevrnatobozc, uădhoy sizsiy (zap” ătiav. zây pay p.00) dobsystas zi 

Ev adrăg să Evoz/tozaroy, os vai tpălerat Î) vpistnatăr adr să Eoyăvea, Ezontys ph pod 

ur aia Has LG Tati) dap.ăvo 6z000dv Dăppos vă pară ij Ilaeoresei ns, uă md Govhtudy 

uov, 2voynstz6s, &v sotobsp vopTiuipe Z0dV4046Ap. | | 

- “00sy vospâs Gtă z05 2200705 0v, Cazpbuy zhipns 2406, zpogzlasy sis robs 

zaswyeyeie abrls Ro Ospuâs zapazadă vă stem za ăn i qopăy os ai 0is za G- 

cos ies abri, mpos să Dzozhvi 19 îvozb pEorazov 0505 TIS d Ocutyoy mis 0iad5czws 

pecadocnă „ai scoata fâu.oy (sic) det vai ppnudroy vai “tuazt îc0y pal zăyzoy Ey Eva 

Zoztpnuat 6 Gvorbpljs. "Ey zocabz Yăp ăzooracia vai fevia ai Ev: otaw Gs susepas 100 Ga 

(âs za zară yovatrsiay Yva) Tăseus, odfapâş 83 dtozătu msg cobzov, dhoăy 605 vad



an a 1 PI . * . * m e s . 

oiâa Thy sri ăvyrhovutymy ai umbtzore Gazavoutvyriv uni. 6 uio0zzod6rns ss azâqn adtii 
e ? * * - + * Evatoveazhâatoy by ptoddy 3y zii Gzothsia atod, 

> A , a . 2 a * E a . . s 

AN £y mobrote, ai îmi, măo.zobzote, Giouat May adzis vă pilv molid ză tb 

Godidy js za ws zazpizi! eyevtriyy za ebspyeztziy. păzi 275, Vvopilovoă ps GE wsră 
2ăons znpozopiae dr &v zori dap vai 620 piocmoduat vad vaopibuat vă Stat pati Vă 

Erou abil dobhos, vă pă ăstoi râs eipnuems ăyăzns ms mai zhrdovsimozy abrîs ză za- 
vs svysvi) Er per X4pas bpstas ni hhoubrov coâatuovlas, Tamodabozdie 75 2ovtbG douinp£ov. 

. Tis Eăevelas =ns- ai 

po CCCLXXIV. 
O soră către o altă ' soră, " poate Doamna lui Ipsilanti, despre durerea pentru 

lipsa e ei i şi apropiata ei naștere. 

“Tip Eoyevstay rnş deh emdraca „araozabou.5yn 7poGAbvyâ. 

“ "Azb 6adzoy voyie deousn 705 707c0âvvâpob Qz0d Graz vMasrety adrijy &apus 

Dpuaivovoay ai, Eyrehăs ebdatu.0vo502y, Ex” îmchabeat Gedyzoy dv Esatsicar map" abzod pad, 
ri sizozoă dr Ehafoy d ebyeys' arie adeptzâv, ap. 05 mai znpopopnbsioa Ti :epta06- 
T75p0Yy 2ayThs doo: zilov zuporpsoripav  Gyistay îns, May zi Ec &rpoy Gadudy Ep. 
ADP Ex, Ti &qbeta, omorât 2ta5them, zi) 'dAmbaia, ădbvazoy vă ri zepirpăto zi 760% 

Oi zară vapâlai Epo val m6oov, vă mi boztpnotv sms vapâtohidopat. Ssâdv, Tv 05sos 
etzw, hetzowblay zăoyo, zis yapăs Euavzis borepnisioz: ai, tă vă Tv shmpopopijam Ar 

rodr6y ov 7dy A6yoy, ui obez dos, om păv sis md map vara zsbyo deheztndy po. 

"Azore â3 vă ăftudă zapă 'z05 Ilovrăvazzos (voyOmutpos Etazoduat) vai v răyat adrozpo- 

Gbzws vă ăzohabow abrîjs, „6mod 05 vă “pvaptodi î ăhibzta 'z05 hâyov bob. “Tmepzvyaptatâ 

25 wat Gtă robe pap eztouobs zobs byrws ebevete ad, &dehprrobs rs, GA ăpmore vă etvat at- 

gtot, do 605 05% 7jhevd= pod, siosri: var abtăs 85 mpocutvw Tăs îutpas, 7 6 pot ză 

Qstovy, cb mom 'Eheobspla pat âvăczt. “Tzo/psobn> mofispă îpos Tobrots, rapizi ca Etaăsh'p 

iai vos osonuetopivats adzis vyuorais ănorpiosatw. "00zy ăsatzobuat mapă. 0205 vă gavă 

azi: îr apâdouos eie 'mwa Cobhewciy ens. "Eat zâo zobzots Guus magar) vă li 1) “/poci 

etadsom, vă uihy deizw mod zapyopsiy ws Gb" ăehpurâv adrijs mis ebatalac pot. byielac as 

Emotie js siev ră sbysvi, En poptăgi)pa 7 vai ebBatuovtaraza. o 

  

CCCLXXV. 

% Scrisoare către un tânăr Grec învăţat, cu laude.. 

” Nezâdrzos cor, zi sbyavsi za hori, “ Deputat, 

-- Roppalvey oi6z" robs ăyadobs (fa m pai veanebawyat)” 760 Ey5p69 1] Toi Ea o 

pezi), Gtadtizozs ăperi riopiuoy pian Avâzzp îysizoy G3 85, îs. ziiș pumzpbs ExifzianOsis 

îs oab705, mb Eat co! zis “Eidos ze ovs ărpor îs ua, mpbs 220 Gozis scie ăyadoie 

zi matâiay Ertpacas tb 369 pal &rpor vai v59 zhovzsis 23008709 ăsztovy, mezi ss 0a- 

vazov Goyeziusvoy val iutvoysa. Marapito mai zods sepitas, 30:05%0y zeniDi)zovras zaiîa, 

dreazodărea adenic G5nas /anăs 47 sbpp0Sdms ssd por), za 3005 avuzohieas s05aip.0- 

vas drzzmpbto adeijy '0t0v. zi: coșiay zhowzobvzas. Mă tă cada că mpbs tus, cbyeviarase 

70 GOZOTATS 093, Ozuaţe, Ga: eăzpatuzeat za 0ăhoewy most zi, rapizi ttepevyontyr? * 

păzo 7 ozovâaiuy, 5 70ă5 sic, 7 fun. Alzodyră we 65 îs abTâs Enzo sv (za Ext 

zoca252% S7 pom) edvolaş” ui) mediate) îazhv Etopalvaty Edors. "Fatozsi)as î3 Bram) ză 

pasă Gzo7y păuua, pai zis zehstas îqâzrs tis, Ctonat. 
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CCCLĂAVI. 

Scrisoare anonimă despre frumuseţa primăverii la' Roman. 

Ti eizodoay dzovâuw :mpâopnatw ij “Yus- 
zepa EXhoiiup SON, 6dV ră cormpie 

zpoopiuari, „6 Xpiozăs âvtorn“. 

“e Tiva Ev ov, ziva, mapă zâv ot ela 
mă mată “Ponavov mpooitst Oavuăteodat, î» 

 zavrds rătis, oby elzobon vai zocuig sd- 
zaţia, 4s46cumtat; "Roz văp i5eiv Ev adră (Da 
pi Tăa Ayo) my Qedy pă zavzwy, 2v 

măoats pi, dă pădhov! 2v ri Extorozizi) 
2aysyâ6$ws cs val mavsvosfăg Sotodoyobius- 

voy, Yhboaatc  modhaie vai owyaic Erâpate 

tspswy Aoioy rs xai mszatdsvutvoy. Kai 

zâvyroş tfetiiznosy dy me tustos zapă Oso5. 
zăvra tzhoby Yevsolar, 
5pâv 0 

zpbe mă 6bvaoda 
dmobsw răs (et 350v d$yew) 6 ăy- 

vshsiac mătec vai maparătste vai povară 
pedovpriuara.  Svyrs0mhdsy dyrws ăpa ză 
Exp “Pouavov, 40 măo. role Gano ps6- 

oumrat, 055 zâp vs ăzaptOustv ăzzopov. “Eva urat, ode zEp e. ăzapdusiv &zopoy. "E 
03 p6vov Bepayousvos, e Ev 6paysi Sen Yii- 

sou.xt, Thy 205 ptpzaplov tzeivov Bâaroe. "Esi 
Tăp_ Givâsvâpos râzos, Gstvobs uovomobe E- 

9 mâv zerstvây mb Grâmopov mbhow pai Î- 
Mos, pusră Gswbpov z:v06y imomăloy 3 â5v0pote ? ) 

- ăvOsaty sbwouiors ai mbhdote, îpăua mos 

eztostoutvote pai vs Brădoaty 05 ri zv- 
„10552 wspobons, 6p50ovatw ăvOpwzot ze 2yv- 

poor .mhstoror, zapă zac 8-/0are abrod zobs 
pizionovs Eovras, oi uâv dhebovree, of 03 
ră Yivzepola yănara zo'pybovrse 75 pai pa 

raorsvilovrss îv mapsvaw, oi d* &)' ă- 
Mos ză & 7 Giw zazspyabdusvor, mai, os 

Emo sizsiv, 16onoc Ezstvos 46ouov (zayrds) . 
sbzpeztorepos AN” îu.05 robrots re al ahsi- 

Gtots hote Eyzarazpirâvyra - val vro TĂNA 

mas Ejov, 27 pwvoy mb 076 dâpa ONifov 

49, AATATiA0I: Tîjs pie 4.0! G0b mspahije 
vai Aia, Î| Gtiozao, dyripăpuauoy obz=p 
0553 si ui, ys ră map" odrie Yvpăuuaza: 
âd 65 ui zabotro za Gvorsiysty pot vai 
=pocmbtsy rijy eămpocbwm îyă văp (Bey 

pxpropouat măy 7îd10y), văvzov 40 sie ab- 

ăs ăzăhdo Tis bpmhiov zăs tours, od 
îdov, ai tzidov zotpdzov, 0f0ş 
Qz06wa:0s* 

«3
 

pp 
pr. 
Ş 

ds 
* 6 :/pwsob 

Ori. 
"002, ăyrurtdăy ăzd moi 

7 st “zâprm ai m, Z0f 
iodyras, 6pa- . 

* 

wW30. 

lile aproape îngerești şi 

„cale. A înflorit: cu adevărat eu primăvara, 

A) sia padâs 
uavz apotoboay Thy 705 wihspob zpoc-.   

Cuvenita îndreptare către invăţatu-ţi cap, 

cu mântuitoarea salutare : : „Hristos -a 

înviat*. EI a 

“- Care, care, din câte sânt pe la Ro- 
man 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 în- 
vățaţi 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-rânduie- 

cântările musi- 

Romanul, 'și cu toate podoabele s'a împo- 
dobit, 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 pă- 

sărilor; şi soarele, cu sutlările zefirului 
umbrind copacii, cu florile mirositoare. şi 
frunzele, - mişcându-se liniștit şi aducând nu 

puţină alinare sufletului se răsfaţă; iar oa- 
menii, cei mai mulţi trăind în apă, lângă, 
malurile lui avându-și căsuţele, unii pes- 
cuind, 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 tur- 

bură 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 depărtări ale lumii de supt soare, 
nu voiu uita de prieten, şi de un astfel 

de prieten cum e 'Teodosie-cel de-aur; 
"dar am văzut bine în mine însumi înain- 

tând adausul iubirii. 

Deci, răspunzând cu iubire celor ce mă iu- 
besc, în scurtă hârtie şi cu cerneală fi sănătos.



CCCLXĂXVII. 

Scrisoare de laudă. către Constantin Ipsilanti, Domnul Moldovei. 
î ] - Ti Mbacepa &văotorăzny Eăysvaay cazstvâcnet zpoGe5y, vai, Ghotoyos Tis 

zxw00=/0ds d bzsprăras Oziac Ilpovyotae Bs6wzvot, tva msn$zy) azi Ezoijoas î non zapis) 

40 mayTs"wapod DRepsovsay, Ev uzapo/povip Byte Axl AuETazotze vaodatoviș, 2 
mzb$et ze zăyrwy rây Oouinpsny, dipazhă vai 6sâmtos stu! Gat ebpiozsrat sis îv /avis mEha- 
10$ TEPIOTAOTIL05 îmobsosy, mai, eipatăusvovy &sfalwos siva mb wazpdy abTîs 20hb40;/0h0Y, 

a Na . + - 7 N : a 

u” Ghovy ro5ro, Ep us os 7.6 Bobhds mms Ext zf tuebop adrijs. padozăvăp âtadzosi, uni 

uda dâz sis abrîs mb ans zobs 2voobusvovs (sic) e5pvonov, ăzozibdvouat ză vă 

paivonzet £vo:/Anztzds. "Ezatâi .horz6y, AdO3ra po, vas ăpvbpiia îuzozdy Dasprozildu.svoy 
10. mepOahzânevoy bs maTpizs zap' adris, 4. rodro zh pÂŢtozovy Tây 4a7' îuă eăzo//pâzev 
Amouerp, si ai mspizrây, GA) 059 apart vă petuo &veţăhetaros md ri ebyewzhy abzijs 
Szspăoztaty za, dngăze ae apara vă siuat Emtoratâusvos măvrore Dab zobs %hăâobs abris 
705 maysbysvyods âsvâpav. To5ro pot pu5%0' ză padymua 47. cs va” îuă sbroylas Î) - Guipă 
„ai “papudabyos G5oraas, mb pivbozsy 2y umor zijy ebysvij abrije sihtptrijy ăyăzny ăMolu- 

70, că) God 5 mari vatpi) ai z6zp peyadozpizetă po! zb modat Bo5hos abis bzor)!- 

vis, ză moăto p6voy ethortwobuat vă âmoâszybo, d adrijs Ey sihzprwvzia Dzorhiysozatos sii. 

"Avunhă 63 mat Tis cb /aptarsiag 055: ră „dana? muptov puEpos âzoodval o Goyazby, Gus 

pă) „220. .Tă p &pazov ob dumzây po! “svijostat sis m. vă siyal zpos Kbptoy dâtihetatos 0oz- 

tis bmp adrâs. Kai (om pot adrîs Ilavsoyevsiz sie mmumohobs mavyevOaiuovas Gs445as 

Mob zavsvăatu vs. | ! a 

Ea 2poţ6voy. Yăp bs win ris vis sbosfztas pool cstpă îj cîjs AbOsyrias îvzâo/i în 

zi cabzod mopozhy Eotepuyo5to, otă zis wopowis 0siă rs va ai b rtuzgo 

. 

CCCLĂAVIII. 

Acelaşi către acelaşi, despre „frigurile: moldoveneşti“ care l-au atins. 

Ti & hoviotg zoom) pot Voli, Am 7 Wo7ii TEept27b0664.5y05, 2p0G20YÂ. . 

“To uăy zpos Thy wovoorpa71) „adrils io, Tis Eumvzod 050507 ăpăzns 850p07 

aa Ziopovy îi 05cws stzw, Shazzoymdtv ziaru, pin d). otculis 205, PXTApÂsV6Is6 3 apă 

zâv rs îm boss ars Tis apbs abris &pâsbozoy dyapbs apziuods pEMOTa 44003 

ăvoieobuzvoy, 4x. (pasi m5âpos 7) 4azapdsbost pS70bvâpeva 29 papă xi Dwobuzvoy Că 

zavzhs 0ăddz 05 -/pâvov ăvdiois olhouots mai papnois Gphloy zâs 'papovbuots. [i 25 026, 

ză stâos, val modzo: »"O ctzş zstadaz“ (Er) văp 2 îuzoz zzenpyaGâuiny Ti Guapria”) 

70 mvwpsT To poMâafitaiep 243 stup, 3, uâ)d0 0zvazoystenalovsăy ă00ss:ây Ema) 76 wa 

„0 ps map” dfiay Erâsevazy, 6 uot OY rv/ruăzoy zpozalmoy, vai ră vb ap Est 70 

coisnua ză pa? duabrby pX7D0G/shăs Vpâzsty 05% mpi pai 2005 WIG) Tei 7407, 

3 Za a ot ad0:s Giza e ză Eabzs OS? vauăzoy săy pizziy, os za fois 

pasi, -/pos (Atz5), Zzbs, îjv, ui pd09s iv wnâ6hos zzză mobs ysosacds secptţiza, î ză, 

oaia ti Eta) 69%, 5 prpIiea po zapaizodsa 47 Ia 309 pa? asi; 

tdi pasaisa: paz, îi 2 za vai zâgi 79 ariost Galvoo3z. Ea Yăp 0570 ză 

    

înevbbovza Ev sala Gâcis 

| “ai cobanofazitovsa, 

a pi - » ăzp sd 120, Ti 

Za7 ai pEăz03 VA pp 407 pată 5 mhfozinaay î absis ză Em E Exa)miats 

7607 Oyunatoy, ” 

52320. Iorga, „Harmuzaki“, XX. 63 

1 99.
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„CCCLXĂXIĂ. 

* Felicitare a unui boier, vechiu prieten şi subaltern, către Marele Vistier 

Gheorghe Balş, pentru numirea lui odată cu venirea noului Domn al Moldovei, 

Constantin Ipsilanti, (formulariu). 

+ Tivac ăy etzot GvY4ap'ot. „Adobe Să “păuuaros 'ăpyov zpăs ăpyovea. 

“-. Kază my '£y ui ăppatâraroy Geo tijs AusTaTpSzTOv eidunpuieorărms. poiac, si 

a utzet zods edhdțos 2tapuo05y uot, Enprvov 2uutcos dă pihoy vai mai : dnowăijnore îme- 

zbryavov stări, 2porăv dzpifăs mă mar” adry vă pavbăve, fân Bune , Emietâi Î) bzeprăry] Asia 

Ilpâvoa &ăwpijozrw ră Erste abdsvaraă O0p6yp Ti 70 bye ris me ebyevobs &p portii „oplae 

0 Bre Tis abBevri]s tăpas, ds zotyo5  satpbs pravbpozorâzob “Ywovc ov aiouorâzr 

“Hrţeuovlay, va dv: zocobzip EXa6oy vai 'papț.Gavvoy stăozotnaty 05 Or. ExhsyBstoa îi Edyevsia 

ns 't3optodm : ete zi Meyâmy  Brorzpiav,- Es6aius, de sic Eyzmuartzăv mepiztoas opăhua, 

0200 varătuaobii d âvtoos 83 pânto rbpu dpusous Ti) Bysvela 715 Govyaipo» vaci ăyuapâlos 

2taurobusvoe “Tva "$ pă 2p6s Te eva vai psprtiv cbr Bsoâwpnroc 0577 Adfzvria, YE- 

Wovoa zayrsias sdâamoiins, “evorzo mavzhe Evayriov bzeprstutyn val Emiutinzoros, îi 88 Bro- 

mapia ris Ebyevetac cms, dă rs vvooris EBiuov adrijs uppoveotărne xi. pară tidov ed0v- 

zătms' dovhebozws; 'y&vyorro adi) i mapairia ămohabozos z0ây "xi. Gtapopoy addsruâiv zsp0â)- 
Vewy mapă rob 0zoorâzrov abrod “Tobe. "Afubaic 85 vai eră vă avyray0â ri) 0stpă Tây sb- 

Topâ 3obhuvy zod: “Ywovg Tov, pazapito” 2uaorăy ij &AmOsig, 2 zoig ăhote oroabăusvos : vai 

dr 0sw ăzodabost od zotobrov madatod zoorIuorărob ot -pihob, obzep 0d55z0rs, pă : Ti 
toni wov, Ehnouâynoa zăs primăc mspidăhiste val ză vre ăâzpiriy dqănmny mai Îvrepsoa- 

rărtay, Ard zăhw ăzd vapăins mapuzzh roy Ilavăţaoy va Bapuhărrg adi mavyrăs 1ar05 

Smepăyoboay, 2y testa Dieta za ăperazrbrep edryig zi Emiâpafebdoe: mauz6huy îrăy. 

Tis Eoevsias En: .. 

Tg ebyevecrăru ăp „p0vy3t, vâv Msyie Bsortăp, zoplwp Tewpyiwp Iladoă, 1 ds ăâshră 

wo zepirodiirp, 7AVzVTVX 66, 

„OCCLXXX,. 

* Felicitare ca dela un frate către “Hatmanul moldovean Săndulachi Sturdza 

“şi către soţia: sa, Domnița, arătând că şi el e în sânul „celor numiţi şi că va 

veni să-l | IM âmpine 

> Ash urarea donatăpevos, 2poGtuvă Tv Băryevstay 215 za Erupâlue Bsâuevos 

cas aer Bovâneus Tva, Gus pohâcTA adri bpiaivovoay 8 ărpa ebmoylz ai ămoabost 

âmăyzoy mây sberaloy âyadăy, oby .zfj Eezuzpozăra mopia Bouvizta (îy mazetvocaza 7pOGzb: 

vobpisw usră, cîjs hcărns mot). Îmri zhv eboyov adehetzijv- 15 GoypWbumy tă ră Gat 8 

Gh adr '7g Gtoorinart 15/aptotobpm: 2uusows Eporăy vă uzvdăvo ră mar! adriy, ua %âq 

Că Ăsta zw, dutotos ămodiâuy rd pe zth6pusy6y, vă Epebyljoo ză Tis Ovsb4T0v pot îvadiis Spielas 

up porăpuy, S»y paipov za d apă dapaTzbwy rby Ilavyăyadoy Wa aiowzâcn ebâatuoyia 

205. 02 oppobpijtov “Yvovs zov yăvotto za zi Ebyevsia ms zapatita ân zohabaswș zapzdhl ot e 

oi. dtapâpuy, adOsvrizy zepiBidzwy, dă il ady Bzg în pprsozăene 'otspathasos! Ev ră Tjţe- 

LoviHă adz05 Opâwp. "E, zis Ev iv 6% dp /onozărns ză ăvz. &66hov zal &vzhdotrov ziMias 

Supzeparivo pÂNoTa 22600 Zzeca si aAmBaia vă 2pâpa î) Ebyevia sms âtă ză dz, ăyad- 

zăza 20/0 mp coyaapdzis sie zijv ostpăy zâv sdăxwâyuy 705 "lwovs ov, Gdy 8:a 02u 

E), 0. eis ăm6havaiy cas. "Eaebyoum îumoză dă vă ătrwbă, Gre stoc dptous, vă dzohaban 

ddrijs: -ăy zehela bpizia mai dzvatoy zây Eperăy dziro i Ey zauzohdote Ezzaty, . 

“Tic Ebrevstas Es. Ia Da aa | 

Tg sbysysorăre ăp-pova Xazuâvo, zbplo Savyfovhăzm Srobola, zâ bs ă0zAză ot s- 

pizobdijre, Z0ysb7b/05s.



„CCCLXXXI 
* Felicitare a unui necunoscut către „părintele“ său Marele Logofăt Nicolae 

Roset că a fost numit de noul Domn al Moldovei, căruia i se urează toată feri- 

cirea, Mare Logofăt, adăugând” şi o amintire a fratelui lui Roset; fiind şi el! numit, 

va veni să-l întâmpine. - 

“ Vitae ăonătopat Thy aysoysvă. adriis & Gstuy. 

"0 napăta “adiere rby Ilzzzadov 
vai. age „abrijy Sytalvobozzw za îpscazotros ed5atn0y0602% ăzohabest 
cbuzalcoy &-rad6. Msră rijy Gijrqs: ciis st4obons ad7îs aoprvbums tă ră Grt 8 Gh abt 7 

vă 2umpawodă Gtă vitzob uov, Euusows îtă , dtorijuart, opis 
ij îăv size âptows vă Epebwijse ză Tis ROALZW4TOV U.0t îrada 

pază să înpst Gusy6y ţot, va EpIaLER 

= 

pd Epdefdavo ză mas? adTiy, 
zavozi. byisias, GY Ti 705 

sbysvs s0TÂTob staăspob, ptAzăzov ans ăppovros Biortăpn, my zotoy, ădehrtrzata dozabus- 

y0s5, zpoGrwvâ- "Ezetăi at ză zavrăzepov Ostov dupa, Emt5hSzuy, Epâptas ză vw Tip Ezstos oh- 

Davrtzg Opâwp Ti aiototărr vai szayabăziu.0y4 “Iyen.ovia» 705 Emtsi/sară 

măzov “Tuovs 'zov ai îv: zocobzp Edafoy vai apozorăy etâozoinety âtă și 

Mega Aovobsctizy, îm în? șorspwy abrây ovy/aipuv rii Ebyavsiz ns, 

ov za paipozo- 

zi 6oaâzvOsiozy abri 
î4 fain uzpâtae 

Sfezobuat . Ta 1; AbOsvrsia, an voi Vevrs Xa pepirâs T&votto zapatria zavzolas corvylas 

ze vai sdânmowac, âtă îs Ezwemusozărns tv ză ab0svrtră ab Opiwe &abudurod drau0viis 

70 7Tgoos. mov. Dwopioas 85 zdhhtoza Tiy - văz sis tu 7 dyrt td 00927, (03 zaTprziv 

adriis ăn, 1ai Ezoutvoş cizaţdusos z600v aipe: î) Ebysvsta rms âtă md &r, ăzb ăyado- 

rărns Tb/ns ob avyra:/0sis ai Er sis Ti ostpăy 10» sbăztp ăn 20 05 0s0ș ?powprjcob 

“Yybovs.zov, Gby 0 0săo 30 ie ăz6havaty Gas, 2zeb/0uat. Eaot 
? 3 

2600 ov, 7 Mabow Tîs Edysvstac 7ms, PATĂ Tăy vitzby 

Bă vă du vă &zo- 
- 

TATS Zvauctua Dmzpastutvns, îv 1shsta 

Sptsteey apa ebăatovia i Extâpaei dost zau Oh y Erâye 

Ti Ebyevsiag Tg 

- Tâ maya =wyeveotăt ăp-/ovrt yby Made „Acvodizm, zbate Nizohio “Puossiz, 7 we 

mazpt pot. zodsworâtp, 2pOGHLYIjtGS. 
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Ie CCCLXXXII. 

