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Domnule Preşedinte,
rmă
In luna lut Augustă'1686 regele Poloniei loană Sobieski, confo
înțelegeriloră luate” cu

a intrată în Moldova

Papu “şi. cu. Împeratulii,

în contra 0„cu o puternică armată spre .a. incepe o campanie mare
ii,în mare parte
„ știriloră Turcesc și Talăresc). Greutăţi de toti felul
e fără nici
neprevedule, aii siliti pe gloriosulu rege polonia se întârc
chiar de trei
o ispravă în era lu), după o petrecere în Moldova nici

ani. Dimpreună cu dinsulii a părăsită Moldova şi a. plecată în Polonia

şi Mitropolitului ț&cei Dosofteiii, aucândi. cu sine archiva cu (6te 0d6-

rele. Mitropolie precum şi mâştele S-tului Toani cel noi

numită și

forte cunoscutii;
S tulă Ioanidela Suciava. Acestă faptă istoricii este
i (Letop. TI,
despre .elă vorbescil cronicari! moldoveni Nicolae Costini

40

sqq. ed. 1845), Ioan Neculcea. (ibid. p. 257), Dimitrie Cantemir

II, 541 sqq.) şi alți .
(Ist. Imp. ottom. trad. Hodosiu, Bucuresci 1878,
şi chiar contradiccontemporani. Părerile loră.sunt forte deosebite

torii în ceea ce privesce motivele

plecări! lui Dosolteiă şi moduli

de bună voie, alții,
elă și-a părăsită (era. Unii spună că a plecată

cum

mai cu s6mă
menit

de
Dimitrie. Cantemir, dică că a fostă ridicată cu forța

lut Sobieski,

torturatii şi dusă

ca prinsii în Polonia. -Părerile

ci multă diligență și
acestea: au fostii adunate în timpulă din urmă
vieţe! şi activităţii Midiscutate întruni studia f6rte prețiosă asupra
tropolitului Dosoftei, care se

No. 2 şi următorii din 1885)
|

publică în

«Candela»

j

de la Cernăuţi.

-

|

martoră,
Asupra. acestul punct .nol aducemii aci povestirea unul

4

așa dicândă oculară, la cele petrecute în numita campanie.
rea acesta este, pe câtă

scimiă, încă

Povesti-

necunosculă. prin tipari. In Teka

Naruszeaicza pe anil 1685—1687 (Mss. No. 181,

în biblioteca Czuu-:

toryski în Cracovia) se află copiate: părți din relați
unea făcută de Stanislai de Brzezie Woienski. Copia este făcută
după Mss. 266 din

biblioteca Corsiniană din: Roma. Relaţiunea este intitu
lată” : «Com«pendiosa e veridica Relazione di quanto ha operato nella
scorsa cam«pagna

armata

del R&

di Polonia

apră

della

Santa

Lega

contro

<quella de' Turchi e Tartari nella Podolia, Scritta
dal! Ill-mo e Re-

« verendiss.

Monsignor

.

Stanislao a Brzezie Woienski, Vescovo di
Ka«mieniec, All Ilustrissimo Signor Giovanni Carlo
Matesilani Besidente
«della Sacra Maeslă del Re di Polonia,- - dedica
ta... “elc.> Acesta este
titlul generali ală relaţiunii; ea este în volum
ulă lui Naruszewicz
- ală 61-lea documentă.: Pentru nol are inter
esă a dâua 'velațiune care

se află în același volumă la No. 102, şi este” intitulată
: «Relazione

«seconda del! armata. polacca dalli 18 Agosto vicino
Iassi nella Mol<davia sino alli4 Ottobre 1686.» . Acestă relatiune.
porlă-data la stâr- şită : «dal campo Regio vicino Iassi 4 Oltobre
1686.» Extragemi ur-.
mătârele -d6ue alineate : Nella Citita qi lassi
& insorto (dicono) ac<cidentalmente un” incendio, che hă incenerito
gran parte di quella
„«cillă con le superbe chiese Rutene ed: altri
edifizj, mă li piu sen-

«sali. slimano, che Fincendio sudello
sia seguito ad instigaazione de.
<nemici, per aver ricevuto con tanto
applauso -in. essa cillă îl no:

«stro Ră,.e singolarmente- il Patriarca Ruteno,
avvendolo incontrato,
«come si scrisse, Pontificalmente veslilo acco
mpagnalo da 200 preti

«ii quella nazione.

-

î «tisolutosi
«ritornare. con
«considerando
<tificara IIassi,
«dină di levar

dungue la Macstă del na, per ji motivi -aceennati
di
tulta, PArmata ă Iassi, e di lă: piegare verso Sniat
ino,
limpossibilită di poter, dopo si grande incendio,
forcome cittă tutta apperta col castello smaltellat
o, oril Presidio -postovi prima. e condurlo seco,
.Il P atri-

«arca Greco con gran. moltitudine di : quei citladini,
hanno volonta„ «riamente abbandonate le proprie case,
e si portano in Polonia.»

|

-

Este fără îndoială. că «Patriarea Ruteno» şi <Patriarcă Greco,» despre: car! vorbesce Relaţiunea, este Mitropolilulii Moldovei Dosolteib.
Aceste aliniate estrase din Relaţiunea Episcopului de Camenița sunt
diametrală opuse cu cele ce povestesce Cantemir despre acesti fapt.
“Mitropolitului Dosoftei a mersi cu tâte odârele luate
- cu sine la:

Zolkiew, cum spune şi. Neculcea : «la uni lârgi a Craiului Sobieski
anume Jolkfa.» In acesti orășeli, care se află la o depărtare 'de
29 kilometri spre miaqă-nâpte de la Lemberg,
'se afla ună castel:
„alu Regelui Sobieski şi o mănăstire de Basilitani. Dosofteiu a stati
aici vro şese ani cu speranța de a se“ put întârce în Moldova.
Eli nu sa ma! întorsă însă, ci-a trecuti în Rusia, lăsândi în Zol-

kiew

pâte totă ce dusese

cu dinsulu. Pieţisele

odâre și colecţiuni

duse de dinsuli ai r&masă la Zolkiew, şi-deabia în limpuli dotaniei Inip&ratului Iosif II, după incorporarea Bucovinei la Austria, sa ridicată

din. mânăstirea Basilitaniloră mâştele S-tului Ioan şi sai dusă la Suciava. Repeţitele cereri ale Moldovenilorii de a li se' restitui totu ce
dusese Dosoftei

la

Zolkiew-au

"datele adunate în «Candela»

r&ămasi fără

resultată,

(A

se

ved6

pe 1885 p. 406 sqq.).. Nu se mal

a-

vea încă nici o scire despre archiva mitropoliei şi despre odârele
duse de Dosofteii la Zolkiew.
Cam în acelaşi timpă, pe când Sau. strămutată moştele S-tului Ioan
“la Suciava, adecă la: 1783, sa făcută unu “inventari oficială ali. do-

cumenteloră - cari rămăseşeră de la. Dosofteiii la Zolkiew.: Casteluli
lui Sobieski din acestă orașă
: devenise pe la 1740 proprietatea fa„miliei Radziwil şi în. a: lori stăpânire.
ai trecută şi documentele Mi„tropoliei de Suciava;. şi așa la 1783, când sa făculu: inventariulă,

ele

se aflati

“tară. este

în archivulti acestei

intitulată

: «Innhalt

«schen Archivo zu Zulkiew

familii principescl.

deren

siimmtlich

îm

Acesti.

inven-

First-Radziwilli-

vorgefundenen, die Suczawaer Merropolie.

«betreltenden Urkunden,» şi este făcută şi subscris de «Ioani
« Anastasit Manowarda, c. r. casierii alti orașului Lemberg.» . Inventariulă

rămăsese

și

elă

necunoscută până

în anulă'

trecută,

când

sa „tipărită.în revista «Candela» de la Cernăuţi (o. 9 de la Septe-"
bre:1884

până la No. 2 din

1885) de cătră D-lu

Gheorghe Popo+

6

vick în mânile căruia se afla 0 copie completă, Un extrasti [Grte
necompleti din acesti” inventară se află şi în Biblioteca Ossolinski iîn
Lemberg Mss. .No. 2915..
Preţiosulii inventară făcută de Manowarda ne. arată că la'1783
archiva Mitropoliei Moldovei, care se afla încă la Zolkiew, era compusă
din 396. documente de 'la anulă 1403 până la 1693. Cea mai mare
parle din aceste: documente eraă chrisâve domneşci, pe lângă cari
se ăfla: unu însemnat numără de scrisori -private ale Mitropolitului
Dosoftei. Aprâpe pentru l6le, mâi cu sâmă pentru chrisâve, inventariulă lu! Manowarda ne arată şi cuprinsul destulii de desvoltatii
“spre adu o idee despre vul6rea aceste! colecțiuny.
Bogăția şi insemvătatea acestul materială istoricii m'aă hotărită a

me

folosi de intâiu ocasiune-spre a mergela rața locului şi a cercela

dacă sarii pul€ da de urma documenteloru: acestora, cu atâtă ma!
multi: cu câtu scrisorile privitore în specială la Dosoftei ară adăuga

o' mulţime de. date' n6ue. la cunâscerea vieţel acestul prelalii, care o-

cupă

ună

loci aşa de însemnată

în istoria.n6stră literară şi: cu stu- .

diarea lucrăriloră căruia mă ocupamiă de câți-va aul. D-lu . Ministru
ali Instrucțiunii publice a bine- voită a mă încuragia în acâstă hotă-

rire, dându-mI o însărcinare spre aceslă scopă prin adresa Nr. 8850
„de ,ta 18 Iulie a. c., dându-mi în același timpi și unii
ajuloră
p utru călătorie și autorisarea de a presenta Onor. Academii relaiunea despre resultatulă cercetărilorii, pentru ca dinsa Să le folosescă

cum

va crede mal bine.

i

“În călăloria întreprinsăîn vacanţele de vară ale acestul ană în Galiţia,
m'am siliti.a mă folosi de puţinulă timpu de care puleamii dispune spre
a urmări şi a lua câtă mal multe informaţiuni despre. sârta. lucruri- - loră.dus” de Dosofteiă: în Polonia, și pe de altă parțe a vedă ce alle
“ materiale - islorice privitâre la Români ar [i de culesi în colecțiunile
principaleloră oraşe ale Galiției, Lemberg ' și Cracovia.
Mesultatele cercetărilor făcute se cuprindă în urmăldrele note.

