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(l-a Serie). 
  

COMUNICATȚIUNI 

DE 

V. A. URECHIA 
Membru ali Academiei Române. 

Şedinţa din 18 Novembre 1988. 

Colegul nostru d-l A. Papadopol-Calimach ne-a făcuti o preci6să 
dare de sâmă asupra recentei lucrări rusesci : Biografia comitetului 
Iisilef. Ac6 lucrare rusâscă, ori cât de completă din punct de vedere 
biografic, este lacunară cât privesce istoria României din timpul 
cât ea stătu in relaţiuni, de ori-ce natură cu Kisilef. Lipsesc în 
biografia lui cele mai multe din documintele constatând asemenea 
relațiuni. 

In arhiva Mitropoliei de Iaşi am descoperit—ecum se scie-—sunt 
câți-va ani, o preci6să colecţiune de documinte până atunci ignorate, 
din tot trecutul Moldovei și deci și din anii 1800-1830. 

Vestind acâstă descoperire, am îndemnat pre d. profesor Erbiceanu, 
pe atunci locuind în lași, să se ocupe, mai ales de o serie de do- 
cuminte şi manuscrise grecesci din disa arhivă a Metropoliei laşiene, 
cât și de documentele din secolul al XIX-lea. Domnia sa, însărcinat 
în 1887 de dl ministru Sturdza cu «Istoria Mitropoliei», a publicat 
în un mare nfolio o bună parte din documintele din Arhiva Mi- 
tropoliei, lăsând, — nu scim de ce — multe încă needitate. Intre 
cele publicate se află şi numerâse documinte din timpul lui Ki- 

silc, cu totul necunoscute biografului lui rusescă.
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Acâstă publicaţiune a d-lui Erbiceanu a schimbat în cea mai mare 

parte planulă după care îmi propuneamă să public, mai tărdiu, 

propria me culegere de documinte, între cari ave să aibă loc şi do- 

cumintele arhivei Metropoliei din lași. Aşia fiind, cu scopi de a 

ajuta pre istoricul român și spre a complecta, publicaţiunea c6 de 

mare lux a d-lui Erbiceanu, eată vin aci să aduc, din documentele 

mele, un număr 6re-care, din 1800 la 1831, cu referință mai ales 

la epoca lui Kisilef, cu totul inedite. Cea mai mare parte din aceste 

documinte le posed în original și le am dobândit, prin reposatul mei 

amic Teodor Veisa, din hâriiile r&mase la familia Kostaki, după 

nemuritoriul Mitropolit Veniamin. 

Docuraintele ce aduc la vale suni de următoruli coprinsă : 

No. l. 

Notă de la loan Michelson către mitropolitulă Moldovei, din Mai 

7 anulii 1807, din Lagăr. 

Mitropolituli se jăluisă contra conduitei ce agentulii Austriacă a- 

vusese față cu Mitropolituli. Ivan Michelson respunde, că «sait 

luatii cădutele măsuri spre înfrânarea lui». 

lată nota : 

«Inalt Preosfinţite stăpâne. Milostivule Domnu 

Incă mai înainte de a primi pre cinstila a înalt preosfinției vostre înștiin- 

țare, eii am avut ştirea pentru aftaxia (adsaăita) âghentului austriei și de atunce 

Saii şi luat cădutele măsuri spre înfrânarea, lui. Acum iarăși datorie socotesc 

a fi mie îndoit, a adeveri urmarea lui cătră prea înalta sciință, precum și 

pentru a vostră bună diathesis. Enhirisindumă sfintelor rugăciunelor Vostre cu 

simţirile acei mai ilicrinisis înaltei cinstită şi cu cea mai desăvârșită plecăciune, 

pururea am cinste a rămâne, 1807. Mai 7. 

i Bucuresci. 

Milostival meii Domnu, a înalt Preosfinţiei vostre plecată slugă. 

Ivan Mihelson. 

No. 2. 

In Mai 31 anulă 1807, sub No. 607, Michelson respunde su- 

părată Mitropolitului, care sati tenguilii că ţera este amenințată
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de tomete din causa ridicărei pânei de prin sate în folosulă oşti- 

rel muscălesci. Cu atât e mai meritorii actul Mitropolitului şi alti 

Divanului Moldovei, cu cât pe Constanstinopole nu se pute sprijini 

țera, căci acolo era vâscola Enicerilori din causa reformelor în- 

troduse în oștirea tuwvcescă, dupe sfaturile lui Sebastiani ambasa- 

dorele lui Napoleon I. La 25 Mai Sultanul Selim III fusese chiar 

detronat de rebeliune. 

lată nota respundătore a lui Michelson. 

«Inalt P. Sfinţite Stăpîne, Milostive Domn! 

Adeverind cunoseința mea căwă P. $. Vâstră și cătră cinstita obstie a bo- 

ierimei de aice, pentru t6tă noima ce ze coprinde în cartea vâstră ce am primit, 

cu cea din inimă durere, primesc însciințare pentru c& mai de pe urmă ne- 

putință în care, după a vostră perigrafie se aillă norodul Cnejiei aceștia a 

Moldovei. Dar împreună cu acesta sînt coprins și de mirare, că lipsa norodului 

o puneţi că s'ar pricinui numai şi numai din îngestularea ce se face și se dă 

din ţeră ostilor rusesci, însciințăndu-mă pe lingă acesta, că țsra se îngrozesce 

cu ce desevârșit lipsă până la sosirea secevișului. La ucesta să-mi dați voie, 

Milostivul mei Domnii, a vă arăta cu lămusire : antâiii, că ostile cari se află 

aice în ţera acâstă nu sunt atâta de multe precum faceți arătare; al doile, că 

c6 mai mare parte a ostilor nu în puţină vreme însăși a sea îndestulare aii 

avut și din ţâra Tătărască; al treile, că totă pânea turcâscă ce s'aii luat zapt 

din IHotin, din Galaţi și din Reni,—care n'aii fost puţină sumă — s'aii dat în 

s6ma ocârmuirei de aice pentru îndestularea ostilor. lar peste acea sati și cum- 

părat la Reni Oreş care parte de pâne, precum însuși luminarea sa Principele 

Ipsilant m'aii încredințat. Și asemen€ și porţia de carne se dă iarăşi prin îna- 

dins renduiţi de ocârmauire, omeni ce sunt tocimiţi la acesta. Insă după ce am 

înțeles că după tote nu pujine stringeri ce face Divanul Iașului se ivesce lipsa, 

atuncă într'aceeaşi dată am luat pulinciosele mie mesuri a înmulți aducerea 

aic6 din înseși a nostre magazale. Dar însuși P. $. Vostră și cinstita obstie 

puteţi giudeca, că o asemene aducere cere vreme, care la c6 mai de pe urmă 

măcar cinci s&ptemâni trebuesc. De aceea și nădăjduese că obstia spre însaşi 

a sa neîngrijire va metahirisi tote putinciosele chipuri spre a urma încă cinci 

săptemâni, până vor veni transporturile (care transporturi eii mă voiii sirgui ca 

să fie cu îndestulare spre a put a mulțămi ostile până la panea c6 nouâ). 

lară lingă acesta : n'ar fi 6re cu voința obstei, ca împreună cu P. S. Vostră, 

să facă stire Divanului Iașului pentru acâsta, care Divau precum sînt însciințat
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de P. S. Vostră, făcând mari stringeră, atât la acesta cât și la cele mai depăr- 

tate chipuri pote să se simfonis6scă. 

După acesta, cu c6 mai adevărată cinstire și plecăciune.am cinstea a rămâne 

al P. S. Vostre, Milostivului Domn, plecată slugă. 

No. 607. Mai 384. 1807. Loan Mihelson 

Lagăr lingă Ismail: 

No. 3, 

Ună minunată actă, încă necunoscută istoriciloră, esie arz- 

magzarulii Moldovei, trămisi Porţei, îndată după isbucnirea eteriei, 

în Mart 1821. Prin acestă acti patrioţii Moldovei protestă contra 

mişcărei grecilorit în Principate și ceră Porţei revenirea la domnia 

pămînteană, la isgonirea Grecilori din ţsră și la luarea de ţeră a 

moşiilori mănăstirilori gise închinate. Aceste cereri voră fi baza 

tratativelorii ulterisre ale Rusiei cu Turcia, după năbușirea Eteriei. 

lată actulu în totă coprinderea lui. 

Durerea ranii pricinuită nou5 de cătra stricăcioasa împărechere a apostaţilor 

grecă ce saii obraznicit a rădica arme, și cu cumplire a vătăma pământul a- 

cesta, al Moldovii, ne silesce să cutezăm a năzui și prin întinderia umilitelor 

glasuri acelor care ne aflăm după împrejurările tamplării, cu plângere să cerem 

ascultare de la înalta milostivire a Marii și prea puternicei împărăţii : priimesce 

prea puternice și mult milostivule împărate, ascultarea tânguirei norodului Mol- 

dovii, carii de la moșii și strămoșii lor ati avut și ai pravile în suilete a păzi 

curăţenia credinţii şi a supunerii cătră pragul pria puternicii marii împărații ; 

acest norod pururia supus catră datoriile lor tot deauna aii avut pironiţă ochii 

s5i la Domnii orândinți după vreme în oblăduiria pământului acestui şi păn la 

un păr fără de nică o împotrivire aii plinit oreși care poroncă s'aii slobodit în 

țară, prin rânduelele supt pecelea Domnilor, fără săşi deşchidă glasul săii sa facă 

vre o întrebare de sînt tâte cu știința și porunca prea puternicului împăratii, mă- 

car de saii și vEdut și saii ispitit în faplă din noii izvodită, multe feluri de 

dări în bani și în Ravalele, cu multă greutate a țarii, și pre cum la tote aceleși 

nu saii ariat cu cea mai mică împrotevire nică întro vreo dată, asemine şi pen- 

tru paza pământului acestui ati avut. întemeete nadejdele sale earași la Domnii 

oblăduitorii ţării. Nenorocirea însă a nevinovatului acestui pământ, saă de- 

șarlat de o dată toemu în sânurile păcii si a liniştirei, pentru că la tre- 

cuta lună Februarie, fără de veste neam găsit năbuştiți de o sumă Greci și 

arnăuţi cu toți înarmaţi atâta în capitalul țării oraşii Eşii, cât și la Galaţi,
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Focșanii ce sînt pe marginea țarii despre Dunăria, carii cu armele în mâni aii 

săvârşit o crudime fără pildă vre odată în pământul acesta și urmând pretutin- 

dinea, aic6 în țară spaimă, desnădăjduire și a ticăloșii nevinovatului norod, siliți 

aii fost cea mai multă parte a fugi, și a să împrăștie cu singura știința lor 

pe unde aii putut, lăsânduși stare și avuţit în răsipa și prada apostaţilor. cău- 

tând fiește care ca săși apere macar viața despre înrăutaţiţii vărsători de sînge 

omenesc. artă, prea puternice şi mare împărate, cutezaria nostră, aceea născută 

din desnădăjduire, prin care cu lacrimi puind înaintea pragului pria puternicii 

împărăţii, nevinovăția nostră, cu umilite glasuri cerem milostiviria vindecării 

ranelor întru care cumplit ne ticăloșim ; tinde mâna cia puternică și ne milu- 

esce cu punerea în buna rânduială, ca să vieţuim supt umbriria pragului pria 

pmernicii împărăţii, în sânurile păcii și a, liniștirii, şi cu lesnire să putem plini 