* Un: necunoscut “din Constantinopol către Căminarul Grigore Kalliarchi, 

deșpre nişte; afaceri de moşie şi de: bani “în Moldova. 

a Goyţyţu 19 Zmzâv, „m Epevâuu zijy stroboa 
A rai a vază d îtă că Gt ză tos 289 Ti) 

Ey duty ârpatdusy0Y, 
vis ză Tîs zOhDsb4Tob ot id abzls 

Opistas, îv Kbptos Gapohisrot maybe ă- 

apod' Dz3pE/0W6ay, | zip fshost . azâyz07 

my ăgabâvy mpbs 23 vă ij sd/aptozijan âtă 

zi aaddoobyny îzod Eraus vai ui 1hsb0s- 

pWo65y d zăs ză dur. înozopizs 2y0%4h- 

ass 05 pua:p0bân, zafP G „mpEmst vă pioritio 

tzdaciay ăn, uă 7 vă ci aus Taz 

sie dy" Ilonsprazoy Assz6 Gerda ab dârză 

ns Gosts dysaoș pol să EdAa7. PE, 2030 sa, 

EpstauJos es ip puozziy uo aozis râs 

ciy, Erifouat vă ho îvc/hizo 2 vă Ti 

zapardtaw, msi 6 ebysvsocazos ăi 

Nazuavos Tuiras âzd 200,67 priv 637 ol 
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Pe Domnia 'Ta foarte frățeşte salutând-o, 

cu dragoste mă închin. 

s- Cerând, efendi, cuvenita seusă pentru 

că de câtra timp nu ţi-am scris după cum 

ni se cuvenia, nu lipsesc să cercetez acum 

ce priveşte buna-Ţi sănătate, nouă dorită, 

pe care Domnul s'o păzească mai presus 

de-tot ce e sapărător, cu înzestrarea în 

toate cele bune, şi pe lângă aceasta să-ţi 

mulţămese pentru bunătatea ce ai făcut şi 

m'ai uşurat de supărările in adevăr nesu- 
ferite ale mahudului, pentru care se cu- 
vine să recunosc îndoită îndatorire, pentru 

-că mi-ai făcut havalei către preasfinţitul 

Mitropolit, fratele Tău, care îndată mi-a 

dat-o.. Între acestea, - sprijinit pe cunoscuta 

mie aplecare a Ta, vin să te supăr şi să 

te rom ca, de oare ce prea-nobilul boier 

Hatmanul Ghica de multe luni nu mi-a 

11999.
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si3ozolmosy Shows mspi rod Exstos povhziob 
pas, mai Ey zatpă 6zod mă EYpava dpmeta- 

utvog Gă vă pâdo mi moziytic Estyey ză 

md zsptotvăy uo0dh, pa mi Eovvă/0m 8 

mos md 5 îs Optdacs mal hoizây px/GGv- 
dioy, za 02y Eafov siosri ăzbzptaty, vă b- 

zeyOouuijow abră roăzo ri, Ebysvsig zov vai 

uă by Gbvi0Ț -ebzpsorâratovy Tp6z0y 7ns 
(âcă vă pchy râ oeo?avij) vă pwădm și ră 
aimtoy 6rod Eumdăo= my Garăpoy vă Boo 
m60y mă ăzohspliyra ăozpa 57 mob zsp- 
awyo5 paycovhlov, 600y za rod rp5yovtos E- 
zovs, pati uă zăy doyapacu6y, al, ăy sivat 

zpospyâyuevoy moro ză zarondziac rod 6a- 

măzov, Îi Boyeysta zov, îs zmpstobotoc, vă 
zăv sbyăhm vai vă Gtopion Gzotov zip avi 
ebhoov voi vă măv Grâom oi otâs zpizote 
“Î Ebyevela mov, Bă 'vă Gisuâurijo 77 Tony 

(imuiav n05 &oztrtov ov, îs mp byrt patos 
sihzpiisoraros tos, 7 ăyadurărns âuxds- 
ozuws. Qshet îjtsbpz 85 î) Edyevsia rns 6rt 6 
edysvsozaros ăp-/oy voy Msydhoc Biortăprjs 

ză 20d90b'qs Tov poi Erpatsy Gu dă zi. 
2 voia, popis vă ză vpăvo Ex, î) 
Ebysvela zov îvrepeoăperat pai Gawbeyrebst 

adrb mă wodhu Gooy Ezitpimerat, Gmep 1 

adrb Expezs vă bon zăumosty abânoy sie rd 
ipăd adrod od xp6vov, 4 24 rodToy 3p60mhos 
ăzorabiozaza 6 uaubs mpizos rod Gară:zov. 

"HOsa vă păbo za râpa ri Bbye- 

m .mov (rod Narp&vovi) zepi rabtob, pă 
vă uiijy îtsbpo Gus 656ma ay Exsorpevsy 

md rtăpae, văuvo rodro abziy sic ri 

Royevetay îns, 6z0d 2 vă pă, vă abvy0- 
mio ueră ris Eăyevelas ov zepi tobzob, 
mai, &v 1) Ebyevela mov 03v “uzâpsosy os 
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copa vă pot patit may mă yooră £- 

îndata ypăota, apara 7ai sept TobTov 
miv Răyevelay cps vă mwpâvrion 4 vă pâs 
ză Etmmoozsih 000v mâzos, că 6m00.ei- 
usa sic onpaztziy orevoyopiay, otay tous 

03 tGeatera 1 Ebyevia ne, o0boa Ey 7i) 
27 25 vpooioy, îuod 65 ăz&yoya ari, 
soy modă vadă htsbpet îi Roysvsin ere. Ilpă 
zăyzoy 63 zapazadă Vă mohăzrr) dyahhoim- 
z0y zi zpbs 2u5 ăshetziv 7ms văz za 
Ezon&uos vă ui ooy/opț tă ză ăhhezdă- 
dada spău, zszhtiza p.ov. Ilpă Gera Tuspây 

by 

borspndsic zîs owyzpoziac mob Asoz6zov p.as,. 

uă cb vă Ezaue pair, mohaâilo, mată d- 
vărun), sis Ospazsia, că Gzota vară Tă ă- 

dy sivat ănâtozaza, G5ys4/65 Buos parai Y i ) | 

  

1 Adaus po margine, 

  

împărtăşit chiar nimie despre moşia de 
acolo a noastră şi, în vremea când i-am 

scris pe'larg ca să aflu ce datorie a ră- 
mas de la împrumutul (2) de mai înainte 
şi ce s'a strâns pe an de la arendă şi.de 

la celelalte venituri, şi n'am primit încă 

răspuns, ca să-l amintese dumisale, şi cu 

obişnuitul chip foarte plăcut al tău (ca, să 

nu-ţi pară rău) să afli ce e pricina care 
a împiedecat pe vătaf de a da şi banii 
rămași din venitul de mai înainte, cât şi 
ai anului de faţă, împreună cu socoteala, 
şi, dacă aceasta vine de la răutatea văta- 
falui, dumnealui, ca deplin împuternicit, 
să-l scoată şi să aşeze pe cine i-ar părea 
potrivit și să-l silească, prin ce mij- 
loace ştie dumnealui, ca să răsbune atâta 

pagubă a casei mele, ca unul care în 

adevăr e vechiu foarte sincer prieten şi 
„de cea mai bună aplecare. Ci vei afla 
dumneata că prea-nobilul boier acum Mare 
Vistier din bunătatea sa mi-a scris că, 
pentru prietenia faţă de noi, fără să-i 

seriu eu, dumnealui se interesează şi in- 

grijeşte acea. moşie cât poate, ceia ce şi 

aceasta, trebuie să, deie ceva creştere la 
recolta acestui an, și din acestea prea- 

: lămurit reiese răul fel de a îngriji al ră- 
tafului. 

Era să-i seriu şi acuma dumisale (Hat- 
nanului) pentru aceasta, dar, cum nu ştiu 

singur dacă nu sa întors de la ţară, 
face această havalea dumitale, ca ori să 

serii, ori să vorbeşti cu dumnealui despre 
aceasta, şi, dacă dumnealui n'a putut până 

acum să-mi tragă poliţă ştiuţii şase sute 
de lei, mă rog.şi pentru aceasta de 
dumneata să te gândeşti şi să ni-i tri- 
meţi cât mai iute, de oare ce sântem 

în lipsă de bani, cum poate nu-ţi închipui 
dumneata, fiind la izvorul banilor, iar eu 

fiind departe de dânsul, cum bine o ştii 
dumneata. Ci înainte de toate te rog 

să păstrezi neschimbată iubirea frăţească 
faţă de mine şi apoi să mă ierţi pentru 
necontenita întrebare cu supărare din 
parte-mi. Acum zece zile, lipsit de socie- 
tatea stăpânului nostru (Mitropolitul), de 

oare ce a. făcut strămutare, de nevoie so- 
cot, la Terapia, care în acest moment e 

foarte neplăcută, necontenit mă cobor însă 

la Cuiu-Ceşmă ca să urmez după datorie



a 
sis Kovpobrlecuey îtă vă drohovdă ară 

-;p5os Tb uswovprpârt poo, ”Au.zozs 83 6 wuot- 
vs Ilpocrăzns vă pă as Loc Go0y 0dzw vă 
căs ăzohzbaw, vară by 2 “Îuiy Gvozepi- 
“pazroy 2600 pov, pă mb vă ăputoa 7N£0) 
aicânzozara vă zspăbouat dă my yo- 

!6u6y oxs. "Ohovs mos ebyavsotăzons ăp- 
oa wazob-polâăodss, vai. îv abzoic î- 
îmirapoy rby sbyevtoraroy ăp/. Xătuavay 

za &p. Meyăov Iloszihyzoy, &âshptabrarz 
TpOG4byă pai apara nous Got 
vă pă &razody zi vă ut 8vOouobyzat. II 
+ĂOOTOOYOTĂTI ot 4bpla, bzspev/ap!9T0507 
vă ri mpovridav adry Tâvy otv Xszpuwy, 
zpoczoysi ri Ebysvetay ans. Kai 6 Îlavăya- 
os Swpvhărtrot măriv ds %6pry dpOahuob, 
ste Er zăuzonia zai ebrolas zen. 

Tg edyeyeozărwp ăpyowrt Meyădp Kayua- 
păsm bei - Tpnyopie Kaipym ză ws 
ddshp ză pot zepizodiro, zayzbTb/60s.   

dregătoria mea. De-ar da Stăpânul tutu- 
rora să mă învrednicească pe mine cât 
mai iute să te întâmpin, după nespusa 

poftă a mea din noi, căci am început să 
fiu tot mai simţitor încercat pentru despăr- 

ţirea de tine. Pe toţi prea-nobilii boieri 
capuchehaiele, şi între ei mai ales pe 
dumnealui Hatmanul şi pe dumnealui Ma- 
rele 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 mea doamnă, foarte 

mulţămind pentru grija acelor bani co- 
muni, se închină dumitale. Și Prea-bunul 
să te piizenscă pe tine ca lumina ochiu- 

lui, întru ani prea-mulţi şi plini de fe- 
ricire. 

Prea-nobilului boier Mare Cămăraş, 
dumnealui Grigore Kalliarchi, ca frate al 
micu prea-dorit, cu toată fericirea. 

CCCLXXĂXIII. 
* 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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vai Emrebte, daâyroy my sbazaliy ay, iv Isis m 0 705 

vă Epsvvyisw Ti» săpaatocâcny p.ot ârradip văTîs b 

AzETw40y imorgiosus sic 
Azosr6h Ilază, Gozis uă 

” 

Ş 

2 &ăshprzby 6zob zpd 600 pn pă 
mnpozopet Ga Gu Ţpăuuaza 70 85 

Evuagâins 

zapâtos p.o5 îGehztu0d 
23 vă Epurisw Th iz od 
vopttpnv Ti Eorstha âă mod 
î0noav, Da GOŢODpu cires £ 

psiny, 2pd 

e 

a 

ozădmeay pă zh vă etzâtoua! 83 Gri, 2y 1109 î Eiyewsia sms E, lows vă map5n233, Rapa 

200 vă Epozion săv Ilazză Niz6havy Terapie, za zoupâni ocs 

aspi. zobtov, Gr vă e5ps03). "Emily 33 Gat îv abzg ză pscaţi 
2 

ela <ms, u& usyăhny pob 2vrpoziiy, Gracutyos amd Gapovpizt, zi 

etvat, vă pol orei) ză oară zsyeazăcta posta, 

păvay Gă mabs D26/psos ci Ebyeveta 5 magiei 9 7 vă zh 3 
. meri TObzGV, [E 

a
 
a
t
 

ast. “IL e 

bv 6zcioy 47 27 pă Tis aut 
05255 dpgiraza Zi 354255 
wsy dt vi 

md vă eltpătera 73 6ri, ă 

obâszoss 30z)a păwa zspi zobrov. Aîy haizo 65 vă zi zhmpozoprao Ga sim Est 

s 2usad0a ganirias cms Dyeaiv093t, Epzhs T05 Roo755%74, 742708 n nod zăz, sp ăi 

i, psytzijy GAns cîs urii aha 305 oiuazos, ua uăpp 20505 

toszopţozăzn pot wopia, sd/0utm ăzb zapâias vai 

ese pp Ao'pofj=zî054, ponei „x ozălszat qi) cires. d 40189 

ăi oro/ăbszat edhoţoy 
habe văzoa erou î ED- 

papura), ă ăy, îs tnitu 

za Dido că E7hăm 5 ue pimisa, 
apara Vă ui Gu 

ă Că soy z0hhijy pinza) G73y0/wpiav, 
do vi 

39 îuzensse vă dq Ti 
i EDygzvsia 203 ua SA sW7a- 

midzazoy "AD)S40') 

)s&zns ua ăozăţouzi, îm25 > /Guzvot Ga Tai, 200349- 

os mauzsăzn ads “llusis € pice zis 

23 că qpăzuw G9s/s "Easd020, G97Ţ433503 

sami 40) adito- 

sui, 40 4 Tzzal)os papiiotzo 

i Eyevsiz ns Em zagshmheacaca za sb5muniias Thin. 

To epsyzozâze ăuy. Mere Acyebizn, zozio Aruzaio “Pâdr, să 03 337 

zepizoiawp, 7317597963. 

GQ 40: 

501



502 

C. 1799. 

C. 1 
5 
99. 

CCCLAXXIV. i a 

*, Acelaşi către Mitropolitul Kalliarchi, pentru afaceri cu un Nicolae Gava- 

lachi, cerând smochine, migdale şi mastic, şi despre buna păstorie a lui, 'cu po- 

menirea părintelui acestui cleric. 

T Ti Ilaneprqză T)S “edhafâs aposrvvă, sozatăpens mi zawlspoy abric Bettăy 

zi, eyeapălos âs6psvos Tis zocoâvydpod Ostae Ilpovoias 7. Gusa vai Gtamohărrm abrijy 

za due Bytalyovoay vai, GGLBTOS aubăau.079503% 53y daizo vă sdy/aptariioo Ezapăios | zi 
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Gov Tây TOHSpOTÂTIII auvzăshpeo» Tns, pzopsi vă ră zAmpozopndii zapă Tod pthoatopţa- 

măzov aărijs zatpis, Gori dzep/aipe» voOmutpos zapxaxhsi ză &ptoy Gsby tă zhv btsiay 

ape. To Eumeprast6uevoy 0shst îyystprabij zâ fndsvrt ptotp Nizohâep Tadra, şi 6 Ilavăyados 

-apiGorzo *îj Ilavtepăzari rs tvrehij byisiay val sbâupiovize, ănpay, îv mapm6hdote ETsat. 

Tis IImepieneâs ns. 

.. 

CCCLXXXV. 
* Acelaşi probabil către Hatmanul Ghica, pentru resturile sale de moşie.. 

Rei ad0:c dâzrzrbrara, zposzovă iv Eo- 

vsetay ne. 

-- To âmb "lobylov Berry Tns ist 
pas apăs &stăuevoc 7ai eaaolie: zept 
ris Epocă wo ăyadijs zavoti adrijs b- 
size, 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 
, 

ă 

vă apoi sous, vai vă sivoousy să 
es si ză ivodirt mal sb- 

gbyst retea 705 Gasdov. Tyopito Gus Gat 
e » 4 - * -. , a, 7 - 

6) abză eta. &zozshtouaza cîs Tb/ms mob, 

că 605 Î, Ebyayia ans Epzusy Ghz ză âv- 
vază Bă iv 47 adz05 ăzozazăszas, ME 

2 
mă vă poi 1pâza 38 Gr ză fmdivaa ăozpa 

- Poe - = . x 

53 îwzopsi vă că Eufzon Evcadda, 05hst ză 

  

1 Merogtrze 

za00p000% vă 20003 . 

ză incă pă tzavhy ziuiijv, Gore vă zoză 

  

Şi iar - foarte frăţeşte mă închin dumi- 

tale. Sa 

“+ Primind cu cea “mai mare bucârie 

iei (scrisoare) din lunie şi aflând 

de mult dorita bună sănătate a întregii case 
a'tale, m'am bucurat foarte, slăvind pe Cel 

prea-bun, prin a cărui nesfârşită milă şi 

"eu sânt sănătos Am văzut apoi şi câte-mi 

însemnezi despre moşia mea de acolo, şi, 

minunându-mă pentru statornicia , nenoro- 

cirii mele întru aceasta, de oare ce într'un 

an întreg arată vătaful ca venit şase sute 

zece lei, m'am întristat foarte că nici în 

acest an nu s'a îndreptat ca să se.vândă 

„recolta cu destul preţ, pentru ca în aceasta. 

"să ne bucurăm, şi rămânem iarăşi în acest 

an datori către mila şi conştiinţa văta- 

fului. Dar cunose că toate! acestea sânt 

urmări ale soartei' mele, de oare ce dum- 

neata ai făcut tot ce se putea pentru buna-i 

stare. De oare ce-mi serii însă că acei 

bani nu poți să-i trimeţi aici, îi vei da 

9



2yyetplost m ebysveatăzip ăpzovzt y5y Msyădp 
Kawapăog, zpăs 0v Eppaba pai Eve dă vă mă 
Nm, 4, Ego pobynotzăria pă 2paţuaTsTrăs, 

vă păs ră osti &v măs/st, Ilspiutvw 82 pai măy 
6zdi mod zsptatyob p6vyob doyaptaoudy 705 
Gară-rov, pai, Eziliw Gri 0shst siyat GbyTpbpsb- 

wâvos za uă pispiră ăz6um ăozpa ad Th zep- 
atvyăy ipăăt. 0bă6howos 63 ău6ăddo Gri ai sie 
mb &tijs 0shst m vpăps îpaormplas apostayăg 

, 

vă avovitezat vai vă ui zapato5) î7 zăy t- 

aiy ov, îy dap 6x05 Eueivos apatsi ri 
Gvup7nOstozy zmeul Tov, Exrăs al 6, 
ăi 6x05 îjuzopsi ds Guzâyos vă vustat. 
"Ezmpo'zopij9my 33 zi sim Ehes, ăpcos siyat 
ră &xsios ozapră 2y &obovia pai pară ON 

- 2yăpmy. Tara, mai 6 Ilavăyados xapilotro 
zi Edyevsia ens' ănooay vai mavzolay sbâat- 

noviay Ezuzopnriast zauz6hwy Ei. 

îă md rod rp5yovros Ezobs, iozs woGobuevos: 

  

în mâna prea-nobilului boier acum Mare 
Cămăraş, căruia i-am scris şi eu să-i iea 
şi, având prilej cu negustori, să ni-i tri- 

meţi în grabă. Ci aştept socoteala de- 
plină a anului trecut de la vătaf, şi nă- 
dăjduiese că va fi întovărăşită şi cu încă 
oarecari bani după recolta din anul tre- 
cut. Ci nu mă îndoiese că şi de acum îna- 
inte vei serie porunci drastice pentru anul 

curent, 'pentru ca, fiindu-i frică [vătafului], 

să se trudească şi: să nu treacă peste drep- 

turile mele, întrun timp când acela-şi are 

plata lui. cu care ne-am învoit, afară şi de 

altele pe care poate ca vătaf să le iea. Dar 

am aflat că din mila lui Dumnezeu în acest 

an sânt din bielşug sămănături, şi foarte 

mam ' bucurat. Acestea; şi Cel prea-bun 

să-ţi dea dumitale întreaga şi felurita feri- 

cire, cu dăruirea de foarte mulţi ani. 

"CCCLXXĂVI. 
* Acelaşi către Nicolae: Gavalachi, pentru moartea unui tânăr, trimeterca 

> ? . 

unei oglinzi şi afaceri băneşti. 

"Pusuorazs top Niz6has [a5zham, pres dozabevos, '/aLpstă. 

a Aarevarzot adriv 6 Iavăyados 27 ărpa byteia. [lov pi î)ozno: 6 ăwnos 0da- 
4 T . i T + 4 

” = . . . a + a 7 « a. € av va 

vazos 705 wauapizov mthrăTo» Tns, îuzopsi vă Td Gbuzspăvy 3 cb vă roy vos Th duri Aitos 
N i . > ) 4 

dpăzns. ME 'ză.vă pă Epousy us xi 16 zot0bT0y asptoziozay Ti vă Wâpunuzy apă, Ed-. a 

-apiotus sydusvot ră zapă Baod tvâusva, vă zapmopiuedz pă riv ăz6habatv rs aiovac 

WazapL6TnT0s apsast za î, Tiutâcns Tis ds tă byst ppovtuos 47 0z0cs6Y;s, vă zapmYoRi) 5 

ans tv Eavrv ns mpbs Bâav Qz05. Ei/aptozăy î8 âtă zi ăzoazohhy z0d 4x0păzrov Bazig 

zpă fuepâv 530200, Nov vapodaâtousvos sic zb psvăpt, Evarădofa uzi Ti vază 70070 

adaITGULLNI 226 TIS: Amfâvy 63 mapă mod abraiihpov "one ptotp Ariufitpm, să Erard 

pâoz, 6z0d noi omustoi, 38 up Gr: Eys/siptosv os zopa 70 1] Tiutbens Tns ră 

zsrpar data vpâota 7 zanepozărep Acozdzm tă vă poi ză âufion îvrad0z, zepi 05 vpăze jân 

pai Ex ri awspâznri mov, Gaya za tvsiva Dan fivovsas, Eh ză zâpet Dap is zi 

SuoMoyiay ns zapâyzos rob abra5ihpob ss: “IL sehoozopyozăry pot voga ŢI 'papetă, val &- 

poză să aripi ans. Qoxbros vai 1) ŞUTATI, pot 4040 Tes uă Odpfos Ti zaparahei vă zi 

azi odioase mapăioate vai pahhy ă0âvspor, 47. Bis zij pvopitet usyăhy jâstw, 77: 1] popă 

test d pacobutat 6z0b ri bzso/â0m- “0 e: IIzvâyados vă ij Oapohârrot ab zaycds 
a 

40105, îzt/opmȚios: 06 42 ed7o/ây pi. 

Tis Tiur6zaz6s ms: 

  

* CGCLXXXVII. 
* Acelaşi către un prieten Vistier din Moldova, despre moşia sa din Covur- 

luiu, pentru care se scrie ispravnicilor, şi o reclamaţie de Țigani a Spătăresei Sma- 

randa Costandachi, pomenind şi pe Vornicul Conachi, prietenul său, şi un Şerban, 

Ti Edyevziay sns ăâehpimozaza 22900456. 

-- 70) zapâiq Geâuzvos zis zavafzvods zzpcăsns Ipovcias îna âvapoăzzn . asi 

Bpaiyovsz în uzrponbonst pati, z0)zd33t AzâGns 47. macias Evatp0HIS, Wu AGUŢAGITGI 
a 

4 mov “papăy Ehafcy sd mxuzoysiis abis îrihoziry 

1- Grigore Kalliarchi. 

pe 

zis suzaosăzrs wo! abis Driztaș ns 

503. 

C. 1799. 

C. 159.



C. 1799. 

C. 1799. 

- onpstobu&voy mupioas riy âpsrădezav pita abrijs âdOsaty zai ăupay oradspbrmza eis “Thy 
zi, măe âpeouzyas pat 2 Woyijs eb/aptoriac azsăora zi Ilayrodvvâu.p. "Ea râvy îpesijs 85 

mpăs îuă ăederriv ans văz va îvrspecarărtay, ore pă zAmpopopsi tă my 2pogragizy 

ns pai. Gri otzetozolno mod Ersios pobhuiov was, 4udvzapsb/aptoză ij Royeveia 715, Gvy 

&vă 6ioo bzâpeos, al, ui ăupiâi))ov Exoutyos Gri, mai sic mb ESijs 2pov00d6% ha ră zpos 

adi &moratioraciy 0dt05, vpăpet avysyâs. zoic sis Kovowphobi “&pipovsty tozpxfvizots Gtă 

vă ij! ăatfapbyoor, abră mâpa rob Guyurod za ebhâyov, dvotzstoy aro/dbopat ză vă Ti za- 

pazadsam mh%oy zspi zobrov. "Erptvyâty, ăp:puv Bioztânms, Emstâă î &zstoz ăpydwntoca San0apsaca 

Ppapăvya Koyoravrantâa pol vpipeL:mă Eusptzhs6usy0v, apsr=yrâpovoa Tpsie oaie VATbt- 

îshovs, ară ză sis yeipăs cms osvâza mov, ds vpămet, Ey 88 Gus fhnsuâvmoa zi rotzb- 

«nu badea mâs Erpste, zapzzadd ci Eoysvelay ns, dtă vă pi pă mbarr mb” 0581865 ov 

Oz î£ alzias pob'&ărzsirat, î Ebysvata, mms vă âwyx3e/03) rhy &v6JAnow, bs pthodizmos, val, 

îterătovoa ză pân, 4 ze 705 sis sipâc rs Gzveâiov: ob vai ăzd Thy sbyevtataroy ăpy: 

Bâpwov. Kovyăzmy (rby.5zoioy ăâshprrbraza zpocnbyâ), vă wâum wă0s rpozov vă vă. să 

ze mâcoapas Woyăs z05 pot ypewarii 6 Ssprăvos, vai vă 6odoăv & abrây ai rpsic eis. riv 

îmztoay ăpyâvatoazw, dtă vă iv păvn dâvemusrn, 4 05 pă 5zo/pbost vai 1] 4aTă TOdTO 

ăpadoenpia ns. "He eisv ră En zăuzoa pai edro/ias 7 AMpSOTATA. 

Tis Eoyevetac ns. 
i | A ă 

CCCLXXĂVIII. 

* Acelaşi către Hatmanul Săndulachi Sturdza, cu urări şi pentru soţia lui 

domniţa, cu pomenirea ' Domnului Constantin Ipsilanti, în serviciul căruia stă. 

"Afe)pzbraza ăozatâusvos, zpoozovă rhy Ebysvelay re. 

“+ Kai, îyuapăios. Geâusvos mis zxyabsvo5s Anydusus Ton Buapohirr adr bytalivob- 

cay în &rpa ebroyin vai ăzoabos dzăyruay z6y ebazaioy day, oby Ti Era zporăra 40- 

pi Aouvizta (Îv razetwâzara zposuvobusy peză rîj mtâzărne po), int ziy e5hoyov dăehpt- 

vw ns aoypvouiqv îtă m Gri &y Shop 1 morar mbpaptorobu:y îuusows, &zodlduy rd &- 

psth6usy6y po vă Epsvyljo ră Tis TOAVEDATOL 4.0! ăpadije ăwporipoy utsias, avp/alpoy vai 

GA wapâla, mabunsrebuy my Ilavăyadoy Tya Î atouozărn ijrewovia zob Osompobpiirob “Trpobs ov 

“svowo ai zii Edwsvela mms zapatzia ăzodabosos 2v zip Înjenoyz abro5 Op. PE zis Ev 

îmâv 8 ăpatorăzns ră ym ăâ6hov vi ăvadhotbro» pas ovpzepalvoy zăora 2600 Exstat 

zi dmBsta vă Ep îi Ebyeveta ns, dă m a ăvaurărg Tb/q ză ovyraybsic cls zi 

stpâv zây săumwwow Gobhwy z0d “Tţovs zns, ay sg so EX sie âzdavoly 625, Ezeb- 

-zouat ăumor dă vă ăftwBă, re 5 0atos Gptauis, vă ăzohzban adris 8 Dpisin 40 azâytay 

răv daBây îzizoyim, Ev mauzbMois Ereaty. 
Tis Răyevelac rise.» a 
Te ebyeveorăze! ăpy. Xazuăwp moplp SayBovhăzm Smobpbr, 7 os ădedpă not zzpt- 

zodie, zavevroyăc. 

  

CCCAXXIĂ. 

* Acelaşi către Camăraşul Grigore Kalliarchi, despre moşia sa din Mol- 

dova, pe care să i-o îngrijească până la venire, cu sprijinul Domnului şi ajutorul 

Marelui Vistier, şi despre ciuma din Moldova, cu privire la care, întristat, cere ştiri, 

Ti Euysvsiay ans: ăăsheracaza dozaţăusv0s, TpOGHLVÂ. 