1. Documentele Mitropoliei Suciuiva,

Cele '396 documente privitâre la. Mitropolia Sucâvei, indicate în

inventariulă lul Manowarda, se aflai la 1783 la Zolkiew în archivulu .
“principiloră Radziwil.. Nici o indicaţiune nu avemii despre sorta lori
în: urma

facerii

inventaru.

acelui

Faplulă

însă

că inventariului

a-

cesta a fostă făcută din ordinului guvernului austriacă «an hohe gubernial-Anordnung> de cătră o personă oficială, nasce bănuiala . că
documentele ati fostă luate din archivuli de la Zolkiew de către
stată,

cu atâti mat multă

că totii cam

în aceeași vreme averea familie!

-

Radziwil din Galiţia a fostă secuestrată. din cause politice. Celă mal
lucru este că. documentele mitropoliei

probabilă

aii fostii luate. pentru

secularisarea averilorii mănăstiresci din Bucovina. Se scie că! cu. o_casiunea acelei secularizări - documentele mănăstirilor au fosti adu-

mate, şi sau făcută de pe ele traduceri . cari se află astă-qi în. <Tabla Ţărei» (Landtafel) în Cernăuţi; ; despre originale însă nu se scie
“încă

unde

se află.

-

!

“Acâstă - presupunere a mea sar

pute controla , căutându. se

dacă

- între traducerile de la Cernăuţi se află şi traduceri. de pe documentele
N
|
„“resumate de Manowarda..
Castelulă de la Zolkiew este astă- d aprâpe cu totul ruinată ; nu"mai o mică parte mal este în picidre .şi în ea- se află instalată o ju-

decătorie de, ocolă. Vechiuli archivă: ali familiei Radziwil a fostii mu- .
tatii 'de aci şi astă-dI se află la Nieswiz în Rusia (guberniulă Minsk). |

“Acestă archivi este unulu din cele mai bogate archive familiare - polone, cuprindendu la 600.000 documente. Este fârte probabilu că în
acelu arhivă se voră afla multe documente. privitâre la istoria n6stră, considerândii- mal cu s6mă rolulă însemnatii ce a.jucati multă timpi
acestă famile în istoria Polonie! 'şi mai cu s6mă relațiunile ei cu Mol-

dova: şi în
bilu

că

archivă.

speciali cu Vasilie -Lupu.. Este însă I6rte puţini proba-

documentele

duse de

Dosofţeit să fie rămasă

și ele în

acelă

În privința s6rtel acestori documente, resallatele cencelrilorii mele

8
au fostii numai nisce vage informaţiuni. Cercetări noue şi mai
amânunțite voră. trebui. făcute spre a le găsi: dacă cumva nu aă
fostă nimicite în multele catastrâfe câte ai trecuti peste colecțiunile
de acestă

natură

înn Galiţia de

la 1783

până 'astă-ql.

2. 0d6re de ale Mitropoliei de Sueiava.

„La biserica metropolitană unilă Sfântu Gheorghe a Rutenil
orii în|
Lemberg Şi la mănăstirea Basilitanilorii din Zolkiew se află
o parte

din odorsle duse de Dosolteiii în Polonia. *

- Prin amabilitatetea Reverendissimului Canonică A. s. Pelruș
evici
mi ' Sa arătată Mitra. mitropoliei de Suciava, despre care
se” află
dovedi scrise — după asigurarea canonicului Petrușevici, —
că a fosti
dusă de Dosolteiă Şi apol prin mijlocirea Mitropolitului rutână
de la
“Lemberg a trecuti la mitropolia din acel oraşu. Din milra
veche
se mal păstreză numa! crucile şi Morile de aură încărcate. cu dia.

mante și alte pietre
la 10.000

preţi6se.

Valdrea acestora

Sari

lei, după: „apreţierile“ făcute -în timpil. din

urca aprâpe

urmă.

Totu

duli însă a fostă înnoită, deteriorându- se celu vechii prin usii.
În aceeași biserică metropolitană

fun-

se află o cruce de masă de. aură

şi înlrumseţată cu frumâse smaragde. Ea are o inscripție din care
se vede că a fostii făcută. pentru Radu Buzescu la anulă 1603 (7111).
Motivul

penlru

care: nu am

putută

copia

inscripţiunea” şi face o ..

descriere - mar amănunţită a acestei cruci se va arăta mal josă. Ea
provine. asemenea de la Mitropolia Sucever, fi indii dusă. iotă de Dosofteiă.
„i

La
Zolkiew. am ajunsi întruni
„vechi erai împachetate într'o ladă
- istorică și archeologică .care se. va
__berg. Cu multă greutate s'a deschisi

timpii nepotrivită. Tâte. od6rele
spre a i trimise la exposiţiunca
deschide în acestă lună la Lemlada şi am putut: ved6 uni Aeră

care se afla chiar de asupra. 'Tâte cele-lalte odâre, cari se aflau în ladă, .
nu mi-a. fostă 'cu putință a le ved6. Aeruli însă este de o forte : mare

valdre. Eli este

făculă la 1428. (6936).

Jură

împrejurii

este cusulă

„. în firă o inscripțiune grecâscă în care se dice că sa făcutu de'loană
“ Alexandru Voevodii în dilele Mitropolitului “Moldovlahiei Macarie, pe .

-

când Alexanăru celt bună avea, pe lângă do fil pomeniţi îîn inscripiunea - cusută pe acesti aeră, Ilie şi ]Marina, și pre Stefani, despre
care

însă

nu

Este frte

se

pomenesce.

probabilă

că. chiar

de la Zolkiew, pe cari nu
Ti

tele duse

|

”

-

între “cele- Valte odâre

ale mănăstivil

le--am pututi vede, să se mai afle: și al-

de Ja Iași. Ar fi de celui mai

exposiţiunea istorică. din Lemberg,

mare interest

căci.în

a se cerceta

ea se vori -afla și alte

multe obiecte de interesii pentru no!, şi pâte. nici odată

nu se va mal.

presenta ocasiunea ca ele să fie adunate din totă „Galiţia, cum
fi în acâstă exposiţiune.

vori

"8. Maninserise dusede la Mitropolia Moldover,
Afară de documente și odâre, mitropolitul Dosofteiă a dusă.cu sine
în Polonia: mai multe manuscrise. Unele voră. fi rămasti la Zolkiew

TR

a

=

dimpreună cu cele-l'alte obiecte. Mănăstirea Basilitaniloru. a arsii însă

„cu totulii pe la 1640 dimpreună cu biblioteca er. Este. probabilă dar
că o parte din manuscrisele acestea voră fi perilii cu acea ocasiune
:;

Biblioteca actuală este" compusă dintruni numără fârte micii de cărți
lipărite și din câte-va manuscrise, dintre cari două sunt. duse din Moldova. „Acestea sunt:
l. Uni volumă în 89, mare, de 129 fo, scrisă pe hârtie, întregi
"în limba slavonă, 'cu iniţiale frumâse,, făcute cu roșu, galbeuu şi
verde la începutulă fie- cărui text...
„Aceslb

volumii

4 foi. — Alua
TESpitâtn

Aprilie

următărele

:

anpua. n Tr, Grro îiJI CAABNANS

GA luiie fi noEAtn

„Tae i. IIWA, ENA
Luna

cuprinde
Ha

dart

„REMEpui

EEANROAL AY eniisa Teopria
ua

ru

RABRAV

eu

put

4: “apilina. ae

23. Sfintului și măritului

marelui

Mucenică „Gheorghe

facemă!

priveghere (denie), și cântămi la vecernia cea mică, la Dâmne: strigatam, sti| hirile glasii 2, „pe Când de pe lemnăi.

31 foi. —

Na

Eau hi peur puii DAREA

“La vecernia cea imare Fericita Bărbatul

Mu.

ua, ru pană:

pe Donnie str igatan..
.

.

40
23 foi. —" Acu.
Ain Bei pun.
Luna

ZI

lunie

foi

ISuia E.

2. Slujba Sfintului

—

"crini

GaSuna
loanti

Ilaparsaue

CT'ro

celă 1 noii.

1 cre

Îvvauna
La vecernia

BEARCA

„Cinstitult Paraclis alii sfintului marelui Mucenici

i

2 fi. —

Yerunu Tlapariaue CruS oder

Cinstitulii Paraclis ali Sfintului „loanii

30 foi. —

cel

cea

AM cninisy

Ma

md

mică.

Cevoriay.

Gheorghe.

SECIGOAtOV,

noii

A acuta „Erro fi caatnare

HOgaro.