tote datoriile curatei supunerii nâstre cătră pria puternica și hrănitoria împ&- 

răţie—milostivescete pria puternicule mare împărate, ascultă glasurile nevinova- 

tului norod şi hărăzasce nouă prin înalt vrednic de închinaciuni înalt hatisărit 

pronomiile obiceiurilor ce din vechi aii avut norodul Moldaviei, care din vreme 

în vreme șaii perdut mai de tot ființa lor, din întrebuinţarile cele răle a Dom- 

nilor Greci, ce aii fost orânduiți oblăduitori pământului, căcă nu am fost sloboqi 

nici pulincioși a înfațoşa jalobele nâstre cătră pragul pria puternicii împărăţii 

cu arătaria durerilor asupritore; și pe langă aceste să fie milă pria puternicii 

împărății a ne milui cu dezrădăcinare din pământul acesta și nici odată a mai 

locui înpreună cu noi, (irecii și arnăuţii cu instatornicire de casă și alte aca- 

vetură ; să fim miluiți şi puși la cale și pentru pagubele şi cia de istov să- 

văcie ce ni saii pricinuit de aciastă vătămătâre urmare a apostaţilor întor- 

cându-se măcar cevaș din păgubirile nostre cu averile ce aii în pămîntul ace- 

sta;/să fim miluiţi a ni să da în purtare de grijă a nostră pământenilor 

tote monăstirile cu moșiile lor ce sint în pământul acesta făcute din învechime 

di moșii și strămoșii noștri, pentru sprijiniria și miluirea săracilăr patrioți și 

pentuu dania din veniturile lor supt nume de embatic Ja Ierusalim, la Sinae şi 

la Sfetagura ; aceste mănăstiri cu moşiile lor să ni să dee pe socotința patriei 

şi ne îndatorim ca și embaticul legiuit la locurile hotărite, și miluiria săracilor 

patrioți după hotărâria daniilor vechi să urmeză, cu nesmintire, căci de când au 

intrat aceste mănăstiri în mânile călugărilor Greci, nu numai că acele miluiri 

au lipsit cu totul, dar încă leaii supus și supt grea sarcină de datorie] Să fim 

miluiți a ne să da voie, ca după vechile obiceiuri a pământului, să ne alcătuim 

pravile în limba patriei, hotăritore la tot felul de pricini, după care să urmeze 

cu nestrămutare judecăţile și tote orânduelile pământului, ca să nu urmeză mai 

mult întrebuințaria cia ră și voia cia slobodă a domnilor oblăduitoriş Să fim 

miluiţi a ni să da voe ca cu boeri aleși hotarnici și cu ingineri, să să hotă- 

rască tote moșiile din pământul acesta pe glasul scrisorilor vrednice ce va în-
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făţoșa fieşte care moştean și a să stălpi cu sănine despărţitore ; să fim. miluită 

ca în purtaria taturor trebilor în patrie să, fie orânduiți de cătră Domnii oblă- 

„duitori a [arii din tote neamurile de boeri pământeni, cară vor fi vrednici a 

ocărimui. eu dreptate și bună orânduială pe săracul norod. 

„Să fim milaiți a ne să orăndui Domnu oblăduitor pământului după vechile 

miluivi a pria puternicii împărăţii din însuși neamul moldovenesc, pre care oh- 

„șlea îl va alege pe temeiul credinţăi și a închizășluivei a tuturor pământenilor, 

care domnii va avea totă supunerea cătră pragul pria pulernicii împărăţii, oblă- 

duind noroâul, hotariria pravililor, obiceiurilor pământului, avînd și capi-chi- 

haele din Boerii pământului, carii să stei în Țarigrad întru săvârșirea trebuin- 

elor ţării. Cu aceste miluiri ne rugăm. pria putârnicule și mare împărate, să 

hărăzesci prin înalt vrednic de închinăciuni, sfănt Hatișărif pe norodul pă- 

mentului Moldaviei credinciosa raia, cheleriul a pria puternicii mare împ&răţii. 

La pragul pria puternicii și milostivii împărăţii credinciosele și supuse raele 

a Moldaviei.» - 

No. d. 

Nota lui A. Pisani, din Carantina de le Sculeni, cu data 28 Martie 

1821, cătră Mitropolitul din laşi. Din acest act se vede, că Rusia 

desaproba mișcarea grâcă din Principate și că Strogonoff obținusă 

de la Patriarhul din Constantinopole carte de blastem contra celor 

ce fomentau tulburarile. (1) Pisani cere Mitropolitutui să se citescă 

asemen€ cărți prin tote bisericile din ţsră. 

Eacă actul: 

BEmânence ! 

Son Excellence Monsieur l/Envoy6 Baron de Strogonoff, sur la demande 

de la sublime Porte m'ordonne de faire passer ă votre Eminence des exhor- 

tations et anathemes Eclssiastiques, que sa saintet le Patriarehe de Constan- 

tinople adresse au Mâtropolitain et aux Evâques Moldaves par le paquet ci-joint, 

pour leur prescrire d'employer leur ministere et leurs efforts pour ramener aux 

devoir les sujets 6gar6s, prur menacer de severes châtimens ceux qui s'ob- 

stineront dans la vâbellion, et promettre cl&mence et pardon ă ceux qui sem- 

“ presseront d'abjurer leur conduite coupable. 

Des exhortations semblables ont €t€ lues avec solemnit6 dans la capitale de 

(1) Vegi acea carte de blestem în opul d-lul Erbiceanu «/storiu Metrop, Moldovei», pag. LI4,
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TEmpire ottoman ; votre Eminence jugera sans doute n6cessaire, qw'elles soienl. 

promulgues dans le mâme but sur le theâtre des troubles. 

Votre Eminence a du dâjă se convainere par la protestation solennelle, que 

j'ai faite contre V6tat d'insurrection de Moldavie des principes, que professe et 

proclame le ministere Imperial, et du concert le plus parfait d'intention et de 

sollicitude des deux gouvernements. 

L'ordre que jexâcute en ce moment en est une nouvelle preuve. 

Eloigns de la Moldavie par ordre superieur, je ne puis y avoir aucun moyen 

d'execution directe ; je supplie donc votre Eminence, de vouloir bien faire con- 

noiître par les moyens, qui sont en son pouvoir, les proclamations que je joins ici. 

Je suis d'autant plus certain du zele, que votre Eminence voudra bien y 

mettre, qu'elle y reconoitra un moyen de cooperation morale, qu'elle s'em- 

pressera d'accueillir. | 

Vespâre que votre Eminence m'honnorera d'une r6ponse, que je m'empres- 

serai de mettre sous les yeux de mes superieurs. 

Je supplie votre Eminence de me permeltre de lui offrir les sentiments de 

considsration €levâe, et de vânâration profonde, avec les quels, 

J'ai Phonneur d'âlre. 
De Votre Eminence 

Le tres-humble et tr&s-obeissant: 

Serviteur : A. Pisani, 

De la quarantaine 

de Scouleni 

le 28 Mars 

1821; v.s. 

No. 5. 

De la Cneazul Gheorghie Cantacuzeno Deleanul esistă mai multe 

apelmi și proclamaţiuni eteriste, către Români. In «Istoria Metro- 

poliei de Iași,» s'aă reprodus mal multe. Aci dăm una necunoscută, 

după o rarissimă fâie volantă, tipărită în 1821 Mai 24. 

Cătră tăte stările Lăcuitorilor Moldovei 

Din înștiinţările ce saii întins pretutindenea, nu puţină măhniciune aii simțit 

sufletul me, pentru spaima ce ai turburat liniștea tuturor, cu îngrozitârea au- 

zire, din pricina năvălirii duşmanilor, la margive în partea de jos pe la une 

locuri, căcă eii din voința Proniei, de am și fost depărtat din pământul acesta 

al Moldaviei, în cea mai fragedă virstă a mea, însă în t0tă vremea, și la tote
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întimplările am avut neclintită știință în ţinerea mea de minte, că tatăl meii, 

moșii și strămoșii mei, ai fost întru adevăr Patrioţi ai Moldaviei, apărători 

osârdnici, șine înfricoșaţi sprijinitoiă dreptăţilor Patriei lor, și răvnind acestora 

a fi și e următorii, după ne apărată datorie ce am, am alergat cu totă gră- 

birea în pământul acesta, ca să aduce putincisă, tămăduire la pătimirile ce aă 

suferit acum, și după multă trudă, și ostenglă am venit în orașul Iașii, și în 

tâte locusile călătoriei mele, până aic€, cum și aic6 am întâmpinat o jalnică 

privire, pentru săracii simpatrioți, găsind pe unii în partea de jos, înplântați 

în lacrămi, de varvăria ce aii făcut dușmanii asupra lor, iar pe cei mai mulți, 

si pretutindenea, cuprinși de nemărginită frică, ingrijinduse să nu pătimescă, 

şi ei asemen6, vedânduse fără nici un feliu de apărare, și sprijinelă de. către 

nimen6, și părăsiţi, de cei mai întâi Păstoriii, și de boerii pământeni, carii 

lăsând pe simpatrioţii lor, cei săracă și slabi fără nici o mângâiere, la întâmplări 

ca acestea, aii alergat în țări străine, silind acâsta pe cei mai cu pulâre de 

şau lăsat casele pustii, și tote stările lor în primejdii. Nu puţin mă măhni, vă- 

qând în faptă că unii din pământeni, aii ajuns până la atâta rătăcire, în cât 

aii culezat de a rădica armele asupra creștinilor, unindu-se cu Turcii și adu- 

cândui, pe la multe locuri a Patriei lor. Ei pe unii ca acâștia las ca să-şi gă- 

sâscă răsplătirea faptelor lor- de la înalta judecată, jălese însă patriolicâște pe 

fraţii, carii înșălânduse din a lor prostime, aă ascultat pe acei, carii supt obră- 

zariul Patriotizmosului, iati îndemnat spre acesta, pentru a lor sfârșitură. Fraţilor, 

veniţi întru cunoștință, judecaţi, care sunt folosurile ce aii dobândit pământul 

nostru, aflânduse supt jugul ocârmuirii otomaniceștă. Unde sunt dreptăţile vostre ? 

tote sunt călcate, și întru nimica socotite. Aduceţivă aminte, că strămoșii vo- 

ştri nu de multă. vreme aceste dreptăţi le apăra cu sângele lor, iar supt ocâe- 

muirea nelegiuirii, persânele și averile vostre se ocârmuia după voința a unui 

puţin număr de fețe. Lăcomia acelora ai fost pravila cea mai temeinică pentru 

voi. După tote dar acestea, ce fericire mai “nădăjduiţi vot, de la acei, carii 

acum turbaţi asupra tuturor creștinilor de obşte, fără nici o alegere supun supt 

sabie și foc, pe nevinovatul norod, lăcașurile, și averile lor? lată prospătă pildă 

vărvăriei ce ai arttat în Galaţi, și în Focșani. Nu sunt la îndoială că tuturor 

trebue să fie cunoscută și mârtea cca cumplită a patriarhului nostru, şi a lu- 

turor arhiereilor, pe carii varvarii și păgânii Turci, în zioa Paştilor iaă spîn- 