-- "Ex z05 apohafâvzos rptoxzepăosoo po! ădehrezoă <ns amporopndzis zijy zohb3v- 
[d a * " a a * a 7 a Nr p * LA 

2269 pot vabăv abzis bpistav, 85 ărpov 6x0uby Epâpmy, Erzapâios 4x0ipsczbous sv Ilovyărga- 

0oy fa îs âsi Gramohâzen adzijy Bytalvoazy, Eayopmrlzt azăvzoy ua maci ăradây dv 

îmiecat, "Ex, să îmstic 05 mzspaufnvoutymv si8y Eubo:70y sivâva vhs sihrprysazăcns 1ap0ias 
pISTIt, a“ 72545 3 30 wo us lăzi] ui? 7 d TIS 14407590 1 100.%5 

1% [Că bd a = , 12 e. - . a 

ms za âvadhobzo» sis du dăshztris ens ăvăzns (îs pe îsfa6oqzos Epp6v0vy), Gvozspt- 

păzzov 2ah%00%y zi âmOzin papăs, ăzozstryooutyov abzod z0bzov vai îv, sis ppovelâos Gz05



  

abrozpooâzns Es ps &zpob lijhov Gtă iv 47hiy ămorzzinenaty 705 însios powhuia» pas, 

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 7ot- 

Jo doztzinod îvreptoov pac, î mszstoutyns Get  Ebyswsia ns, âv Gap-0dy 0zg dpi tustos 

vă Edo; “ds tâtoc mbptos abris Emstepyabout ha ză iza dijo adi, 0shst ză Găhm 

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, APIA Ă 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 Eb- 

fevatay 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, venit în Moldova, către Marele Logofăt Alexandru Manu, scu- 

sându-se că, fiind:bolnav din causa vremii reci, nu poate îndeplini o poruncă a 

Domnului, şi pentru nişte meşteri, cari vor trebui să lucreze la Curte (v. n-l următor). 

Karazpoczoyă Thy Ep6yân Wob. | 

"e Mă zh vă EtatpMyrioa âhrov dmb zpoy05s, vai E3 airias sis Omuspwyhs Epoospis 

€ 

Ad0zyzov, zaprzzd zi Eoysysiay cms pază Ti %pbs rd “Ywos rob 2p0070păy 2â) Edaptaiy 

uob Govhzâvy zpogzovijoswy Ghy tip I6%40ud rii îzMuzpov mdrod Bsttâs, stâozet0doz zspi 

adrod zobzov. *0 udhpas ăviaws oimapnv Eng vai ppm mă [foptr, vă Tă zposâtoniom Ti 

ijuăpav 220 îv ăpebuzos apszst vă EXON sic că Ebyswsiay ns, Gnistodoi vot adr Gtă vă. 

mapsopsdă za 6 Gobhâs rs, ore vă 187 1 ap ăzapidunote Ghov zâv ps siț sv()s- 
ma e . . Ş 

a 205 ză vara vai, Exztăl bs sizouey, obuzepst Th vă mapabpsti za 5 Liiwns 

zăzas, î) Ebyevsta rs 05het 7by pinvbast, î Osher pi mpoorătet zspi zobzov Gtă vă zip sido. 

70:1j50- 

“O râs Ebyeyeiae ns... 

Tâ aausvyeysarătu pot! Msi Ao'fod:7, Zopip >Adstavyăpo Miop, 2 6iytns, 
, . La A . sp wo . e] 4 

  

CCCACI. 

Capuchehaiaua Ţării-Româneşti, către Domn (probabil Alexandru Moruzi), 

despre ştirile trimese de Domn, preţul grânelor la Brăila, lipsa aianilor şi. ati-, 

tudinea valiului de Rumelia, despre luptele cu hoţii din Balcani, trecerea de Po- - 

loni prin Moldova, critica Domnului Alexandru Callimachi, uciderea unui mare 

demnitar otoman şi clădiri ce se fac de ocrotitorul lui Ipsilanti pentru plăcerea 

Sultanului. 

  

“Vomhăzaza pai ebueworară uot Abbivra, ză Prea-înălţate şi prea-bunule al micu Domn, 

tim să xaverhâuznoy ari; z0ââ 20v9- urmele prea-luminatelor “Tale picioare 

ds vazaoziloia!. ca un: rob le sărut. 

To mb 7! z0d mapshtiiyzos zav57hauzpov Am primit prea-luminata-Ți [scrisoare] 

adie Ehafo, uod vai că sis îho paiuties de la 20 ale lunii trecute, precum -și cele 

za owypăăss afadicia, zip ză dist dsti- două eaimtle și... ştiri, care în adevăr 

Doga, vai, vadis azsimtya duca, zâsi-/- sânt vrednice de pomenire și, fiind bine 

Oqaay vază apăzoy sp Erhauzpozăze vă, alcătuite, s'au arătat întâiu prea-lumina- 

2zyân pas, vi Ema sis zi Ilipez vai tului Agă, efendi al nostru, și apoi la 

îzăynoay add:s ăpsosă, Rai, os map 205 Poartă, şi iarăşi au părut plăcute. Și, cum 

59220. Iorga, „llurmuzaki“, XX. 
64 

îu&pas, 33 îuzopă vă parsâo vară shy Erăobsyea pot zpoozbrtdy Sptouby rob bwmhotăto». 

1199, 

Mart.
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Omsprăzov Eptvân pac zAmpopopobuat, mă D= 
“(ptozo) Kpăzoc mov zăyrors eb./aptocstcat, ai. 
za7 Etoyiv âră ră zoptyă, afâaăiata, păddo 

ebyaptoriițn za Ebert, GVaŢIVGHLY “năg. 
apă mod “Ftoos ns Epyousyas stârjoste: 

ăpzors î 28 Dvovs Gorjbsta vă miy &i) Tv 

adry eb//aplocnaty, sic. Gas râs Gnothirăs - 

- 2uBovhebostg “0 6: &yăotâraros. Tspoxvt- 
"Autpij- ien cos sie Tepoay 559 ovuâ6ă- 

(erat zâvyrote vă GhSz ră -abasiota, 6 0o0d- 
6s ens, us Gu :6m0b. ră Gow sis rijy 
Ilâprav,  zmyatye sis! zpocrbrnaiv ov, za 
mod ră Gwmyodpuat Bisfoâizâc pă 7dy Tpocij- 
10VT4 2p6%0Y, os wswobprs zapă rod 0so- 
ppobpijrov "Toovs rs" 47. sic ddovs ră ad- 
0£yrov, os sis răy Evâoţbrarov Tbehszij-2:p5y8%, 
di5ousv zâprs Gray siva âât6hoyate stâijozte. 

-Tă zepi obytapzov oh) rd Ezey&yânosv 
6: Erapzpăratos -ăă, „îp&vân: pac, : "2pbe y : 

Setzvoveas măv: ad0zyzta6y zns uaiuây 5 895- 
Ade mas, măv ămtdeta dtetodrrâs 6zolav (m 
ulav ăvăyera md “Tios 7ms, zpozpivovra. ză 
ăpshos ră) zropâ Mazovizopuv ră adră : 
„ai mpos my Datpratoy EpEvân Was val do 
mobs abdtyzas rijs Ilopras, Eva E4xoTov 15 

spus sizy Goa E6st Etijrmo Esyuptotby 
îpipyanăv . mapetoi- ali “mspi robrov, Doris 

YpătpsTat, 47 MATO GTANIjOSTAL! at 6. hot- 

mal. ămorplozte ră addsvrizăy ms 7ayptpa- 
mloy. îwazspiezovrat sis Eva Eurpyauty Gore 
orâdezat -1jân dă 205 zapovros. 

“II ăzâuptoie 705 zposradăvros ipozhryt- 

dewrspî) Tây zsvijyra Tptăv vapabiov popTu- 
6îyroy ăxă iv "Izpatăay 6ăv Era, uă ră 
vă î06&no=y 6 îvBotiraros baytps-valipă= | 

| Epsvân, 0 sivat Es BEza ifutpac 6z0b velt- 
zszat eis mb orpâua, za Eustyay 6 mspl r0d- 
mov adâsyrtzăc ans vaiuăs usră Tây Gsprs-! 

plav zapă Ti "Evâotbrusi Tov, . otasie . ăzd 
. 

vi Ilopray dă vă „by de 20p%j0% “ură, ză 

6074 ns. 
>Hzo0do6m dat i la portar îiropâobq ză 

„pi0ăpqm apă Tâ vazavhiSwy vă zăwrs Ţp5- 

"owa ră Izpath-rdeoi, za Gt ăvtâm vai 1 
705 aizapiov mini, 4ai, Boy pây Gă ză 4pt-. 
0dpm, pă ză vă sidoze vă zohijrat fatrlt Căze 
odtp5, 6ây metpătei z600v,:1) zii Guws s05 
capia, uă ză vă eivat zezopuâin E Bm od 

Sptou0d, pazayză sic zihov. pă, Gray ab$iio 
1] Ti) - mov, „ai - 
păr rod zazaiov, dasp, Gray 2467 AYahO- 

vio6n uă zi? sui mis "13 =pabdas, vai, zEhos, 

Gray 8âv warafalr Gaprpăs sie vi Grea 

zpossvei obyymsiy sis ră.   

aflu de la preazinălțatul efendi al nostru, 
prea-înalta-I- Putere e cu totul mulțămită, 

şi mai ales! pentru ştirile de acum s'a, 
bucurat mai mult. şi-i. fac plăcere, cetind 

” informaţiile” venite de la .Înălţimea Ta: 
de-ar da ajutorul de: sus 'să 'Te învredni- 

'cească de aceiaşi mulțămire în toate slujbele 
împărăteşti !.- Iar, cum prea-slăvitului 'Ter- 

sană-A miri-efendi nu i se potriveşte de loc 
ca la, Arsenal să vadă ştirile, robul 'Tău, 

mergând să le dau lă Poartă, mă due la în-: 

chinarea lui, şi i le: povestesc cu de-amă- 
nuntul în felul. potrivit,.. ea un. dregător 
pe lângă - Înălţimea 'Ta:::de : Dumnezeu 

păzită; şi la alţii dintre stăpâni, precum 
la prea-slăvitul Celebi-efendi, dăm parte 
când sânt ştiri de samă. 

Cu privire la oierit, foarte i-a plăcut 
„ prea-luminatului Agă, efendi al nostru, 

căruia -arătâridu-i. robul: Tău” domneasca 

“Pa, caimeă, I-am lămurit pe larg ce pa- | d S I 
-gubă suferi Înălţimea Ta, preferând folosul 
stiracilor locuitori; tot aşa şi către prea- 
înălțatul efendi al nostru şi către ceilalţi” 

stăpâni ai Porții, - “ fiecăruia, în deosebi 

spunându-i câte trebuiau; am cerut 0 ose- 

bită poruncă împărătească tahisi-havi pen- 
tru aceasta, care se serie, şi pe urmă se 

va, trimete; iar. celelalte răspunsuri la ra- 

poartele Tale domneşti se cuprind într'o 

poruncă, împărătească ce se trimete acum, 

cu cea, de faţă. . 
Răspunsul la catastiful, ce sa . trimes, 

al celor cinzeci şi trei de corăbii încăr- 

cate de la Brăila n'a, venit, pentru că s'a 
îmbolnăvit prea-slăvitul “nazir-efendi al 
zaherelei, şi sânt până la, zece zile de când 
zace în pat, și a rămas caimeaua dom- 
nească a Ta pentru aceasta împreună 

„cu catastifele. „la Slăvirea Sa, trimes de 

la Poartă ca să. le cerceteze după soco- 
teala Sa: 

Sa auzit că la Brăila sa „cumpărat 
orzul de la capanlâi câte cinci lei chila 
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 

socotit.- după preţul. Brăilei şi, la urmă, 
când nu sar cobori zahereă lă schelă din 

pricina lipsei de grâu prisoselnic, vor „să,
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1ă9 măvzs yiuăâoy orpăraouz, 00ya0poic0n-. 

oa sis rd uspos 6x05 ebplorovraL Ti Ojtus- 
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»Aaj-azoâs, îiobsic zoâv hepaziuy, ă- 

ztpyazat sis "Adpravobzohty, vănsiday vară 

-âv tozpădoy pă loztzhă, Epoy 7ai.6pto- 

pb: mpos născ Apăuz, Xâpas vai "dotz0ds 

ămpuănâss Gvă vă Edovy sie. zd watyErn tob!. 

ăumoza vă isa zatopdubij 7 zshsia 2sohu- 

Opzvarc zây ară pă cod vă plic î y- 

mers zoo, tă vă uăj? ărohovbizn zăuuta 

mowptttâva! To oepizsbuz Tis “Tinădnz6s 

Eumus uspâv &saslas sic ză A Ş T306- 409% 

zis z6hswos pază Tv stcodoy vai 23006y z05. 

Tis Azobz-zaoâ bnip s0ds -plows Gs)tâss. 

=05, &rjeiozysis zace: 7 pi) da66ys5s, Thy 

ăpnaz 4. Eporo dEzorss ss 21724209 

za? sdhatay sis sky "Podushn-Zzhti). *0 d- 

vrâzazos “Pobuzhn-faists xpâzs: vai mesi 
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spuie iazigiii (scriitorii grâului) că se as- 

cunde zahereaua ca. să. se vândă mai 

scump. Pentru care-.trebuie: la aceasta: 

rugat. Prea-slăvitul nazir al zaherelei a 

seris' pentru aceasta nazirului Brăilei să 

aştepte ca să nu se strice fiatul zaherelei: 

şi, dacă vrei, rei:da și Înălţimea Ta po- 

runcile de. nevoie pentru aceasta. 

-Prea-cinstitul  Osman-Aga trebuie să 

iea câtă e cinstea lui:ca să 'se învredni- 

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 

au rămas  slobode, şi el întreabă. ce să, 

facă, Jar prea-înălţatul vallu de Rumelia, 

scriind pentru aceasta înaltului. Devlet; se 

roagă să se scoată Înălţimea Sa. de la 

Nicopol ca să vie întracoace, şi * cere 

poruncă pentru aceasta. Cere şi “altă po-. 

runcă pentru iertarea lui .Ali-aga după 

mijlocirea către Înălţimea “Ta a lui Osman- 

aga, şi se gândesc stăpânii, cari să trăiască! 

întru: mulţi ani, să dea ambele porunci. . 

Între acestea, Silihdarul prea-înălţatului. 

valiu ' de Rumelia: cu “câţiva fruntaşi ai 

acelor părţi, cari au. fost mai inainte 

căpetenii ale muntenilor, precum Ali- 

mollă: - din Tocat şi alţii, cari: au supt 

ei aproape cinci mii . de oaste, :s'au a- 

dunat în partea unde se află astăzi hai-- 

ducii, : cu: figădniala lui să nu-i lase: să 

fugă şi să-i piardă cu totul; iar: prea- 

întilţatul * Ali: Paşa, învrednicit de multe 

laude, . pleacă la: Adrianopol, şi de a- 

colo contra haiducilor :cu putere (2), a- 

vând işi porunci către Drama, Seres. şi 

ceilalţi aiani ca să vie la ordinele sale; 

de ar putea 'să “se săvârşească totala 

pcire a răilor înaiate de a sosi Înăl- 

țimea Ta, ca să. nu urmeze. vre-o .con- 

fusie! Oastea Înălţimii Sale! a făcut oa- 

recare neorânduieli în împrejurimile Con- 

-stantinopolului la întrarea şi ieşirea ei. 

La Daud-Paşa peste o: mie de delii.ai 

lui, cerând bacşiş şi necăpătându-l, l-au 

lăsat şi” au fagit, zicând că merg mai 

bine la Rumeli-Valesi. Prea-înălţatul va- 

liu al Rumeliei scrie şi cere să-l.:aș-. 

tepte la Adrianopol, prevăzând şi bă- 

nuind confuzia. Dar e de nădăjduit că 

va sosi -ceas de ceas plăcuta ştire a 

50 4
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Nrbay, | 
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Amat uni die &yOpoznve Tov zpbs zobs A€oos, 

* 

- adrobs obs EStraosy, obs 800503, E0p- 
peozăvâos vai uă robe "Aovorprazode ai 

obs Edwzs vă xazadaBovy z6o0y păzt pibăi 
AN mă TotOdT0Y vinu Tây ospozpiâwy 75070. 
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has ăzzd pâpovs TâYy GObOTpLa ză Wsu0dpt- 

8wy. Tă: rod Ad0tyrov Koirăyn Guns modă: 
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atâos 605 si:/s us” .Eavrod. 

“O ozspratoc Epsvâne pag âP 1lwy zov 
zt60wy ăvswalynos mă sis Ilsziun Exorhrăy 

mi6owt" | ăzozspătooie rod zivă ovuziz- 

ovra vară rd Movirappule ' Eyrvay Ezsi! mb 
Gbymdss Movapân-"Prztazi). wayoods zpăs 

2văsuv sbvyolac 705 bilorov Kpirobş mov zpăs 

iv Meyadstârmră mov. Eizs ră Kpăros zov 
ATĂ . Tpâowz0 îi Meyostârasi zau: „ele 

zodzo 7b prăzi ăzsipovs GodGes val tirt- 
păr ota .00dEz0ts 2880oaw, Eysâstzyouv 
zb &rpov rsferţobyt: ua sd/apiornoiv mov. 

“II. Msyadst6eqs ov otro3oust E vsov vai 
sic ză ară ză Meyao"Psbua “pai mob, Ex 

ză 6ovy6, sis Baouzozi) zozobsciay, Eva 6bpv- 
-opbzatoy ni) pa6ovo5âtz0y m6oz!, sis ză 6- 
010 ozo/atezat sh Kpâzos mov vă piu 30, 
ua 6x05 zshsom: 60sy îvaâcOm Î) Msya- 
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Ipoy03s £X0âv ză Gbyns ns păzrt zod 

1 Domnul Moldorei (de la 1799). 
-2 Cuvânt neînțeles, Sfârşitul lipseşte. 

  

peirii totale a răufăcătorilor şi să -lip- 
sească toate lucrurile cele de mai sus. 

> 

„eri au venit rapoartele despre Leşi 

ale prea-înălţatului muhafiz de Hotin, 
în care spune că, plecând din Moldora 

spre hotarele austriece, trei sute 'două- 
zeci de Leşi la număr s'au întors, şi a 
doua oară iarăşi au plecat, şi iar au 

sosit la Herţa, iar de la Domnul Cal- 
limachi 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 tri- 

mes 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 mişearea- 

acestor smintiţi. 

- Acestea toate de-a rândul şi cu de-a-: 

ininuntul în special le scrie Înălţimea Sa 
în rapoartele sale, închizând și mulţă- 
mirile ce a luat ca răspuns din partea 

funcţionarilor austrieci. Ale Domnului Cal- 
limachi erau foarte uscate, pe scurt şi 

fără arătarea, împrejurărilor. 

Au venit ştiri de la Erzerum că Agă- 
Mehmed-Han a fost. ucis de însuși sluga! 

sa ce se afla cu el.: 

Prea-înălțatul nostru efendi a înocit cu' 
însăşi a sa cheltuială chioşcul 'împărătese 
de la Bebec; isprăvirea lui cada la Muha- 

rem: 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 nesfâr- 
şite rugăciune şi laude, cum niciodată nu 
s'au primit“, arătând marea bunăvoință! 
şi mulțămire a Sa. 

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 Împă- 
ratul 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, cu adausul. scrisorii lui Constantin Suţu (9). 

"EA psons wb'/îjs. ăozăţona za Gâs Yhwro- 
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CIT apune vera 
Sâzza Sobzsov (3). 

  

Aoorzâs zidi zb “feo 

A . i Kai 6 200hâs ans 339 dsizu, eopsfisi 
va> adziji Th Oa sis Dowrodpss7ty Vă Ep 
qpăsw zh izazaienzd9 pot /pEos, zapp)   

Din fundul inimii Te sărut şi te îmbră- 

ţişez. 

“- 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 
întristată pentru pierderea sufleţelului micu, 
iubitei mele fete, domniţa mea, şi mai 
ales că am atâta vreme să-mi vie seri- 
sorica voastră. Să aveţi rugăciunea nea, 

„copilaşii miei, [dar] nu nă lipsiţi de seri- 
sorelile. voastre prea-dorite şi prea-poftite 
mie, căci sânt singura 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 Lumi- 
năţia. Ta, aceia serie-mi să fac, căci ce-mi 
spune din gură Grigore n'aud. Spătarule 
al mieu, trimete-mi parale răpede cu seri- 
soarea ta la cine vrei, ca să ieau jumă- 
tate de moşie a Şindrilitei, care s'a vân- 
dut toată cu o. sută:de pungi, şicu proti- 
misirea 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 sme- 
renie 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 (?).- 

Cu supunere sărut mânuşiţa ta. 

-- Şi cu, robul. Tău, nu lipsese, aflân- 
du-nă în acel ceas la Bucureşti, să ros- 
tese neapărata mea datorie, întrebând 

Bucureşti, 

C. 1800.
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-Prea-strălucite şi ilustre beizadeă, dum- 
'neata Ioane Callimachi, dragoman al pu- 
ternieii 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 scri- 
sori a 'Tale.' Am cetit și câte ai ară- 
tat în ea, urându-ni la trecutele stră- 

lucite . serbători ale ' Învierii după trei 
zile din morţi a Mântuitorului Nostru 
făcut om. Nu .ne îndoim deloc 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 Atot- 
puternicie. Deci, răspunzând cu cea de 
faţă, la rândul Nostru ne rigăm să ser- 
baţi plăcut şi strălucit mântuitoarele 
Paşti în curs de mulţi ani, cu Strălucita-Ţi 
familie, în cea mai înaltă sănătate, do- 
bândind 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. 

il 

1808, 

3 April.
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Scrisoare privată: a unui boier muntean, arătând cum se .. judecă procesele 
supt Vodă-Caragea, cu aşezarea de legi nouă pentru ca să câștige cel susținut de 

boierii divaniţi, el însuşi fiind pe cale să 
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să piardă un proces cu Hagi-Moscu. 

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 pi- 
cioarele, după şase luni, a înfăţişat Dom- 

nul afacerea în Divan, dar, nota bene, 

înaintea înfățișării, două -zile 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, bu- 

curoasă 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 proti- 
misis. Dumnealui Nestor Clucerul, Şeicul- 
islam-efendi al “Ţării-Româneşti,. s'a : ri- 

dicat, vorbind cu Vornicul Băliceanu, că, de 
ar fi trecut două luni la, cei prezenţi, patru 
luni la cei absenţi, atunci nu mai rămâne 

drept, cu atât mai: mult la optsprezece 
ani. Aceastalaltă.a spus-o: Înălţimea . Sa: 

„Nu e răspuns la. chestia. mea; eu cer 
dreptul absolut și hotărît“. Şi, iarăşi a- 
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 curin- 

tele lui, a spus: „Noi toate prieinile le 

judecăm cu legile în mână; voi cum“? 

Deci au răspuns: „cu ele în mână“. Deci 
a: spus Domnul: „când în legile înseşi
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nu aflăm paragrafe, atunci trecem la 
Novelă€. Atunci'au răspuns că: de unde 
iese că Slugerul Panaioti a făcut în- 
şelare („dol“) şi cocoana Safta nu l-a 
ştiut? Atunci Înălţimea Sa a răspuns 
că aceasta e uşor, de oare ce legile ho- 
tărăse şi alte mijloace ca să scoatem la 

mijloc adevărul; dar, „cu toate aces- 
tea, să-mi aduceţi şi Novela, ca să văd 
cum tratează acest cas“. Acesta e întăiul 

şi ultimul tribunal al judecății. 

"A doua zi a venit Aga Dinicu şi ni 
spune că boierii, luând cu ei şi pe Brân- 
coveanu prin Băleanu, au făcut anaforă 
către Înălţimea Sa că în niciun chip 
nu primesc aceasta şi că de aici va 
urma, tulburare la vânzări, şi că ei cer să 
se facă lege nouă, cuprinzând că nici cei 
ce cunosc, nici cei ce nu cunose, nici cei 

de faţă, nici cei lipsă, trecând terminii 

judecății, să nu mai aibă motiv .de pro- 

timisis, 

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 
are atâta drept cocoana, încât a trebuit să 

se facă o lege nouă ca să se suprime dreptul 
ei. Mi-a răspuns Înălţimea Sa, desmier- 
dându-mi barba, şi dându-mi paid cum că 

„toate le ştii“, că întru aceasta el nu e vi- 
novat, 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, tre- 
buie 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 co- 

coanei, să nu aibă parapon“. Am spus: 

„e porunca Măriei Tale“, şi le-am povestit 

toate mamei tale. Mama ta îndată a adus 
pe ginerele Vlădoianu şi a luat vechili- 
meaua, 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 

65 

513



514 

1312, 

25 Octom- 

bre. 
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nepot al Nenciulescului, şi Nenciulescu e bine: 
cu Bălăceanu şi Băleanu, şi sa amestecat 

şi Brâncoveanu, şi e şi nepot al lui Vă- 

cărescul Bărbuceanu, şi a mâncat și Nestor 

atâtea afaceri, și tot așa şi Bălăceanu; şi 

astfel mama ta pierde o moşie de 1.300 
de stânjeni, adecă pierde 115.000 de lei, 
după cum este acum. 

Afacerea lui Hagi-Moseu umblă aşa: 
s'a, judecat la veliţi; l-am învins, am luat 
anaforă contra lui, cerând 12.500 de lei 

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 
că: „atunci când îmi va porunei Domnul, 
plătesc“ . Eu cer banii, Domnul îmi spune 
că a poruncit să-i dea. La capăt, iarăși, 
ieri au adus afacerea înaintea Înălţimii 
Sale, şi mi-a spus să am răbdare. Vezi 
şi însuşi dreptul mieu cum umblă. 

CCCĂCVI. 
Socoteala unui anume Marcu despre nişte bani de luat de la Domnița (2). 
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| am luat de la prea-strălucitul 

beizadeă Constantin Moruzi. 

123 & | | | 
4.300 se scade preţul casei cumpărate 

de la Strălucirea Sa. 
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qot5'w, "Oarwfâplov sa. 

Mâprns.   

şi doi lei și parale douăzeci și 
nouă am luat de la Strălucirea 
Sa, şi sa istovit orice soco- 
teală a răposatului şi în spe- 
cial a Strălucirii Sale, ră- 
mânând să mă apăr de cel ce 
ar cere pentru orice alişreriş 

fae pentru nevoia mea. 

1812, Octombre 25. 
Marcu. 

CCCXCYII. 
Ioan Gheorghe Caragea către capuchehaiele, în chestia conflictului cu Aus- 

triecii pentru păşunatul mocanilor. 
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Conflictul ce a căzut în aceste zile cu 

agentul austriae sinior Fleisehhakel (care 
fără îndoială urmează a se aduce de el 

"la Escelenţa Sa Internunţiul) se cade a fi 
ştiut dumitale ca să previi şi să înştiin- 
ţezi mai dinainte pe Escelenţa Sa, nu 
cumya să i se asigure. altfel cumva decât 
cum e adevărul şi să se. producă parapon, 
în care. noi am urmat ce ni-a dictat drep- 

tatea şi echitatea. 