EeAtine

Di

Ana

fi nSelac-

uScua evpria.
— Martiriutii Sfintului și măritului mare. mucenicii -și biruitorii Gheorghe.

15. foi. — AL aerăaie Cre 1 caar MATO AM enttuuisă Îuvănna nenare.. fise nu
cin rpăsb mxunemareca. Gu niicane Tpurspieata «MI moati (sie), ri npeaEIVTEPSAMR EA EEATRONI pitt AVPAA AAN ÎNCIsoIt.
Martiriul

Sfintului și măvitului -mucenicii

Joanii. celt noii,

la Cetatea-Albă. S'aii scrisă de Grigorie monachii
mari

care s'aii munciti

și presbiterii ali bisericei celei

a Moldo- Vlachiei.

_
x

Pe

fața întâia a fGiet: celei

din .urmă

a volumul

rea notiță:

-se „alia următ6-

ÎIanSaenieat Wua, îi CA Seriei Ca, fi. carpruueiriea crro ANA.
Hauâca u.. CAR pruntica CIA Hiiură. a riorpilino CTro.M CAARHArO REATiI:o
Mea îi notbacnseua evpria1 i voda HSRaro. Iloreat;bien îi Aa
iza mp: VC upennare - AuTpon6anTa Ip Teaewu cSuakenare, A npoiic“ VAVanut
C'raa MOHACTupn naatitanatar GanSa. Ti MAE Ă EA "Craa Mo'TponoaieS, (sic) GSuana, Aa “BĂAET EMS NĂMAT. E Ei Slatina. — h arw
„păr. A ca Ia 6 Anu. — ÎI feniicaca noTrpS:k Arie părea. MHSTO rpi:-

umaro
MINTEA

Gpaisuay
ES Nae

«Cu voia Tatălui,

Oroua WU Craa Monacrup
E Eni

lawn, —

cu ajutorul

Fiului

Adecă

Hefuoas.
:

Gaata Cap
-

și cu îndeplinirea, Sa ntului Duh, s'aii

încoputii şi s'a stvărșilii: acâstă carte de cântare la mormintalii (posreb) marelui mucenici și biruitoiă

Gheorghie

Și. Toaniă: celă . noii,

cu porunca, Și daea

|

N

TE

E

pre sfinţitului Mitropolitii Ghedeon ali Sucevei, care-și are mătania la sfinta.
“mănăstire care se numesce Săculii. Și aii davo la sfinta Mitropolie Suciava, ca
să-i fie lui pomenire în veci. Amin.— La anul 7163 luna Iulie5d dile. (1655) —
Si sati

scrisii cu, ostendla; mâneci multă păcătosului

“utinăsăre

ermonachii Teofan din sfinta

a Nemjului. Mărire săvârșitorului Dumnedeului nostru în vecă, Amin».

Cele 12 foi pe cari se află Paraclisulu S-tulul loană cel
fostă

atât

de desă

pe îmargibi,

deschise și întârse în câti sunt cu

Acesti

singură faptă

ar fi de

tolulă

ajunsi spre

noii! au
înnegrite

a arăta

că

timpii îndelănigătă să
« cetită din acesti volumia Paraclisul S- tului lângă
mâștele
A

“Al

sale..
doilea manuscrist este ură 'Tetrava nghelt in- folio scrisii
«
pe

Hârtie, în limba slavonă, la 1570. (7078). Are portretele. tus-patru Evangheliştilori, iniţiale Și illuminaţiuni | aurite la începutuliă fie-cărul Evanghelisti. Pe f6ia dinaintea Evanghelici de la Luca, în partea din
„josă, se află portretul acestul Evanghelistă, jar deasupra lui urmăl6rea- notiță :

[ianentuiea WU ua, Ii necnămenitat Ca, îi CARpAIENiEA Cere A Na. licnitcac i VoiiSac cr Terpuvây” Fat, AGBPUA USAMICASAL îi WeApAitat 14 ES,
pATETae B5rpâncisot, ii tie npurSrersauizic du MAMĂ, uprl:prlitso La-

290A

case
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xoriiva

adru

Gră

Aonliisuupie.

mda Er9 Asad
Aemrly WU, prittay. Bana: Bla
Mie MEAS HU. Fise" main O aSrpatii MEAGASINA
$ cec TErpWwEran. ă Baii Cr9 CATEepuuia Wu râtw
Aa ră Adair

Eu

use

MUT pini aie coyreati b,

tinea

si

ApSSiu

o-

Tansres nptpiliioEA DAM
tttţta
crrbronăuiac, Lino
Geri

Adria,

AER.

cer ii Npă W Cere îl CAĂRIArO BEATRO AMeannatsa Ti neil;a ontvena Veta Lewp„riaj î Îw nondre. Du Atu 'renAna- Divra dna veni Ark. ii npu AT pSIIs| Aur d up OGawgau Eoyudeeiinul, Ii CA BA'CE Euiea Cru Eră nasu ac na
cr “Bat ripberiva'l, EA Cr du arrpvonwaie, ur
aere TU ac ti
BSrpan nani npagpărurii i paăapSuirrii ciE mâme Aaduie îi OBAE, Tai
EABĂTII

VW C'rro

Xpăa

câre,

Mai

(

furi

“Taul,

îira “Aaasti

Gro

n

si Ex A er E; Tai. AABĂAET nperattr ra naulEro
S Xa,
d raci
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Adecă :
«Cu

|

|

|

i

voia Tatălui şi cu ajutorulii, Fiului și cu săvirșirea

S-tului Duhii ati scrisă

“şi ait legatii cu argintii acesti sfinti Tetrăvanghol, cu bună cugetare
și osirdie
"«cătră Dumnedeii, brâsla zugraviloriă ; și când s'aii gătitii şi când sai
începută

„«a se lega cu argintii, unii din ei voiaii să-li dee ln vr'o
biserică; iar alţii ati
«voitii să-l dee la alte biserici, şși pentru acesta ati fostii cârtă
între că, pen«tru că- unii dintre zugravi m'aă dati, ajutorii la acesti 'Tetrav
anghelii;_ iar

«acei cari Lai făcutii sai sfătuitii așa ca să-l dee la noua Mitropolie
din Su"«ciava, precum Tai și dată, unde este și hramă a s-tului și slăvitului mare«lui mucenici și biruitorii lăudatulii Gheorghie și loan celii noii, în zilele Dom«nului Bogdanii Voevodii, fiindii Mitropolită Kir Teofanii ali Sucevei;
și cu
“«blagoslovenia Sfinţiei Sale s'aii pusă pre Sfintul altar în Sfinta
Mitropolie,
«lar cine va voi dintre -noi zugravii, sai alți 'Omeni, alt-feli să. prefacă şi să
«strice acâstă a nostră danie și tocmâlă, saii să-lii ice dela. acelii' sfintii hramii

“şi să-l dee la alte locuri, să fie afurisiți de Domnul Dumnedeulii nostru
.
«sus Christos și de toţi sfinții, Amin,și la strașnica judecată a. lui Christos
Dum«nedeii

să aibă

să anul

pâră

de Ja S-tulii

7078, luna Ianuarie

Gheorghie

şi de la 5 tulă

Ioan

18.»(1)

celi

noii.

3. În colecțiunea canonicului Petruşevicl ses află unu manuscristi
slavonii, “cuprindendu comentariile lu! Teofilactii. Pe acesti manuscrisă,

scrisă în. Moldova în secolul XVI, se află o notă autografă a - Mitropolituiui Dosolteiii, cu pecctia Mit:opoliel

Moldovei apăsală

cu cernelă.

- Alte manuscrise duse de Dosolteiă se voră (i respândili probabil
prin Galiţia, unele. le va fi dusi cu sine în Rusia.
Acestea sunt, Domnule Preşedinte, în scurtă, inlormmaţiunile cece am
putulii. aduna despre documentele, odorele și manuscrisele duse de
Mitropolitulă Dosolleiii în Polonia. De odată. cu adunarea loră am.
căutată a mă informa și despre alte. materiale istorice privitâre la Ro“mâni

cari

se află

în

colecţiunile

ce am

putut

«cercela,

-şi

resulta-

tele dobândite le insemneză în următsrele.
-(1) Traducerea aceste! notițe slavone o datorescii anabilităţin D-loră B. P. Hasdeii. şi A.
„Papadopol-Calimah, cari nu sunt în unire asupra cuvinteloră: Vresla zugrariloră. D-lă Pa-

padopol-Calimah

traduce

de la muntele Atos,

de la (nănăstirca). Zugracu

spaTene aSrpancuee prin aţi (călugări)

:

.

.

.
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i Biblioteca Ossolinski

îu Lombera LA

Biblioteca fondată de Ossolinski are, pe lângă cărțile tipărite, 3088
volume manuscrise, 907 documente și 2742 autografe. Cele 3V88 manuscrise sunt aprâpe - t6te colecțiuni de acte și documente istorice
originale şi copiate, mai cu sâmă din secolit XVI— XVIII.
„Deşi oficiului bibliotecel era în vacanţă, am pututiăi totuși

lucra cu

t6tă comoditatea, graţie amabilităţii D-lui Directorii Dr. W. IKetrzyriski.
„ Colecliunea manuscriselor are catalogă tipărită numa! pentru. numerele 1—317. Tote volumele ulteriGre nu ai decât ună inventar
_ manuscrisă făcută f6rte pe scurtă, din care cu grei se pâte vede cuprinsul volumului. Ei am mărginită lucrarea mea numa! la cercetarea
volumelorii în cari credeamiă că voiă afla documente privitâre la istoria n6stră, însemnândă numai locului unde cle se află spre a se.
dispune apoi decopiarea lori. D-lu Directori a bine-voită a promite
că aceste copil se poli av6 uşoriu: prin mijlocirea D-sale, dându-se
numal indicațiunea documentelori-a căroră copil se doresci.
Mss. 134. Resumatii făcut de Cromer, indicândii cuprinsulii a 6 documente
relative la alianțele lui -Mircea (1389, 1391, 1403, 1411, şi unulii fiiră dată) cu
regele Poloniei, și. o scrisre originală a lui Vlad «Palatini Bessarabie» ete,
1396.