„urat, trecând supt sabie, și 20: de mii de norod nevinovat. Deci care creștin 

va avea atâta de înpietrită inimă, ca să asculte tote acestea, și să nu se îndemne 

de a se ridica, spre răsplătirea nevinovatului singe a fraţilor lui ? [ii ca un pa- 
triot, dator mă cunose a pune înaintea sinpatrioților mei tote cele ce se ating 

de a. lor fol6se și fericire, şi a vă stătui patrioticește, ca să izgoniți din inimele 
vâstre tote cugetările înpotrivitore datoriilor creștinești și patrioticești, Linişti- 

țivă pe la casele vostre. Uniţivă înpreună cu fraţii voștri, ca să apăraţi Parria
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vostră, și ca să câștigați dreptăţile acelea, care de atâtea vecuri le aveţi pierdute, 

nu scăpaţi prilejul acesta, şi fiți încredințaţi, că și cele lalte Puteri vor întinde 

braţul lor, ca să sprijinescă slobodenia unui norod. Eii întorcândumă în pă- 

mântul acesta, numai ca să statopnicesc liniștirea între voi, am priimit mă&su- 

rile cuviinci6se, spre oprirea năvălirii dușmanilor. Voi silițivă, și vă sârguiţi de 

a da, ostașilor tot ajutorul cuviincios și hrana trebuinci6să, pe care ei nu sunt 

în stare de a o găsi îutralt chip. Nică nn fel de supărare nu veţi avâ de către 

ostași, căci eii strașnic voiii pedepsi pe acei, carii se vor abate spre cele rele. 

Folosul și nşurarea vostră birnicilor, la niște vremi ca acestea, am socotit a fi de 

bine cuvintată, ridicarea scutâlnicilor, și de astăgi înainte acâstă numire și în- 

datorire, va, lipsi dâsupra vostră, rămâind ca toți deopotrivă, să vă sârguiți 

pentru folosul Patriei vostre. O dare de bir măsurată, este ne apărat trebuitore, 

spre întâmpinarea celor trebuinciose, iarăși pentru al vostru bine. Ac6stă dare 

se va alcătui cu cea mai mare cumpănire, și se va stringe de către dregătorii 

orinduiţi, cărora cu strășnicie saii poruncit, ca să fie feriţi, de ori ce fel de 

urmare asupritore săracilor. Zilele boerescului le veţi înplini întocmu după le- 

giuirile pământului, ca să nu rămâe pământurile moșinaşilor stârpe. In scurt, 

fraţilor, ca niște adevăraţi patrioţi, păzind bunele orândueli, și legiuirile pămân- 

tului, întrun cuget curat, cu frățesca unire, să ne silim pentru binele obștesc, 

depărtând qe la noi tote cele în parte interesuri, ea să putem câștiga acele ce 

dorim. Intre voi se află mulți, carii se îndeletnicese cu arme, supt numire de 

pușcași și plăeși; pe toți acești patrioticește îi îndemn, ca să se unâscă cu 

miue, şi să întorcă armele lor înpotriva, dușmanului obștese, pentru apărarea 

credinții și a patriei nâslre și să arătăm cu acâsta și altor n6muri, că Naţia 

Moldovenâscă nu şaii pierdut încă deistov duhul strămoșilor lor, ci se află în 

Stare ași apăra cu singile lor: credința, Patria, femeile, copiii, și averile lor. 

Kn6z George Cuntacuzino Delenul, 
1821. Mai 24 | 

In laşi. 

No. 6. 

Sai respânditi în 1822, în ţările române, în foi volante, aqi 

f6vle orei de găsit, următărele acte, coprindend renunțarea la tron 

a lui Constatin, clironomui natural al tronului Rusiei ; 2 Scrisorea 

catră el a feate-săă, imperatorele Alexandru, care, se scie, că nu 

târditi (a 1 Decemb. 1825) muri la Taganrog, de o b6lă misteriosă. 

Nicolae Pavlovici îi urmă în tron, după ce Constantin, reluzase de 

a 2 6ră corâna. 3. Proclamaţiunea către Rusia a lui Aferandru re 

gulârd. succesiunea la tron.
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Intru totă pre milostivule Domnă ! 

Fiindiă încrediațati cu faptele întru cea nemărginită milostivă bună-voinţă a 

Impărăieştei vostre Măriră cătră Mine, îndrăznesc încă odată a alerga la dinsa, 

și a arăta la piciorele Vostre, Intru tot, Pr6 milostivule Domnii, pre plecata 

cererea mea. 

Nesimţindiă întru mine nică acele daruri, nici acele puteri, nică acel duhiă, 

ca să fii vre-odată înălțată la acea trâptă, asupra căreia cu nascerea mea 

polii să am dreptate, îndrăznesc a ruga pe Impărătâsca. Vostră Mărire, ca drep- 

tatea acesta să se d6 aceluia, căruia se cuvine după mine, şi cu acesta să se 

întărescă spre tot-d'a-una neclălila stare a Impărăţiei Nostre. Cu acesta poti 

eii a adaoge încă unii noii zălogii și o nouă putsre la acea legătură, care amii 

dato ei nefiindii siliti şi aiavea în vremea despărțire mele de cea dintâia soţie 

a mea. 'Tote stările împregiurii a stării mele cei de acumii mai multii cătră 

acesta mă îndemnă pre mine, şi vorii fi înaintea Impărăţiei Nostre și înaintea 

a tâtă lumea nouă dovadă a simţirilorii mele celorii adevărate. 

Intru totă pre milostivule Domnii! Priimiţi cererea mea cu milostivire și ce- 

reți ca să se unâscă cu dinsa întru totii Avgusta Maica Nâstră, și o întăriți cu 

Impărătesculii Vostru cuvintii. lară eii mă voiă sîrgui pururea, întrândă în par- 

ticulavnica viaţă, a fi pildă credincioșilorii și supușilorii Voștri şi credincioșilorii 

fii a pr6 iubitei Impărăţiii Nostre. 

"Sunt cu cea mai adincă înaltă cinstire, 

Intru totă premilostivule Domnii, 

Al Impărăteștii Vostre Măriri 

Pre credinciosii supusii și frate. 

Cea adevărată, cu însuși mâna scrisă cartea, este iscălită așa. : 

“Constantină Țesavevică 

S. Petersburgii 

Ghenarie 14 dile anulii 1822 

Pre copie este scrisii cu însăși a Impărăteştii Sale Măriri mână aşa : 

cu cea adevărată întocma : 

Alecsandru. 

Pre subitule frate, 

Cu căduta luare aminte amii cetitii Eă serisorea Vostră. Știindii a preţălui 

totii da-una înaltele simţiri a sufietului Vostru, acestă scrisore pre Mine nu 

mau adusi la mirare. Ea miau dată Mie noao dovadă a dragostei Uostra cei 

adevărate cătră Impărăţie și a îngrijirei pentru neclătita liniștirea ei. 

După a Vostră dorință, am ar&tatii Eă serisorea acâsta Pre iubitei Maicii
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Noastre. Ea au citilo pre dinsa, totii cu aceiaș precumii și Eu simţite de 

priință, cătră cinstitele îndemnări, care v'aii povăţuită pre voi. 

Noao amindurora Ne rămâne, priimindii în uvajenie dovedile, de voi arătate 

a vă da plină slobodenie voao, ca să urmaţi neclălitei hotărirei vâstre, ru- 

gând pr6 a totă puterniculii Dumnedeii, ca să blagoslovescă Eli urmările ace- 

storii atâtă de curate scopuri. 

Rămân în veci frate cel ce din suflelii vă iubește pre voi. 

Cea adevărată iscălită cu mâna Impărăteştii Sale măriri așu : 
Alecsandru. 

Pre copie este scrisă : întoema. 

Coustantinii Țesarevici. 
S. Peterburgii 

Februarie 2. 

anul 1822, 
No. 3. 

Cu mila hi Dumnedeă, Noi Alecsandru Intâiă Impărată şi Singură 

Stăpânitoriă a tstă Rossia iproci, iproci, îproci. 

Facemii știulii inturorii credincioșilorii Noșteii supuși. 

Din vremea suirii Noastre la scaunulii a toată Rossia, Noi neincetatii Ne 

simțimă îndatoriţi înaintea a totii TȚiitoriului Dumnedeă, ca nu numai în zilele 

Noastre să păzimii şi să înălțămă fericirea iubitei de Noi Patrie și a norodu- 

lui, ci aşijderea să gătimi inainte şi siguribimă a lori liniște și bună stare 

în urma Noastră, prin luminata și lămurita arătare a clironomului Nostru, po- 

trivităi cu dreptăţile a Impărăteştii Curţii Noastre și cu folosurile Imperiei. Noi 

n'amii putută, precumii procatohii Nostrii, de vreme al vesti pre elii anume, 

vămâindă întru așteptare, de va fi bine plăcută giudecăţilori lui Dumnegeii 

celorii neagiunse, a Ne dărui Noao Clironomă Scaunului întru drâpta linie. 
Dară cu câtu mai departe treciă dilele Noastre, cu atâta mai multă Ne gra- 

'bimii Noi a pune scaunolii Nostru înlru o așa stare, ca elii nici întro clipâlă 

să nu rămâe deșertii. | 

Așa dară purtânâă Noi în inima Nostră acestă sfinţită îngrijire, Iubitul fra- 

tele Nostru 'Țesarevici și Mare Cnezi Constantin Pavlovici, după însuși a Lui 

cea din lăuntru îndemnare, Niaii adusi Noao cârere, ca dreptatea spre acea 

teâptă, la care elii arii fi putută oare căn îi asă sui după naşterea sa. să fie 

“dată aceluia, căruia ea să cuvine după diusulii. Eli au arătată pe lingă aceia 

scoposulii săii, ca cu acestii chipăi să se d€ nouo putsre celui adaosii Actii pen- 

teu clironomia Scaunului, carele saii așăzatii de Noi în anulă 1820, şi carele 

cu bună voe și a iave sau priimitii de dinsulă, precâti să atârna de Eli. 

Adincii suntemi pătrunși Noi cu acestă jărtvă, pe care iubitul fratele No-
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stru, cu o aşa uitare a feţii sale, sau hotărilă a o aduce spre întărirea 

așezăminturilorii celorii pentru n6mii a Impărăteștii Noastre Curți, şi spre ne- 

clătita odihnă Imperiei a toată Rossia. 