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 con- 
sfinţit tratatele. Însă în fiecare an câ- 
țiva din zişii ciobani ardeleni, trecând 

prin “Țara Moldovei ca să se coboare în 
'Tara-Românească pentru păşunea şi ier- 
narea 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 prie- 

tenos neînțelegerile ce se întâmplă între 
noi şi străini, fără neînţelegeri şi fără 
să ajungem, dacă se poate, a recurge 
la mijloacele la îndemână pentru că- 
pătarea drepturilor noastre, şi prin viu 

graiu şi prin note am presintat drep- 
turile locului, și am arătat că nu to- 
lerăm a se călca vechiul obiceiu şi pri- 

a
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După 1812.
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vilegiul acestei, Domnii printr'o astfel 
de inovaţie şi am cerut perceperea oie- 
ritului şi că, dacă şi goştinarii Mol- 
dovei au perceput oieritul de la zişii 
Ardeleni, lucrând nedrept și contra a- 

cordului, 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-Ro- 
mânească 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 drepturile noastre, 
s'a rugatsă scriem şi noi la prea-stră 
lucitul nostru frate Searlat-Vodă ea să-i 
ușurăm restituirea banilor acestora Lă- 
saţi pe. nedrept acolo: Strălucirea Sa 
însă, ori gândind în adevăr, ori târât 
de goştinarii de acolo, ni-a răspuns, 0- 
biectând că de mult oieritul se socoate, 
nu pentru iernat şi pășune, ci pentru tre- 

cerea pe “pământul Împărăției Otomane, 
şi Ardelenii, plătind odată unde au ve- 

nit 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 câ- 
țiva din astfel de supuşi ai Austriei, 
după ce se întâmplase să aibă a plăti 

în 'Țara-Românească, cerându-li-se şi, în- 
casându-i și în Moldova goştina de sluj- 
başii de acolo și-au luat înapoi banii 
percepuți şi că tot aşa Ardelenii a- 
ceştia, cari şi-au apucat a da goştina în 

Moldova, nu trebuie 'să mai plătească 
oierit în 'Ţara-Românească,. . Potrivit cu 

acest răspuns către noi al lui, a obiee- 

tat prin note şi Aghentului de acolo 
şi, sprijinit pe aceiaşi judecată şi în- 
dreptăţire, şi sinior PFleisehhackel ră- 
mâne [la părere] să nu plătească Ar- 
delenii aceştia oieritul. Însă ni s'a pă- 

rut o glumă acea mărturie, care soco- 

tindu-se, uşor se află că stă împotrivă, pen- 
tru răsturnarea pretenţiei de mai sus. 

N'aau plătit atunci acolo, nici nu se cu- 

venia să plătească nedrept, ca unii ce 
plătiseră drept aici unde iernaseră şi a-
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veau păşunea de nevoie turmele lor şi 
deci iarăși după aceiaşi logică nu tre- 
buie să plătească acolo, întru cât ier- 
nează şi-şi au aicea păşunea. Mai la 
urmă oieritul ÂArdelenilor a fost un o- 
biceiu . vechiu să se plătească după ser- 
bătoarea Sfântului Nicolae: cum deci fără 
înşelăciune s'a perceput în luna lui Au- 
gust în Moldova? Şi, dacă nu sa per- 
ceput cu nedreptate, de ce să nu se 
restituie? Şi, dacă acolo cu nedreptate, 
cum să nu se perceapă aici cu drep- 

tate? De oare ce şi obiceiu vechiu, şi 
întărire de tratate, şi orânduială sacră 
venerabilă, şi exemplul tuturor celorlalţi 
Ardeleni din aceiaşi patrie cu dânșii în- 
tărese drepturile 'Ţerii-Româneşti! 

Noi n'am învăduit de loc a plăti cineva 
D 

în orice chip un drept de două ori, cicu' 
atât mai mult străinii şi oamenii de aiu- 

rea. 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 s'a păstrat neatins. 

Pentru care am şi orânduit 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 fă- 
cut, 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 po- 
trivă, 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 răs- 

punsul Ei. 
Pregăteşte pe Internunţiu pentru acum, 

înainte de a primi scrisorile lui Fleisch- 

hackel, care poate cu poşta de azi a 

scris despre aceasta. E un drept obiş- 
nuit din vechime al Terii-Româneşti: toţi 

Ungurenii în genere după Sfântul Ni- 
colae plătese în 'Ţara-Românească oie- 
ritul lor, pentru că aici. iernează; fără 

o
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pusa eis Iloyozylay my Abţovaroy, ț+6y0y 
dr Extpaoay Evsi0sy, vai, îy 85 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 

aiva. (Concept.)   

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 cei- 

lalţi Ungureni, şi din dreptul mieu nu 
mă voiu clinti în veac. 

CCCXĂXCVIII. 
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 '40- 

voie, 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 Meyut6-Bsciu=âr6y6q]: 
zotos 6 ypărwy 8 E sifsdpo” hintey 6 ta- 

p5-valtpjs ; 
"E)aGoy my mstzpiv ris Aouvirous “Pa- 

Mods dă râs 005 TSYTAHOGLA d034% phiOss 
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 ă- 
z5pa sp. Tod Bacthtoş: zi Ta pini Tu70p0wY 

vă pâu.oby oi 
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 si peharttâva adz0d, 40she 
văun vada crama psousâtzoy val, Yty0- 

Epst! Ey 26ăo0my vă Ypâto   

„. 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 obiş- 
nuite, ca din partea nazirului efendi al 

zaherelei, în care-mi scrie pentru tri- 
meterea 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 să le fac a trece 

la sinetul mieu. 
Vezi copiile scrisorilor ce i-am seris lui 

Talleyrand. Nu numai nu atentez la Împă- 
ratul, dar şi spun atâtea despre 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 

 Utimul alineat e do altă mână; poate fi de a Domnului însuşi. 

2 Cifrat,



  

păwns iu rijs 6puwoovhetăs adrijs, viva 
zarțitt mb Asâhsr, mo Erpaa. "Azur Bus 
mipăs Gtă vă Îăfo ăxaniaty 839 sivat mâna: 

amd 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: 
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 măs zâuoby Bio, pai Guzorsia Ta 
cir Xotzby ri Bovhstây cas 7) 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 GWy0t4s- 

so» 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 

eăaptorna sis Ebyswsias ans. Moi vpâpst 

rd, 6 tâtos zamathiy mă Goa i 3) 6 Sa po- 

mos mspi. mod Gvyotpsalob 70b, Î. 

Tă zoă vă ctzcvoginpedv 2509 

VĂ (sic) pivot ză Gtdâusya 0x/prră 

ay patpas mob 7 6uodorţiay, pas zi 

mă pohzfyzs GTANSYIa Tă 8, A3y tisbow ? 

în Xpevay (opprgă: meri. mobzoo 8îy poi Eypă- 

Pa i TapIL a VĂ Ea tGtay E vă pi 

no 35 gopris ară ză pu, 6'/pOGI- 

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: 

=05z0 mh50y zaoă adhădzz, dh)ă bopzziz 

că vă ui m10335325, Gâs Th Gri, dă 

wii mb Cidszs 11 i etyat Ăcoz0Y. 
NO3s 7 6 Moy3zfi) 12, oipatizasis 205   
  

1, 2 nedescifrat. 
3 Patru curinte nedeseifrate, apol cifrat. 

1, 5,6,7,8,9, 19,41 nedescifrate. 

12 Preceptor frances, care a lăsat și memorii, 

lucru puturos, să se supere Devletul, i-am 
scris. Dar încă 'nu e vreme să ieau răs- 

puns: poate 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... gro- 
zav lucru ajunge, dar şi bani grozavi ce 

vor să meargă! 
Am judecat (?) pe Chiulhani Musealul: 

ma avut cum să se apere şi 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 îm- 
potrivi pe urmă, se teme că le dă la 

gebhancă şi le adună cu sila cu o ju- 

decată; altfel, faceţi-vă datoria dumnca- 

voastră. 

Dacă, vai, vă va veni în mână vre-o 
scrisoare ..., pe care ţineţi-l bine..., fa- 
ţi-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 

anume (?) câte a spus Vizirul despre că- 
sătoria lui. 

Ale lui... să se economisească mai mult..., 
să se facă acele date zahereă... în mânile 
lor..., cu sinete, precum cele mai nainte 

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 
afla nesuferita adâncime a obrăzniciei lui, 

şi să-mi trimeată fâră pecete o. astfel de 
serisoare foarte obraznică, în care scrie 

deschis despre mazilia ce mi se pre- 
găteşte ca să-şi atingă scopul: aceasta, 
mai mult decât obrăznieie, e revoltă; să 

mă credeţi, v'o trimet, dar să nu daţi...; 

e fără rost. | 

Ieri a venit Monderille, foarte de casă... 
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“Şi de zahereă, precum şi despre boala sa. 

- 2 a Bitvyns Exîpey 3 ppăuua 

+ = 1 ao (sic) ns mob, za poi eizey mi Gtă t05 
d roy t m 

6zotoy md Eâtăâzosy pai 6 „2 Ti 
“părpe obrwoi: e sic mb zecăiu mov Kapartă 
Poză) &vaia 6 tâoz 6  * Ozijțey 0is ră 
vozrăs sis zây 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, 

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 âw5szaiuepos 

opodporărn wovzăwun varadpol, ms za 
vvipm pă tbdorats mpeis utpas, zen ră 
Wsox Tns, sis tocodzoy us ărâviosy God 2 

3 sv 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- 

oz) câs vpăpo defoâuzz 8. 
PAmasto 9 îvz.ui) size Gri 2uaz6pmazv 

7dy G49z6y Tobs mă vă păc 7ăuoby vă u- 

aivousy sis Tij) TayOTmTa TobĂdiGtoy mây 
yaânâioiwy was abrb rd esoăât pâyos 6 10 
> 
Ap.zopodozt vă m Aatopdbop azi dă râs oys- 

e osis 6zob Es sie 1! pai ds 12 -zadtons 
ami ns 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 mă- 
Mozos pă Exivoprtoutvoc uă Ghoy dy 7athâ 

zov 16 z0î0y apâroy vă vâum Ectpyusâilet 
vai ră pată mov 17 paz rom size 7 

6 Ilshos 6 weyăhos 6 mb padauăpi vai 6 
Adoafa (sic) ps 1jh0oy 18 $) 19 pai 20 Et: 
Ecay, 6)Emovrzs ră 

vaca î 6 um zi 
îwrs 7ai 22 ză 

2, 0sây sov 2! ami pai- 

U.770 poe: vă zu 2 
a 

5 căs )Sfo ci sis ză o
 

0pd7 Tăs 639 puăs zatpălei 1 ? pp 
vă 7ijy Gosouey aiziay, ei 85 pi) 4 “dă as bă 

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 

  

Fiule al mieu iubit şi prea-dorit, 

Două rânduri de pitace mie prea-dorite 

pe larg ale Tale le-am primit prin An- 

tonachi şi Mustaţă, şi am slăvit pe Sfân- 

tul Dumnezeu, aflând din ele mie prea- 

dorita bună sănătate a Ta cu toată casa. 

Un foarte straşnie guturaiu mocănese de 
douăsprezece zile, care 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 pi- 
tacele tale. Slavă Domnului sânt bine, ieri 

aum făcut şi Divan, dar foarte slăbit, şi încă 

nu beau tutun; în a doua [scrisoare] cu 
ajutorul lui Dumnezeu îţi scriu pe larg, 

. Ca să nu spun că şi-au ajuns sco- 
pul să: ne facă a şehiopăta, în iuţi- 

mea măcar a havadişurilor noastre; ... 
numai poate să îndrepte aceasta şi pen- 
tru legăturile ce am la ....şi ca... să 
înfrânez ..., cum nu trebuia. Întru a- 

ceasta, adecă în ce privește iuţeala, greu 
m'a încercat. În împrejurările de a- 
cum scoaterea copilului de la Viena -.., 
foarte frumos împovărat cu toată bă- 
taia 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 ... sin- 
gură, ce a putut face, a dat... şi iar îţi 

spun, cea de faţă nu ne încearcă... să-i 

“dăm pricină; iar de nu .... nu deschide 
în doi ani nu ştiu..Pe încetul să facem ... 

după voia lui. 

3 nedescifrate, Cifra o scrisă dedesupt cu crelonul: s'a 

putut face şi chela, dar sânt unele cifre masive, care nu se pot desluți.
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4 p P - * Ne Kazezo»pâcn eo Duty Gad vapâias 
TĂIA Ră EZSTĂ, 

Notuâpos 1. 
6 pehâszopțos zazip Tis 

"lo. Raparţăs losfiaş.   

Cu cea de faţă nu pretindeți mai mult. 
cu a doua cu Dumnezeu vă răspund și vă 
scriu pe larg despre toate. După einti, 
şase zile pornesc cu Dumnezeu pe beizadeă 

Gheorghe. 

„. Cu toate piedecile (7) e cu ne- 
putinţă să nu vie.:. a zaherelei canti- 
tate 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 . 
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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 mâ- 

mie; 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 neo- 

bişnuit, decât în vreme de gătire ... şi 

cum e cu putinţă să nu ..„. spunem că 

e... Care acestea nu le spunem ca să ră- 

mâie treaba nefăcută, ferească Dumne- 

zeu; 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 

toate cele dorite. 

Novembre 17. 
Iubitorul tău tată 

loan Cavagcă Vocvod. 

CCCC. 
Ioan Gheorghe Carageâ-Vodă către fiul său, despre afaceri cunoscute. 

Eis zăş Ozmaziaoapas 47 BSH107470 Vai 

eizost 265 Aspeufgiod 05 vă tâzzs ms3in0ws 
o 

; 
mowausheles md ueptzobs pi?! apies pai 05 
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52220. Iorga, „Hurmuzaki“, XX. 

La patrusprezece şi optsprezece şi două- 

zeci ale lui Decembre o să vedeţi a- 

nualele procese de la unii „.. şi să se 

facă şi unele ... dar bunicele, dar cum 

să (nu) ţi se strice cheful! De la novă 

lanuar până la nouăspreprezece ale lu- 

nii, înainte ce ... sânt nesfârşite tulbu- 

rări de tot felul, şi Frânci amestecați, 
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„. serie consulului, cu multă nobleță, 
supărat că nu-i scriu novitale, ca altă 
dată; pentru care-i scriu cea de faţă, şi 

se va trimete prin om potrivit. 

Acuma, mi-a 'adus-o Rasti, şi nu mi-a 

plăcut; de aceia nici n'o închid aici: toată 

greşeala o pune asupra ta, pe când i-am 
spus s'o facă altfel. .. 

CCCCL 

Ioan Gheorghe Caragea către fiul său, despre afaceri politice secrete şi 
despre nevoia zaherelei?. 
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2 Descifrată de d. Socrate Sotiriadis. 

  

De la răspunsul lui ... lămurit arată 
că nu ne înşeală; dacă a vrut să-şi 
râdă de noi şi era gândul lui unul ca 
acesta, ce-l costa să ni făgăduiască toate? 
Omul nostru spune în sinceritate ce poate 
să facă şi ce nu poate; ce mai lămu- 

rită dovadă de sinceritate decât aceasta? 

La câte” ni scriai dăunăzi dacă s'a ho- 
tărit la... să serie la... celor trei 
., sk mi se trimeată, scrisorile, gân- 

dese să le capăt după acel răspuns al 
lui ..., întru cât să inu o a două po- 
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 gră- 

biţi cu ea; dar ce gândesc eu e că 

„. se va desface şi se vor pierde între 

ci şi apoi şi ale noastre, după ..., poate 

să  rămâie  neisprăvite..., fiind pierduţi 

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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cu felul neobişnuit al lucrului, și iarăşi 
îţi spun că nu sânt dobitoace oamenii, 

ci, Doamne, sus şi jos ajung; ci să se 
dea .... prin sinet acea zabereă, apoi tre- 

buie să fie corăbii gata s'o ducă, unde 
corăbii ... şi la ... acestea sânt din ve- 
cini. 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 
face ştiut lucrul; deci cum să se pă- 
zească taina? Diunăzi prin cele primite 
am luat-o înainte şi am scris părerea, 

mea, care e şi folositoare, şi poate să 
nu dea nicio bănuială, adecă să se dea 

o parte din zahereă după obiceiu ca- 
panlâilor din Brăila, şi să se capete la 
faţa locului atâta zahereă destulă, care, 

la nevoie, să fie gata a se trimete în- 
dată la ... a venit, ceia să nu ţie, ne- 
voie lăţişă a se trimete răpede; cu nu 
judec deplin această socoteală, și o gă- 
sese foarte picrzătoare, atât cât prevăd 
„„. câte drepte bănuieli mărunte vom că- 
şuna la vecini, tulburare şi năcaz al 

Bucureştilor şi al 'Ţerii; acestea ca ne- 
voie a rostului micu le vădesc, socotind 
înainte de toate şi iarăşi că e poruncă a 

prea-puternicii Împărăţii. 

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... tre- 

buia 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 ho- 
tărire ca să trimet numai un îuc la '[a- 
rigrad acum, şi cealaltă zahereă să ră- 
mâie, și, de-ar da Dumnezeu, dacă n'ar 

fi de nevoie, îl trimet şi pe acela, la 

deschidere (2) la 'Țarigrad. 

. Silă încă nu se potriveşte 

5 3
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CCCCII. 
Scarlat-Vodă Callimachi, Domnul Moldovei, către Ioan: Gheorghe Carageă, 

13 Februar: al Terii-Româneşti, recomandând pe Căminarul Alexandru. Vlast6 şi felicitându-se 
pentru pace. 

“+ 'Ezdaparpârare, biqhirare vai edosftorars 

Ad0syra pai “Ileuây zăons Obyrpofhayias, 
ubpts, 4bpte "loăywyn ?loăwq Lswpyiov . Ka- 

paztă Rosâ65a, îs ăăzpă niv doamnă zi 
mepizOnrs, cv "Rrdauzodenră ras îjotora 

mataozal6usyo!, dâzrâs 2pooxfopedou.sy 

îopohărrot adrijy Ozbs 6 tos &y dzporăta 

Dyisim wat &usrazpibtep ebăatnovi, eră pa 
upofiâraros mal Emirebteos zvtoy Tây Epe- 

76 adr) Axtadouiwy. Qshoyres za dă lo- 
ons povijs vă Enireivousy dd Ep păzwp 7po5- 
£eDzue0a Adywp zi abris "Erhauzpărnrt, ST5- 
dou Von, aa 3005 Boy 'ăpyaiov Ext ro- 
codroy zaăs dtarrpobusvyoy, zăy Îutrspoy ăp- 
ov Kap:qvăpry "Adstavâpov Bimorăy, Gv- 

Jaipovres Abrij pă ădehpiâs Ep! o! zsp ă- 
vw0sy zapodot vadoig Ehuiscat, edyopsvot 8 dz 
utos xapâias wpsirruw ră pEdoyza vai Geh- 

rio ră Exz6usya. "Amodidoyrss 85 râ Xuript 
Oe râs ebyaptorias, e rhy eipijrqy 7 220 Î- 
păs Gopnoxutye Kâou, za? îv î rs ypo- 

via zarashozat EgOpa, vai 6 parpăs /sT0 
z6hsuos, oby “zroy sd/6usa, Etozhtusvor 
791 sipnwmâs Gwpărepoi, %al, roy Tis &yo- 
zowpirov ăyăzms EvâviwsvoL Dopara, Ex Ti 
îspăv îs mohreiag Guivovzy, Es si vă sipr- 
vațoyăusy zi ăăshotuij 4% zohSulp Guot- 
Eni Sari, Bor îv Gmao role wrhoic 47 

„0wopshtot zotvozpayobyrec, 4xi &âsroi z0- 
Dati ai, velzovse wihrapot vă Gtăyouevy, 

za Go ză ms tăia iv, mal ră 76 Guot- 
Gay jpewoverăy ămmrei Samăpovra, Kahâs 
33 mezobâusvo: Gr îcodpâzp 77 ăustaus- 

“dize zpoBoula, 3» top vo vai rpiap 6- 

pol BăXouev Ele we” &XATuy E" âzaat 

dăm, &ttodusy ădshprzăs iv abrijs "Er 

dapuzpbcnza vă papozotii Îăs 05266, ESaT- 

sMhovoz îă 1ây îrhăuzpoy adrijs ăâzhpt- 

„6 ză mîs eburzias fuiv ăyadijs bytetas îns, 
îi mai ră Er simoay 0=60sy zhsiaza, 22Y5v- 
707 7 20V37p000Va. 

awty'e, (Psopovzpiob tm. 
Tis "Erau pârs ens 

  
  

-- Prea-luminate, prea-înălţate şi prea- 
evlavioase Doamne şi stăpân a toată Un- 
grovlahia, 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 Dumne- 
zeu Sfântul în prea-înaltă sănătate şi nestră- 

mutată fericire, cu viaţă lungă şi dobândire 

a tuturor celor ȚȚie dorite. Voind ca şi "prin 
viu graiu să întindem câte prin scris am a- 
rătat Strălucirii Tale, trimetem acum, după 

obiceiul cel vechiu bine păstrat până azi, pe 
al nostru boier Căminarul Alexandru Vlas- 

9, urându-Ti frăţeşte toate bunurile ce 
pofteşti de sus, dorindu-Ţi din adâncul ini- 
mii şi mai bune cele ce au să vie şi încă mai 

plăcute cele ce vor urma. Dând însă mân- 

tuitorului Dumnezeu mulțămiri, celui ce a 
dăruit pacea Lumii noastre, prin care s'a 
desfăcut. îndelungata dușmănie, şi s'a dus 

marele 'războiu, nu mai puţia. Ne rugăm, 
înarmându-ne pașnici amândoi, și îmbră- 
când pieptarul iubirii nefăţărite, ca, pen- 

tru sfântă înțelegerea cârmuirii, totdeauna 
să trăim în pace cu purtare frăţească și 

nerăzboinică unul 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 
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 

strălucitele-Ţi [scrisori] ale Tale despre 
sănătatea Ta bună, nouă dorită, ai căreia 
anii fie de la Dumnezeu foarte mulţi, cu 

totul. fericiţi şi foarte mulțămiţi. 

„1813, Februar 13. 
“AL Strălucirii “Tale ca frate şi la po- 

„runcă gata 

Scarlat Callimachi Voevod. ii



CCCCIII. 
Sinetul lui Mihail Suţu pentru ce a primit de la Stolnicul Nenciulescu, cu o socoteală. 
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Copie a sinetului prea-slăvitului dumi- 
sale dragomanul Celebi Mihail Suţu. 

Am primit din datorita nouă sumă de 
$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 Dom- 

niei Sale. 
Februar 29, [1]813. 

Mihail Suţu. 

Lei 

84.503 suma cuprinsă în sinetul domnesc, 
după anaforaua boierilor. 

2.100 se send, pentru care sa găsit în 
Vistierie sinet al epistaţilor pos- 
telor pentru primirea lor, de unde 
s'a făcut anaforaua. ” 

81.803 rămân: pentru care sumă s'a dat 
recunoaştere de datorie pe numele 

Înălţimii Sale. 

Raport către Ioan-Vodă Carageă, despre cererea .de către Hafiz-Ali-Paşa 

a fiului lui Mollâ-Paşa şi un trimes sârb. 
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Prea-nobile Doamne 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 Ismail- 

Paşa, 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. 

o
 
9
 
o
 

1813, 
29 Februar. 

1813, 

16 Mart.
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1813, 

18 Mart. Domn cu privire la lucrurile de peste Dunăre. 

Pe la 1813, 

29 Iulie. 
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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 păzite 

prea- mic rob. 
Fi Arghiropol (2). 

CCCCY. 
Raport către un mare boier al lui Vodă-Carageă, despre o scrisoare către 

Ti» Eoysvstav cms ădshpias 72p0G4bYÂ. 
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pb vă vă Emtorpâm. Kai, Epsvvâv ză 
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TIS, tva . 

ao, Maprtov tm. 
Tis Ebyaystas ns de dâshpbe mal Gobhos. 

“R,.. ?Apyupâzovhos (3). 

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 Gowt- 
păGwu.sy. 

Tă zpbe 
8004 os 3 

zby Aoyobeny Tns aperi) vă 
spi&40y Tpăuuara ayayuaia.   

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. 
Domnița Rali Caragea şi fratele Alexandru către + un cleric, despre un că- 

lugăr de la Veria. - 

Tijy ispăy adrijs Ostăy ebhadâs da 3AGO.891 

TPOGALYÂ." 

e Mecă zijy- Epsbvay zijs 
mapEnod îvadie Drsiae ze ea i ; zanspov ăpais bysizs ans, G3y hsizw vă 
ci cavspbsw 6rt îusic, Osicp Ehset pai av 6d- 
ză ms apioy Geayzss, Dytatvousy. Asa Z677) 

oo mawspârats, 6 Eatrâpoy mb z4p6) W05, 
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mb wovaoriot ris Ilavayias Mshociov, azw- i (i T » 

-d9 povaozipi, 6 vai Epyera 1 Ilavoc!6- 
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vacrint zov Să vă cvvăin mpbs GorOsay vai 
ăvazatvnaty. Riva. 6% 1) Ilavoci6rns zob Ghos   

Dreapta 'Ta cu evlarie sărutând-o, mă 
închin. | 

-- 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 mă- 
năstire, pentru care şi vine Preasfinţia Sa, 

călător trimes de mănăstire ca'să adune 
„pentru ajutor şi înoire. Ci e Preasfinţia
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da îs vpăpet 1] “Pahod zsp od a vpăpov- 
ros, 10 maporahă vă my hui povoxaâă sis 

ab matiăi 'zov, vai apă 705 îâiov 0Ehe pa 
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GA spaaiă baazdy vă uihy my măpers. Ti 
pes Bic, 7 3 spocpăo ămoapioste Tns. 

Acăhos 
AK.   

Sa cu totul casnice al mieu şi: iubit mie. 
Pentru care se roagă și roaba Ta şi ca- 
puchehaiaua Ta, cât şi tatăl mieu, care-Ți 
sărută sfânta dreaptă, şi neneaca mea ase- 
meni, 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 rămâ- 

nem îndatoraţi. 

Julie 29, 
Sânt a Preasfinţiei Tale fiica în Ilristos 

şi la porunci sata 
Pali Caragea. 

Sărut dreapta Ta, întărind câte-ţi serie 
Ralu pentru cel ce aduce [scrisoarea] și 
rog să-l ajuţi la călătoria lui, şi tot de la 
el vei afla starea căsniciei lui între noi; 
în sfârşit să nu-i ici vre-un rușfet 
seris de două ori 
Tale. 

. 'Ți-am 
şi aştept răspunsurile 

Rob 
41, Caragea]. 

CCCCVIL. 

Raport al lui Iacob Rizu către un fiu al lui Gheorghe-Vodă Carageă, des- 

pre o naştere în familie şi un dar. 
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d drauasi, 
zizhos 37 

zoo) pa7 îi dîn zptme vă Ep 1 Ed 

1 

do 05 mzytais,   

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 prea- 
iubiţi 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 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 

1814, 
G August,
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dumneata, mai presus de toate beizadelele, 

ca unul care eşti întărit din însăşi dom- 
neasca gură şi din chiar... 

Să trăieşti, om vrednie de iubire, 'să 
fii ocrotit de dumnezeieseul ajutor, pă- 
zit de ochiul încercărilor, spre gloria 

neamului și a mea demnitate şi sprijin 
şi adăpost. 

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 rân- 
duri I-a scris Strălucirii Sale pentru căsă- 

torie; 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 
ascundă şi străinilor antipatia Sa cu chi- 
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 
părea Spătarului această căsătorie“; de la 
început a criticat-o. 