—

Sa

copiată,

|

ăi

Mss. 135. Resumatulii altoriă 5 documente de aceiași nalură, conformii cu
«Inventarium» de. la 1682 publicatii de Rykaezewski. la Paris în 1862. — Sa
5

o.

copiati.

ss, 253. “Scrisore a regelui

13 Novembre

Poloniei „Augustii

-

II cătră domnulii Moldosel,

1711. In limba polonă.

|

Mss, 368. Mineiti slavonii in-folio micii, pe lunile lanuaric şi Februarie. După
nola de pe ullima pagină a fostii serisii la anulu: 1492: în dilele lui Stefanii 'celii

mare de către Isaiia taha (adecă tachigrafii) diiac pentru loană
golătă.

'Tăutulii Lo-

lată textulii acestei note :

Tizeoaenieitn Wa, hi ea noenbuuentit an Cua, ri crsepauetrieave c"rre Axa
„N&Iarea Femucaca. cin Aunieu depSaph Îu no "IaSrSA acrederS ea Anu
TA PENECTULATO

eaa

Cun

Ana,—

[ii

Boraana

vpucrelartutare

Eoetoaa,

bb aro p3.—

CANA

Ă [placa

M4ulEro

Iwaua

Grepana BSE

musororp'biuriea Fcata

vâkare

„1

Ti

AGAEA

C'Taa

MHETHp......,

“Teneap. He Aun).(1) .

BAe

6er

Xpam 'ovenenie Buc.

- iAdecă:

Alcua

.,

«Cu 'voia “Tatălui și cu ajutorulă F iului-și cu săvirșirea S-tului
Duhiă, sa
«începută și s'a scrisă acesti Mineiii pe Februarie pentru.
loanii 'Tiutulii logo„«fătă, în dilele piului și iubitorului de Christos Domnului nostru,
loanii Stefanii
«Voevodă,

fiul

lui Bogdanii

Voevodii
— iar

-tachigrafii diacii. — La anulii 7000 (1492).

cu

niâna

multii_ păcătosului

Isaia

ii

«Si aii dato sfintei miinăstiri...., unde este hramul Adormirea Maicei
Dom«nului. Luna Ianuarie. 25 dile».
E
|
e

Mss, 314. f. 125. O notă istorică în limba „polonă privitor
e la istoria relațiu-

nilorii Moldovei cu Polonia. Este întitulată «ex Archivis

sa publicatii de dr. L. Kubala în «Szkice historyezne>

Regni Iiformatio», și

II, 273. sq.

Ass. 642. Diplomă de Ia loanii Albert regele Poloniei, 1498, privitor
e la răs-

boiulii ce a avută in Moldova.

Sa publicatii
“în <Akta grodzkie>,

IX. 163.

Mss. 119. 'Tomulii XX alti vestitei colecţiuni cunoscută 'sub numele de «Acta

Tomiciana». Acesţii tomii este din colecțiunea originală și este
incă netipărită,
. Cuprinde documentele privitâre la domnia lui Sigismundii |, pentru
anul 1541.
Privitore la Români sunt alineatele și documentele următore:
i
f. 15 r. Legatio... de la «Qui sit Regni Ungariae status...»
până la f. 16.
"«pericula propulsandas..

|

|

“

f19r. Sigismundă I către Paul Vlotowski «P'racposito Warmien
si», Alineatulă |

“«Addito Legationis...> până
la f, 20 v. «...nibus regni sit me!uendos.
f.. 36

v, Sigismundus... Alineatulii întâită până la «non gravabi
mur>

f[. 101'y. lo. de Tamow

f. 103 r: De rebus Valachieis. —- Intregii. — Ex alterius

f. 103 v. Ut planius res intelligatur. — Intregii.
£.

190

„188

+. —

191

r. Nova

po f. 87 r.

Castellanus Crac. Bone hegine Polonie. — Intregă.

exemplu:... Întregti. .

e

-

ex castris Ferdinundi Rominorum Regis. —

Intregiă.

n. — 187 n. Andreas de Gorea Castellan. Posn. et Maioris Polonie Ga.

pilânieus generalis Sigismundo primo regi Poloniue. — Alinealii copiată.

-

î.. 178 v, — 174 v. Sigismundus Rex Poloniae... Alineatulii: «Pozzo .. „> până
a e... ausilio».
a
|
i
f. 177 e. Soltan Suliman... — Întregii. ?. f. 178 v. Sultan Soliman...— Intregii.

î. 195 r. Quae Zienowiez... — Iniregii.

,

„Ass,.17$..

Tomuli

anii. 1536, 1537.

XVII din

<Acta

Da

'Tomician:.z. Volumii

i

Ă

copiati;

i

cuprinde

i (1) Cuvintele între parautese sunt scrise în q6u& rînduri preste.
altelă' cari: ad- fostă şterse.

.

15

E

3r. Sigismundus primus: . + — Intregă.
f. 4 r. Legatio., „ — Intregă,
f. Gr. Logalio
„„— A se copia titlulă întreg, apoi f. 7». alineatele <Discedens. a regno. „», <Ut ne ignoretis...>, «Quod si qui...>, «Verum hoc...»
<Quod si soli. „.> şi «Jam ilaque tria “sunt.
î. 9. v. Sigismundus... Intpegii.
î. 10 r. — 10 v. Sigismundus a... 7 Dec. 1535. — Intregii.
f. 15 r. Sigismundus... Intregii.
f. 18 v. Litterae.. . Alineatul <Universi ct singuli...> până la «..,Statuevunt

et decreverunt».

fi 20 v; — Item Valachi,, . Item Judei .
22 v. Legatio.. - Alineatul «Ext quidem sacra M-t las: „>
„24 r. Sigismund us primus.
— Intregiă.
94 p—24v, Sigismundus_.. — Intregii.
24 v. Ferdinandus Rex. .. — Intregiă,
-25 r, Sigismundus,.. — Întregii,
32 r.—v. Sigismundus.,. — Intregii.
49 r. Ioannes C hoienski... Până în josulit paginei..
_85.r. Legatio.. . alineatulti <Primum etenim Valachus,..»
„ 110 v. Expeditio belli in Valachos.
>
Litterae primaruni Restium.
„ 111

r. Litterae secundarum

Restium.

„ 111 v. Litterace ad Capitaneos. .
„ 119 r. Litterae

tertiarum

Restium.

200
A e

Tg

RER

OA

mi

e.

112 v. Constitutiones..
113 v. De profectione ad bellum.
114
115
116

>

r. Ordinatio..
v. Litterae aa Castellanos.
r. Sigismundus..

„

loannes Choienski.

fi: 117 7. —158v. «Conciones.. . „>: privitOre: la răsboiuli cu Moldova. Sai
publicatii de Dr. W. Ketrzyriski sub titlulii. <Stanislai Gorski. Coneiones.in maximo |
<totius regni Poloniae; conventu apud Leopolim de republica habitae. A. D.<MDCXXXVII», în tom. | din « Archivum Komisţi. Historiczn€j,>, Cracovia 1877 ;
și s'a tipărit separatii într'o broșură - in-80
f. 160 r. Gratulatio.

f..161 v. loannes Choienski Pi
Mss, 1601. fol. 2 v. Anno 1587...

f, 4. v. Literae..,
“Ms, 1995. £. 34.

A se

de

87 „Pagine.

-

,

,
i
copia înivegă,.

1580.

lastruetia

P. Stephanovi

Kowa Iskiemu

Slidzeniâmu' do

-

16

- Tasnie Wielmoznego Pana Mirona Bernawskiego Woiewody Ziem Moldawskiech. 1631.
f. 38 r. Copia lista od Muctara Pass.
f. 40 r.. Scrisore originală de la Vasilie Lupu, 21 Sept. 1645, în limba polonă,
dar

subsevisă de Vodă românesce cu cirilice.
f. 41 r. Forma pizisziego . . Traducere: polonă a unui document de
“dan VV. din 1569.

f. 42 v. Documentii în limbă poloni privilori
[43 r: Instructia... 1603.
|

la Moldova,

la Bog-

fară titlu şi dată,

f. 45 v. Scrisâre originală de la Moise Mavili VV., 80 Sept. 1634. Subseri“ere polonă. Cu pecetea mică în cernâlă pusă sub iscălitură.
f. 47. Instructia vrodzonemu... 1603 Nov. 26,
|
Mss. 116. 117. Memoriale rerum gestarum in Polonia, morte Sigismunai III
inchoatum et continuatum levi calamo et raptim deseriptum ab Alberto Stanis-

lao -Radzivil, supremo
" volume,

de 316

și 216

cancellario magni

ducatus

Lithuaniac . . . In aceste doue

foi, se cuprinde

o copie,

nu

tocmai pună,

a .Memoria-

lului Îni Radzivil, care e plinii de date privitâre la istoria Mollovei. Elii cuprinde
anii 1632--1655. Ar fi de cel mai mare interesti ca să se ctră acelii Mss., împrumutându-se pentru

cât-va

vitore la istoria Moldovei,

timpii

spre a se decopia din elii tote alineatele pri-

ciică elii este încă netipăritii și nici nu sunt, speranțe.

că se va tipări în 'curendii. Copia bibliotecei Ossolinski, de şi ar6 multe defecte,
este toluşi cea mai. completă din câte sunt ennoscule.
Mss.