 Chiemândă pre Dumnedeii întru ajutoriii, giudecândi desăvârşitii pentru lu- 

cru, care este atât de aprope de inima Noastră, și atâlii de mare pentru 

Impărăţie, și aflând că asădăminturile ce sintii pentru vrinduiala clironomiei 

Scaunului, nu iait slobozenie de la cei ce aii dreptate asupra aceştii clirono- 

mii de a să lepăda de : câstă dreptate întru așa stări înpregiurii, cândii după 

acâsta nu rămâne nică o greutate pentru cea mai în urmă clironomia Scaunu- 

lui, cu unirea a întru totii Augu-tei Maicei Noastre, după înalta dreptate a 

capului Impărăteștii familii ce aii ajunsi la Noi prin Clironomie, şi după pu- 

terea ce singură slăpânitore care saii datii Nao de la Dumnedeii, Noi amii bo- 

torită, întâiii : ca lepădarea cea de bună voe acelui întâi frate ali Nostru 'Țe- 

sarevici şi Mare Cn6zii Constanlinii Pavlovici de dreptatea asupra Scaunului a 

ioată Rossia, să fie tare şi neschimbată, iară actulă a aceștii lepădări, spre cea 

vrednică de credinţă știință, să să păzască în marele soborulă Adormirei cel 

dela Moscva, și în cele trei mai înalte cârmuitoare locuri a Imperiei Noastre 

în Pre sfîntulă Sinodii, în Impărătesculii Sfatii, și în ocârmaitorulă Senată. Ali 

doilea : în urma aceia după 'celii întocma temeiii a actului pentru Clironomia 

Scaunului, Clironomulii Nostru să fie al doilea fratele Nostru Marele Cnezi 

Nicolai Pavlovici. | 

După acâsta Noi rămânemii întru liniștita nădăjduire, că în zioa, cândii Im- 

păratulii Impăraţilorii, după obștesca pentru nâmulii pămiîntescii leg6. Ne va 

chiema pre Noi de la acâsta vremelnică împărăție cătră viaţa cea de vecă, Tag- 

mile împăţiei, cărora cea de acumii neclătita voe a Noastră și acesti legiuilii 

aşezămintu alti Nostru la căduta vreme după a Noastră punere la cale trebue 

să fie cunoscută, îndată vorii aduce afierosirea sa cea cu crediuciosa supunere 

rânduitului de Noi după Clironomie Impăratii a unui nedespărțitii seaunii Im- 

periei a toată Rossia, Impărăţiei Leşăşti, şi a enejiei Finlandiei ; iară pentru 

Noi rugămii pre toți credincioșii supușii Nostrii, ca ei cu acea dragoste, după 

care Noi intru purtarea de grijă pentru a lori neclintită fericire punemii celii 

mai pre Inaltă pre pămintii bine, să aducă cele din sulletii rugăciuni cătră 

Domnulă şi Mântaitoriulii nostru lisusă Iristosă spre a priimi snfletali Nostru, 

după nespusă a lui milă, întru vecinica lui împărăție. 

- Sai dati în 'Ţarscoe Selo în 16 zile Avgustii anul de la nașterea Mântui- 

torului Nostru lisusii Hristosii 1823, iară a Impărăţiei Noastre la a doao-zeci 

și trei. . , 

Celii adevărații este iscălitii cu însuși a Impărăteștii Sale Măriri mână așa: 

Alecsandru.



  

No. $. 

Din Noemb. 8 anulă 1821, uni 6re-care Pabarnic serie, mi- 

tropolitului o carte de mustrare că n'a evitatii de a se pune în. con- 

“tact cu rebelii grecă (1). EI îndemnă să părăsescă locul unde e, să se 

întorcă acolo de undei trămite scrisorea și-l povăţuesce să 

se împace cu cei mei mari prin bacşișuri. Spre acest scopii îi pro- 

pune două șaluri, unulii <ungiar alb grei, cumpărătura 3600 lei 

care face și 4000 lei şi alti şal în duogă-cu flori, de 1600 lei.» Ti. 

mai propune de pescheșu şi telegarii, «nevestei mele, cari sunt la 

Suceava, de îndestulă figură». i 

«Inalt preaosfințite și mult milostive stăpâne! 

Stăpine, de și mă numese supusă slugă stăpînului meii, dar mă socoleseii 

adevărat fiii a aceluiaș, carele nu trupesce m'aii născut, ci duhovnicesce m'aă 

crescut, şi de a da sfat și socolință unui așa de mare, este. nebăgală în seamă 

şi nică decum priimită după sistima oamenilor de acum. carii au agiuns cu în- 

ţelegerile şi sliințele mai pre sus de fire. Pentru că și cugetările a fiesce că- 

vuia, numai din începutul rostului ce poate însemna o slovă az, aii înțeles tot 

ce trebue să qică, ca cum ar fi însulleţiti în inimile acelora. Această multă. şi 

peste măsura. fivei legiuite isteţiuni, ni aii adus și în necredință și întru totă 

călearea poruncilor, socotindu-ne ca nisce Dumnedei, a cărora roduri. nu sunt 

alt decât rane acum şi dureri. și tot nu ne învățam și poate și pănă la mor- 

ment vom merge tot cu aceste idei. Cu tote că lucrarea c6 dumnedeâscă, este 

neagiunsă și prin multe feliură şi prin multe chipuri poale a ne: aduce întâiu 

pocăință și indreptare, ca să nu perim. până în sfirșit. De la mine dic, și nu 

de la niminea alţii, nică îndemnat nică povă&ţauit, martor fiindu mi însuși Min- 

tuitorul Is. în dioa cea de apoi, ci ca un adevărat slugă şi fiii ce -mă soco- 

tese întru curăţenia sulletului cătră stăpînul și părintele meii, îndrăsnesci. a 

întinde condeiul! Ce ai făcut stăpine și părinte ? Ai greşit înaintea Impă&ratu- 

lui celui legiuit pămintesc; ai dobândit iertavea care este publicarisită în totă 

lumea (afară de începătorii complotului carii se socotesc ca luda și se cer spre 

resplătire, după glăsuirea vespunsului Powţei asupra notei Elciului). Publicarisită 

este și ace silnică greșală a Preosfinţiei tale şi de toţi criticarisită și mai mult 

de patiioţii nostrii, dar nu mai puţin şi a altora, și mai vrtos acelui în Hs. 

41) Mitrop. Venamin a dată la finea lut Feb. 1821 let 10,000 în ajutorulii comitetului ete- 

şiisir s'a angajat să întreţină ună soldatii călăreţi pe comptulă săi,
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al oile frate al Preosfinţiei tale, — cu ce? cu aceste; aii avul stiința lucră- 

rilor nelegiuite şi tălhăresei mai înainte, aă închis pnrţile Episcopiei luând și 

cheile de la tâte bisericile din Roman, n'aii dat de scire Musulmanilor mai 

înainte și s'aii făcut jertfă nevinovaţii. Alta : ati adunat tâlhavii în Secul spre 

paza averei ce avea, liaii făgăduit mii de lei, li aă trimis și gephanele de prav 

şi plumb spre a se put6 apăra şi a înfrânge pe musulmai, (de este adevărată 

care atâța încredinlază). S'aii publicarisit aceasta de obşte şi până unde se pote 

socoti întinderea acestei lăţăloare (azuz'roape) leche, şi cu încrediațare că este 

scrisore cu iscălitura aceluiaș, care ar fi întrat în mina a însuși arhistratigului. 

Nu cred că nu s'aii audit într'aceasta formă și în partea aceea, când aice se 

striga în gura mare fără nică o sfială. lată acum acela aă intrat iarăși în ho- 

tarele Patriei, unde își are scaunul cel încredințat de la Dumnedeă care i se. 

răpisă de către un călcătoriii de lege, și nimie nu-i va fi şi gurile mincino- 

şilor se vor astupa şi îndreptare și ertare va av€ și întru cinstea sa va sta. 

Preosfinţia ta. cu neeșirea și șederea acolo, ce dobândești ? (Când nădejdea 

pe care mulţi s'aii răzimat lipsește și va lipsi încă, precum se înţeleg lucrurile). 

Nimie altă decât încredințare a nesupunerei, din care urmează multe alte sur- 

pătoare și vătămătoare. Puiii această pildă proastă : Cătră cetregul părinte ce 

credință voiii avea ! — Pune tote în cumpăna dreptei judecăți ; stă mult întru 

frământarea minţei, adunându-ţi înainte toate pricinile priu care ne-am făcut 

cunoscut la toţi; ce fel de sistimă avem? gândind şi la întâmplările cele de 

mai înainte. Cere agiutorul lui D-qeă, ca să te lumineze pe calea dreptăţei și 

a adevărului. Si socotesc că te va povățui a veni și Buiurdiul se va trimite 

şi păzitori pentru neîngrijirea, din care urmare nu numai slava, cinstea vei 

căștiga-o, dar și osebilă liniștea sulletâscă, încăldindu-se inimile tuturor, vădend 

pe adevăratul lor păstor. 

Trebuesc însă aicea, precum socotesc, peșchesuri cătră cei mari şi cheltuiala 

bacşişurilor. Cât pentru peskeşuri la cei mai întâiii, te pot înlesni eă cu 2 şa- 

luri ce se pot găsi, cari și sunt un giar alb grei, cumpărătura 3600 lei, care 

face și 4000 lei, și alt şal în dungi cu flori, de 1600 lei, ce sînt mistuite la 

locul sciut. Mai sînt și telegarii nevestei mele, cari sînt la Suceava, de înde- 

stulă figură; poţi să tragi şi aceia peșkeș, fără a scote acum pentru aceste 

din pungă. şi viind, t6tă ţara se va întregi și lesnirile se vor îndemăna. 

"Pentru ca să nu mă mustre cugetul, le însemnez, numai din curată inimă, 

fără a cugeta mai departe, precum mai sus dic, nefiind mai crud întru ale 

omenirei, după cum eii mă socotesc, -- nici făţarnic. Şi precum D-dei te va 

lumina, urmează. lar eii, sluga, să mă învrednicese de un mic respuns, că aţi 

primit această hirtie, și de am oreșil să am iertare și ca o netrebnică săl de
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focului celui mistuitoriii, măcar că nu socotesc a fi spre vătămarea mea, . ce 

numai pentru că este de la sluga, care se socoate că este 

al Preosfi. Vostre prea plecat supus 

fii și slugă. 

1821. Noemb. 8. Iordaki Pahar. 

No. 9. 

La Aprile î. Anul 1822 Mitropolitul adresâză o scrisâre, din 

'olincauţi, locul săă de emigrare, cătră P. $. lov arhiepiscopul 

Chersonului, la Ecaterinoslav, spre a'l felicita de <festum» al Pas- 

cilor. EL mai rogă apoi să nul de uitărei, pre el «care nimernicesce 

în mare strimtorare la satul Colincăuţi, ținutulă Hotinutui, oblastia 

Basarabiei, că lipsit fiindu de tote, de abia ai putută scăpa viaţa 

cu fugirea, iar alţii rămaşi christiani peri de feluritele impilăni și 

silnicii a Agarenilori, precum în singur Iaşii aprope 9000 suflete, 

bărbaţi și femei ai fostă siliți a se turci, afară -de alte locuri a 

Moldovei. Vestesce că Turcii ai dată foci lașilorii. «Stăpine sfinte, 

istoria nenorocirei nâstue este mare și lacrimosă.....> 

Inalt prea osfintite Arhipăstor, Milostivule Domn. 