Nu se poate descrie iubirea părintească 

ce o are Înălțimea Sa pentru dumneata; 
mai ales acum cinci, şase zile eram 

dumnealui Postelnieul - VI[ahuţi] şi robul 
tău la huzurul Înălţimii Sale, care că- 
zând vorba despre cel ştiut, a ajuns la 

meritele dumitale, pe care Domnul re- 

cunoscându-le, a lăudat şi aplecarea Ta
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către Înălțimea Sa şi înţelepciunea ta, 
zicând: „dacă îmi aduc în minte o zi 

când a pierdut hâtarul mieu şi l-am lo- 
vit, inima mea se rupe“. Pe lângă alte 
virtuţi ale tale a numărat şi iubirea-ţi 
fiască; pe care şi robul tău am în- 
tărit-o, zicând că o astfel de iubire ca 

aceia către tată încă n'am văzut, ca a 
dumisale Spătarului. Şi 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 para- 
pon. 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 ade- 
sea 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 cu- 
vine 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 bu- 
toiaşe de icre, gândind că sânt foarte 
proaspete şi bune, şi cu primul vas să le 
trimeată. . 

Baş-beşli-aga e foarte supărat pe dum- 
neata, 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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cel ce se-vinde la Tahtă-cală: era bine - 
să fi orânduit Păharnicului Serchiz să se 
gândească la el. 

Trag încheiere cât rău a făcut împără- 
teasca laudă pentru dumneata în Fanar, 
şi cât de mult vraja Fanarioţilor duşmani 

sa mâncat la acea fericirea ta fără 

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 

facultăţile lui: sufleteşti se îndreaptă numai 
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- 
cere. | 

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 Păhar- 

nicul tău, mi-a cerut: o scrisoare de sprijin 

către ispravnieii . Focşanilor, de: oare ce 
mănăstirea lui e acolo, şi îndată-i dădusem 

o astfel de scrisoare, spuindu-i că, la ori- 
ce lucru are nevoie de ajutorul mieu, să 

vie, ori să-mi serie slobod. Ci, de oare ce 
şi anume sânt orânduit cu privire la el, 

cât pot mă voiu îngriji de ce priveşte pe 
Preasfinţia Sa. 

Cu adevărat, Înălțimea Sa păzită de 
Dumnezeu, după cum îţi serie, era în nedes- 
cris năcaz sufletesc, şi, de când a luat 

vestea fericitei şi sănătoasei uşurări a prea- 
strălueitei Doamne şi: a laudei împărăteşti 
către dumneata, s "a bucurat peste măsură. 

Rog supus :să binexoieşti . a serie Înăl- 

țimii Sale de Dumnezeu păzite că la ori- 

ce oeasie seriu dumitale, prea-binefăcăto- 
rului, nesfârşite mulţămiri pentru Înălțimea, 
Sa de Dumnezeu păzită. De fapt: n'am 
cuvinte să rostese prea-adânea mea recu- 

noştință pentru nesfârşitele-l fapte bune. 

Pronia 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 dum- 

neata 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



Ezaua tshstos ară Thy spa mod 7ynu.0d 
OD, Vai pară Tai mpotsoruzitâvas 6z05 pă 

Epau5, Evoutloy weră Geâatrnzos Gpsâă ze 
she. awzpowaâsi. TI] &6hov GHz) o 0d35- 
moza 6p0t0y. | 

“O Khortăpns Sirtdos, eroutâs W.0b ară 
dr siosre 68 marfa ri zps zi Ebys- 
via mov &rooiwoiy mob, ud size, Gis val rplc, 

Gri „Dio ppânes ce Thehezij Bz 5 Sr&Nos 
stiva 6 tătos, 6 patpbs Guos 33y etvat 6 a5- 
râs abrbg xarerpsyOn dand Thy oarprăv 265 
VaoMonov, 70 ab rob Tâwgtovs (> ră 
îsozpobpntov "lgos + zov, u> Ghoy 605 039 tby 
ăzsfaa, măi? 83y măv Est etc Tijy 200TN7 
edvotay. Ei Gptouds znz, ANY Îjitoy vă r& 
“poi vavvas tvagstyaute ns, dă vă 7 
2007 dă rod 905hov rqs* ads sivat 2p09- 
mstuevos 2 Ilooc[ehytzep] Bhar/[odztq]. "Ora 
151) Ga Eamodovbsi î abzi, zposzacia ris 
Edysvias vas mpbe abrây, oMaufăvet Eu 

“re apbe mby G05h6y cms. Te rpm pe- 
-„psuxwi 810sy mă rob vaz zoptn0d ievparto» 

cn, aa Edssy Gr bmspeâpm. 
“H zsp. wovharzie bzodtozbs rs H0dbi- 

z0y6Erta stă cs 2zdapzeporărns opias Aou- 
vizus “Pâdovş si-/e ovuztost sis by Gpxouby 

TG) GDVOLAsGtaV 6) îvrpigroy" 1/09 22pP2TNPTjG2t 
zi ză u$pos zijs "Ezauzpbznrâs 705 '90/- 
părerea, 3 zh 62 Erodu noa vă Ti rd ip 

aută'w; Abyobsrob 6. 
Mapază 0spudraca 77 adO:s vă ua E-7q 

is osfioris pot Eăyevias 705 îtâaauâyov 
DLOTOrATOy 005h0y 

by "Iduwâoy “Pitoy. 

4
 “O âsă Apâs pob pă qpăzst Giă mais Tp5- 

aie mîs âyozoy6u:ntes îs &âsăzis ov, vai 
. vă mapzrzhtow ză "vos zob dtă Vă 054 

EI XA 3 a + aa e 
zi ăZatay sis mb vă ara04 E36 1] Gram 
Ostoz. “O 'Ad0ivzns 2z8yzvczy sis 2050, hijy 
ro/ăbezat ms 05)e: zazop0w0z: 1) ăzoszohij 
ns. legi zobzob ăzozpivoua 70 &237 4.05, 

4. a păzo îi vă Gvufovhevli pzză ii 
Eypevias ms mezi 
esti za si 6 

dit ens. 

05 zpauziod, pai vă Eat 

pia ms ai Tia sto 

“Evas zh340s z0d măs-zz0hi-dpasi, Emtps- 
Tpapu$6s sis zhy mio-razod-ăpasi sis E9- 
pevias mms vi uzate vp. Bă sd papâul 
705 PALAT SI, Vl ADAP as 4a 

* 

  

“n
 
R
s
 
i 

t 

Tiuidzr,s 05, vă ze cf ră sposzzţi, 
275 ci ză pipi) es î fogilsi mb ape sh 
Sepîion 2qs Ypâuna sis Ticrss 305, ai 

vă Eu isăngtati 75 napahails.   

urmă în ziua plecării mele, şi după pro- 

testaţiile ce mi-a făcut, socotiam foarte si- 
gur că se va cuminţi. Dar lemnul strâmb 

niciodată, drept nu se taie. 

Clucerul Stellos, spunându-i eu că încă 
n'am primit închinarea lui către dum- 
neata, mi-a spus, de două şi trei ori, că 

„voiu serie lui Celebi că Stellos e ace- 

laşi, dar vremea nu mai e aceiaşi“; el 
sa retras din partidul lui Golescu şi 
de la Englesi (9); Înălţimea Sa păzită 
de Dumnezeu, de şi nu l-a răsturnat, dar 

nu-l are în primul rând al bunei roinţi. 
Dacă vrei, ar fi bine să-i scrie cineva 
vre-o [scrisoare] milostivă, ca să i se dea 
prin robul Tău; el e închinat Postlelni- 
cului] Vlah[uţi]. Când ai vedea că ur- 
mează acea ocrotire a dumitale către dân- 
sul, capătă încredere în robul tău. I-am 
arătat de mult ca în taină cele ce privese 
împărăteasea laudă a ta, şi a arătat că se 
bucură foarte. . 

Corespondenţa pentru afacerea moşiei 
cu prea-strălucita doamnă Domnița Ralu 
căzuse în fierberea 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 scrie pentru nebu- 
niile neorânduirii surorii mele,. şi că să 

rog pe Înălţimea Sa să dea voie a se 
trimete acolo cea rămasă. Domnula pri- 
mit aceasta, dar se gândeşte cum să în- 
drepte trimeterea ei. Pentru aceasta răs- 
pund fratelui mieu şi-i scriu să se sfă- 
tuiască el cu dumneata pentru ce e de 
făcut, şi să ceară şi conducerea şi pri- 

mirea ci, 

Un plic al lui baş-beșli-aga, cu adresa 
către baş-eapi-aga al dumitale şi cuprin- 
zând 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 cinstit dumitale 
către Serdar, şi să am răspuns de pri- 

inire. 
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26 August. 

CCCCVIII. 

Vistierul Radu Golescu către Mihai Spătarul, despre greutăţile cu care se luptă. 
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Pe dumneata te sărut din măruntaie 

părinteşte cu multă dragoste şi multă 

dorinţă. 

+ Am primit cu cea mai mare plă- 
cere 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 ru- 

găciuni ale prea-bunului şi prea-îndurăto- 

rului 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 prea- 
doritei 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. 

26 August 1814. 
Al dumitale ca tată şi unchiul, 

GI. G. 
(întoarce!) 

Vistieria la mine acuma, om de şap- 
tezeci de ani, moarte: să am a face cu 
toţi boierii, mari și mici, și cu toate 

mănăstirile, de oare ce are 'Ţara-Româ- 

nească liude la 'patrusprezece mii, scu- 
telnici 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 nu știu ni- 
micirea 'Țerii? “Trebuia să avem Domn 

pe cel ce-l ştiu eu, nu unul ca acesta, 

ca un miel. Cum s'o scot la capăteu 
aşezământul acesta nu ştiu, căci Româ- 

nii sânt cu totul nimiciţi 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 seri- 

sori ce scriu, făr' de pricină, şi aceia 
sânt 'toţi Români ce au fost la dajde, 
şi 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 aşezămân- 
tul, căci şi neamuri, mazili sau făcut 

din birnici. 

Serie dumisale..., Domnița mea, ca să 
mă iubească. Poate să-ţi trimet ceva ber- 

beci negri: n'am cu cine să ţi-i trimet, 

poate cu venirea. prea-strălucitului bei- 

zadeă. 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 Vis- 
tieria: mă tem să nu pot face nicio slujbă 

cu bătrâneţele mele. . 

CCCCIA. 
Scarlat-Vodă Callimachi, Domnul Moldovei, către Doamna Smaranda Cal- 

limachi, despre situaţia grea în care i se află fratele, Ioan, şi intervenţia gine- 

relui 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 sănă- 

tate şi fericire statornică întru mulţi ani 

şi cu căpătarea celor dorite. 
Strălucita-Ţi scrisoare primind-o bucu- 

ros, am aflat câte le arăţi pe larg în 

ea şi în [scrisoarea] de mâna Ta în- 

chisă în ea, şi cele grozave după întâm- 

plare venite asupra prea-strălucitului nos- 

tru Domn frate, şi câte apoi până acum 

a răbdat ca boli trupeşti Strălucirea 
Sa, pentru care, aflând Strălucirea Sa 

compătimirea şi împreună-suferința noas- 

tră frăţească, să preţuiască ajutorul nos- 

tru de acum pentru scoaterea Străluei- 

rii Sale din surgunul acesta de peste 
un an, amintindu-și faţă de noi de iubirea 
frăţească crescută în ani mulţi între Stră- 
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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 am- 
bele aceste scrisori, am făcut îndată de 
fapt. după datoria noastră o îndoită întâm- 
pinare, 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 Strălu- 

cita-Ţi [scrisoare], îţi arătăm că ai dreptate 

adăugând Strălucirea “Ta în ce priveşte lu- 
crurile vechii prietenii şi frăţeştii iubiri 

între prea-strălucitul frate al nostra Domn 

și noi şi dreptul ce urmează a-l avea Strălu- 
cirea 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 .dum- 

nealui, 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-stră- 
lucitul frate al nostru Domn, să serii către 
Strălucirea Sa, întărind o astfel de neschim 

„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 de- 
plin fericiţi. 

1814, Noiemvre 30. 

Al Strălueirii Tale ca frate cu grabă. 

lo Scarlat Callimachi Voevod.



CCCCXK 

Cineva din .Muntenia către fiul său, despre împrejurări casnice, pomenin- 
du-se „Doamna, Domnita (Ralu) şi Vodă-Carageă, Spătarul Banul. 
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+ 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. 

Anica e la Slatina cu ginerele: dânsa 

nu are chip să scape de blăstămatul pa- 

roxism; noi toţi stim sănătoşi la... 

la serbătoarea strălucitului... 

căruia mă 

acum 

Gheorghe, 

închin: am venit la Bucu- 

reşti pentru nevoia heritisirii; deci arată 

din partea mea Prea-strălucitului “Tău în- 

chinăciunile mele şi că am băutiîn sănă- 

tatea Strălucirii Sale, a dumisale Spătarului 

şi a Banului şi în sănătatea prea-nobilei ..., 

şi a dumisale Domniței. 

Foarte ni-a părut rău de avortul 

Doamnei, ci am slăvit pe sfântul Dumne- 

zeu, că Strălucirea Sa e bine acum. : 

Mă mir, fiule, cum e cu putinţă să 

mam serisoare de la tine de la 13 Mart, 

Şi sânt foarte îngrijorat şi întristat, 

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, să-mi ţin cuvântul. 

Pentru 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 mân- 

gâiere 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 foarte multe pentru mulţă- 
mirea mea. Acestea rămânând 

1815, April 20. 

Al dumitale bunul tată 

Am primit-o serisoare a dumisale Pi- 
tarului, însă n'am prilej de 'răspuns. 

CCCCĂI. 
„Costachi Tzigară către beizadeâ Ioan Callimachi, despre nişte datorii şi 

rostul Agai în sarcinile Domniei. 
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Prea-strălucite şi prea-bunule beizadei, 

Strălucita-ţi scrisoare de la 16 ale tre- 

cutei [luni] primind-o, am aflat cele din 
ea cuprinse; am arătat Înălţimii Sale de 
Dumnezeu păzite că acelea pe care dum- 
nealui Comisul Negri le trimesese Stră- 
lucirii Sale prin consul, cele douăzeci şi 

patru de mii de 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 du- 

misale 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. 

Poliţile celor 75.000 de lei s'au arătat 
acum câteva zile şi se iea măsura cu- 

venită pentru plata, lor. Un lucru însă 

trebuie ca robul tău să-l aduce la cunoş- 

tinţa Strălucirii Tale: că în nicio răs- 
pundere 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, și nimie mai mult, căci 

chezăş al lucrului n'am fost, ca să mă 

hotărăse a primi și vre-un fel de rcepon- 
sabilitate, nici aştept să caut acea che- 
zăşie, de oare ce văd că Înălţimea Sa 

păzită de Dumnezeu se mulțămește cu 
dumnealui Aga Dimitrachi. Trebuie numai 
să se păzească de aproape rânduiala şi să 

se trimeată banii porunciţi Strălucirii Tale 

pe lună. 

Apoi e indiferent dacă se trimet prin 

robul tiu ori prin Aga, şi întru aceasta 

rog supus pe Strălucirea Ta să nu 

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 

tenului mieu, care se socoate mare lucru, 

cum se pare. Şi rămân. 
1815, Octombre 2. 

Al Strălucirii Tale 
prea-supus rob 

Costachi Tzigară. 

Prea-strălucitului şi ilustrului beizadeă, 

domnului mieu domn Ioan Alexandru 

Callimachi, prea-binefăcătorul mieu, cu 

supunere. 

Scrisoarea lui zigară că a luat cele 

două poliţe de la Gane. 

  

CCCCXII. 
Dimitrie Postelnicul către alt boier, pentru o poliţă în legătură cu Postelni- 

cul Ştefanachi şi cu bină-emini din Măcin. 
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CCCCXIII. 
Ioan Slordili către un boier al lui Toan-Vodă. Carageă, despre mânia 

Paşei de Vidin Gelaledin asupra lui pentru raialele ce trec în 'Țara-Românească 
şi amenințările că vrea să-i taie capul. 

Ti zavevyevij adrijs Bsttâv Sovhuâs za- 
rxozalusvos, Dz0rhVăs 7p0040yâ. 
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Sărutând eu supunere prea-nobila-Ți 
dreaptă, cu plecăciune mă închin. 

“- La 9 ale acestei luni eu, nenorocitul 
robul Tău, am arătat mânia de. care a 

fost cuprins prea-inălţatul Gelaledin-Paşa, 
muhafiz de Vidin, și felul supărat cu care 
a început totdeauna a primi înaintea 

Înălţimii Sale pe robul Tău, şi să trateze 

afacerile, şi să rostească fățiș multe a- 
mărăciuni împotriva cuviinţii. Pricinile 
mâniei, după cât robul Tiu am înţeles 
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 Înăl- 

țimea 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 pricepute şi “mai înalte. Între 
acestea, pentru nenorocirea mea, mânia, 

Înălţimii Sale treptat s'a ridicat în ereş- 
tere. 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, maltratând şi pe beşliul ce era 
în satul 'Ţerii-Româneşti cel din faţa
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şchelei Lomului şi oprind trecerea la 

acele familii. Înălţimea Sa cu cea mai 

mare 'mânie a spus 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 

vadă conacul. Altă dată iar spusese ro- 

bului 'Lău că în Ţara-Românească se ţin 

eu sila nesfârşite raiale ale sangeacului 

Vidinului, şi că amintirile părinţilor lor 

sânt în acel sangeac; robul Tău i-a răs- 

puus Înălţimii Sale că pentru aceştia. 

sânt înalte porunci respectate . şi orân- 

duieli că acei cari înainte de războiu au 

trecut în 'Țara-Românească şi de atunci 

stau acolo se privese ca raiale ale Țerii- 

Româneşti, iar câţi au venit în timpul 

războiului şi după războiu, aceia se pri- 

vese ca străini, dar unii ca aceştia s'au 

cercetat cu de-amănuntul supt înainta- 

şul Înălţimii Tale şi câţi s sau 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 păre- 

rea mea, socot că „pricina de căpetenie 

a mâniei Înălţimii Sale vine din relația 

ce a făcut Înălţimii Sale imbrihorul său 

la întoarcerea-i, care nu ştiu ce va fi 

spus Înălţimiui Sale, şi l-a aţâţat atâta, 

de oare ce de atunci am şi băgat de 

samă că a început a-şi schimba felul şi 

aarăta mânie aprigă. În sfârşit, ieri, la 

13 ale lunii acesteia, gândindu-mă eu, 

robul “Tău; că a trece zile şi a nu mă 

înfăţişa Înălţimii Sale poate cășuna ne- 

plăcere, am judecat eu, robul “Tău, că 

e bine să trec în faţă ca să mă arăt, 

şi am. şi trecut dimineaţa. ȘI, ajungând 

acolo, am mers întâiu la odaia chehaie- 

lei Înălţimii Sale; şi, fiind cu acolo, a 

chemat Înălţimea Sa pe chehaie, şi ce 

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. 

Ci, ieşind, abia făcusem câţiva paşi, şi 
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iar a trimes după mine şi m'a întors şi 

m'a întrebat iarăşi același lueru, dacă adecă. 
în aceste zile voin fi acolo. Şi la urmă 
am plecat de la Înălţimea Sa; iar, când 

se lăsa ziua spre seară, am plecat eu,: 
robul Tău, ca să trecla Calafat. Ci, mer- 

gând până la poarta cetăţii, acolo m'a 
întâmpinat un negustor, Stavrachi, care 

slujeşte Înălțimii Sale, şi mi-a spus în 
chiar aceste cuvinte ce urmează: „azi 

m'a chemat Înălţimea, Sa, şi fiind de 

faţă muhurdarul și selam-agasi, şi apoi, 
din multe ce mi-a spus despre aface- 

rile 'Ţării-Românești, mi-a orânduit să 
plec mâni dimineaţă la Craiova, să-i 

spun dumisale Caimacamului că se îm- 
potriveşte capuchehaiaua a se înapoia raia- 

lele sangeacului ce se află în 'Ţara-Ro- 

mânească, aşteptând să se caute raia- 

lele fugari ai 'Țerii-Românești şi că Înăl- 
ţimea Sa sa supărat aşa de mult, în- 
cât 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, pre- 

cum 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 dre- 

gători, și mam temut să nu se întâm- 

ple ca vre unul din aceștia să dea ia- 
răşi plângere, de oare ce mi-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 deo- 

sebit 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 cele de nevoie şi, suindu-mă 
intr'o căruță de 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-bine- 
făcătoare mie să aduci înaintea Înălţimii
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Sale. cele întâmplate, ca să se milostivească 
şi să se trimeată altul careva în locul micu, 
căci, după ura ce a luat prea-înălţatul 
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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Scarlat- Vodă . Callimachi către fratele său, loan Callimachi, despre nişte. poliţi. 
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«- Prea-strălueite şi ilustre  beizadea, 
doamne Ioane Callimachi, iubite nouă frate 
şi prea-dorite, pe Strălucirea Ta frăţeşte 

o sărutăm. 

Găsind unsprezece cambii de Odesa 

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 

lor. Şi acestea numai, ci anii tăi fie de 

la Dumnezeu foarte mulţi, sănătoşi și cu 

totul fericiţi. 
19 August 1816. 
Al Strălucirii Tale 

iubit frate 

lo Scarlat Callimachi. 
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loan Gheorghe-Vodă Caragea către fiul său Gheorghe şi ginerele Mihali 

Suţu, cu felicitări. 
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lo. Gh. Caragea Voerod, cu mila lui 
Dumnezeu Domn și stăpinitor a toată 

Ungrovlahia. 

+ Prea-iubite nouă fiu, prea-strălucite bei- 

zadea Gheorghe Carageă, şi prea-iubite nouă 

ginere, prea-nobile dumneata Mihail Suţu. 

Pentru Strălucirea şi Nobleţa Ta părinteşte 

ne rugăm. Prea-cinstiţilor şi prea-bunilor 

noştri prea-doriţi capuchehaiele ale Domniei 
Noastre a Ungrovlahiei, către dumneavoas- 

tră cu cea mai mare aplecare ne îndrep- 
tăm: fiţi sănătoşi întru mulţămire şi cu 

1816. 

19 August. 

1816, 
9 Novem- 

bre.
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1818, 
30 April. 
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Iw. I. Kaparţa, Bosf6fas. :   

căpătarea celor după suflet și aplecare. 

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 inimii dumi- 

tale, al nostru: prea-iubit ginere, ca Ar- 
hanghelul cu acelaşi nume 'să-Ţi fie paz- 

nie 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. 

CCCCĂVI. 
Ioan Gheorghe-Vodă Carageă iartă Vornicului Nenciulescu o datorie. 
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Copie 'a senedului domnesc. 

Fiind orânduit dumnealui Vornicul Nen- 

ciuleseu cu anaforaua de obşte a boierilor şi 
întărirea domnească a noastră a plăti 

84.503 lei, 85 bani, adecă optzeci şi patru 
de mii cinci sute trei lei şi treizeci şi 

cinci de bani, din socoteala 'pecetluitelor 
poştelor anului 1812, ale stăpânirii ruseşti, 
a dat pentru aceasta, recunoaştere de da- 

torie, făgăduind prin însăşi a sa iscăli- 
tură 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, 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.



CCCCAVII. 
Dragomanul Mihalachi Suţu către un ministru ture, recomandând pe Mitro- 

politul de Larisa, Teodosie. 
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Prea-înălţate, prea-măreţe, prea-binevoi- 
torule, prea-slăvite doamne împărătească 

Escelenţă, 

Înălţimii Tale prea-măreţe cu supunere 
mă închin, sărutână cu plecăciune urmele 
prea-strălucitelor 'Tale picioare şi rugân- 

du-mă de Sfântul Dumnezeu si Te ţie în 
cea mai înaltă sănătate şi fericire conti- 
nuă întru mulţi ani şi cu căpătarea tuturor 

celor prea-strălucite dorite ţie, 
De oare ce cel mai vechiu credincios 

al Tu, al Larisei Teodosie, dând cerutul 

capăt folositor în afacerile cu Patric- 
haneă 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 pa- 
tronului său şi prea-măreţ binefăcător, 

Înălţimea “Ta, şi să sărute urmele picioa- 

relor Tale cu foarte călduroase rugăciuni 

şi mărturisiri ale prea-adâncii lui reeu- 
noştiinţi, 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 sino- 

dul Mitropoliţilor cu purtarea lui cu- 

minte şi liniştită şi cu onorabilitatea ca- 

racterului său, ci şi robul Tău n'am bu- 
curat foarte pentru că ai arătat că de fapt 
ocroteşte şi acopere de binefaceri Înăl- 

ţimea 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 (da- 

rea către Stat) şi a haraciului şi a dobânzilor 

lor, atât cât 'şi al episcopilor. Robul Tău, a- 

vând nevoie, atâta ca foarte vechiu rob al 

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-binevoi- 

toarea mie Înălţime a “Ta să crească faţă 

de el cea de mai nainte a Ta înaltă 

bunăvoință şi ocrotire. 

543 

1818, 
21 August.
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1818, 
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bre. 
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Madam Sodrtov. 

Şi acestea cu supunere, iar prea-strălu- 

ciţii Tăi ani fie cât mai mulți şi cu totul 
fericiţi. 

1818, August 21. 

"AL prea-măreţei Tale Înălţimi 

vasal şi rob credincios. 

DJhhalachi Suţu LA 

CCCCXVIIL. 
Alexandru Nenciulescu către Mihail Suţu, despre datoria sa. 
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Slăvirii Tale umil mă închin, sărutându-Ți 
dreapta. . 

“+ Sfântul Dumnezeu să păzească pe 
Slăvirea 'Ta în cea mai înaltă sănătate şi 

statornică fericire întru mulţi ani şi cu 
căpătarea a 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- 

foraua de. obşte. a boierilor, întărită de 
prea-înălţatul Domn 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  învrednicit de răspunsul Slăririi 
Tale, 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, că, 

fiind pierdut, va fi netrebnic, cum vei 

afla-o din această copie aici închisă a, se- 
nedului 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 

1 Cel ce serie așa de umil e viitorul Domn al Moldovei. *
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să mă  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 res- 

pect, 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 Nenciulescu. 

  

CCCCXIX. 

loan-Vodă Carageâ către agentul său. cu privire la conflictul dintre „loan 

Voevod“ Callimachi şi 
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„Dragomanul“. (Mihai Suţu). 

Din ce vreme ni-a scris 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 Dra- 

gomanului au atribuit cele de 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 

e între socru. şi ginere, nu numai în 
de obşte 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, 

la 13 ale lunii trecute, patruzeci de 

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 chip. ca acesta, 
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pÎ]! OTO/G(WYTAL GVOTILATIAOTERIV Tiyă Vs 
za6d .Evobozy. 6uâvotay, Extorah taws iv, 
vă ră. apiztaov ai. ămspiozsazoy , 3v, zăst 

măp. mod ysitovyoş. . a 

pentru morală, cum 

  

şi. cât acesta,- de despreţuitor, pe 'care 
fățiș Ion Voevod la săvârşit acuma 
în urmă .Înţă de beizadeaua Grigore, 'ce 
alta se poate culege. decât 'că a pro-: 

clamat ura sa faţă de ginerele său?- De 

unde însă pornind şi care pricinile pen- 
tru care a. ajuns la: atâta dușmănie, nu 
ştiu. Între:-acestea, din această: împre- 
jurare,. de' oare ce Dragomanul de acum 

urmează apoi :să sufle împotriva 's0- 

crului său, 'iese: logie să potrivească tot 

aşa Strălucirea “La despre aplecarea po- 
litică față “de Slăvirea Sa. Noi, frate, 
din  obiceiu - şi din. sistem,. cât dorim 

a trăi prieteneşte cu toţi, tot atâta: şi 
fugim totdeauna * de a.-:alcătui -orice 

sisteme politice cu alţii, mărgenindu-ne 
totdeauna numai la defensivă. Aceiaşi 

tactică o urmăm şi cu loan Voerod, 
am spus-o acuma, 

şi pentru. vecinătate şi în sfârșit pentru 
înalta iradeă, ca să trăim cum se cu- 

vine cu Strălucirea Sa. De altfel acest 
lucru îl vei confirma de acăsă Strălu- 

cirea “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 obiş- 

nuită vre-o înţelegere între noi, poate 
nesigură nouă, pentru frica  nenuro- 

cită şi nechibzuită în tot felul a ve- 

cinului. 