224.

Descrieri

de

călătorii

de ale: leguţilorii

sait ambasadorilorii

polovi .

trimeși la Constantinopole. 'Trecândă prin Moldova, ei deseriii totii-deiuna ce aiă |
“vădutii și daii printi'acâsta forte preţiose informaţiun! istorice.
„Una din aceste relaţiuni de călătorie 's'u publicatii într'o coleeţiune sul ti-!
tală «7 podrozy Oswiecima 'Tureya-Franeya-Niemey-Wlochy. Wydal 2 reko-

<pisu Klemens IContecki.> Lemberg

1875, in-8%,.203 pagine.

In același volumii Mss. pag. 372--378 se-allă o copie a unui
1640 intre Vladislaă IV și Sultanul Ibrahim. |
_Mss. 2536. f. 27. Serisorea lui... Lubienski. 17 Sept. 1316. -

tractatii de li
:

f. 34-35. Scrisore. originală în limba polonă de la Mateiii Basarab VV. Bucuresci, 11 Martie 1636. E subserisă eu litere cirilice și arresală lui Tamoiski,

_eancelarulit Poloniei.
_£, 86, Seris6re originală îîn limba polonă de la Vasilie”e Luna, lași 22 Iulie 1639.
Subserisă cu cirile.
|
Mss:

3020,

Copii moderne de pe documente mai vectiă,date

Pag. 46. Scrisore de la Voivodulii Moldovei.
mul

întregă

trebue

cercetatii

de aprope.

laşi 1572

în limba

Octobre

polonă.

16. — Volu-

.

*

Îtss, 3021, pag. Îl. Litterae Palatini Moldaviae ad ordines R(egni) Polonia.

1573. In limba polonă;

copie ori traducere. Volumulii întregii trebue de aprope

cercetati,

Vs. 3022; « E claircissement sur la revolte des Cosaques, et sur Virruptio
n
des 'Tartares en Pologne en Lannde 1647», scrisă de P. Linagot și precedată
de o serisâre «A Monsciencur Sesuier Chaneolici de France.» E o copie mo-

dernă și cuprinle
părită.

date

de

interezii

pentru

Mss. 3923. Miscellanea: Cuprinde

istoria

Moldovei.

Nu

copii moderne și extracte

sciii dacă

e lii

din : documente

din secolulii NVII. Am copiati cite-va alineate privitore la Stefani Gheorghiţă. și
la relaţiunile lui Bakoczy cu domnii ţărilorii române. 1658.
Autoze,
limba

72.

Serisăre de la Constantinii

Movilă

VV.

cu data

lași

1608.

In

polonă.

Autogr, 2035, Documentii în limba polonă despre Petru Sehiopulii. 159,..
Autogr, 6$. Serisore de la Gaspar Ciratian VV. cu dala Iași 16 Octobre
1619. In limba latină. Am copiat'o.
Autogr. 69. Scrisore de la acelaşi Domni, cu 1 data lași 28 Octobre 1619.

In limba

italiană.

Sa

copiati.

Docum, $3t. Irisovii originali de la Stefan
4 lunie.

In limba slavonă

pe pergamentă,

VV. cu data Iărlăii 1521 (7029),

cu pecetea

mare

suspensă,

5. Museulii Ossolinski în Lemberg.

În âcesti museă,
Gnadus

dux Valachiae

țiunea- de arme,
care

pe lângă

eticheta

în Lemberg

că

la 1577

portretă

ali lu! Ioannes

(între icâne, la Nr. 331), se ma! află, în colec-

la: nr.

dice

cunoscutul

i

1940,
a fostă

o sabie

mare de dâue mâni . despre

a lui Tomșa

).

VV.

care

a

mersă

cu

ea

e

6. Biblioteca Universităţii din Lemberg,

La 1848 vechia Universitatdin
e Lemberg a fostii distrusă cu totul şi biblioteca ei nimicită în bombardarea: orașulul de cătte oștirile imperiale cari se luptau în contra revoltaţilori. Biblioteca sa refăcutu în urmă,

moderne.

şi astă-dr este f6rte: bogată mal cu sâmă în publicaţiuni

Colecţianea de manuscrise

este fârte mică,

totuși

se află
a

Goo "ES
ȘITi

fer Ii
prea

„d

18

întrînsa o preți6să serie de mss. slavone de proveninţă moldoven6scă, unele de o deosebită însemnătate. In timpulă vacanţelorii biplioteca era închisă şi numa! printr'o specială amabilitate a bibliotecarului mi-a fosti cu putință a arunca o repede ochire asupra manuscriselorii și a lua în grabă scurte indicaţiuni, cari vorii pule servi
cercetărilorii mai ticnite ulteridre.
Mss,

Î. A.

[. Slavonii, cuprinsulii nu Pam

sericrii pe marginea

de jos

a primelorii

mss, a fostii alti mitropolitului Anastasie

însemnatii;

5 foi.

Din

eu o notă posterioră

acestă

notă

se

vede

că

Crimeovici. Nota e scrisă în qilele lui

.

loană Radulii voevodii «Mihnevici» la 1618 (7126).

Mss.: 1. A. 3. Tetravanghelii și Apostolii slavonii, serisii pe pergament la 1615 .
(7123) de monachuliă 'Teofili de la Voroneţii pentru Mitropolitulii Anastasie Crimcovică. Este serisii forte frumosi și plinii cu illustraţiuni și illuminaţiuni, cară faci
din acestii volumii

unulii din cele mai

preţiose

monumente

de

caligrafie și ilus-

iraţiuni făcute la noi.
Mss. [. A. 4. Faptele apostoliloră și Epistolele în limba slavonă, serise pe
pergainentă. Volumii necompletii. După o notă, a fostii alti lui Paisie eromonachulii de la Homor la 1540 (7048) Iunie 27.
Mss, . A. 5. Apostolii slavonii serisii pe hârtie, cu o lungă notă pe f. 488 v,
de la 1598 (7106) April 14.
.
|
Mss. 1. A. 12. Slavonii, cuprinde vieţile Regilorii și ao Episcopilorii Ser-

biei, cu o notă la f. 248 v. de la 1574

(7083) Novembre

20,

și alla dela

1588 (7096), în care se vorbesce de Petru VV. și de mănăstirea Suceviţa.
Mss, [. B. +. Ironografii în limba română scrisă de Dimitrie Grigorovici
Ipodiaconulă, și dedicati lui Antonie Mitropolitulii Sucovei. Are 85 și 54 foi,
in folio.
Mss, [. F.. 4. Viţa lui Petru cel mare, tradusă din grecesee în românesce
pentru Mitropolitulă Moldovei lueob la 1753. Volumii in-folio de 103 foi.
Mss. |. F. 13. Cuvinte de ale sfinţilorii părinţi. In limba slavonă, cu o-notă .

|

de la 1643 (7151) Maiă 3

Mss, [, IL. 4, 'Tipicii slavonă serisii în Moldova în secolă -XVI, forte feumosii;
bine conservată și fără nică o notă.

7. Arhivulii municipalii alii oraşului Lemberg.

Pe lângă documentele,

Kaluzniacki

în numără

în tom. VII ală colecţiunii

de 14,

publicate

cAkta grodzkie

de d-lui Emil:

i ziemskie»
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și tipărită separată sub tillulă «Dokumenta moldawskie i multanshkie
z Archiwum miasta Lwowa> şi de d-lă Hasdei în Arhiva istorică, se
ma! află încă în acestii bine conservatii archivă unii însemnată numeri de documente privitâre la Români şi mal cu sâmă Ja continuele
relațiuni ale Moldovenilori, domni şi boeri, cu Galiţia şi în speciali
cu orașulă Lemberg. Timpulă nu mi-a permisti a cerceta mat de aprâpe acesti archivă; însă archivarult actuală, d-lă Widmann, a
bine-voilă a declara că, cu cea mal mare bucurie, se pune la disposițiunea Academiei spre a cerceta și a face să se copieze pentru dinsa

„tâte documentele

privitâre la Români.

$. Arhivulă provinciali ali Galiției în Lemberg.

Nu

ml-a. fosti cu putinţă nici chiar a visita acestă archivii,
“din causă că atâtă directorulă, d-li Prof. Liske, cât și subdirectorulă
d-lă Prohaska, nu erai în Lemberg în timpulă vacanțelori.
9. Stavropighia,

Stavropighia este o veche

societate religi6să,

ortodoxă până la sfâr-

șitulu secolului XVII și de atunci unită. Ea a susţinută timpi de
lungi secoll biserica Ruteniloră din Galiţia şi cultura lori naţională.
A avulă

averi f6rte insemnate

cari au

fosti secularisate ; multe din

ele au fostii datorite generosităţii domnilor și boeriloră Moldovei. Aci
„era vestila tipografie de cărți slavone, din cari uni numără fârte
mare se cumpăra pentru bisericele românesc din Moldovași 'Țera-

românescă.

|

Biserica rutână unită a Stavropighie), zidită din pâtră, este una din
cele mal frumâse din Lemberg, și până astă-di e cunoscută de poporă sub numele de biserica românescă « Woloska Cirkich.» La zidirea. el a contribuiti fârte multă
grecă din insula Creta, veniti în

mai întâit Constantini Corniact,
Moldova, unde a ajunsă la mari

at 70, ara ara rea a, ata

a mia ami

boeril și a strinsă multe averi cu cari a trecuti în Polonia. In bi-

serică se află portretul săi întregii în mărime naturalăşi a dot fil
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a. sef. Sub poriretulă bătrânului Corniact, se află depinsă urrmătârea
inscripţiune care scmănă a fi copiată după unii monument funerari ,

«Hic iacel generosus dm.