Dacă numai dupre singura politică veţi judeca pentru târziala a mea glă- 

suire cătră nalt pria o sfinţia vostre, ca din nebăgaria de samă cu de aprope 

între noi cunoștința din vremea când încă ați fost în lași, deci cu rezon eii 

voiii fi de vină, iar dacă veţi lua pante crezemăntului, atunce singuri bine veți 

voi a mă face dezvinovăţit, fiind că și la trecutul praznic nasterei Domnului 

nostru Is. [Hristos nu am trecut cu vederia datoria mea, ce prin fratele lerapo- 

leos, Pria. osfinţia sa Grigorie, am seris nalt pria osfinţiilor vostre. Dar pentru: 

că din neștiulă mie pricină nu mam învrednicit respunsului pănă acum, drept 

acia spre a nu mă muslra de cuget, eată am cinste, milostivul meă ărhipăstor, 

a vă gratolui cu acest pria lăudat festum învierii lui Hristos, cei de lumină 

purtătore, a carie petrecere pre lângă de plin întregită sănătate, să vă fie la 

mulți ani. . 

Pre lângă acăasla mă rog nu daţi. uitării pre mine răă norocitul carele ne- 

mernicese în mare strămtorare la satul Colincauţii din ţinutul Hotinului, oblastie 

Basarabiei, că lipsit fiind de tote, de ahia am pulut scăpa viala cu fugirea. Iar 

alţii rămaşi hristiani, pier de feluritele împilări și silnicii a Agarenilor, precum 

în singur lașu aprope de 2000 sullete bărbaţi și femei aii fostii siliți a să turci, a
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fară de alte locuri a Moldaviei ; pântru acia fiinduvă milă de noi pătimitorii, ru- 

gaţivă Domnului Dumnedeu, să nu. ne triacă cu vederia până în sfârșit, că iata 

și orașul Iașii cia maj raultă parte din zidită aii pierdut prin focul ce Turcii în 

câte-va rănduri pre multe locuri aă pus, ear săracii locuitori pierdend averile 

sale, cu casile mulţi au pierdut şi viața. Stăpâne sfinte, istoria nenorocirii n6- 

stre este mare şi lacrimosă și nu cutez a supăra persona vostră cu așa ama- 

rări, cari în felul miezului săii pria simţitoria, inima solese a pătimi, mai ales 

pentru cei de o credință, care fără să fie vinovaţi pier, fii milostiv și eartă în- 

drăneala mea. Am cinste și c. |. 1. 1822 April 1. Colincauţii. 

Inalt Pria osfinţitului | 

lov Arhiepiscop Hersonului, Milostivului Arhipăstor și Cavaler, la Ecaterinoslav. 

No. 10. 

Amintim în rezumaliă, aci, firmanulă prin care Porta vestesce 

țărei, încetarea Domniei grecesci și numirea lui lon Sturdza. 

Taamzutipk â janaparecSaSn fepman. cociir âtek În wpâmii laurii aa 
anSa 1822 ASua ASn tonue Ș 9. 

Alșilorii a neainului Mesiei cei din Pamântul Moldovei, boiari, mitropolit, 

starea al doilea, Episcopi şi tolă obștea ce sunteți supuși aj Impărăţiei nostre.» 

Constată că a trecuti vremele tuburate de greci. Apoi dice : <sositaii 
dară vremea și rendul de a se rândui Domniile tărilor acestora. Pentru că partea 

grecilor din care mai nainte se renduia Domai, afară că învechita lor înrăută- 

țire, cu care lucra uneltind feluri de îndărăptnicii, zavistuiră și tulburări, dar 

acum ce desevârşit orbire a lor, isbuenind cu viclenie și îndoind răul semănat 

în multe părți, aă și întrupat cel desăvârșit vederat şi. mărtuvisit scop al lor 

resturnătoriă și inlrânătoriii nedreptei culezărei lor. Și locuitorii pământurilor 

nostre din vechime fiind cunoscută credința, supunerea și plecarea lor ce osir- 

dnică cătră sevârşirea poruncilor date de ia pragul împărăției nostre...» SPUNC 

că au venit la Pârta câţi va din boiarii fruntaşi cu lacrimătore ruga- 

țiuni de la Raia «cu cerere de a li înnoi c6 din vechime odihnă și fericirea 

bunelor pământesc Pronomii şi a li se rândui Domn stăpânitoriii dintre denșii ; a 

cărora rugăminte şi ceriti unindu-se și cu adinca socotință a Impărătescei nostre 

măriră,..... « declară că a ales pre Iwan Crăpark (sfirșitul să i se încheie cu 

bine !). Spune că acesta a numit caimacami pe Theodor Balș Vornic, 

Petrache Sturdzea Vistiernic, pe carii însuși prin graiul săi cătră mă- 

rivea n6stră sait cerut a se rândui Caimacami.
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No. li 

O copie de scrisâre din April 6, 1892, de la mitropolitulii, adre- 

sată din Colincăuţi ţin. Hotinului, unde avea «plangătore ședere ca 

sărăcitulă păstorii», către fiul Cneazului Grigorie Semenovici Vol- 

canski. Îlu felicitâză de sărbătorile «festum, al luminatei învieri a 

lui Hs.> şi-i cere unii pomelnică de numele casniciloră prea stră- 

lueirei sele, ca să <potă versa călduroase rugățiuni Dumnedeescului 

oltară ». 

« Prea strălucite cneaz, Milostive Domn ! 

«Ca să scap de prepusul că n'ar fi încuviințată a me îndrăzneală, iată pentru 

încredințare alăturez copia scrisrei, din care luând sciință strălucirea vostră 

cât de mare este mie făcător de bine pr& scump născătoriul vostru cneazul 

Grogorie Semenovici Volcanski, să bine voiţi și insuși deacum înainte a ve 

face deopotrivă pentru mine smeritul. Și în nădejdea acestei căștigări de la 

strălucirea vostră dupre iubirea de omeni, am cinste, milostivule cneaz, ave 

gratolui (sic) cu acest pre mărit festum (deerSm! luminatei învierei lui Hr., 

a cărei petrecere, pe lângă nesmintită sănătate, să fie strălucirei vostre la 

mulţi ani cu fericire. 
lar pentru semn că acestă a me înainte apucare nu este depărtată, cu mare 

plecăciune rog, ca să mă învredniciţi cu pomeinicul “numelor casnicilor strălu- 

cirei vâstre, si pot varsa căldurâse rugăciuni Dumnedeescului Oltar, pentru 

bune dile a tot ce ste iubit sufletului vostru. Intre altele am cinste și celel. 

1822. Apr. 6. 

Satul Colincăuţii ţin. Hotinului, unde am plângătoarea ședere ca sărăcitul 

păstorii. > 

No. 12. 

Posedem o numer6să colecliune de acte relative la Ioniţă Sturdza 

şi la Domnia lui. Credem util a aduce aci cele de mai la vale și 

anume : 1, o scrisâre a lui Ion Sturdza din 1790 Iunie 29, de când 

era numai Vornic inare, din care se vede cum el era om drept și 

opria pre propiul săi fii Dumitrache de a încălca moşie streină. 

92. Curidsele versuri publicate de vestitul erou al nuvelei lui C. Ne- 

gruzzi, poetul Scavinski Daniil, la ocaziunea măritării fiicei Domni- 
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torului Ion Sturdza, Domnița Elena, cu Gregorie Ghica (mai apoi 

Domn Moldovei) şi care apoi, după despărțenie, măritată fu cu repo- 

sațul boer logofătul Alecu Balș. 3. .Un hrisov și o țidulă domnescă 

din. Oct. 25 Anul 1825, din care se constată felul de proprietate 

a celei mai mare parte de case din Iaşi, în urma focului mare atunci 

întemplat; şi 4, o circulară din 1824, August 16 relativă la goștină 

şi la scutirile de ea. 

«Cinstite, iubite al mei fiti, Dumneata Bane Dumitrache Sturdza, fericită sa- 

natate îți rog de le Dumnedeii ca să-ți dăruescă. Logofetul Anastase Scorţescul 

mi ati arătat că ar fi tragend supărare despre Dumneta, că peste semnele vechi 

ce sunt pietre, hotare între moșia sa Bratulescii pe pârâul Roşie, ai fi intrat 

cu stăpănirea și al fi cosit câtă va iarbă de pe Rosia, ce este în partea Bră- 

tulescilor, cu pricină că ar fi acea parte de loc de moșia Miclăușenii; Deci 

scrii d-tale, ca mai multă supărare să nu îi facă a intra peste hotarele cele 

vechi, în moșia sa Brătulescii, de cum am stăpânit eii mai înainte, și iarba ce 

i sa fi luat să i se dea înapoi, fiind că de către mine stăpânirea. veche tot așa 

s'aii păzit despre Brătulesci până întracele pietre hotare, ce sunt pe Roşia și 

așa trebue să se păzâscă și de către d-ta. 
Părintele D-tale 

iscălit loan Sturdza Vornicul. 

1790 Iunie 29. 

Acest Suret poslăduindu-se eu cea adevărată serisore a D-sale Vorniculul 

Ioniță Sturdza s'aii găsit întocma asemenea și spre adeverire lam iscălit. 

Episcop Romanschi. 

No. 13. 

OD Ă 
din partea obstei întru slava nunţei luminărei sale Prințesei Elenco Sturza 

ce se prăznuesce astădi, Octomvrie 1$, anul 1$25. alcătuită prin 

DANIIL SCAVINSKILĂ 

Pagina II. Armele Moldovei, cu inscripțiunea : 

Iwan GanaS Gr5p3a BE. 
Asan uzpnă Mloaaaniei- 

Păzască-l Dumnedea cu a sa putere 

Pre scaunul acestei țără fără cădere.
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Il 

Pagina Il. (Masu duidselor Muză, 

Pliconului Vechimei, 

Din umilitele buză 

Daco-Romanei opstimei, 

Adi : prin ton mangaitoriii, 

Să să'nnalță pân la nori. 

1 

Î ostire învăpăiată, 

| jirobuţitor al6să, 

Adi: din inimă curată, & 

Tot sufletul să revavsă, 

Și cei melanhonicoși, 

Astădi să fie voioși, 

MI 

| de aur abia calde, 

Fie încă să salteze 

In șampanii să se scalde, 

Si bine să cuvinteze 

Două inimi ce-ai voit 

Ceriul adi de le-aii unit. 

” IV 

Pagina 1V. (ia gindire amară, 

N, fie adi lucrătoare, 

Fugă de aici afară, 

Dușmanca cea mustratore, 

De la toți ce dănțuese, 

Nunta ce o prăznuesc,
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V. 

) "veselie cerească, 

(!, versuri harmonioasă, 

O căntare îngerească, 

Cu jocuri, șegi priinciosă, 

Să cuprindă de odată, 

Acest praznic luminat. 

VI 

Raza acea neapusă, 

| RER ce tote privesce, 

Puterea acea nespusă 

Ce tote pov&ţuesce, 
Trimită din ceriii noroc, 

Intr'acest strălucit loc, 

VII 

Pagina V. Îvoratorul de viaţă, 

Na ivască cu iubire 

A sa, presfinţita faţă 

La această însoţire, 

Intru a ombrățoșa, 

Cu milostivirea sa. 

. VIII 

F încă de la zidire, 

Tuturor din ceastă vale 

Le împarte norocire, 

Şi stelelor tuturor, 
laste ocârmuilor. 