  

CCCCXĂX. 
Toan- Vodă Carageă către agentul sau despre planurile de a face Domn 

în Moldova pe .bcizadeă Constantin Moruzi şi afacerea dintre Dragoman şi. Ioan 
Callimachi. 

"Exzs zhayuozinoy mtv stârozwy vai '8- 

rEpoy znpooptăy, dă ad Ad mt) &- 
papă, sis: Badudy Sc zarayră Gefatdra- 

705 Th Iloyâsw- Bot?o2ah4jat rod asta 
Gr34 Movpobtn, za uohob0ws ai, 
pecot, sies vai Euuuzoot, îtă 105 Gsâaozob 7,u. 
AbdOswrov zarphs 858, nous 283, 22908, î- 
îdusya bzoo/tozis ri Ad0ivz paufoă, Eas- 

za vă Ezânz0ov înrăit ai -uivoy Eztrsi- 
va E5-pov' my Bz6v0ta Tab ai i îi 
Ep Gsimdrnra sg ris bzspă7n00 val za 
pxâsyuasisro» a06âenzos îi, a loyzos. 705 Cv. 

438837, Eos av aponţovusws y „43837,   

Din ştiri mai lăturalnice şi. alte in- 

formaţii, dar şi din unele..., a sejunge de 

acum ca mai sigur voevodalâcul Moldovei 

al lui beizadeă Costachi Moruzi, şi. apoi, 

sau nemijlocit sau mijlocit, prin res- 
pectatul nostru' Domn părinte..., dând 
făgăduieli Domnului ginere, urmează. a 

fi lăsate..., şi: numai îmi întăreşte a- 

ceastă bănuială şi siguranța ce o am 
despre enorma şi fără părechea sumă 

pe care, încă fiind viu..., o luase.mai! 
ales..., la zisa făgăduială de Domnie. 

Deci nici' prietenia, de la o rreme,
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abroad tows mod Xohz!. 'Eyo, Gâzhos, ară 
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mby îjOvzby uâvov N5%oy, dpi dă my rijs £y0b- 
OS bots G/soss, dă pa Oră my Tod 
zpocwztr0d pot -iyrep860y,. os p.OvoTapizns 
ebpiozonat,. rds stâăs-zai /pnuarri, 65581 
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2445. fă 9 &văan 357 Vă Tva pov- 
aapayitaa 6 Ad0eyene “Tapâpăe, pai, Va 
)âs mezstousvos Eni mi, bzotps/obom G0h5- 
nat ai Dă) You Tod agesse, Vă 2p05- 

xorijrat E rob ăumfalov Tă pat vân, 
vă âtsvspij 28 &umopowos mă mphș Exirenty 
z05 î8lov G4nzo0d, vai. radra dă Ti Eatyov- 
07 oz) 4zfiay T6V Tpspv,   

aparentă, a  Dragomanului cu Domnul 
ginere nu e dreaptă şi nevicleană, nici 
ceia ce cu. beizadei Costachi fățăreşte, 
având Dragomanul un sigur sprijin (?), 
dar toată zaluta e... şi: înșelare, după 
suegestia poate şi a lui Ilalet. Eu, fra- 
te, afiând acestea şi cu dreptate bă- 

nuind, nu mai. pentru caracterul - mo- 
ral, nici din. causa situaţiei fisice, ci şi 
pentru interesul mieu personal, mă aflu 
cu totul încurcat, ştiind bine şi câtă 
e paguba în: avere şi cât năcaz politie 
urmează să-mi vie de la ..., şi toată 
nevoia e să fie numai ... (?)-Domnul gi- 
nere 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 a- 
tiugerea scopului său însuşi, și acestea 
pentru stăpânitoarea răutate politică a zi- 
lelor. : 

e CCCCXXI, 
„ Scarlat-Vodă Callimachi ! către 

are şi pericolul în care se află. 

"RE Gowy. 2. Emâpote ErstOmur, âprobvzos ? 

znpozoasizat: î abriis Bdau dens ză zip 

mod -/pnpaztrod- Îuiy umoha/aziov, - zspi 7 

&y. Govâst za. ăMozs vai vspahato3âs ads 

o Ga Eye uăv. Gizatoy 1 adrijs "Erau 
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zs/obons abis Gypsy. sie âpaă £ 276, sims 

za, iazeză, "E zâsm 25 „edovysâneia za 
> zi abzîs "Eh zpoenet î 
eworpia pai. 29 păge, aaa) 
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daţi zi area cvaztpzabons îns 

“pirpazrs durpriias sis pă23 25p rozazat, 

0 1 eis sh'eapGîh 705 05020900 zi 
- . e > 

Doazop0ds. pui iovio», chip Oz0d s570405y- 

03 sd6205y05, în.ohozonutyns Uh dus 

“scan disr, ADTĂ Tip OO 3034972 

    
Giusyos, Vai, Un a7i;? 
î aporițodtue ţa zzis0d! 

1 ŢIalct-Efendi, marele Vizir, oezutitoral lut Mihai Sutu. 

  

fratele său, despre datoria şi greutăţile ce 

Din câte în altele expun, destul se -lă- 
mureşte Strălucirea “la. despre chestia 
noastră. de. avere, pentru care: în -scurt şi 
aiurea şi mai ales din nou spun că ai 
dreptate Strălucirea Ta să. Te superi, de 
strâmtorarea în care 'Te-afli, dar şi n'ai 
dreptate în- acelaşi timp, presupunând că, 
fiind şi apăsând vre-un chip: de aici 
pentru- slujba. nevoii ce ne strânge, nici 
nu neglijez eu, nici nu sânt indiferent. Dar 
în toată conştiinţa bună şi frica lui Dum- 
nezeu asigur pe Strălucirea Ta că singura 
noastră mântuire şi în parte uşurare a 

lipsei de bani, care de pretutindeni ne 

strânge, în nimic nu stă decât sau în în- 

casarea chinuitorului şi nenorocitului mi- 
lion, care fiind bine îndrumat cu voia lui 

Dumnezeu, fâră îndoială nemijlocit Îţi 

voiu trimete cantitatea ce se cuvine. Gândin- 
du-mă zi şi noapte la acestea şi, nevăzând 

încă satisfacția cerută in expunerea de 
mai sus, cu atât mai trist şi. petrec, cu 
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măv bzip Voyijs E67js zodrirâs Bizatydovebu |! 
A3y oroyăloua vă ăi mă &tarps/0v7a 
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aNd, 0zdy Exrazhobuevot, ăvdpoziyos drpei- 
dousy vă pact dape GVYTONWwŞ re wa Gvy- 

T6yos măr tă îpăs si âopăhsay za Ga- 
7npiav În. rs suo utoz, Ard, Că 6adiwg 

mas cOzic ză Ezomatg Tis zorile GTă- 

ssws, "Bsty Ewov 5y tasta pot âpriă vă 

zapasrijaw weră Gstyonudsizc ră aspipatys- 
otăzip Xadir-Ez2v07 pas zi 24 79 go /pâ 
zposAzs05yzwy wo: &roosudrwy bozărny Eat 
1SYovsiăy po mi Wo-rj) -atwpăy ăzshatetay, 

Ospuâs pal Eaudvos 1a0rustsbuy Gros, po- 
tamtOsuevos ză zopcîjh mod utdoviov, &yw- 

7spd5zos Empty sis zijy Gtevepyevay z0ă î2p0-   

cât se apropie sorocul vremii lucrurilor 
noastre, şi vin ultimele spre noi răutăţi 
fără păreche. Dar, pentru Dumnezeu, frate, 

cu ce ştii mijloace, şi vorbe, şi fapte, e 
de nevoie a se grăbi aducerea la îndepli- 
nire a unei astfel de satisfacţii, ca să 

înceapă. îndată afacerea şi orânduirea mi- 
lionului. 

Ci, pentru acestea 'având o astfel de 
sufletească mâhnire, nu pot de loc ca 

prin cuvinte să presint cât am fost de 
tulburat, aflând, din câteva, ştiri, şi din cele 

mai particulare mie, cum nu trebuia; de la 
„mai lăturalnicele că ... a dat a înţelege... 

şi iar a adus înainte, întinzând Înaltei 

Porţi... până la plata exactă a..., şi 
acestea în ce vreme?, -când noi tratam 

apropiata... şi celei orânduite lui... care 
ameninţa şi era să treacă... Ce:'bănu- 
ială deci 'nu urmează a forma. contra 
noastră stăpânii noștri cari să trăiască 
întru mulţi ani? Şi de ce să nu dea 

ultimele aparenţe cu privire la pre- 
lungirea întâmplată a solului, în... ale 
Domnilor ? Îndurător e Domnul! Bă- 

neşte, fâră noroc în aceasta, şi mă pri- 

mejduiese apoi și politie în ce pri- 

veşte sufletul! Nu gândesc că nu  şiii 
cele ce se petrec Strălucirea Ta, decât 
că Te prefaci a nu şti, ca să nu mă 
superi. Dar, când, frate, un astfel de 

pericol amenință, astfel de economii nu 

se sufăr, ci, chemând în ajutor pe Dum- 
nezeu, omeneşte trebuie să practicăm 
scurt şi cu încordare toate mijloacele ce 
tind spre asigurarea și mântuirea noas- 

tră. Pentru care, adâne cercetând ne- 
siguranţa stării politice, am cunoscut 
că trebuie ca întrun mai special arz 
al mieu să înfăţişez cu tânguire prea- 
vestitului Halet-efendi al nostru cea, din 

zvonurile reci ce mi-au venit la ureche, 

prea-înaltă desnădejde amară ce mi-a 
venit în suflet, rugându-mă călduros şi 
statornice ca, puind înainte încasarea mi- 

lionului, să  stărui fără zăbară la să- 
vârşirea apropiatului..., ca să mă ușurez 

de ceia ce mă aşteaptă, preferind bucuros 

orice nenorocire şi orice pedeapsă din 

partea Devletului mien, decât să 'mi se 
alipească cea cu greu de spălat pată 
a vieleniei. Apoi Strălucirea Ta, des-
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cendent ale neamului ales al Callima- 

chilor, e de nevoie şi să ambiţionezi şi 
cu toate puterile să încerci 
ne lovească  pierzătoarea 

ca să 

această 

nu 

pată 

_de familia noastră, Deci, făcând cu grijă 
arzul, se cuvine ca, întâmpinând în 

particular pe Halet-efendi al mieu, prin 
viu graiu cu amplificaţie să presinţi cele 
cuprinse aici şi, încredințându-l de ne- 
chimbata adevărată a mea hotărire pen- 
tru apropiata.. a mea, cu lacrimi să 
ceri a se da un fel oarecare de satis- 
facție, cu care orânduind afacerea mi- 
lionului, şi scăpând de îndatoririle me- 

le din ţară îndată cu grabă să... 
trebuie să arăţi gradul minţirii şi înşe- 
lării (9) mele, ca să se îndrepte şi 
„.. un răspuns în scris să ni se tri- 
meată. 

E de nevoie ca, sărutând picioarele lui, 
călduros să-l rogi să nu treacă la a 
treia cunoştinţă cele cuprinse în seri- 
soare, aducând ca exemplu cele mai îna- 
inte scrise mie pentru beizadeă Cos- 
tachi, că sânt încă. Şi într'una, frate, 
nu e nevoie să înfățişăm. Strălucirii 
Sale... starea critică şi nesigură a si- 
tuaţiei noastre. 

Şi, ca iubit frate al miu şi ca te- 
mător de Dumnezeu, şi ca om cu- 
minte, iertând împreună cu înțeleptul 
nostru părinte Domnul, în adâncimi 
şi în împrejurări ale noastre, să faci 

câte şi cum conştiinţa Ta Îţi va 
suggera, având în minte totdeauna şi 
pericolul ce ne ameninţă, pentru din care 
fără îndoială va forma contra noastră 
bănuială înaltul: Devlet, şi pentru coin- 
cidența împrejurărilor şi pentru câte cu 
patimă văpsindu-le duşmanii (2) vor a- 
răta stăpânilor cari 
mulţi ani. 

să trăiască într 

  

CCCCĂAAII. 

Scarlat-Vodă Callimachi, Domnul Moldovei, către fratele său loan, reco- 

mândând pe fiul bolnav al doctorului Fotin. 
o as a 
1534 77 ze 

e, 05%). 
"AD)siaydpos, dis 705 

  

- Pe Strălucirea Ta frăţeşte îmbrăţi- 
şând-o, ne adresăm cu plăcere către dânsa. 

De oare ce divictarul nostru, Alexandru, 

1819, 

549 

25 Matu.



5 9 0 

Cc. 1820. 

1820. 

2tovyozâzov 8 îmepote Doretvyod, para) icaş! 
24 meptoriosos Eva tă 036 mob, pal ui 
Svynsis vă Ospuzsv0g 2yra56a, ăztp-ezat si 
Bactebovoay, pet” îc Ehafey odai. zapay- 
Yehiac rod îatpâs tov, Bă 'vă Ppovrioy, Tis 
zhelac adrod Ospuzetac, abzb zo5zo, mho-: 
otobyrec ci) "Ezauzporari cris, Eazbvdav6- 
usda ză rîie ăpsris tv dadiis adie 5- 
jusias, je ami mă rm: etmoay 0s60ay Ga 
zhstora "pai zaysb'ep60vya. 

qotd'e, Mato 45. 
"Ts "Erdapzpbrire qs 

6 depanare ddshrpbe . 
lo. Szaphdzos Kanye.   

fiul ilustrului între medici Fotind, rupân- 
du-şi printr'un accident un picior, şi nepu- 
tând a se îngriji aici, merge la Țarigrad, 
cu ce recomandaţii a luat acolo ale ta- 
tălui său, ca să se îngrijească de cura, lui 
desăvârşită, vădind aceasta Strălucirii 

“Tale, întrebăm de cea nouă dorită bună 
sănătate a Ta, şi anii Tăi fie de la 
Dumnezeu cât mai mulţi şi cu totul. fe- 
riciţi. o 

_1819, Maiu 25. 

Al Strălucirii Tale . | 

frate iubit. 

Jo Scarlat Callimachi, 

CCCCXXIII. 
Scrisoare a lui Grigore Val. (Băleanu ?7, către un cleric pentru un împrumut 

de 500 de leial 

de Efes. 

„cocoanei Safta a lui beizadea Grigore“, cu pomenirea Mitropolitului 

 Azozdrn pov ăozitopa mavavhasăs ci osnoniay pot Gestăy 7s. 
Ilpo/655 vrac es cv Ilawepbrară 715, umdtjaauev Ş 

Ypocioy zis torăvas Xierns 05 eytadă [payâpn: 80 ai oâc Eorea 
mspă rod &pytâtazăyov rod io "Ertaov îtă vă Gubonts ră ăoapa: 

zepi riis Gondsiac mevrazoaiuy 
âutous vai Thy 7sa- + 

o oo + A. 

Ozovsy. sdpnzs,.vă Gu- 4 ? 
005y 7: &yvopbrepoy zii frnbzton; movovizta, oây 500 întyyicz vai Eiyus zapây 0doa. Moi „O 1] phJz-0% ha 4 i 
ămenplânes Gr 08y Evaradădane mi ri omu mspi zobzov Gat Eâpium ttozy md onustoud 
ov zpd6 adry, tb 6zoiov îz0y Exavâypauuta ste tă îenhy -Ovouă ri CS, pai, Tiv TaDu4a0d0x 3 4 p 7 ( d i 9 Pley tij DI 
Sumhijozusv vă ză ore Gzavdzy 0shs yă dovsbon ăpizas 2vsbyây, ză T2V1474590 "ȚpOGLA 
pă ză Gtăpopiy obs, A "lovhioo dyza, ai vă 5o0âs ăuzous rii zorovizta» âv ră Edwzsy, pă 
Ezmus făpy, ur. Eu vai ari ei 63 ui, zapzzzdă dutoos' pă roy atat zqs vă pă ozetg 
intowrăy reovepă zis abhiniis Guohoyias "Bresaob pai dvzzd0zy că GH "Ey 47i Tă Yettatip= 
Siţow: id pai mă uximăriaa mod 

- Nosufptos 15. 
Eiui ris 

  

Ssâ. Ilawepirnros 2 Xpioz mazstybs 50ddoș: 

âvOpiozoo Tae, vă ui zapazton za 'ApŢOz0pI57, zaparaă* 

A 

Tparrop. Ba). 

7V „CCCCXXIV. 
“Scrisoarea unui cleric 'către in beizadea, .cu pomenirea mănăstirii Zoodo- 

chos:Pighi şi a Domnului, a Domniței, „nepoata“ scriitorului, şi a Curţii, 

"195055 
“O Rop6s 

7 

“pr "ilvaznzE pov vis IletGa55, 37 vapăiac vai 

“Xpiosâs 
e Noe . Lă Pr e e . s a A 7 a. . . ob, 'Î Zw036/0 ob Ilnij zâyz2s Î toi pov vă ri Gapohăzovy pă rd usa 

obs Esos vai 1) dia pov "Aviozaate, ăuiiy, i 

Ne. 

Gui, pt. 

Wo/îis eă/out 03, dozătone os, 1209 zd 
A. îjrazizăy pot ari dăynov 1267ep6y îns, ua tâiinoa zi /6â570 no» Ilari îtă că dramă 

pot za molib)riuây mob vai Ezauzpoy bystay ens, vai sapat dthijazos eră Cazpihoy 
vă cip ragaz 5 Rbpris ov 5 zpqo opdauod vai vă zi 6oqră sis 6ha, mai Vă Ti 

  

"1 De fapt xazalipitaus. 
2 Un Grigoraşeu Băleanu, student la Paris, în 1822, dădea unci reviste franceze o rucitficare des= 

pre numirea noilor Domni de ţară. V. Revue Jistorigue du Sud-Est Europcen, Iulic— Septembre 1935.



ănobyrq sie mâwza Manzpizaroy, Ay după), îpazmră pov vis, zâs 6 Kbptos za 1) Kopta 

mob Zwoâ5yo ov Îmi vă warpoăza Ghovs Guâs rs 77 păcii Sm0d pă pizns 6tă Ti 

ăvswâv Aouwirtav “Eero, vai 210, 6 Kbpros îitebpn, zâsov zvoy vai ăyăzny doxbrm vai 

eva val ătuayâznen va zepi zis zbfspvijosbs ms my Addăvrn pas măyrore zh )Eyo val 

ză pad fewodray, vă vpătns vai îj "Ezhapzpbrns Tm z2pi ce Abfepvljosbs obs Tăv 

Ad05zn was, 5z0d vă — 850, p Ghovy 605 6 AbOyrns pas Est mpotoson za obs das 

ai, ri Anuwvizta wăhora, dă ij Gbouokny yu? Tod ăn:ovr6s ns, 6 0zbs vă rd porii 

vă mepyă zadă vai ppoynuz Ey mobsobpt 38y wăun, val 6tă ză '/atijpr) 0x5, 72, 

“ăn? 5x05 Eyw sis rijy ăvsbtăy Acuvirtz. 

"Arţazmră pov Ilsitzăs, at map vai 27 îră chy ethzăzny was bun. los 7i8 

ăyazâs mb îisbpo Guos Bă wspreais zns mapassvtăs vă ij mi ovveţilsaz, zi Vă zspvăra 

Gbu.oppa mat a7N6, pad vă păv ră ătâns mizise, vă Este zh spy od Boala uas ai Tis 

“Taepawias pov. Abrb eta 4 zh Ezsvsrăy pai 006, vai etvat vai md Esos s05 Kupiov aţi 

cas siș Ga. 'Avyazntă ov vis, 1fsbpw mâs 0ăy sbratpiis vă vpăens, za 6 Kbptos vă 03 tâv- 

vapâwg sic dh. Eis mod Ad0svyrov we Th vpăua 1păze Ws să vă poipous, Bă Thy zoriuy 

wob Gyetay 000, za 5 Kbntic wod vă Găs Gvapohărt Bhoos uăs, za, pă Thy Eva, âv Edners 

zavtvav apozouiâvoy Îtă vă zăy Egers Gonflây, zi 6 Kop!6s wov vă zăy Evâvvapâvm 47i Vă Tby 

sâmya sis ha vă Epyovrat vai Bă vai st Geta. 

tă mi ă- 

[ăob 605 Ezaue dos pă eizevy val Epbhate Th “/aTzin Tnsy 47 EPETI 6zo0d bzâyrpsis 

îjzov î Mapryetyza: ră» Eatps ei ri Kobprny, 424 Tijy îydormas sis Ga vai ci) Era Ti apoita 

ne, vai Ebahev so: ai oftprnsty Thy ăppovră ens, ai. zobs 2orapăvoasy uă Gay Ii] 

pai date mohaie: Bă mi moNbruoy Dyeiay 026 Ghz ră tpăsap.s. "Oda zohă 42 Tds Ezzus, 

Ea pă must at mo vă, ai 6 Kbprâs uob vă mă mtv Ba Gsttă, vai vă Dravăptpoby 

zohate za vă etvat îobphod5es. “O ăpovrâs rs Eva z0%56/tros" etya o pai) 4b5tpyN8%y. 

“II “EX&yz0 ov, pirate, ris sivat zid 42 pă d Eheos mod Kopiao pod, pai Grz5ătin 

ai Shhmoeză voi o[pawtetira, za 6 Koptâs pob vă mio vapor, venă pov vis. "O Ko- 

ptâs p.ov,  Dwwo056:70 job vai Tăyrss of âptot mob vă 3 Grmrohăzoby, 4ai 1 Aviz po PAvyăaTa= 

oc, al Goa 65 mapsrăheoz, vă pi ră 65/ys vai 5 Koptos vă Gvamohăzen Dus vai Tuse 

dufid> ăi? iv. 

  

CCCCĂXV. 

Recomandare, de către egumenul său a unui călugăr de la Athos către un 

„Domn al Moldovlahiei şi al Mesiei-de-jos“!. 

Ronsfiozazs, Dinhieaze, Evhnumpizare 47 Abia, ptocizass pi 70330975 PLOII ana 
2 77 2 pe 7 i 

Bosâsa ui AdOia mâsns Modoihayias zis vize Mosias, 77 Tady câ 27309657 769 9 Ti) 

cZnonin ua. Cashizii ui (sizz) ebpiozouăyoy povz/6 poză 0: edepyiza vai Gods, ây- 
d pa T) S 7 i - “ ? 

A_o 7 - - 2 * * par e , e Moe. 

mBohobusy pai, Getusta Nptar55 205 zapis 47, Tis zzdy AURoI TSAIDINS VREpS/0 0509 

Ozozrp0d fpafzodipai cod Xyobzy ij “VnhâsTet Busta, sdnucpiay, etnii «3 azi, GoTaaia3- 

z0y Btapotţi, peă mine să E zi) zohazip 605, vai brotăta Dad 7005 25025 009 a 

2-/aby a. zohiutoy sis sbepyesiay vai nani mxreha 205 0padâţo» Tinu azos, 47 T,us- 

zâpay edeposdn? 70. valiza zâ7 câ 20509. Tohuâvss 77057 dapioousy 7 Gb WSyiozb Ţ=/ ge? * .d. 

e 

I 

A ema sp97i Vf) (02 20 - am fu Azi so * ct fetesere PPE) Pi ea Ri -n2 îy ţa 

Pa Oz VA V57 w3 2093 710 17 AZOITSĂĂOIIZL 0t Tisa Ra3h'791, 0s3 OI TAT0Ş E t3- 

1 

+ 
ponoviepo!s 47 soarta patpăst — uesă 705 cuiod Eris —, 305 ca Ti; irgzonE/ny 

„0uiozs zi) 0 0z07ohărz0 pp Ta0SHO7mzh ai 305 Ti az 26 asc. ăazây eohogiay 

ăzohrpvasdai, 055 tpzzzdousy 47. Zziuzta 05 weyiazo» 4pâzuds Tis Bsowizs 005 ăoutms zai 

sduevis Emtâsty, 2zmds abz0is zii Dewminnzoy îpds mă/aas GU TaVOh/ ia Beza, 4 ţia 

zans Tip sbzattay 225503, ÎN 1p înv po îs Gâv 200 70) Tăs Jăpzas ua 

învezsts zăs edpăs Eins, & uz N pisat us 8255 33 205 Gvaaiod 4pts05 pai TOI T0LGI 

zăs ăvagatpizods pa 32/0095 ăzohlis Poopatâs să zi îvmdrazts î9 s păhdort zi it. 

    

1 Poate Neaoe Basarab, po vremea când se puneau în titlul Domnilor nostri cele două eri și te- 

ritoriul dunărean. 

a
t
 

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. Câteva nume 

tără interes .au fost înlăturate. Numele din Prefaţă se dau deosebit, la urmă. 

A 

Aaron (Alexie) 117. 
Abdera, 210. . 
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, scriitor), 756. 

Ada-calt (cetate), III, 285, 297, 405; II, 
„1172, 1216. 
Adai-chebir (Ostrovul Mare), III, 213. 
Adâl-Ghirai (Sultan tatar), II, 982. 
Adam (preotul, agent al lui Petru Şehio- 

pul), 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, 101-2, 104-5. (Zanetto, frate). 

Adrianopol, 11-3, 48, 116, 141, 145,147, 
- 153, 166, 172, 182. 194, 198-200, 208, 

243, 258, 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. (Atanasie, 
Mitropolit de), 406. (Chiril), II, 1098. 
(Climent), 272, 295, 406-7. (Ieremia), 

48, 182, 194. (Neofit), 182, 194, 24; 
III, LL. (Partenie), 116, î41, 145, 18,   

_166, 172. (Mehmed-Baltagi-Paşa de), 

431, 480. . 
Afenduli (cronicar), 422, 441. 

Afrodisia, 315. 

Aftoniu (sofist), III, 154. 

Afumaţi (sat), II, 950, 1228, 1231; III, S9- 

90, 294. 
Agapet (scriitor), 393. 
Agathopolis (şi Mitropolia), 13, 336. 

Ageni (moșie), III, 512. 

Agiud, III, 418. 
Agraphai, III, 322, (Constantin de), III, 

„822, 353. 
Aguri (preot), IM, 467-8. 

Ahmed (agi), 87; II, 1203; III, 8310-11, 

314, 316, 332, 326, 328, 430. (-Alemdar), 

III, 274. (-Boşnag), III, 332, 352. (-Bos- 

tanoglu), III, 461. (- Cora-Hisarli), II, 

1269. (de Cesareia), II, 1105; III, 324. 

(fratele lui Cheleş), ITI, 396. (Dasli- 

oglu), 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 Dub- 

niţa). (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, 382- 

3, 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, 177- 
91, 193-6, 197-200. (Patriarhii: Atana- 
sie), II, 1082, 1085-6; III, 148. (Chi- 
ril), II, 1125, 1139; III, 12-83, 18-9, 
145. (Clement), III, 146. (Cosma), 570- 
1; 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, (Loa- 
nichie), 177-9, 731; III, 145, 17, 19, 

„21, 25, 28, 30. (Matei), 162 164-171 
178- 5, 177- 86, 188-91, 193- 200. (Aele- 
tie), 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, gră- 
mătie), 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, prie- 
ten 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. (6ăa- 
başă), III, 322. 

- Ali-Paşa (Gin, Damad), II, 793. 
Ali-Paşa (Hechimoglu), II, 186, 1078, 

1114.   