«Patria

Constantinus. Corniactus in insula Creta

sua parentibus nobilitate

et |] potentia

clarissimis

natus: qui

«inde în Valachiam cisalpinam veniens, el ob insignem in rebus ge„«rendis pruden || tiam, ab Alexandro' principe eiusdem Valachiae prae«leclus

postea

ab

Augusto

rege

honorificentissime

acce || situs

cum

«se suaque omnia in Poloniam contulisset ab eodem Principe în al«bum indigenarum adscriptus tempore deinde || Stephani regis Polo«niae officio maximo cum rei |] publicae emolumento, perlunctus es«sel ; plurimis eidem rei publicae, officiis || praestilis tandem hic în
«Russia uxore ex nobilissima familia ducta ex eadem
ulriusquc
<sexus natis suseeplis, || diem extremum obiit. Vixit annos 86, de-

«cessit 1”: Augusti Anno

1603%.»

E

|

Miron Barnovski Vodă a dată ajulorulă s&i spre a se termina biserica. In lăuntulu bisericei, dea drâpta şi dea stânga uşel principale
se află următbrea inscripţiune săpată în relief pe pâtră la 1629;
da stânga : TROII i) TEOUX T ERi: IPS X“E PsB'D 'TROII AVPONI BEPTIISĂI n GHĂL ECONIGO ASI, A0ă, AMORasixisl,
G nEGPLIGULIE XPsiALsI GETO AIORGBUIT: IPHNOGIIT”n
Va drâpla: PAANI "SRO0 AVĂCTIILILE, PICIUL CA IIA0 FLO
ee
GAOIE L NI : [i HCTX ETITOPOD: G'TH
NPSIAL CGII [i ALO AN, Sonia
I3RAGNI :
[POR „a.y.r.
Adecă ;
«Ale tale dintru ale tale ție, împărate Chrisiose, robulii tăi Miron Bernavski.
Vocvodulii Moldovlachiei, sfirșitulă acestui hram en dragoste aduce;
«Primesce darcu milostivire Tu, care te-ai răstignitii cu trupul, Isuse cuvîntule a lui Dumnedeii; și pe loţi cititorii s-tului hramului acestuia și po
poporii mântuesce-i de credință rea. Anulii 1629».

„În secolului XVI Alexandru Lăpuşneanulti şi Movilescii

au făcută Sta-

vropighiei multe daruri, şi în archiva el se păstreză până astădi
chrisvele domnesci. O parte din aceste chrisâve aii fostii publicate
de

canoniculă

A.

$. Pelruşevici

în

calendarele

anuale

ale

Stavro-
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pighiei întitulate Bpexennun Ilueruryra Cranponuriitenoro, pe 1881 Și
urm. Nu am putuli ved€ colecțiunea acestori chris6ve şi lua note despre ele, pentru că actualulu directoră sai președinte ali Stavropighiei,

D lu Prof. Șaranevici, în a cărui îngrijire se află odârele şi documentele
cele mal preţiose, lipsia pentru timpului vacanțeloră din Lemberg. Toti
din acea causă nu am pululii vede odorăle bisericel și nici colecţiunea
de cărţi vechi şi manuscrise, puţină numărâse, după cum mi s'a spusă.

In cancelaria Stavropighiei am vedutu, într'ună dulapă închisă, ună
palrachiră cu următârea inscripţiune
cu firă de argintă pe califea roşie:

cusulă

la

marginea

din

josi

T Ch ErresIXItAn, G'I'LhOPII
|
IG) ESICHAIG LONHOALI, POCIIO AIP
3GAANI ALOĂALITICEOII. h NT. papiia.
<Acestii patrachiri la făcutii Ion Vasile Voevod, Domniă

alii ţeret Moldove-

nescă, la anulii 7151 (1643).>
Toli în cancelaria Stavropighici mi S'a arătată unt pachelă în care se
păstreză șcrisorile de la domni! și boerii moldoveni. In acestă pachetii
se află următârele scrisori ,, despre cari am luati! fârte repede în-

semnare:
17 de la Alexandru Lăpușnenu,

trușevici în Calendarul

1958-1566.

S'aii publicatii de canonieulii Pe-

citati.

- 2 dela Petru Şchiopulii din 1590, publicate în același Calendarii.
13 de la Lucaș Stroici, 1590-1603: autografe afară de cele de la 1590
doc.

16 şi 1606

mai

10, cari sunt

Stroici.
iă de la leremie Movilă VV.,

scrise

de allă mână

1598-1605,

și numai

subscrise

publicate în Calendarii.

9 de la Elisaveta Movilă, Dâmna lui Ieremia VV.,
1 de la Isaia Balica, 1606 Maiii 5.

1604-1632.

1 de la Simeon Movilă VV. 1607.

3 de la Constantin Movilă VV. 1610-1611.
| de la Marin Zlojen (?).... <postelnicii moldovenescii,»
1 de la Margareta Moghila, Domna Moldovei, 1614
|
„1 de la Radulă VV. Mold. 1627,

1614.

de

22
2 de la Miron Barnoyski

VV.

1 de lu Visilic

1644.

5
2
1
1

de
de
de
de

Lupu

VV.

1627 și 1629.

la Moise, Movila VV. 1651-1661.
la Ana Movilâsea Potocka, Domna
la Ioav Duca VV. 1664.
la Constantinii Duca VV, 1694.

|

Moldovei,

1664.

Peste toli 76 documente, dintre cari, pe câtă sciă cti, numai cele
“17 de la Alexandru Lăpuşneanu, 2 de la Petru Schiopulăşi 15 de la

leremia VV.

sunt publicate.
10. Colecţiunile Canovicului

Canoniculă

Petruşevici.

A. S. Petruşevici a strinsii, în continuele sale cercetări,

o frte bogată bibliotecă de cărți “vechi și ndue privitâre mai cu
semă la istoria naţiunii sale rutene, la istoria Galiției și a (eriloră
din juiii. Ţerile Române, şi mat alesi Moldova, ai fostă studiate cu
multă interesă de venerabilulă canonică de la Lemberg, și deacea, în cercetările sale şi în studiele numcrâse istorice și filologice publicate
de D-sa, Români! ocupă un loci: [6rte însemnatu. Biblioteca adunată
a dăruito întregă «Casei naţionale» a Huteniloră, insemnată insti:
tuțiune a loră naţională, instalată în zidirea vechel universități. O

parte mare din bibliotecă Sa şi. predată. Intre cărţile canonicului Pelruşevici am

vădulă,

pe lângă manu-

scrisulu slavonă cu nota aulografă a lui Dosoftei, despre care am
vorbiti ma! susi, și pe lângă mai! multe cărți românesci şi slavone tipă-

rite în secolulă XVII în ţerile române, unii prețiosti Mss. slavonă
in-folio, scrisii pe hâetie și lorle bine conservată, cuprindă ună
corpă

de. Pravile.

Volumul a fosti scrisă,

după

cum

se vede din

nota finală, la anulă 1606 (7114) Mait | pentru Ieremia Moghila
VV. la mănăstirea Suceviţa. Din lucrările sale publicale; din cari mal avea €xemplare disponibile, canoniculi Pelrușevici a Dinevoitii a-mi da din tote câte uni

"exemplarii pentru biblioteca Academiel, Am ondre a le înainta deodată cu acestă relaţiune.
Dintre lucrările sale încă netipărite voii aminti dicționarul etimo-
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iogico-istorică ală numelorii topourafice din Rusia sudică, Galiţia,
Polonia, Moravia, Bohemia, Țerile române şi ferile sud-slavice. Lu.

cearea este uni colosă, care lipărindu-se ară forma celă puțini 10-12
volume

mari

în

4%; din acâstă

causă nici nu se

pote prevede şi spera

în curindă tipărirea ei. Pentru noi, pentru istoria limbel şi a naţiune în generală, însemnălatea fârte mare a acestei lucrări se pote
ved€ numai din cuprinsuli aşa pe scurtă cum lam însemnată, sciulă
fiind ce însemnătate mare are toponimia în cercetările islorice asupra

vechei

epoce

De o specială

a naţiei

n6stre.