IX 

Pagina VI. Îuitoarea sa privire, 

Î varsă cu îmbelșrgare,
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Prin al. sorelui lucire, 

Făpturilor luminare, 

Şi pre omul drept şi blând, 

ÎL miluesce curând. 

X 

(, mila dar cea cerescă 

Îzaitoriul a blândetei, 

A se'ndura să vroiască 

[n totă curgerea vieţei 

Tinerii adi însoțiți 

Să fie "'ntovărășiți. 

XI 
1, 

Ani mulți, cu qile senine, 

Aa din ceri să le sosască, 

Cu harmonie, cu bine, 

“oală viaţa să lrăiască, 

Un raiii de fericiri plin 

Se rugăm toţi din suspin. 
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No. 14. 

Hrisov de la Ion Sanâul Sturdza Voevod. 

«După pedepsitore. vremi ce aii statut în țera acesta, între alte struncinăriă ce 

aii urmat pricinuinduse și căderea acestui oraș din totă înfrumusețarea lui, 

din dată ce pronia cerască ni aă ridicat pre Domnescu scaun acestei de D-deii 

păzită ţâră, Ni-am cunoseut de datorie, precum între altele, asemene și întru 

acesta, de a căuta cele mai grabnice chipuri și a se pune în lucrare intregi- 

mea acestui oraș, și fiind-că cele mai multe zidiri aii fost pe locurile monas- 

liresci şi de o parte egumenii cum și mulți din locuitori dintr'acei cu zidirele 

ce ati avut și aii ars, înprăștiaţă prin megieșitele hotare ; De altă parte fiind sciut 

că cu arderea binalelor de pe locurile. monastiresci se mută stăpînirea acea vre- 

melnicâscă supt altă prefacere a voinţei stăpinului locului ; Pentru acesta încă 

de la 1822, cu obstâsea socotință, am slobodit domnâsea nâstră hotărire prin 

țidulă cătră q-l Vorn. In “Tăutul, aflânduse Vel Vorn. al Politiei, ca ori care 

se vor afla ca să zidâscă binale pe locurile monastiresci ce vor [i slobode din
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arderea acelor zidiră, să fie sloboqi de a ridica ori-ce binale vor voi, cu bez- 

mân, care după împlinirea a trei ani se va legiui acel bezmen potrivit după 

loc şi după vreme, şi statornicit pentru tot-d'auna, spre a se intregi acest oraș 

şi pentru a nu remâne și mănăstirile întru îndelungată vreme lipsite de folosui 

acelor locuri. Dintre care locuri fiind şi a mânăstirei S-tului Sava, ete». Aci vine 

casul special cu două locură din Tergul de Sus, care s'aii dat la Martie 2, 1823 

credinciosului boier Ion Tăutul, câte 10 lei pe tot anul de fie care stânjin la faţa 

uliţei. Vodă întaresce stăpînirea fără adaogirea bezmenului prin clironomii ori 

schimb. 
1825 Octombre 25. 

L. $. 

No. l5. 

Țidulă Domnescă din 1825 Martie 2. 

«De trebuinţă fiind a se ajuta casa a cinstit și credinciosului nostra boer 

d-lui loan Teutul Vel. Vorni. al “Politiei, după simţitorele păgubiri cu primejdia 

de viaţă ce ati suferit într'acâstă cumplită vreme despre apostaţii (anseranniă) 

greci, aflânduse trimes în slujba țerei la Brăila, Drept aceea spre oreși care a 

jutor, prin acâstă a nostră Domnâscă ţidulă i se slobode voie ca să-și facă 

2 dugheni pe locul Mănastirei St. Sava, la ulița 'Târgului de sus aici în orașul lași 

plătind bezmân vecinic, însă pe trei ani va plăti după aședământurile de mai 

înainte, iară după 3 ani va plăti după așeqările ce se vor alcătui». 

No. 16. 

_De la loan Sandu Sturdzea poruncă circulară tipărită,. cătră Gostinari, în 

1824 Aprilie 16, cu sigilul domnesc roș. 

Se scutese de gostina, de oi : mitropolitul, Episcopii, D lor Boierii și toți câţi 

s'aii învredaicit a se cinsti cu nume de boerii numindu-se vel, cum şi jupune- 

sele văduve ce le vor fi fost boerii puși la acestă rânduială ; asemenea cei ne- 

boeriţi dar din neamuri sciute şi alese, 
Asemene Logefeţi i diacii de Visterie, numa cei ce sunt în slujbe, diacii de Divan, 

Căpitanii de lefegii 

> de Darabani, 

Vel Capitan h&tmânese, fiind ori nefiind în slujbă, 

Vatavul și ceaușul de aprodi, 

Vătaji de copii ai Divanului şi ai visteriei, 

Vornicii de Portă,
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Posluşnivii hetmanesci, 

Polcovnic Agiesc, 

Polcovnică, Postelnică, fiind în slujbe. 
M-rele Niamţul, Secul, Sf. Spiridon cu metoacele sale. M-rea Agapia, Schi- 

tul Văratecul. M-rele ce aii hrisâve Gospod de scutire de oi. 

Din banii Gostinei de oi se dăde: 

Vel Logofetului de ţara de jos câte 10 lei de pungă. 

Casei doftorilor câte 5 lei de pungă. 

13,750 lei la cele-l-alte obicinuite avaeturi şi anume: 2000 D. Vel Vist. 

2000 Vel Post. 750. D. Vel Camaraş. 1000 D. V. Gramatic. 1000 Logof.. de 

visterie. 500 al 2 vist. 250 al 3-lea vist. 500. Sameşul de visterie, 750 same- 

şul casei răsurilor, 1000 Diacilor de visterie, 1500 la cutia mililor, 1000 la: 

casa cișmelelor (total 13750). 

* 

După 1822 nu mai posed originale de valore diplomatică relative 

la mișcarea grecă. Documintele urmăidre sunt dintre 1827 şi 1832, 
cu referință decă la Jissilef şi la epoca. lui. 

1) Primul document este o scrisore în 1. francesă a Mitropolitului 

Veniamin, din Mai, 18927 cătră un «Monseigneur,» care nu pote fi 

altulă decât însuși Kisselef. Este vorba de monastirele dise închinate. 
Mitropolitulii dă sâmă de opiniunele din Obstâsca Adunare în acestă 

cestiune. S'a făcută o mare desbinare în Adunare asupra întrebărei 

«cum să se alâgă Epitropii averei monastirilorii. Majoritatea cere 

ca Episcopii să fie aleşi de sfatulă obștescii în înțelegere cu Epitro- 

pii de aics și acei ai monastirilor din levant. Minoritatea va să se 

realâgă aceleași persone. Mitropolitulă înclină spre acestă părere a 

minorităţei. | 

« Monseigneur, 

II &tait, sans doute, de mon devoir, de vous adresser mes tr6s—humbles feli- 

citations sur votre heureuse arrivee ă votre destination, mais dans la crainte 

de vous importuner dans vos importantes occupations, j'ai cru devoir retarder 

jusqu aujourd'hui une correspondance qui m'6tant particulicre n'aurait 6te que 

dun faible intârât pour. Votre Excellence, dont tous les momens doivent tre 

consacrâs ă des affaires de la plus haute importance. 

Cependant, Monseigneur, quoique Iaflaire dont il s'agit maintenant ne soit
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pas dans cette categorie, je n'ai pas cru devoir la passer sous silence, d'autant 

plus que Votre Excellence a daign6, par amour pour la religion, me la reco- 

mander particulierement ă son passage ici. Je veux parler des revenus des mo- 

nasteres dici qui dâpendent du Levant.» 

«Son Altesse nous avant invites par un orâre ă traiter cette affaire et ăla 

mettre en r&gle, le Conseil genâral du Divan s'est assemble et s'est impost lo- 

bligation d'accorder et menager €galement les interâts de sa cour et ceux de 

la eour protectrice. En consequence, apres de longs dâbats, le Conseil, dans les 

pressantes circonstances que vous connaissez, et pour r&pondre aux vues bien, 

faisantes du Monarque notre Protecteur de faire jouir les Monasteres de tous 

leurs droits selon lintention des donateurs, a juge convenable de baser ses 

opinions sur les documens des dits donateurs, qui, 6tant des espăces de lesta- 

mens, ne peuvent âtre viol6s sans quon se rende coupable d'infraction aux lois 

politiques et aux usages du pays. Il n'y a pas eu d'objection ă cela; et ayant 

fait observer au Conseil, que nous ne pouvions pas nâgliger les sains Canons, 

qui soumettent tous les moines au Chef ecelâsiastique du pays dont le devoir 

en sa qualit€ de Prâlat est de veiller avec le plus grand soin â l'observation 

de ces mâmes Canons, laccord de toutes les opinions nous donne les plus 

fermes espârances que cette dâlibration aurait une heureuse issue. Mais lors- 

qwon en est venu au choix des Epitropes et au mode de leur 6lection, le sou- 

venir des pertes que les Couvens avaient essuyees par la conduite de leurs su- 

pârieurs, engagea la Majorit6 des membres ă demander que les Epitropes fus- 
sent choisis par le Conseil! Gien6ral, ajoutant que tout devait se faire d'accord 

entre les Epitropes d'ici et ceux des monasteres du Levant, Cet avis fit nailre 

une grande scission dans l'assemblee. Quelques membres, nous ne savons pes 

pourquoi, ont exig6 avec une opiniatrete invincible quon reelit les memes per- 

sonnes qu'auparavent, se fondant sur des decrets emanss dans les derniers tems. 

''ous les avis 6taient parlagâs, et comme il est de notre devoir de retablir la 

bonne intellizence et non: de la rompre nous avons fait tous nos efforts pour 

râunir les opinions, mais en vain, laffaire en est restee lă. 

Je n'ai pas cru devoir, Monseigeur, vous taire une pareille circonstace, et je 

ne pense pas qu'il soit hors des convenances de vous observer que le moyen 

le plus sâr pour conserver les biens d'ici, le plus sâr pour empâcher qu'ils ne 

soient allien6s, comme aussi le plus eficace pour faire. retirer aux Monasteres 

tous les avantages possibles, que ce moyen est celui qui me plait le mieux et 

me parait le plus convenable. 

'Telle est, Monseigeur, Pexplication que j'ai dă vous donner pour remplir mes 

obligalions et vous marquer lattachement et le respect, avec les quels 

Pai Phonneur d'âtre, Monseigneur, de Votre Excellence, 

Jassy len. Mai 1827. le -tres-humble et trăs obtissant Serviteur. 

Benjamin Msâtropolitain de la Moldavie.
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2). In: urma rebeliunei grece din 1821, moșşiele m&nastirilor dise 

grecesci s'a luati de stată. Am cedati Bibliotecei Camerei o con- 

dică copringend licitaţiunea de către stata moşielor Monast. dise 

închinate, din Moldova. 

Voiă publica integral, în altii memorii acâstă însemnată condică 

care, prin aretarea arendiloră oferite la licitare pe moşii, constitue 

un preţios document al istoriei iconomiei n6stre rurale. 