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, 153. 
Amza, III, 828. 
Anacreon (poet), II, 897. 
Anastase (medie), II, 1195. 
Anastase (Vornic), II, 867. 
Anastasia (Doamna: lui Duca-Vodă), 258. 
Anastasie (Mitropolit, episcop). V. 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. (Ana- 

nia, episcop), II, 1189. (Ioanichie, epis- 
cop), 718. (Natanail), TI, 1098. 

Ancira (Ankyra, Ângora), 16, 28-9, 720. 
Andrei Hatianul (1593), 97. “CTistier), 

738, 150. 
" 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 I-iu (Mitropolit muntean), 8-11, 30, 

34. 
Antim (Ivireanul, episcop de Râmnic, 

Mitropolit), 848, 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. (Pa- 
triarhi, 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. (Si- 
livestru), 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. 

Antonie-Vodă (Popescu, Domn muntean), 
199, 204, 206-7, 333, 1735.



  

Antonie (dascăl la Bucureşti), II, 887, 
994-5, 1028-9, 1033. (serib în secolul 
al VII-lea), 740, (grămătiei), 422, 047. 

Anvers, III, 150. 
Aphrodisios (Alexandru), III, 146, 148-9. 
Apian (istoric), III, 155. 
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 .al Moldovei), III, 97-101, 
117-291, 126, 150, 173. 

. Aron- Vodă (mănăstire), 98-100, 116, 

119-21, 126-8, 173, 805. (soţie), 121. 

Arputis, II, 1248, 
Arta (şi Mitropolia), 574, 165; Il, 778, 

805, 822, 923. | 

Arta (Meletie de), II, 967. 

Artemidor (scriitor), III, 153. 

Arva (comitat), 14. 

    

DBUICUii 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. Cons- 

tantinopol. 
Atanasie ! 

Silivria. 
Atanasie (episcop). V. Rădăuţi, Tara-Ro- 

mânească, 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. (Apo- 
lodor din), III, 155. (Mitropolitul Da- 
niil), 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,. pro- 
igumen), 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. (Rhossi- 
kon), 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; 

Mitropolit). V. Derkon, Dristra,
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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), 

(Grigoraşcu), II, 1179. (Toma), 
(altul, c. 1780), "II, 518-4. 

Băleşti (sat), III, 396. 
Bălgrad. V. Alba-Iulia. 
Baliţă (Voevod maramurăşean), 13-5. 
Balş (Gheorghe), III, 498. 
Balsarino, 600-1. 
Bălțați (moşie), 246, 280. 
Bălţăteşti (sat), 687, 765. 
Baltazar (mai mulţi), 331, 7a1-2. 
Bălţi, III, 292. . 
Balvanyos. V. Unguraş. 
Banat, II], 282-3. 
Banguduz-oglu, ŢII, 379, 384. 
Bărăgan, 220. 
Baratov (Constantin, Clucer), II], 

384, 395, 398. 
Barbădeasă (ispravnic), 537. 
Barbovsehi (Teodosie, Mitropolit al Mol- 

dorei), 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, 

589. 
742, 

374-6, 

  
(Bender, 491, 591; 637, 640; 

  

Barnovschi (Miron, Domn al Moldovei), 
119-25, 127, 687. 

Baş (Costi Avram, 1186, 
1188. | 

Basarab (Domn al 'Terii-Româneşti), 114. 
Basarab (cel Tânăr, Domn al 'Ţării-Ro- 

mânești), 114. 

negustor),. II, 

Basarabia, 626. 
Basel, 43; III, 155. 
Basilikos (Iacob, „Despot“, Domn al: Alol- 

dovei), 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%. 

“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. 
nasie, egumen de), 1i1, 722. 

(Ata- 

W Bistriţa (mănă istire în Oltenia), 163, 202, 
725. (Vasile, egumen), 725. ; 

„Bitinia, 166. 
“ Bizanţ (Ștefan de, scriitor), III, 142.



Blaj, 336; 11, 1106. 
Blestematele (sat), 203. 
Bogdan al II-lea (Domn al Moldovei), 41. 
Boşăan al II-lea (Domn al Moldovei), 

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 Me- 

delnicer), II, 1088. (Manolachi, £ Păhar- 
nic), II, 1186, 1188. 

Boldiciu (Dumitru, logofătul), 203. 
Bolintin (sat şi mănăstire), 163, 724. 
Bolzano, 100. - 
Bonnac (de, anbasador al Franciei la Con- 

stantinopol), II, 1794. 
Borsa (trimes al lui FHrisant Notara), 543. 
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 Constantin- 

Vodă), 849, 834. 
Brâncoveanu (Balaşa, fiica lui Constantin- 

Vodă), 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, '797-8, 800, 810, 826, $30, 834, 
837, 840-2, 844, S47, 953, 903, 972-3, 
1066-9, 1196, 1131, 1150, 1951- 2; III, 
38, 417, 52, 58-9, 63, 7$, 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 "Constantin- 
Vodă), 752; II, S26, 841-4 

Brâncoveanu (Maria, nepoata lui Constan- 
tin-Vodă), II, 849, 854. 

Brâncoveanu (Marica, soţia lui Constantin- 
Vodă), 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 Constan- 

tin- Vodă), 248. 
Brâncoveanu (Stanea, fiica lui Constantin- 

tin- 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. 
Brod, 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. 

N 

Bucovina, II, 
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, si, 

, 115, 119, 121-2 127-8, 145, 190, 193) 
„200, 229, 251, 264, 268, 213, 218, 280, 

290, 293, 303, 312, 814, 332, 238, 
3423, 350, 363-4, 366, 371, 375, 381,   

1211-8, 1220, 1260, 1268.. 

559
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- TI, '1209. (Biserici: 

--892, 397, 401-2, 413, -415, 439, 446, 
448, 459, 509. (Străzi: Podul Caliţei), 

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, 
van), II, 1238-9, 1243, 1248. (Sf. A pos- 
toli), 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, 
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, 
1749-51. (egumen, Leontie), 739, 750. (Sf. 
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. "(3t. Spiridon), 740- 1; III, 
121, 123. (Gherasim, egumen), II, 885. 
II, 1265. Sf.. Ştefan. (eumen Daniil), 
III, 9. (Sf: 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 Dom- 

nească), 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. 
; 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. 

723. (Răz- - 

Cc 

Cacaleţ (sat), III, 453-4. - 
Căcănău (localitate), 114. 
Căciuleşti (moşie), 195, 758. 
Cadâr-Aga (Devele-oglu), III, 392- 3 
Cadri (bairactar), III, 370-1. 
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. (maha- 

laua Ciuvania), 179. 
Calafat,: II, 1089; III, 283-4, 389, 3%, 

405-17, 450, 466. (căpitanul Stănică), 
III, 407. 

Calamari (localitate), III, 519-20. 
Călăraşi, III, 450.: .: 
Calcandelă (localitate), III, 332. , 

4 Căldărușani, 163, 194. (exumen Varlaam), 
194. 

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, 

apoi al Moldovei), II, 1118, 1145. 
Callimachi (Grigore-Vodă, Domn'al Mol- | 

- dovei), II, 1149, 1151-4, 1156, 1163, 

/ 4   
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.



  

  

Câmpulungul (zusese), Îl, 1186. 
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, 
927, 1061, 1153, 1176-17, 1181, 1206; 
III, 41. 

Cantacuzino (Andronic), 97. 
Cantacuzino (Antonie, arhimandrit), 41. 
Cantacuzino (Casandra), III, 125. 
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 Mol- 

dovei), 230, 365, 492-4, 556, 735-6; III, 
107-8. : 

Cantacuzino (Elena, fiica, precedentului), 
492-4, 556; III, 107-8. 

Cantacuzino (Elina lui Constantin Postel- 
nicul), 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 Y istier, 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, 

  

56l 

Cantacuzino' (Safta), II, 1096-9. 
Cantacuzino (Stanca, mama lui Constantin 

Brâncovean), II, 1026. V. Brâncoveanu 
(Stanca), | 

Cantacuzino (Şătrar supt Constantin-Vodă 
Mavrocordat), II, 1088. 

Cantacuzino (Şerban, Domn al 'Terii-lto- 
mâneşti), 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-Româ- 

neşti), 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 ecu- 

menic 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 
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$ehio- 

pul), 98. 
Carazeă (Constantin), II, 1037, 1088, 

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 (Iancu), III, 248,481: 
Carageă (Ioanichie), II, 1126. 
Carageă Iordachi, Pitar), II, 1133. 
Carageă (Mihail), II, 297. 
Carageă (Nicolachi), II, 1126. 
Caragea, (Nicolae, Domn al Ţerii-Româ- 

neşti), III, 224, 227. (nepotul lui, Cos- 
tachi), III, 224. 

Caragea (Domnița Ralu), III, 512, 518. 
Carageă, (Scarlat, medie), II, 1142, 1146, 

- 1163,1194,1215,1219-20, 1288; III, 516. 
Caragiani (Nicolae), IL, 888. 
Caramanlâul (Dumitrachi), 751. 
Caranda (agă), 1, III, 318. 
Carazin (Nazarie, ofiţer rus), II, 1205, 

1207-8. 
Cariofil (Ioan), 219, 223; 11, 33, 35-6. 
Cârligătura, II, 1186. 
Carlova, III, 320. 
Carlovăţ, 757; II, 816; III, 332. 
Carol al XII-lea (regele Suediei), 422, 476, 

480, 484-6, 491, 496, 529, 595-6, 626- 
„7, 636, 689, 642; II, 1238. 

Cartal (localitate), II, 1201. 
Casandria (Mitropolia de), II, 938. (Ioa- 

chim, Mitropolit), 11, 938. (Lavrentie), 
180. 

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), II, 1206; 

III, 427. 
Cerdace (localitate), III, 429. 

u-Cerneţi, 

  

  

Cernăuţi, ÎI, 1005, 1106, 1186, 1217-8, 
1227. i 

Cernavoda, 199-200, 324. 
297, 299; IL, 794; IE, 417 

432-3, 444. 
Cernovodeanu (Iordachi şi Nicolachi), II, 

171. 
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, 884; 
II, 886, 1034, 1090, 1098, 1159, 1162, 
1189, 1223-4, 1229-30, 1244, 1246, 
1254-5, 1261-2; III, 54, 64, 146, 324. 
(Ciprian, Mitropolit de), 345. (Gherman), 
110-1,: 721-2. (Paisie), II, 1159, 1162. 
(Partenie), II, 1098. (Procopie), II, 1224, 
1227-30. , i 

Ceșmă (localitate), II, 897. 
(. Cetatea-Albi, 19, 28, 32; II, 931, 950. 
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. (i- 
tropoliţi: 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. 
Chimamă, 213. 
China, 223, 270, 297, 304. 
Chiolă (localitate), III, 336. 
Chios, 16, 48, 67, 86, 95, 199, 327, 472,



"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. (Ghena- 
die), 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, arhie- 

piscop), 113. 
Chiuciue- Ahmed, II, 1075. 
Chiuciue-Ceemeg& (localitate), II, 1229. 
Chinciuc-efendi, III, 273. 
Chiulhani (Rus), III, 519. 
Chiupruliul (Ahmed, Mare Vizir), 205. 
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. 
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, 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. 

N 

  

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), 712-8, 734, 
165. 871, 938. (Chiril), 332; 11, 865-6. 
(Gavriil), III, 336. (Gherasim), II, 1170, 
1189. , 

Clazomene, II, 896-7. 
Cleomede, III, 154. 

M Clococior (mănăstire), 113. 
Cluceri, I1X, 390. 
Cluj, 11. 

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, 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 (AMi- 

tropoliţi). 
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 ecu- 

menice), II, 791-2, 800, S02, 822-3. V. 
şi Constantinopol. 

Constantin (ehartophylax, II, 806. V. şi 
Constantinopol: 

Constantin (Mare Cămăraş), II, 1102. (Pă- 
harnicul lui Constantin-Yodă Mavrocor- 
dat), 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, 

563
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Forno, II, 1072, 1154, 1163, 1178, 1192, 
-1903-4. Galata, II, 1227; 11, 31. Ha- 

gilăr-chioşe, II, 1231. Ieni-mabală, III, 
510. Marele Canal, III, 508. Stavrodrom, 
II, 1050, 1061-2. Şapte "Turnuri, 1, 492; 
II, 965-6, 1142, 1145, 115%, 1206; 
Tahta-minart, II, 1198. Ayloporta, 106. 
(Şcoala cea Mare), 415-6, D306. Bise- 
rici: 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. (Cali- 
mie 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. (Ga- 
vriil), 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, 153. 
(Nifon), 42-3. (alt Nichifor), II, 719. 
(Nil), 11. (Pahomie), 43, 83, 717, (Pai- 
sie al II-lea), 906, 908, 921, 969, 98, 
983-4, 1018, 1065, 1074, 1094, 1096, 
1099, 1118, 11734. (Partenie 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. 
(Demnitari:) (Filotei, arhimandrit), III, 
12. (Eustatie, chartophylax), III, 12, 
182. (Mihail, dikaiophylax), 106, 182. 
(altul), III, 12. (Mihail, eclesiarh), 141, 
146, 182; IV, 12. (Ioan, logofăt), 224. 

| (Nicolae, logofăt), 182. (altul), III, 12.   
Cotroceni (mănăstire), 224-5, 229, 

/ 

(loan, primicheriu), 10. (Filip, proto; 
notariu), 182; III, 12. (Lavrentie, pro- 
tosinghel), III, 12. (Dimitrie, retor), 182- 
III, 19. (Mihail, retor), 141, 146. (Teo- 
logu, sachelariu), 141, 166, 182. (Gheor- 
ghe sachelariu), 141, 146, 166 182; II, 
12 

„(Cozia (mănăstire), 163, 202, 125 
2 

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. 

231-2, 
235, 231-8, 248-0, 255, 202-3, 800, 853; 
III, 41, 134. 

Coţman, II, 1217. 
Covurluiu, II, 1186; III, 503-4 

>; III, 
279, 307, 326, 830, 341-2, 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), 132. 
Craioveanul (Danciu), 122. 
Craioveanul (adu), 132. 
Cransa, 1. : 
Crâstea (Vornic), 99. 
Creaţa (sat), III, 322. 
Creta, 181, 208; “II, 1170, 1189, 1280; 

III, 149, 381 (Gherasim Mitropolit), II, 
1170, 1189. (Andrei de), III, 149. 

Creţulescu (Constantin), 742; II, 1198. 
Creţulescu (Iordachi), II, 853. 875, 1068-9, 

1077-8, 1126. (fiul Constantin), II, 1069.



Creţulescu (Manolachi), II, 1288. 
Creţulescu (Matei), 314; II, 854, 875. 
Creţulescu (Ralu), II, 1065, 10785, 1136, 

1133. (şi fiu, Gheorghe). 
Creţulescu (Safta, soţia, . lui 

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 Can- 

tacuzino Stolnicul), III, 104. 
Czartoryski, II, 1120, 1135. 

Ioirăachi), II, 

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, 

III, 147. 
Dâmbovita (râu, judeţ), 41; ÎI, 1215; II], 

322, 245, 850, 446. 
Damian (Mitropolii al Moldovei, la Si- 

nodul 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. (Pe- 
tru), LIT, 441. 

Dardanele, II, 778. (Nedelcu), egumen), 
326. 

Dardania, 298. 
Darios (doctor), III, 468. 
Dascaloglu, II, 1075. 
Datul-Paşa (localitate), III, 269, 507. 

> Dealu (mănăstire), 163, 725. (Varlaam, e- 
gumen), 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. 
Dedulescu (Ioan), II, 85. 

Deleanu, II, 1026, 1205. V. Cantacuzino. 

105-6, 765; 

  (
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Deleni, II, 978. 
Delvino, 211. 
Demir-Capi (localitate), II, 794. 
Democrit, 210. 
Demostene, 393; II, 909; III, 150, 335. 
Demotica, 49, 141, 146, 194,244; 11, 1171. 

(Mitropolitul Clement), 141, 146, 194. 

(Grigorie), 244. (Matei), 49. (Neofit), II, 
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 Brân- 
coveanu), II, '97-9. 

Dimirţoglu, 740. 
Di mitriada (arhiepiscopie), 458. 
Dimitrie (Câminar e. 1780), 111, 287.. 

Dimitrie (corespondent al lui Nicolae Ma- 
vrocordat), 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 din Sicilia (istorie), III, 146. 

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, 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. |
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Domikos, III, 176. 
Donici (Constantin), II, 1146. (Darie), 

360 - 
- Dorida (ţară) 45. 
„Donul, 480. 

Dorohoiu, II, 1156. 
Doroşenco (Hatman al Cazacilor), 208-9. 
Dosieleu, III, 156. 
Dosoftei (Patriarh al Ierusalimului), 198, 

200, 204, 208, 210-1, 214, 217, 219, 
221, 223, 231, 237, 958, 260, 2645, 
268, 210, 275, 278, 281-3, 285, 287-8, 
293, 295, 297, 300, 802, 311-4, 316, 
318, 321, 327-8, 337, 340, 349, 349, 
352, 354-6, 3600, 365, 368, 372, 382-4, 
386, 390, 409, 691, 721, 731, 735, 749, 
752, 158, 763; III, 55-6, 71, 115,135. 

Dosoftei (Mitropolitul Moldovei), 15, 210-1, 
217, 289. - 
Drăgăneşti (moşie), 246. 
Drăghiceanu (familie), II, 1181. (Pitar), 

II, 1078. (Vasile), II, 853. 
" Dragomir (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; 15. 
Drakos (Constantin). V. Suţu. 
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), 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 Con- 

stantin. 
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.   

Dumbrăviţa (mănăstire), 293. 
Dumitrașcu (Hatmanul), INI, 180, 184. 
Dumitraşeu (Logofăt al lui Gheorghe Duca), 

740. : 
Dumitrachi (Păharnie muntean, c. 1760), 

II, 1181. 
Dumitrachi (Sluger supt Alexandru 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. 

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, 156. 
Etoliannl (Gheorghe), 53. 
Euelid, II, 1910; III, 146. 
Eudem, III, 146. 
„Eupragiotis (Dumitrachi), 431.



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, 237, GL; II, 1150, 

1280; III, 8. 

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. (Matei), 

II, 939, 94. (fiica), 939-41. 
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, 39, 75. 
Fetă-aga, III, 298. 
Fetislam, III, 213, 215, 218, 217, 28, 

361-2, 392, 411, 472. 
Fiath (loan), 33%. 
Filadelfia, 16, 101, 338; III, 152. (Ga- 

vriil Severos, Mitropolit de), 101. (alt 
Gavriil), IUL, 152. 

Filipescu (familia), 240. 
Filipescu (Constantin Căpitanul), 258, 742-4. 

(tatăl, Pană), 743. 
Filipescu (Grigore, Pitar), 1, 1023, 1025, 

1017. 
Filipescu (Pană, 

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. 

Ban), II, 1119, 1238; 

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. 
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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. 
Fotie (Patriarhul, seriitor), 10; III, 145, 

152-3, 
Frânei, 50, 54, 60, SI, 212-5, 135-7. 
Franeiseani, 200, 736; II, 1794. 
Frangopol (Constantin). 52, 57, 68. (soția, 

Lucreția, Ester-Prepia), 50-5, 57,55, 68, 
11, 175, 17,81-2. 

Franguli (vameş), 259. 
Frankfurt-pe-Main, 86. 
Franţa şi Francesi, 29, 206-7, 211, 533, 

576, 736; 11, 794%, 967, 1193, 1200;III, 
71, 118, 475. 

Frăsuleni (moşie), IL, 1027. 
Frăteşti (moşie), II, 111|. 
Frauenfeld, 180. 
Frigia, 16. 

G 

Gabras (preot), 30. 
Gajano (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, 

126, 430-7, 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, epis- 

cop), 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, 355. 

Gelaledin-Paşa, III, 405. 

Genova, III, 15V, 155.
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Gheorghiţă 

=ae 
Georgia şi Georgieni, 106, 112, 725. 
_Gerania, 1. 
Germania şi Germani, 597, 793-4, 809, 

811, 813; III, 477, 269, 475. 
Gheghen-P Paşa, III, 332, 
Ghenadie (Scholarios, Patriarh de Constan- 

tinopol), 162, 209-10; III, 152. 
Gheorghe (fratele Ini Vasile Lupa), 150, 

156, 170-1, 218, 323. 
Gheorghe (Aga), III „341, 361-2. (Armaşul 

lui Vod i-Mavrogheni), III, 375-6. (Că- 
mărașul lui Petru Şeniopul), 81, 89. 
(Clucerul, e. 1700), 395, 762, 795. (Hat- 
manul lui Petru Şehiopul), 101. (Hat- 
manul, 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 moldo- 
vean, e. 1590), 99. (Vornie moldovean, 
e. 1711), III, 84. (Sluger, ca puchehaie), 
978-9, 1195. 

(Păharnie moldovean), II, 
880. | " 

Gherghița, II, 1205. 
Ghiazis (Comis), 95. 
Ghica (familie), II, 1071. 
Ghica (Alexandru, Dragoman), II, 802-3, 

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. 

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, sec. XVIII), III, 485-6 
499-502. 

Ghica (Matei, al lui Grigore, Domn), II, 
1004, 1130-5, 1143, 1151, 1164, 1174, 
1209, 

Ghica (Nicolae), II, 1138. 
Ghica (pârcalab de Hotin), 118. 

4 

  
-Giurgiu, 100, 108, 637, 

Ghica (Ruxanda, Anastasia, Anisia). V. Ma- 
vrocordat (Ruxanda), III, 1. 

Ghica (Ruxandra, Doamna lui Grigore 
Alexandru), II, 1139; III, 194; III, 1, 
(nora ei, Ruxandra. "Căminăreasa), III, 
184-5. 

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. 

Ghica Zoe, (Doamna lui Grigore Matei), 
II, 9I1- 2,915-6, 927, 963, 968, 1013-4 
1022-38, 1035-6, "1044, 1058-9, "1193-4, 
1129. 

Ghinea (Postelnie, e. 1680), 255. 
Ghioreiu (lenachi, Portar), IL, 455. 
Ghiorma (Postelnie), 56. 
Ghiurcu (Hagi), 475. 
Ghiurgi (Spătar), III, 401. 
Ghiuvelte, JTI, 332. V. Givelăe. 
Gianet (Iordachi), II, 1133. 
Giani (Lascarachi), II, 1133. 
Giani (Manole, Domn, şi tatăl lui), II, 

1207-8. 
Giovan-aga, III,.324. - 
Giuliani (Franeisc), II, 1102, 1104. 
Giuliani (medic), III, 270, 272. 

640, 794-6; II, 
1209-10, 1215-6; LII, 

332, 338, 372, 
1171-2, 1181, 
213, 215, 8192-4, 824, 
387-8, 390, 397, 449. 

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. 
Greceanu (Păuna, Doamna lui Ștefan Can- 

tacuzino), 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 

1078,



Grigoraşeu (Vistier muntean, e. 1712), III, 
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. 
Gyllius (Petru), 315. 

. H 

Hachi-Paşa, III, 479. 
AA Hadâmbul (mănăstire), 365. 

Hadâmbul (loan), 365; II, 1025, 1078. 
Hafiz-aga, III, 38, 320, 328, 334. 
BHatiz-Ali-Aga, III, 480. 
Hafiz-Mehmed (bulucbaşă), III, 322. 
Hafizi-Gheneiu (bairaetar), III, 361. 
Haga, 38. - 
Haga (Cornelius, ambasador), III, 5. 
Hagi-Ali-aga, III, 316. 
Hagi-Constantin (capuchehaie a 'erii-ho- 

mânești), IL, 870. 
Hagi-Costandă, II, 1067, 1266. 
Haiatin, II, 1105. (-zaad), II, 1105, 1114. 
Halep, III, 28%. 
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%. 
Halicki (Iosif, voevod de Chiev), Il, 1063. 
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. (Ata- 
nasie, 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. 
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Hebron, 109-11. (Efrem, Mitropolit), 110-1. . 
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. (Ghe- 
rasim), 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. (Var- 
tolomei), 244- - 

Ilereseu (boier, după 1700), II, 850. 
Ilermogene, 154. 
Tlermoliane, 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. 
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. 
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, pâr- 
călab), 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, so- 

ţia), 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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P Hurezi (mănăstire), 290, 345-8, 594 

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. 

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. 

I 

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.   

(Grigorie) II, 1098. (Clement), 376; III, 
9. - 

Iarali (Clucer), 184. | 
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. 

(Biserici: Adormirea), 111. (Aron- 
Vodă), 118-9. (Barnovschi; şi Bârnova), 
122-4, 201, 293, 357-8, 361, 412, 496, 
428, 469, 472, 583-4, G92-3; II, 792, 
878-9, 842, 909, 0911, 1110, 1247, 
1253-5, 1260, 1262-3, 1268-9; II, 70-1, 
56, 98-9. (Egsumeni: Atanasie), II, 925-6, 

„1 1953-5, 1260, 1263, 1268-9, (Daniil) 
II, 584, 878-9, 925-6. (Ghedeon), II, 
1229-30, 1244, 1246-7, 1253-5, 1260, 
1263, 1269-70. (Gherasim), II, 882. (lus- 
tin), 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, 175. (Arsenie, egumen), 428. 
(Golia: egumen Gherasim), II, 1116. 
(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, 1157. (So- 
fronie, egumen), II, 1157-8. (Trei le- 
rarhi), 2609-10; II, 114%. (Antonie, e- 
gumen), 269. (Ieremia), 270. (Ioasaf), 
ÎI, 

Dascăli: (Atanasie,) II, 863. (Constan- 
tin), 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.



* 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. 
Ibrahim (,„Sultan-chethudasi“), TIT, 472, 
Tbrail-naziri, II, 116% V. Brăila. 
„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), 

TII, 487. 
Terapolea, (Mitropolie, Maxim), 295, 406-7, 

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, 
1280. (Chiril), LL, 146. (Gherasim), 115. 
(Gherman), 275. (Hrisant). V.  Notara. 
(Meletie), III, 1065, 1071, 1073, 1078. 
(Nectarie), 199, 202-3, 207, 409; II, 
909, 1049. (Paisie), 180, 191-—2 194, 
202, 219, 290-1; III, 19. (Partenie), 62 0; 

„TI, 1107, 1109-11. (Silivestru), II, 1078. 
(Sofronie), 117; 11, 1921-56; LUI, 14%, 18-9. 
(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. Mor- 
mânt), passin. 

Tesuiţi, II, 1062. 
Ilfov (judeţ), II, 812; III, 235, 320, 322, 

326, 439, 440. 
Iliaş-Vodă (tatăl lui Alexandru Iliaș), 724. 

1734. 
Iliaş Alexandru (Domn; Elena, fica lui), 

II, 734-5, Sil. 

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, 
544, DAT, 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$22-3; II, 824, '826-33, 837, 810, 'S43-9, 
s51, S03-6, 862, S64-5. S6G7-9, 87, 
375-0, 378, 881, 887, 889, S91-6 898- 
900, 90425 5, 908-9, 911, 913-$, 920, 
922.9, 931-3, 935-6, 942, 244-5, "947 -8, 
9:51-%, 9506-60, 962, 964, 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, 

  

  
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 

1078 
Iordachi (Sluger. eapuehehaie), II, 901. 
Iordachi (Spătar), III, 99, 191. 
Iordachi (Sătra), III, 393. 
Torgachi (Loader, Vistier), 209. 
Iordachi (Medelnicerul lui Nicolae Mavro- 

cordat), 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 (Alexandru, Domn), 116, 

1158. 
1181, 1189-90, 1193, 1217, 1210-21. 