însemnătate

luiaşi venerabilii canonică. In

pentru

noi este o allă colecțiune a ace-

multele sale călători! prin Galiţia şi Bu- -

covina, a visitatii aprope (6te bisericile și mânăstirile, decopiindă totă
felului de inscripţiuni, de pe morminte, de pe pelrile comemorative
pentru fondarea bisericilori, de pe vestmintele bisericescl şi de pe toti

felulu de odră;

deasemenea

notele

din

(6te cărţile

tipărite

și din

M-sele cari i-ai: ajunsă în mână în lungile sale. peregrinațiuni. În acestă modă a adunată unii num&ri fârle mare de astleli de copil cari

tote sunt [Ore prețiâse documente istorice şi literare.
la Moldova

şi la Români

în generală

Cele privitore

le-a orinduitii deosebiti în or-

dine cronologică. Este o bogată colecțiune începândi din secoluli
XIV și până în XVIII, care tipărindu-se ară forma ună. mare volumii
și ne-aru da ună nepseţuilă materiali istoricii. In acâstă colecțiune Sa întrodusă -și inscripțiunea de pe crucea lui Radu Buzescu, despre
care am vorbilii mal susă, “precum și notele de pe ma! multe M-se-

ale sale proprii, din care

causă eu nu le-am decopiati,

Canoniculă

Pelruşevici e f6rle dispusă a tipări colecțiunea sa privilâre
mâni, dar cause materiale îlă împiedecă deocamdată.

la

Ro-

1. Biblioteca Universităţii Jagelonice în Cracotia,

Biblioteca vechei și vestitei Universităţi Jagelonice este cea mal
mare dintre t6te bibliotecele Galiliei. Pe lângă circa 200,000 volume
tipărite şi unt considerabilă numără de câteva sute de incunabule,
ea mal posedă o colecţiune da 4176 volume manuscrise. Uni în-
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-Semnală numării din ele cuprindă materiale istorice ; cele mar

multe

înse sunt codice de autori vechi bisericesc şi ptolant rămase din timpurile veche! universități de la secolulu XIV încoce. Acestă însemnată colecțiune de M-se pâte fi acum cu ușurință cercetată şi cunosculă, cu ajutorulii catalogului descriptivă şi analitică lucrată de D-li
Dr. W. Wislocki, Custos alii Bibliotecei, și publicată, între ani 1877-1881,
cu ajutorulă Academiei din Cracovia.
|
Documentele privitâre la Români pe cari le-am cercetati şi des“pre

cari am

luată note

sunt urmălârele.

MSs, 43, Copii de documente.

.

?). Gierci Galga
f. 120. Literae Pochtmis (polentissimi

ad Reg. M tem; dim-

preună cu alte doue scrisori care urmâză.
f. 1. Literae fidei ad Imperatorem Andreae Debnin Opalinski.
Varșovia.
f. 2. Legatio ad eundem.
—

Responsum

1601 Martie 25,

ad literas,

Responsum ad legationem (până la vorbele... <idoneum et oportunum fore.»)
Praeseriptum legationis... (pînă la «in Lithuania sistendum curet.»)
f. 98v. Imperatoris Romanorum de Valachia .
Responsum hegiae Ma-tis. 1602.
—
—

î. 103. v. Serisore de la Chidir Basze. (1603)
f.

105. Responsum

ad literas.

f. 124. Imperatoris de Radulio Valachine Palatino (20 dee.

1603).

Responsum Regiae M-tis (20 jan. 1604).
„_—
£, 125. Turcarum imperatoris per Imbraimum Czausium.
—
Responsum Regiae M-lis (28 Nov; 1603)
f. 138.
—

—
—

Imperatoris Turcarum per Meehmet Czausium missaec,
Vesiri Bassae per cundem missae. -

Responsum Regiae M-tis (29 Mai
Literae Moysis Siculi,

-

1603).

f. 142 v. Literae Transylvanorum ex Nandor Alba ad Regiam M-tem (13 Janua"rie 1604).
—

—

Responsum Regine M-tis.

De Transylvanis ad Caesarem (24% Mai

1604).

Mss, 49. f. 52. Copia scrisorii Voevodului Cracoviei călăi
due «Ceduly» lipite pe dos.
-£ 118. Sevisore de la Mihael Meger(?). 1647 Febr. li.

K.

(644.
"

Ca

m
ev

. 114.

Alta de același.

f. 115. Instructia
f. 125.

Serisore

de la Mihail

Meger (9), 4 Martie 1647.

=

9

ED

=>

ES

a

[Lo

3
=

să

>=

f. 127. Alta de acelaşi.
î. 138.185. de același.
[ 137. Serisore de Ja (iherei Chan (trad. pol.) 1647
”
Mss, 2IL. f. 417-420. Relaţia lui Alexandru Chocimirski de la 14 Sept. 1627.
Î. 423. și urm. Scrisori dela Bawovski VV. către St. Chmielecki, cu data
14 Sept. 1627, doue de la 15 Oct. 1627, 10 Nov. 1627, 16 Nov. 1627.
f. 435. Serisore a cancelarului St. Zolkievski. 24 Sept. 1620.
f „did sqq. Serisori de la Barnovski VV. 4 Julie 1627, trecă dela 17 Julie 1627.
f. 53.
5
Documentii despre Barnovski. 23 Julie 1627.
f. 54%. Documentii despre Barnovski.
[. 56. Serisore de la Barnovski VV. 23 Julie 1627,
f, 58. Puncta...
f.
. Despre afacerile moldovenescă.
fi
. Instructia...
Ne
„f. 463.

Relatia... A

se copia

tote până

la f. 474.

4

MT. 479. 481. 483-484. Alte documente de copiatii.
MISS, UL. Scrisorea Sultanului cătră Regele Poloniei (1594) şi
Regelui.
Ass, 1151, Scrisori originale cătră Regele Ioan Sobieski:

A
respunsulii

f. 4. Serisorea de la Castelanulă Helmki (?).
ff. 12 15, 16, 74. Scrisori dela Alexandru Balaban. lași 12 Aug., 4% Oclobre,
11 Aug, 1881.
f. 75: Scrisore dela Alexandru Buhuș Hatman. lasă 20. lunie 1681.

(76.

>

>»

Mss. 9906. pag.

Stefan....

303.

9 Iunie 1681.

Actio delibeativa

rebele, Polonis addicto. (9 foi).

de Ivonia

|
Duce Valachiae

|

Mss. 3, f. 31. Serisore în limba
logofătii şi Nicoară Spiătarii.

polonă despre Tomşa 'VV. iiscălită : «Balşe

f. 931. Votum....
MSs,

114.

Tureae

|

f. 104—112

r, Salvus

conductus ... Stephani.'— Homagium

Valachiae.... (1485).
f. 115. Fordus Tureicum....

,

f. 116 v. Focdus cum Cacsare Turearum. 1554,
f. 119 v. Contenta Pactorum cum 'Turearum Imperatore.

£. 122 v. Foedus Tureicum

1565.

£. 196. Exemplum

Turearum

pactorum

“
Imperatoris,

1565.

1568.

Palatini
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ss. 102, pag. 9—13. Anno Domini 1600. Serisârea
Mihaiii Vitezuliă,
p. 322—892. Note cronologice, în cari se află mai
istoria Moldovei, de la începutulă secol. XVII.
p. 404—475. Confederaţia de la Hotin, în care
Mold. 1612.
|
p. 505—507. Documente ce sunt a se copia.
p. 517—524. «Votum» ali lui Stanislaii Zolkiewski.
p. 535—538. Copia unei scrisori a lut Jaikowski.
p. 541—555. Documente privitâre la cele petrecute

lui Ioanii Zamoiski cătră
..
multe date privitore la
a întratiă

şi “Tomșa VV.

1620.
între anii 1622 și 1623

p. 585—588. Serisore de la Constantinopole. 1624.
p. 957—561. Uni jurnal despre întîmplări din 1621,
p. 1117. Serisorea lui Barnovski Vodă cătră Lubomirski.

3 Iulie

1629.

Mss. 166. Scrisori și alte documente din sec. XVI și XVII. Copii.
41. Serisorea lui Jaikowski, 20 Octobre 1620.
143. Serisore a lui Otwinowski. 6 Aprilie 1620.
147. Sigismund III... 1620,
“
179. Despre Turci și Tătară.
249. Witanie Krola.... 1626.
253. Gavrilă Batori.... 1626,
Mss. 175. Copii de documente din anul 1552. Volumul a aparținută

bliotecei

regale._ Se

află

într'însulii: 10

documente

privitore

la Români

biși în

specialii la Moldova, care sunt publicate în «Scriptores rerum Polonicarum.»
î. 330—382 cuprindii copii de documente relative la relațiunile cu 'Turcii
și
cu Tătarii în anul 1558.
- MS8. 2906, Copii.
î. 303—376. Actio deliberativa de Ivonia Duce Valachiae Turcae
Rebelle
Polonis addicto.
Mss. 3729 vol. II.
[. 7. Scrisorea lui Stefanii -Batori Regele Poloniei cătră . Petru
Schiopulăi.
4 Aprilie 1583. Copiată.

2, Biblioteca Prineipelui

Czartoryski

în

Cracoria.

Bogatele colecțiuni ale familiei Czartoryski ai fostă: fundate.de
abia spre sfirşitulă secolului trecuti şi Sat înavuţită multă în secolulă nostru. Astădi' aceste colecţiuni sunt. fârte însemnate atâta

„prin

bogăția

materialeloră

adunate

câtă şi piin

valdrea.. lori: sciin-

ţifică, Musculă şi biblioteca Czartoryski sunt instalate de câţi-vă ant
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întrună frumosi locală construită anume pentru ele. Biblioteca este
bogată mal cu semă în cărți lipările privitre la istoria Polonici.

Colecţiunea de manuscrise
aprâpe

tâte

cuprindă

este

materiale

compusă din
istorice,

3961

colecțiuni

de

volume,

cari

documente,

originale sai copil, pentru secolii XIV—XIX. In acestă bibliotecă se
află vestila colecţiune de documente adunată sub directiunea lui
„Naruszewicz și compusă din peste 220 volume în folio. Materialulii |
cuprinsi

în acâstă

colecțiune este enormi;

eli a fostă

adunată

în !

specială pentru istoria Poloniei, dar unii mare numără de documente:
privescu

şi istoria ţăriloră

române

şi ma!

cu s6mă

a Moldovei.