+ 

3). Eată proclamaţiunea din 1898 Aprilie 25, a generalului Fel- 

mareșal Vitkenstain, la intrarea oștilor rusesci în Moldova. | 

O dăm după o rarissimă foia volantă imprimată, ce se află în 

posesiunea Academiei (Condica No. I a foilor volante). 

Locuitorilor Moldovei și Valahiei. 

După prea înalta a împă&rătescei sale măriri poruncă, eă intru în ţara vostră 

cu armia încredințată ocârmuirei mele. Purtătrea de biruință oaste a singur 

stăpinitoriului a totă Rusia, ocrotitorului vostru, intrând în hotarele Moldovei 

vă aduce vouă zălog a bunei rindueli și acei deseverşit sigurivsiri. (sic). 
Lacuitorilor de tote stările ! Priimiţi pe vitejii ostași rosienesci ca pre fraţii 

şi ca pre apărătorii voștri cei firești. Sirguiţivă a agiutora mișcările armiei şi 

a o îndestula pre ca la cele neapărate trebuinţi : arătaţi nouă dovedi a dra- 

gostei vostre, cei de demult cunoscute, cătră imperia (umnepia), care. cu nea- 
dormire apără dreptăţile vâstre, 

Resboiul ce s'ati declarisit de către Rusia Porţei othomanicesci, are un scopos; 

ca să se împlinescă făgăduințele cele calcate, și ca să se ridice întru putere 

tractaturile cele ce înaintea a (6tă lumea sai încheiat. Voi veţi fi martori 

lucrărilor celor de resboiii, a cărora urmările nu pot a se alinge de voi: în 

liniștea cea cu odihnă afierosiţi-vă pre voi folosului Patriei vostre, și nu vă 

depăriaţi de împlinirea, datoriei cei sfinte pentru voi. 

Legiuirile și obiceiurile stremoșşești, dreptul a fiește căruia dintre voi, drep- 

tăţile și pronomiile a sfintei bisericei noastre vor rămâne neclintite. 

Spre siguranţia bunei stării vâstre împă&rătâsca Sa Mârire aii bine-voit a'mi în- 

credința mie, ca îndată 'se aședă în Principaturile acestea vremelnică înaltă 

ocârmuire, supt prezidenţia sfetnicului de taină graf Palen, asupra căruia mo- 

narhul ati pus credința sa. Lui i s'aii dat putere și i s'aă poruncit a intra în 

dregătoria deplin împuternicitului Prezident a Divanurilor Moldaviei și Valahiei.



26 323 

Din partea mea eii nu voiii înceta a ajuta ostenlelor lui în ocârmuirea, acestor 

Principaturi și dimpreună: cu aceia a avea privigherea cea cu mai mare tărie 

ca să se păzâscă rindula cea deseverșit în tote corposurile și părţile a armiei, 

care întru tot prea milostiv s'aii încredințat mie, și însuși cele mai mici neo- 

rindueli nescăpat se vor supune pedepsei, voi puteți a vă răzima pe acestă 

făgăduinţă. 

Locuitorilor Moldaviei și Valahiei! Resboiul, ce se deschide de cătră împă- 

rătâsca sa mărire, dupa neapărata nevoie, nu vă va lipsi pre voi de tote acele 

îndemânări ce sunt unite cu pacea. 

EL fiind pornit spre aședarea liniștei, va întări a. vostră politicească fiinţă prin 

tractaturile, care pot sterge urmele necazurilor ce ați patimit, și spre a totduna 

a îngrădi sorta fericirei, 

Supunerea stăpiniilor, uitarea împerechierilor celor pergătore, care s'ail 

născut din anarhia, jărtvirea cu tote interesurile sale binelui celui de obștie; 

aceste sunt îndatoririle, cari se pun asupra vostră. Impliniţile pre iele cu osir- 

die şi cu unime întru un suflet, și cu aceasta ajutați scopurilor celor făcătore 

de hine â împe&rătescei sale măriri, cu: a căruia nume vă îndatoresc pre voi 

către acâstă. Răvnind folosului Patriei Vâstre, voi veți câştiga  noue dreptăţi 

spre ocrotirea. și mila a pre puternicului monarh. 

Taaania Heap'rHpa | 1828. Anul—Aprilie 25 

Cel mai mare povă&ţuitor a armieă : general-Feldmarșal Graf Burreipiain 

4). In 17 Septembre Anulu 1829 Mircovici adreseză Mitropoli- 

tului Veniamin, în limba rusâscă, scrisorea ce dămii aci în traducere. 

P. S. Stăpâne, Indurătorule Domn, 

D. Plenipotent Președinte comunicându-mi că membrul împuternicit al Diva- 

nului Valahei Cneazul Const. Suţul în raportul presentat Escelenţei Sale dice, 

că în Anul 1820 fratele sei Mihail Sutzu, fiind Domn stăpânitor țărei Moldovei, 

a depus în Vornicia obștenâscă, din Mitropolia de laşi, pentru stabilimentele 

de binefacere, 30,000 lei, pentru care sumă, trebuesce să aibă din partea gu- 

vernului dovada trebuitore pentru plătirea ei la Mitropolia mai sus numită și 

cere de a se însciința decă acestă sumă aii fost întrebuiniată la stabi- 

Jimentele de binefacere. Pentru împlinirea acestei dorințe e Exc. Sale eă prea 

supus vă rog, Milostive Domn, să grăbiţi a mă însciința pre mine, decă sai 

făcut întrebuințarea celor 30,000 lei mai sus aretați, după destinaţiunea lor, 

la stabilimintele plăcute lui D-qei, la care anume (stabilimente) ? și cu a cui 

învoire ? | RI 

ecă însă suma acestă se păstr6ză neatinsă, în a cui anume îngrijire se
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află acum şi dâcă se dobândesc ori care procente la acâstă sumă ?— Pe linga 

aceste alaturez şi copia după predisa adresă primită de mine, pentru informa- 

țiunea Voastră. 

Am on6re ete. 

No. 7783. P. Mugproauuii 
17 Genvemsp. 1829 

lași 

P.S. Mitropolit Veniamin 

5). Kisilef numit de Impărăţie Președinte Plenipotenţiar al Di- 

vanurilor ţărilor române este felicitat de Mitropolitul Veniamin. 

Kissilef adreseză Mitropolitului Veniamin un răspuns la felicitare, 

din Bucuresci, în 24 Noembre 1829, sub No. 11,742, ar&tând şi 

speranţa, că la lucrarea ce are a face, va fi ajutati de bărbaţii lu- 

minaţi ai țărei, carii îi vor da noţiuni și informări ezacte asupra 

vealei stări a ţ&rei şi a nevoiloră locuitoriloră ei. Așia, ceva aștepta 

și de la clerul moldovenesc. | 

« Monseigneur, 

«Jai recu la lettre que Voitre Eminence m'a fait Yhonneur de m'adresser en 

date du 15 Octobre, ă V'oceasion de ma nomination ă la place de President plâni- 

potentiaire des Divans de ces principautes, et c'est avec plaisir qu'au moment 

d'entrer dans Vexercice de mes fonetions je viens vous exprimer, Monseigneur, 

la satisfaction que m'ont fait eprouver les sentimens que vous avez bien voulu 

manifester ă mon gard. 

Appel par l'Auguste et magnanime Protecteur de ces pays ă en prendre la 

haute administration, je ne me dissimule point les grandes obligations que m'im- 

posent la confiance de Sa Majeste et Vattente des deux nations, aux quelles 

les glorieux succâs de ses armes viennent d'assurer une existence fondâe sur 
des stipulations solennelles. 

C'est ă remplir ces obligalions, Monseigneur, dans toute leur 6tendue, que 

tendront mes efforts, et c'est en m'aidant des lumieres des hommes eclairâs 

et bien intentionnâs, que jespere y parvenir: Je recevrai avec plaisir des no- 

tions el renseignemens exacis qui me partiendront de leur part sur la situation 

râelle de leur pays et sur les besoins de leurs concitoyens, persuad6 que des 

hommes qui veulent sincârement le bien de leur patrie, feront volontiers taire 

leurs intârâts priv6s, toutes les fois qu'il s'agira de Vinteret general qui seut 
doit guider toutes nos intentions et tous nos voeux.
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Le clerg& moldave, dirig6 par votre Eminence, enseignera, et plus encore 

donnera exemple de ce principe si essentiellement nâcessaire pour la stabilite 

d'un avenir qui doit assurer la prosperite de ce pays. 

En vous priant, Monseigneur, d'âtre organe, de mes sentimens aupres de 

vos concitoyens, je me recommande aux puissantes prieres de Votre Eminence, 

et jai Phonneur de lui ofirir Vassurance de la haute consideration avec la, 

quelle je suis, Monseigneur, de Votre Eminence, 

le tr&s-humble & ires obeissant serviteur, 

P. S$. Kissilef. 

6). Publicaţiune către ţeară, din 1831. ! 

După jurnalul închiat în obşteasca adunare la 31 Martie 1831,Kupt iscăli- 

turile: Inalţ Preosfinţitului Mitropolit Moldavii Kir Veniamin, Preosfinţiei sale 

kir Meleti episcop Romanului, i a D. Vel Logofăt Grigoraş Sturza, a D Biv Lo- 

gofăt 'Teodor Balș, Visternie Alecu Balș, Visternie. Costache Cantacuzino, Vor- 

nic loniţă Palade, Vornic Costache Crupenschi, Postelnie lorgul Ghica, Vel Vist 

Alecsandru Sturza, hatman 'Todiraşe Sturza, Vornic Sandu Crupenschi, Postel- 

nic lancu Racoviţă, Aga lordachi Ghica, i Aga Alecu Balș, să publicarisește 

pentru obșteasca ştiinţă : 

Tractatul din Andrianopole, siguripsind prinţipaturilor Moldaviei și ţării ro- 

mănești privilegii foarte însămnătoare, di ne apartă nevoe era a aduce la cea 

din lăuntru a lor cărmuire oare care înbunătăţiri mântuitoare, atât spre a slărpi 

catahrisurile, cât şi spre a potrivi pe ocârmuirea acestor ţări cu starea lor cea 

noaă. 

Drept. aceia alcătuinduinse de cătră Boerii ce aii închiegat comitetul înadins 

un reglement organicese, lucrul acesta fără întârzieri să va supune la revizia 

cercetătoare întăelor tagme a statului, carele după obiceiul țării, să vor întruni 

in Obșteasca Adunare. | 

Pontusile de frunte ale acestui așăzământ, care să vor pune în lucrare după 

răvizie, în cât privesc spre înbunătăţirea închizășluitoare, de fericire țării pirn 

heglement saii legiuit precum urmează : 

LE 

Slobodenia negoţului, pe uscat și pre apă, siguripsită fiind prin actul deose- 

bit a tractatului de Andrianopole, nu va putea de acum înainte a fi supusă la 

vre o altă mărgenire, afară numai de acia care sar cere în an de lipsă penbu 

îndestularea țării.



331 29 

2. 

inerea carantinelor dealungul Dunării, va feri țara dispre cumplita bătaia 

a ciumei de care până acum saii fost certat. 

3, 

___ Așagare deosebitelor școale, pe la mai multe locuri a prinţipatului, va înfă- 

țoșa linerimei, prin mijlocul luminării, o noaă fiinţă. 