„ 895-6; II, 953, 

5Tl
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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 Constantin- 
Vodă), II, 1277-8; III, 244-6. 250. 

Ipsilanti (A tanase, "Spiitarul), II, 1168, 
1177-8. 

Ipsilanti (Constantin, Domn), II, 1278, 1288; 
III, 244-6, 250, 475-6, 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 Alexandru- 

Vodă), III, 474-5. 
Trinupolis, II, 1151-8. 
Isaac (Anghel, Impărat), III, 145. 
Isac-efendi, III, 354-5. 
Isaccea, 211; II, 1094-5, 119, 1200-2; III, 
„911, 265, 291, 296, 312 ; III, 439. 
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. Nico- 
Jae), 193.4 . (Atanasie, egumen), 376: (Ca- 
linie), 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, 
ip (fiul), 57. 

Iunus (aga), III, 435, 
lurcu (tufecei-basă); "ul, 328, 338. 
Justin (istorie), II, 910. 
Iustin (Sf.), III, 147 
Iustinian (Impă ărat), LzG-7, 1'79-80, 275, 292, 

333, 732-3; III, 13, 18, 38, S0, 1 18   

Iusuf-Pașa, 480. (Adrianopol), 319-20 
(Bagdad). 

lusuf (ași bei) 125, 637; III, 316, 320, 826. 
Ivan (Comisul lui” Petru Șchiopul), 191. 
Ivan (Țar), 45-60, 50. 
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. 

J 
"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) 12. 
Kalavria (Anastase, Șătrar), | 353. 
Kalliakra, 1. 
Kalliarehi (Grigore), 483, 485, 487, 49, 

499, 501, 503-4. (Mitropolit), II, 502. 
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, 399, 

406-11, 699, 700; III, 96-7. 
Kavarna, 7117. 
Kerameus (Teofan), 453; INI, 147. 
Kernitza, 10-1. (Matei, Mitropolit), 11. 
Klitophon, III, 155. 
Rolloies (cardinal), 342 
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 (An- 

tim de). 
Kunupis (Mihail, Mare Retor al Marii 

Biserici), 12, 168, 182. 
Kykos (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, 146-7, 172, 182; 
III, 11. (Gavriil), 172, 182; III, LI. 
(Ioasaf, Mitropolit), 141, 146-7. 

Lăcusteanu (Gheorghe), III, 442, 
Laerţiu (Diogene), III, 156.



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 Mol- 

dovei), 46, 49-50, 58, SS, 195, 719. 
- Lăpuşneanu (Bogdan, Domn al Moldovei), 

46. 
Isăpuşneanu (Doamna Ruxanda), 46, 49, 

88, 113. 
Larga (râu), 1,1201, | 
Larisa, 147, 160, 166, 307, 457-8, 120; 

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 
Lesbos, 166, 757. (Mitropoliţi; Antim), îl, 

116, 1170, 1189. (Nicodim), II, 840. 
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; III, 45-4, 

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 

  
A 

  

-
 

Lozetzi, 725, , 
Luca, (Stefan), 260. 
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. 
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. (Feo- 
dosia Doamna), 150, 156. 

Luther, 175. 
Lykophron, III, 145. 
Lyon (şi episcopul Irineu), IÎI, 

Macarie Egipteanul), III, 155. 

? 

9
 

aa
 
9
 

148, (Sf, 

M 

Magistros (Toma), III, 194. 
Magno (Fancesco di Zuan, agent al lui 

Mihnea „Lurcul“*), 68-9, 172-5, 102-4. 
Mahmud (Sultan), III, 209. 
Malamoe (mănăstire), 205. 
Manuil (diaconul, sec. NY; trimes patri- 

arhal 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, 

"573
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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, 858, 584. (Doamna Elina; soţia lui), 123 * 

Maurovlahia, 10, 16-9, 24-5, 27-8. 
VaTrOSOtdat: (Alexandru, Exaporitul), 27 211, 

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) II, 1178. 

Mavrocordat (Alexandru Ioan, Domn al 
Moldovei), 224, 236-7, 243, 246, 249, 
251-8, 291-2. 

Mavrocordat (Constantin, 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 Ni- 
coli), 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; 684- 
U87- 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, 140-2 2,   

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  Nicolae- 
Vodă), 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 loan- 
Vodă), II, 851-2, 856-6, 858-9, 867. 

Mavrodin (Dimitrie), 360. 
Mavrogheni (familie), III, 272. 
Mavrogheni (Iancu), III, 267- 8, 450-8. 
Mavrogheni (Mărioara), III, 4389. 
Mavrogheni (Nicolae, Domn), III, 232-4, 

2425 245, 252, 2060, 262, 204-5, 270, 
272-3, 275- 80, 2824, 288, 293-5, 297- 307, 
308- i1, 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, 
Măzgani (moşie), 114. 
Mazovia, 599, 036. 
Mazza, (Gaşpar, Veneţian, agent al Mir- 

ceştilor), 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. 

46, 50, 53.



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, 1171-2 2; IL 324, 832 
Memis-Paşa, III, '326. 
Menon (sol bizantin la E Florenţa, 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, epis- 

cop de) 166, 194. 
Mewbius (Ioan), III, 152, 154 
Miclăuşani „(sat), II, 1023. 
Midia, 11-2, 16, 18; 28, 30-1, 36-1, 49. 

(Partenie, pa) 7, 
Miercurea, III, 480. 
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, (Ghe- 

deon), 418; II, 925, 927; III, 99, 
130-1. (Gheorghie), II, '1005, 1007. "(Gri- 
gorie 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, 
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, 

100. 
Moscova, III, 112. (Ioachim, Patriarh de), 

III, 46, 
Motru (Gura, mănăstire), 163, 

arhimandrit), III, 

pNeamţ (mănăstire), 21, 259; 

298. (Sava),   

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-Româ- 

neşti), 43, 133, 717; III, 3-4. 
Neagoe (boier din sec. XV-lea la conci- 

liul din Florenţa), 38-9,. 
Neagu (Banul lui Duca-Vodă), 739. 

e-Neamţ (cetate), 269-70. 
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. Con- 

stantin, II, 880. 
Nemesiu (filosof), III, 155. 
Nemetaga (Bostanoglu), III, 587. 
Nenciulescu (boier), III, 514%. 
Neocesareia, 29; III, 152. (Mitropolit Gri- 

gorie), 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. (Chi- 
ril), 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, )
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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, 38, 48, 

132, 141, 140-1, 182, 313, 332 "336, 
318, 376, 406, 416, 730, 165, 718, 822) 
840, 1080, 1093, 1159, 1162, 1170, 1189, 
1195, 1231, 1280; UI, 1], 150. (Ai- 
tropoliţi: Chiril), 144, 146-7, 182; III, 
11. (Nichifor), TI, 1159, 1162, 1170, 
1189, 1221. (Paisie), TI, 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; III, 243. 
Nisa, 406-1; II, 790, 1026; ui, 32, 130, 

182, 148-9. (Ep piscopi: Grigorie) 148-9. 
(Neofit), 11, 1026. (Gherman), 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, 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,   

1040-5, 1047, 1050-2, 1054-09, 1061, 
1066, 1068, 1070-1, 1076, 1089, 1107, 
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 

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 Nico- 
pol), 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; III, 150. 
Paladă (Antonachi), II, 1097, 1099. 
Paladi (Ana), Il, 850. 
Paladi (Constantin), Il, 110%. 
Paladi (Dumitraşeu), II, 1146. 
Paladi (loan), 360. 
Paladi (Toader), Il, 1088, 1111. 
Palaiopatrai, 28, 141, 146-7, 153, 173, 

182-3. (Mitropoliţi: Partenie), 183-4. 
„_ (Teofan), 141, 146-7, 153, 173, 182.4. 
Palamariul (Pano), 129. , 
Palată, II, 1176. . - 
Paleolog (Andronic-eel-Nou, Împărat), 11, 

1 
Paleolog (Ioan al V-lea, Împărat), 10-1. 
Paleolog (Ioan al VIII-lea, Împărat), 39. 
Paleolog (Constantin), 201. 
Paleolog (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, 1061, 1068, LO71, 1222,- 
1924, 1927, 1229, 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), II, Sr5. 
Panderma, III, 224. 
Panion, (episcop) .116. : 
Panoceanu (Serdar), III, 275. 
„Pansofiz, ÎI, 353. 
Pantazi (Medelnicer), II, 1089, 1096-9. 

(primicheriu), II, SG1-3. 
Pantelimon (mănăstire lângă Bucureşti), II, 

- 1169. 

Pantazoglu (loan), III, 451-2. 

52220. Iorga, „Hurmuzakit, XX. 

  

Pausanias, III, 147, 155. 

4 Peri 

  

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. (Dimi- 

trie), 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 Constan- 

tantinopol), 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. 

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. 

(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. 
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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, 

860. 
Philoponos (Ioan), Ill, 146, 
Piatra (Olt), III, 372, 388. 
Pietrele (sat), 227-8, 233-4, 
"Pigas (Meletie, Patriarh de 

47, 59, 16-7, 105-8, 176, 
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. 

Podhoriezany (general), II, 1210, 1212. 
„ Podolia, II, 1159. 

Podul Doamnei, 1], 1205. 
Podul Pitarului, III, 322, 353. 
Pogonatului (mănăstire), 744. 
Pogoniana, 295, 406-7, 720, 749-4; II. 

1080-2, 1086-7. (Eftimie de), 295, 406-7. 
(Matei din), 720. 

pi 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. 

episcop), II, 

153. 

230-7. 
Alexanilria), 
119; 11, 2 ==

 

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, 

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. 
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, 1201-29, 1212. 
„Prysi”, II, 251. 
Psellos (Mihail), III, 153. 
Ptolomeu, III, 146, 155. 
Putaţoglu (Ienachi), III, 211. 

M Putna (mănăstire, şi ţinut), II, S80, 907, 
1005, 1186. 

Puţul Nălbantului, III, 320. 
Puţurile (sat), III, 453-4. 
Pylarinos (Iacob, medie). 763-4.   

supt  Constantin-Vodă



| Q 

Quint-Curţiu, II, 910-1. 

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), II, 1203, 
1213, 1215, 

Racoviţă (Nicolae), 213, 363. 
Racoviţă (Radu), [[, 1088, 1111. 
Racoviţă (Ştefan, Domn al 'Tării- Româneşti), 

II, 1155, 1161, 1163-5; 1168-9, 1171-29, 
1115-8, 1180-29, 1191. 

Racoviţă (Vornic), II, 1179. 
Râez (Ştefan), 340. 
Rădăuţi, 21, 9S, 109, LL7, 195, 217, 360, 

398; LI, 1005, 1110, 1186. (Episeopi: 
Atanasie), 117. (Eftimie), 46. (Ghedeon), 
360, 398. (Mardarie), 98. (Serafim), 217. 
(Teodosie), 109. (Teofan), 195. (Varlaam), 
II, 1110. 

Radovan (sat), III, 405. 
Radu I-iu (Domn al Tării-Româneşti), 114; 

III, 151. 
Radu-cel Mare (Domn al Ţării-Românești), 

42, îl. 
Radu de la Afumaţi (Domn al 'Țării-Ro- 

mâneşti), 44, 133. - 
Radu Iliaş (fiu de Domn), 287-8, 734. 
Radu Leon (Domn al 

202-3, 211; III, 34. 
Radu Mihnea (Domn), 81, 95-6, iul-, 

113-4, 116-8, 120-1, 126-6, 195, '722-4, 
Radu Paisie (Domn al 'Tării-homâneşti), 

44, 133. 
Radu Serban (Domn al 'Tării-Româneşti), 

111, 114, 133, 931, 238, 244, 246, 248. 
282. 

Radu (Comisul, e. 1580), 95. 
Radziwill (Ianus), 174%. 
Raghib-Pașa (Mare Vizir), II, 1136-17, 115%, 

1921. 

Rasusa, 63-6, 68, 75, 102-4. 
Rahova, III, 336. 
Rahoriţa, 199, 202. 
Rahtivan (Meemet-aga), III, 226. 
Raitu (localitate; episcopat), II, 1159. 
Răkoezy (Franeise), II, 1094. 
Ralet (familie), II, 242. 

  
"Țării-Româneşti), 
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Rali (Ralet) (Dimitrie), III, 501. 
Rali (familie), 48. 
Rali (Hagi-Mihalachi), III, 267. 

Rali (Dionisie, Mitropolit de 'Târnora), 30, 
105-6, 109-10, 721. 

Rali (Nusostathi, Agă), IL, 338, 
Rama (Ramleh), 274- 
Ramadan (Constantin), II, 1077. 
Ramadan (Dimitrie), 6S7-8, 875. 
Ramadan (Gheorghe), 695-6; II, 1021-2, 

1107. 5 
Ramma (ghiulr-agă), III. 314, 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. (Ila- 
rion), 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. 
Râncăciovul, 163. | 
Rangavi (Rhangab6) (Andronic), . 

647. | 
Rânzeşti (sat), 99). - | 
Raserad, 199; LII, 314, 318, 320, 356, 

3830, 832, 388. (Abdul-aga de), III, 320. 
(Ali, emir de), III, 326. (Curt-aga de), 
III, 388. 

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. (Mă- 
rioara, fiica lui), II, 1139-40; III, 250-1,. 

5719-80, 

_ Robaia (sat şi schit), 198, 203, 211, 490, 
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. 

Rod (Andronic din), III, 152. 
Rod (Apolloniu din), III, 154: 
Rodanta, 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), 99. 

Roman (Împărat bizantin), III, 154%. 
Roman 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 (familie), 1052. 
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. 
Roset (Nicolae), 531, 589; II, 832, S4, 

868-9, 875, 972, 975, 1010-1, 1131? 
1176; 111,492, 49. 

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 0. 

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. 

Rusia 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. ('Leo- 
dor, 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.   

Ss. 

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, 

294, 303-5, 8307-10, 312, 818,322, 326, 
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. (episcop Dio- 

nisie), II, 1189. | 
Saphaz-Ghirai,. INI, 260. - 
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, III, 370. 
Sauli, II, 1089. i 
Sava (polcovnie), III, 402. 
Savin (Ban), 300. 
Savoia (Eugeniu de), Il, 815-7. 
Saxonia şi Saxoni, 485; II, 12I8. 
Scanavi (Dimitrie), II, 1165, 1138; LI], 

232, 205, 269, 272, 424, 498, 451-2. 
Scania, 530. i 
Scarlat (Vistierul lui Nicolae Marrogheni), 

III, 444-7, 449. - | 
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, 51. 

(Neofit, Mitropolit), 762; III, 51. 
Sebeş, 75. - 
Secuieni, 742-3; INI, 316, 336, 397. 

| Segarcea (mănăstire), II, 731, 834-5, 838; 
IT, 3$-9, 198-9.



  

Seidi (bairaetar), Il. 316. 
Seidullah, 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. (Nec- 
tarie), 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. (Ghe- 
nadie), 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
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_Fnagor, 1623, 429; II, 193. 
Sa Sniatyn, 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. --



S
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Stănești (mănăstioară), II, 834, 838. 
Starova (Hairullah, aga de), III, 328. 
Statachi (Postelnic), III, 265, 498. 
Stavrachi (Gheorghe), II, 1163-5, 1176-8, 

1181, 1912. 
Stavrachi (hirurg), I[.1115. 
Stavrachi (eapuchehaie), II, 1105, 1144, 
115% - 
Stavropole, 39; II, 1080-1,. 1035-71. (loa- 

nichie, episcop), Il, 1080, 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. 
Sterie (Portar, c. 1788), III, 311-3, 439, 

444. | 
Stobeul (Ioan), III, 149-51. 
Stockholm, 637. 
Stoftfeln (general), II, 1204, 1210 1212. 
Stoian (Armaş), III, 362. - 
Stoian (Clucer, e. 1680), 255, 740. . 
Strabon, III, 147, 155. 
Strâmbeanu (Constantin), II, 1133. 
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, 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, 484-060, 637, 
640, 642; II, 1238; III, 86. 

Sugdaia (Soldaia, în Crimeia), 12, 16. 
Suhaia (moşie), 114- 
Suidas (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. 
“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. 
Suţu (Constantin), 1178; III, 509-10. 
Suţu (Diamandachi), II, 1178. 
Suţu (Dimitrie), II, 1131, 1146, 1221, 
1237. a   

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. 
Synadenos (Mihail Astrăs), 10. 
Szilâgyi, 61. 

Ş 
Șahin-Ahmed, III, 324. 
Şahin-Ghirai (Han), III, 246, 248. 
Şanta, II, 937. | 
Șanț, III, 364, 394, 431-2. 
Şehela Ciobanului, III, 252, 255- 
Serban (Vistier, e. 1680), 255, 3 

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. 

6 
1, 39, 

T, 

Tagaris (Pavel, episcop de Tebriz), 15. 
Tahir-aga, II, 1153; III, 314, 340, 347, 357. 
Taip-aga, 314. 
Taleligi-başa, III, 348. 
Talleşrand (ministru frances), III, 518. 
Tămășani, 358. | 
Tamasp (Tamaseulă, Şah), II, 1115. 
lănase (Logofăt, e. 1730), II, 1111. 

Tănase (Postelnie, e. 1590), 99. 
Tânganul (mănăstire), 163. 

“Târgovişte, 41, 196-7, 304, 313-4, 392,



  

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), 725. 
Aârgul de Floci. V. Floci. 
Târgul-Jiiului, INI, 276-7, 300; 330, 

455. 
Târnova, 17, 19, 32, 36, 39-40, 45, 105-7, 

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), 

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, 

III, 983-5, 
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152, 320, 326. (Mitropoliţi: Grigorie), 
III, 152. (Ignatie), 765; IL, 840. (Ioa- 
chim), II, 1095, 1118. (Partenie), 113. 
'Teodosie), II, 1189. 

Testabuza (Toma, medie), II, 964, 1089. 
'Tetovanli (Mustafâ-Pehlivan), III, 316. 
'Thugut (internunțiu), 1,1226. 
Tighinea, 455, 885, 452, 490. 
Timişoara, 757 III, 431. 
“Vir (Maxim de), LII, 154%, 
Tir (Poma, Mitropolit de), 49. 
“Disenorţa, 757. 

„Lismana, 163, 192, 195-7, 201-2, 725; 
II, SS+; III, 330, 431. (Leontie, proi- 
wumen), 192. (Nicodim, egumen), II, 88%. 
(Teodosie), 725. 

Titeşti (sat), II, 599-900. 
Toader (Vistier, pe la 1650), 269. 
'Tobato (Tommaso), 211-2. 
Toeat, III. 507. (AD-Mollah de), III, 507. 

(Hagi-Mehmed de), II, 1075-6. 
“Todireni (mănăstire), 198. 

T"'Lofuz-aga, III, 390. 
Togan-ehirmen (Taganrog), 758. 
Toma (Logofăt al lui 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, 501. 
Piară (Zotu), 85-6, 95, 9-8, 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, 289- 

90, 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, Ll4. 
Viking (Paul), 45. 

intilă-Vodă, (mănăstire), 100, 203. 
Virgiliu, II, 910. 
Vinţ, 121. 
Vintilă (Ban, e. 1680), 278, 281. ” 
Vistula, (râu), 485. 
Vişorăţ, (mănăstire), 38. 

JEN iţicheşti (deal), 226, 233. 
_Vizantea (mănăstire), II, 1197. | 

Vizia (arhiepiscopie), 141, 146, 765; II, 

S40. (Aitropoliţi: Damaschin) 141, 146, 
(Zoachim), 165, 840. 

pp Vlachos (Gherasim, Cretan), III, L5l. 
Vlad Călugărul (Domn al 'Țării-Româneşti), 

41-2, 
Vlad Dracul. (Domn al Ţării-Româneşti), 
114 
Vlad Înecatul (Domn al 'Ţării-Româneşti), 

133. i 
Vlad Miloş (Domn al Tării-Românești), 54. 
Vlad 'Pepeş (Domn al 'Țării-Româneşti), 40. 
Vlad (Logofăt, e. 1650), 130. 
Vlad (Medelnicer), III, 374-5- 
Vlădescu (Şerban), 565. 
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. 

  

Vlastd (Dumitraşcu), 6719-80; II, 552, 1065, 

1068. 
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, 358, 361. 

Vozia, III, 243. V. Ozi. 
Vozniţin (Bogdan), III, 45. 
Vozniţin (Procopie), III, 45. 

Vraţa, III, 320. 
Vulean, III, 293. 

X 

Nanta (şi Samuil, episcop de), III, Il, 
Nantopol (Ioan), III, 385. 
Nenofont, 393; I[, 909; III, 146, 154%, 

464%-5. Di 
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 (Zam- 

fir). IE 
Zamfirachi (Stolnic), III, 387. 
Zănoaga, III, 453-4. 
Zante, 409. (Anghel Summakios din), 

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, 568, 3872 

383, 885, 4G0-1. 
Zisu (Costachi, Postelnie), III, 449. 
Zitsa (sat), 738, 149. 
Zlada, III, 320. 
Zonara (loan), III, 145. 
Zuguri (Mihail) ILI, 468. 
Zupsea, II, 1263. 

?
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NUME COMUNE 

A 

Antimia, II, 1027. 
Antoni, III, 326. 

B 

Baciu, 131. 
Badiu, II, 131. 
Băleanu, 131. 
Braicu, III, 828. 
Burleanu, 131. 

C 

Ciureă, 131. : 
Coei, III, 467-8. 

D 

Daieu, 131; 
Dochiţa, II, 1027. 
Drăceanu, 131. 
Drăguţa, 721-2. 

E 

Erinota, 552, 
Ervania, 38. 

F. 

Floca, 131. 

G 

Ghioca, 131. 

L. 

Ianovea, III, 467. 
Isa, III, 338. 
Islate, 131. 

CATEGORII. ŞI LUCRURI 
A 

Antimise, II, 1121. 
B 

Blănari, II, 1192. 

c. 

Calafaţi, III, 312. 
Capanlâi, III, 438, 
Casapi, 89. (- başi), IL, 1071, 1268-9. 
Cherestegii, II, 1206. 
Croitori, III, 514. 

  
  

M 

Marga, II, 890. 
Miftodie, 131. 
Mihăilă, IL, 1077. 

O 

Onufrie, 721-2. 

P 

Picătură, 131. 

_R 

Rante, 13. 

S 

Sara, II, 1135. 
Soare, II, 956, 
Sofronia, II, 1236. 

Ş 
Şerbul, 131. 
Ştefana, 295 

T 

Tergilă, 131. 

7 

Tandu, III, 207. 
Taţu, III, 467-8. 

V 

Velisarie, III, 324. 

G 

Grămătici, 203, 437-8 (loan, în Moldova); 
(altul), 650, 951; III, 157 (Mihail, al 
lui Constantin-Vodă, Brâncoveanu), 396, 
102. 

N 

Negustori: Zamfirachi (Chiriac), II, 128. 

P 

Psalţi (lerotei, supt Constantin Brâneo- 
"veanu), 457-8. (alţi cântăreţi), III, 91-2, 
94.
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Tabla numelor ia Introducere. 

A 

Adacale, 18. 
Adibzadea (Teodorachi), 15. 
Andrei (Vornic), 15. 
Ardeal, 19.. 
Argeş (şi Curtea-de), 12-3. 
Arnăuţă, 192—3. 
Austria, 15. 

B 

Badaciu, 19. 
Bagdad, 11. 
Baia (Ocol), 18. 
Băneşti, 19. 
Baratov. (Clucer), 11. 
Rartholdy, 18. 
PBechir-Paşa, 1. 
Belinaş-oglu, 11, 16. 

Blahniţa-de-sus (plasă), 1. 
Brăila, 1l. 
Branişte, 15. 
Braşov, 15-6. 
Breaza, 13. 
Broşteni, 12. 
Bucureşti, 14, 17. 
Budișteanu (Radu), 16. 
Buzău, 9, 11. 
Byron (lord), 18. 

C 

Calafat, 18. 
Călăraşi, 11. 

Câmpina, 9, 11-3. (Lupoianului), 12. 

Câmpu (plasă), 18. 

Câmpulung, 12-23. 

Capanlâi, 9. 
Caragea (loan-Vodă), 19 

Cerneţi, 10-8. 
Chiriac (Clucer), 18. 
Ciuc, lt. 
Comarnic, 13. 
Compania (grecească de 

comerţ), 9, 10. 

Cornu, 13. 
Costeşti, 11. 
Cosmir, 16. 
Cozia, 15. 
Craiova, 15-60. 18. 

Creţulescu (Vornic), 14-5. 

D 

Dâmboviţa (judeţ), 10. 
Dealul Lung, 1. 

  

    

Dolj, 13. 
Drăgășani, 15. 
Dragoslavele, 1£. 

E 

Eschi-Stambol (Serdar), 17. 

Evrei, 9. 

F 

Fetislam, 18. 
Focşani, 10. 

G 

Găeşti, 11. 
Galaţi, 9. 
Gheorghe (Vel Căpitan). 13. 
Giam-Ali (apa), 1]. 
Gomolovici, 16. 
Greci, 10. 

H 

Tlaromsee, 11. 
Ilope (seriitor), 19. 
Husein-Uzum, 13. 

I 

Ibrictar (Nichita), 13. 

Ilfov, 10. 
Imperiali, 15. 
Toan (biv Vel Păharnic), 21-8. 

Ismail, 10. 

M 

Marcu (Serdar), 11, 15. 

Mardagiu (Ioniţă), 16. 
Mavrogheni (Nicolae-Vodă), 

16-7, 19. 
Mavrogheni (Serdar). 11. 
Mehadia, 18. 
Mehedinţi, 13, 17. 
Milcov, 1-t. 
Morali, 9. 
Moreia, 9. 
Muscel, 11, 13. 

N 

Nămiăezti, 12. 

Negustori (feluriţi), 9. 
Nenciulezeu (Constantin), 17. 

Nicopol, 15-6. | , -



O 

Oarja, 12. 
Ocna, 11. 
Odobescu (Ioan), 10. 
Olt (plasă), 15. 

p 

Păscari, 13. 
Pitari (Constantin), 15. 
Piteşti, 11, 15-6. 
Podul Lacului, 11. 
Poiana, 13. 
Polonia, 14-5. 
Proviţa, 13, 

, R 

Rachita, (Toma), 16. 
Râmnicul-Sărat. 10. 
Râmnicul- Vâlcii, 15. 
Romand (Spătar), Ul. 
Rucăr, 12. 
Ruset (Dumitrachi Aesandre), ll. 

S 

Sali-aga, 15. 
Scutari, 9. 
Secăria, 19. 
Secuieni, 16. 
Sibiciu, 9. 
Sibiiu, 14.. 
Silistra, 10. 
Sinaia, 10-1. 
Slăveşti, .1£. 

ȚVERIFISAT | 

1987 am 

  

„ Soliman-Paşa, 18. 
Suhaia, 12. 

Ș 
Șifer-aga, ll. 
Soprile, 13. 
Știrbei (Badea), 9, 
Ștucă (Mihai), 16. 

T 

Târgovişte, 19. 
Târnava, Il. 
Tatari, 16. 
Teleajen (plaiu), 13. 
'Teşila, 13. 
Tihomiri, 13, 
Tismana, 16. 
'Turei, 10 şi urm. 
Purnavitul (Dumitrachi), 10. : 

V 

Văcărescu (Lenachi), 9 
Vădeni, 9. 
Valea Crângului, 16. 
Vălenii- de-Munte, 11, 13. 
Vătafi (Padorachi), 15. 
Velisar (Armaş), 11. 
Vernescu (Dimitrie), 14. 
Vidin, 15, 18. 

Vlaşea, 11, 13. 

Z 

Zimnicea; 16. 

 