4, 

Inființare regulată a giudecătorilor pe la fiește care „lârg de frunte a ținutului 

și în orașul Eși, va curma mulțimea giudecăţilor, și rălile ce să trăgea din 

aceste. 

Atât ispravnicii, cât și alți slujbaşi pe la țănutură a ramului împlinitoriă,. nu 

vor mai ave drept a giudeca vre o pricină de giudecală, și să vor mărgini 

nu mai în trebile administrative ale ocărmuitei. 

5. 

Organizaţie străjei pământești, a cărie slujbă să va mărgini numai în lăuntra 

pămîntului Moldoviei. Familia străjărului va fi scutită de tot.birul, folosindusă 

încă şi de alte privilegii, această strajă va, feri de acum; înainte: pe toți: lăcui- 

torii de molipsire ciumii, de călcările făcătorilor de răle, va îndămăna pe dru- 

meţi, şi va înlesni ocârmuirei mijloacile de a înplini și a păzi orânduelile gu- 

vernului; pre lângă aceste toți sătenii în de obștie, vor fi ușnrați de partea 

bivului cu care să scutea slujitorii în număr de opt până la zăci mii familii, 

care de acum vor întra în tagma birnicilor. 

6. 

Prifacirea canţaleriilor după o noaă orânduială, adăogire de lefile dregăto- 

rilor, şi a deosăbiţilor slujbași, vor curma vechile catahrisuri, siguripsind la 

acei ce vor sluji pi stat mijloacele unui traii legiuit, după ce în acest chip, 

şi în cuprinsul drepturilor acestor doaă prinţipaturi învoite de tractatul Andria- 

nopole saii orânâuit cele de frunte temeiuri aguvernului din lăuntru, Regle- 

mentul aă statornicit deiturile și datoriile ce de acum înainte vor întruni între 

sine pe deosăbitele trepte a lăcuitorilor și pre iale către stat. Aceste sunt: 

a). Birul saii darea ce fiişte care gospodariii va, fi dator numai pe capul săii 

a răspunde pe an, nu prin ocolași saii zapcii ea până acum, ci prin mijlocire 

proprietariului (stăpânului. de moșii), suma acești dări, întrând în casa, vistirii
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să va întrebuinta pentru cheltuialile statului, afară de acest bir, el nu va mai 

da vre o altă dare în bani saii în natură; toate dările adunate supt nume de 

rusumaturi, precum troștina, Desetina, vădrăritul, pogonăritul, căldărăritul, cel 

asupra velniţilor, răsurilor, înplinelile, micile vămuri de pen târguri, și iarma- 

roacile din lăuntrul țării și cele-lalte precum şi tot felul de angării și havalele, 

sînt și vor rămâne pe tot dâuna oborite, 

c) Ocolașii şi zapcii, care era până acum pricinuitori a multor asuprele pen- 

tru lăcuitori, să desființâză, iară spre a privighiea pre lăcuitorii fieștecărui ocoi 

şi spre ai apăra de tot felul de asupriri, din boerinași sai mazilii vechi a o- 

colului să vor orândui câte un privighitor ci nu să vor amesteca cât depuţin 

“întru strangire birului, care fiind cu lefi de la stăpânire nu vor putea lua nici 

un felii de cai saii lucruri supt ori ce numi. 

« Asămine nică dregătorii străjii pământești nu vor put6 intra pe la sate afară 

numai pentru fapte criminalicești cănd ar ceri agiutoriul lor și pentru înplinirile 

numai poroncilor Domnești ce vor avea la mână.: 3 

d). Toţi priviligieţii, postelnică, nâmurile, mazilii, ruptașii, i. p: după temel- 

nicile dovedi și cărţile Domnești ce vor ave, deplin să vor păstra întru a lor 

drepturi, și să vor apăra de tot felul de asuprele la care până acum era supuși. 

e). Tot neguţitoriul, saă meșter, lăcuitor unui oraș saă târg mădulariă a vre- 

unei corporaţii, adică bresle, va plăti pe an la visterie o dare pentru carte 

numită patentă, şi să va scuti de toată altă dare supt nume de bir, fumărit, 

ocărit, cotărit, î. p : asemine sânt oborite toate dările ce se lua la intrare în 

oraș asupra lucrurilor de. hrană, și a celor neapărate pentru veţuire, fieșcare 

neguţitoriă saii meșter, având această patentă a ocârmuirei, va fi volnie de a 

pune în lucrare a sa industrie, sai meșteşug fără nici o îngreu6re saiă înpedecare. 

). Drepturile de proprietate, ne fiind în nimică jignite, acei ce aii moșii vor 

urma, și de acum înainte de plin a să folosi, cu aceste, atât de pământul, cât 

şi de ale sale producturi și de acele ce să cuprind în sânul pământului; pre 

lângă aceste, volnie este proprietarul moșniaș a să folosi incă prin învoele cu 

acei cei lucrâză moșie, dar tot de odată el va fi dator a siguripsi sătenilor lă- 

cuitori pe a sa moșie, pământul, trebuincios pentru hrana familiei și a vitelor 

sale, după cuprindere reglementului de. aceasta atingătoare ; despre altă parte 

sătenii vor lucra în folosul proprietarului, un număr de dile potrivite cu folo- 

surile ce li saă închizășluit, și în acest chip, interesul ambilor părți, unite cătră 

altele, vor fi statornicite, prin un drept schimb de slujbe și folosințe. 

9). Acei cu drit de scutelnici, vor priimi potrevită despăgubire din dioa, când 

noul aședământ, să va pune în lucrare. 

]). Asămin6, să vor rândui pensii la văduve, la orfani și la acei care prin 

a lor sărăcie, să vor învrednici de îngrijire ocârmuirei. . 

'Tălmăcire întoemai cu originalul,
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7). In actul nostru original: din 1 Decembre 1832, generalulă 

Kissilef, seriindă Mitropolitului, se 'arătă forte nemulțămit de mer- 

sul desbaterilorii Divanului Moldovei. «Imi place a nu vede, adaoge 

Kissilef, în aceste demersuri, decât resultatuli unei simple erori.» 

Indemnă pe Mitropolitu, ca Președinte. al Divanului, să rechiame 

în calea ordinei şi a legalităţei pre acei membrii ai Divanului, cari 

pentru motivuri frivole ai fostă conduși să perdă din vedere co- 

prinsulu destulă de esplicită alu articolului 50 din Regulam. Organic. 

Kisselef promite, că la 5 Decembre va veni la lași și îndemnă pe 

Mitropolitul, ca până atunci să rechiame buna ordine în Adunare 

și ca, sans le moindre delai, să reintre în activitate cu lucrările sale. 

De unde nu, va fi silită să întrebuinţeze «les moyens de juste sc- 

verite et de repression qui me sont delâgu6s par I'Auguste protec: 

teur de leur pays.» 

Monseigneur » 

«La lettre que Votre Eminence m'a fait Vhonneur de m'adresser, en date du 

29 Novembre dernier, et les details qw'elle renferme, sur les d&marches, qu'une 

partie des membres de I'Assemblee gânsrale ordinaire a cru pouvoir se permettre, 

des avant le debut de ses d6liberations, ont produit en moi des sentimenis 

d'improbation et de mâcontentement, que je ne saurais dissimuler ă Votre 

Eminence, dans la reponse que j'ai Voceasion de lui adresser aujourd hui. 

Jaime, cependant ă ne voir, dans ces dâmarches, que le râsultat d'une 

simple erreur devenue le motif d'un entrainement irrâflechi; et, Votre Emi- 

nence mu par la saintete du caractere, dont elle est revâtue, et fidele aux 

devoirs importans qu'elle est appelte ă remplir, en sa qualit€ de President de 

!'Assemble, s'empressera, j'en suis stir, de ramener, dans la voie de lordre et 

de la lgalit6, ceux des membres de PAssemblâe que, des moiifs frivoles ont 

portss ă perdre de vue la teneur, assez explicite, de Particle 50 du Reglement 

organique, ă paralyser, des le d6but, les travaux de I'Assemblee, si impârieu- 

sement r6clamâs -par les besoins du pays, et en produisant une cission, s'expose, 

ă en encourir limimense responsabilite. 

Devant me trouver, parmi vous, le 5 de ce mois, jengage iteralivement 

Votre Eminence, ă dâployer les moyens que son caractere sacre, et sa position 

Lui donnent, pour rappeler le bon orâre dans PAssemble, et mettre, sans le 

mondre dilai, en activit ses travaux. 

Mais, si, contre toute attente, les fauteurs de ces irregularites, que jaime â
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ne considârer, jusqu'ici, que comme des hommes 6gares, persistaient dans la 

voie du dâsordre, ils me placeraient dans la penible nâcessit& d'employer ă leur 

&gard les moyens de juste sâverite et de râpression, qui me sont dâl6gu6s par 

V'Auguste protecteur de leur pays. 

Au surplus, je prie Votre Eminence, d'agreer l'expresion des sentimens lrâs 

vespectueux avec les quels jai lhonneur d'âtre, 

Monseigneur, de Votre Eminence 

| le trâs-humble et obeissant serviteur. P. Aisseleff 

Bukarest le 1 er Dâcembre 1832. 

NB. Acest act a fost primit de Mitropolitul în Decembre 3, cum se vede din 

însemnarea în românesce de asupra actului. 

8). Vicepreşedintele, general major Mircovici din lași a fost în- 
săreinati să transmită Mitropolitului adresa ce am analisat sub 

No. 7. Cu scrisârea No. 4,494, din Iași, general majorele Mircovică 

comunică, în 3 Decembre 1832, adresa generalului Președinte Kis- 

selef, şi nu face în propria sa scrisore, ce dăm aci, decât o para- 

fvasare a scrisorei Președintelui, ce am analisat la No. 8. 

Fată şi acest ultim act original ce oferim Arhivei Academiei române: 

«A son Eminence le Metropolilain da Moldavie, President YAssemblee gânsrale 

ordinaire. 

Son Excellence le President Plenipotentaire des Divans vient de m'autotriser 

ă inviter votre Eminence ă rappeler l'ordre dans le sein de l'Assemblâe, et â 

la replacer immediatement dans la voie reguliere de son activită. 

l/'office ci-annex6 que je m'empresse de transmetire ă Votre Eminence vous 

metira ă meme de connaitre plus particulierement la volonte et les intentions 

de Son Excellence. 

Je suis en meme tems autoris6 en fesant par votte organe, cette invitation 

et cette declaration a Passemblee generale ordinaire de lui notifier de la part 

de Son Excellence qu'il n'y a qu'un retour spontan€ a l'ordre qui puisse la 

justifier ă ses yeux et qwune pers6s6verance plus prolongâe dans la voie con. 

traire, imposerait a Son Excellence le penible devoir d'employer toute lu seve- 

rit& des lois contre les auteurs du dâsordre quels qu'en puissent Gtre d'ailleurs 

le rang et la qualit€. 

le Vice-President, General Major Mircovils. 

No. 4394, 

le 3 Decembre 1832. lassy> (1). 

(1) Mai posedă unii numări de documinte relative la anii 1769-—1832, dar ne fiindii puse 
în ordine, le voi publica în altă memorii. V. A U, 

 