Vo-*

jumele ju Naruszewiez ai fostă cercetate numa! odată pentru istoria |
nostră, de cătră D-lui Hasdeii. D-sa a decopiati tote documentele pri- |
vitâre la Români până la Mihai Vitezulu exclusivă. Ar fi de cea
mal

mare

însemnătate

a

se

dispune

continuarea

cercetării

acestei .

colecțiuni şi decopiarea tuturori documentelori privitâre la istoria Românilori cari se vori mal afla într'insa.
Colccţiunea de Msse a aceste! biblioteci are numai unii catalogii
scrisă, uni

inventară,

de f6rte puţină

ajutoră

pentru cercetări,

fiindă

că întriinsuli se indică în modă forte vagii și necompleti cuprinsul
volumeloră. Din acestă causă cercetarea lori cere f6rte multă timpu.
Cetindi catalogului întregi, am notatii 226 volume (afară de Mssele
lul Naruszewicz), în cari mi sa părutu că sar pute afla documente
_privitâre la Români, tâte înainte de secolul XVIII. Dintre. acestea

am cercetată 60 volume.

Resfoindă cu deamăruntulă

acele volume, în

multe din ele nu am aflati nimici privitorii: la istoria n6âstră. Acesti
resultatu are totuşi folosulă că scimi cari sunt volumele în cari nu

mal

avemiă de căutată şi prin

acesta se

va cruța

timpulii cercelă-

riloră ulleridre.
Mss. 124$. Manuserisăi completă ali cunoscutului poemii despre Moldova,
scrisii de Mironii Costinii la 1684. Foile 1—3 cuprindii dedicarea cătră loanii [II
Regele Poloniei; 17 foi următore : poemulii în trei cântură; alte 6 for despre
Metropolituliă, Episcopii şi boeriile Moldovei.

Ass, 307, £. 205. Serisâre de la Radu VV. Domnulii Țerei Românescă (1567).

o arm
cr

cătră Regele Poloniei Sigismundiă Augustii, scrisă în limba slavonă, fără dată,
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f. 309. Serisorea lui Mehmet Pașa (1584) cătră Regele. Poloniei.

Mss, 309, 1f. 75, 76. Scrisorea lui Andreiii Taranowski de la Constantino-

pole.

6 Ianuarie

1575.

p. 231. Acta quaedam

comitiorum

(1585).

p. 233. Externa.

p. 283. Alineatii privitoră la Bogdan
Mss.

310,

p.

132—139.

Scrisorea

lui

VV. Mold.
Stefani

|
Batori

câtră

Cromer

despre

Tatară. 1583 Ianuarie 13,
pp. 157 și 159. Scrisori de la același cătră, Cromer asupra aceluiași subicetii.
pp. 304—805. Copia listu...
- MS$, 330. Rudolphi II Imperatoris Epistolae ad diversos negotia publica
<pectantes ab Anno 1589 ad Annum 1595. Copii moderne.

Mss, 340. Documentele de pe foile 110—112, 116—1 17, 118-—119 (1590
1589) sunt a se copia.
î. 1&t. Serisorea lui Heder Pașa cătră loană Zamoiski, 1598 Aprilie 10.
f. 148. Scrisorea unui Beglerbeg.
f. 150. Scrisorea lui Zamoiski, 1589 Sept. 27.
f. 152. Scrisore de la Zamoiski cătră senatori. 16 Octobre 1589.
Mss. 3t2, Acta sub Sigism. II. ab A: 1600 ad A. 1611. Tom. |.
p. 23—26. Serisore adresată Regelui Poloniei despre afacerile Moldovei și
despre Stroici logofătii. 1603 Aug. 1.
p. 195. Scrisore de la 1606 Ianuarie 26 despre afacerile Moldovoi.
Mss. 832. Commissio Cracoviae celebrata Anno Domini 1596 cum commissariis Cnesareis de Socictate armorum. contra 'Tureas. --Chronolosia comitiorum
regni Poloniae anno MDXCVII Varsaviac celebratarum,
„Ass. 396. Documente originale din anii 1282—1669. Volumii nepasinatii.
—
Șerisore de la (iheorghe Stefani VV. Mold. Iași 26 Maiă 1655.

Mss. 898. Documente din timpulă [ui Wladislai IV și Ioană Kazimir. Copii.

f. 3. Serisore de la Chmielnicki despre Domnul Moldovei.
Mss, 1107. Cuprinsul documentelorii privitore la țările române, cară se
aflaii în archivulă regali ali Poloniei. Acesti cuprinsi e scristi de mâna lui
Cromer

și cuprinde

150

documente,

dintre

cari la unele

cuprinsulii

ocupă

i,

2 sati chiar 3 pagine. I)ocumentele privitâre la Moldova, "Țâra Romă incscă și câteva. privitore la "Turcia ocupă 152 pagine.
Mss. 402, Volumii de 745 pagine, compusii întregii din scrisori originale.
p. 313. Serisore de la (iheorghe Stefani VV. Mold. 13 Dee. 1657, laşi.
Mss. 40$. Documente din anii 1571—1677. Copii.
“f. 159; Serisorea lui Ioanii Kazimir cătră Viziruli. 1667 Febr. 18.
"f. 160. Serisorea primatelui Regatului Poloniei cătră guvernatorulii 'Stetinu-

lui «In causa Palatini Moldaviae»,

-

)
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f. 183 r. «Pacta» cu Impăratulii Turcilorii. Anno Domini 1672.
[. 186 v. Scrisori de la Sultanii şi Vizirii cătră regele Poloniei.
î. 188. Aprobarea pactului Tureilorii, 1667.
f. 191. Scrisori de la Hanulii Crimului şi de-la Sultanii, 1673.
Mss. +25. Serisore de la Impăratulii Leopoldii cătră Sobieski, 10 Maiii 1684.
Mss, -P98, p. 531. Copia respunsului cătră Domnulii "Ţărei Românesci. 21
lunie 1676.
». 335. Besponsu... 2 lulie 1676.
ss. AI: Copii.
f. 124. Serisore a lui loan Sobieţki.
Mss. 422, Documente de lu loan III, 1687 şi 1688. Copii. Aprope întregit volumuli e compusii din documente privitore la incursiunile lui Sobieski in Moldova.
Mss. Gl6, Acte relative la afacerile turcesci, 1542—1733.
MT. lit — 135. Călătoria unui ambasadorii polonii trimisii la Constantinopole"
la 1619. Vorbindii despre trecerea lui prin Moldova la mergere și întârcere,
dă multe informaţiuni despre starea acestei țări și despre primirile ce i s'aiă făcutii,
f. 138. Serisorea lui Vladislaii IV cătră Sultanulii, 30 Nov. 1633.
î. 140. Serisorea aceluiași către Sultanii 1634.

îl. 307—-824. Relaţie despre evacuarea Cameniţei la 1699.
f.
î.
țele
f.
î.
f.

288. Delimitatio inter Polones et 'Pureas (de 14 9-bre 1699 nel 14 8-bre 1703).
293. Documentii despre delimitarea între Polonia și Turcia şi despre graniMoldovei. 14 Octobre 1703.
334. Allă relațiune despre aceeași delimitare. 1703.
344. Despre altă delimitare între Polonia și Moldova. 1711.
391—400. Cincă scrisori de la L. Grigorie Ghica, 1732, 1733, şi trei r&pun-

“sură către elii. '

o

Mss. 1594. Scrisori originale din anii 1337-—1520.
Epistolă dela 1503 de la Ioan de Lasco. către Episcopul «Varmiensisa,
Mss. 159$. Scrisori originale, 1541—1548.
.
—
Serisore de la Petru Porembski către «Petro Eppo Grenensi,> cu

dala

Alba Iulia 2 Octobre 1542, despre Petru VV. (4 foi).
— Serisore de la Petru VV. cu data Sucâva 1542.
— Altă serisore de la același Petru Porembski cu data 31 Octobre 1542,
Mss, 162%. Copii de documente din sec. XVI și începutulii sec. XVII.
f. 32 v. Responsum legationis a Rodolfo. Imperatore datum Andreae Buin
Opalinsky, 3 lunii 1601. — De la.f. 33 v. <Quod de Michaele Valachiae...» până
la f. 39.
- ST, 41, 42. boue scrisori

de la Sigismund

Regele

Poloniei despre pretenţiuni

faţă - cu Moldova.
Mss, 1631, Sezisori originale din anii 1573 —1646,
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Cătră finele volumului: Copia unci scrisori de la Soroca, 12 Iunie 1614.
Serisore de la Stanislaii Zolkiewski, 12 Maiii 1615,
Cedula z lista Hospodara Woloskiego do P. Hetman....
Mss. 1662, Documente de la Sigismund UI până la Ioan IL. Copii.
p. 54--57. Copia unei serisori de la Sullanulii cătră Regele Polonici, 1617.
* Vor esee în ea despre Ureche, boer moldovenii.
„ 63—75.

dis,

Serisre

de la Skender

1644. Documente

p. 82—138.
infausta, strage

pașa

cătră Zolkiewski

din timpuli lui Zigismund

Serisorea către Hatmanul
Valachicu;> scurtii alineatii

p. 139. Serisore de la Sultanulii,
p. 168. Serisore de la Sultanul,

Hatmanul.

III. Copii.

Radziwil. La pag.
despre Moldova.

85

vorbesce

«de

1617.
1613.

13. Cărţi cumpărate,
Pe

lângă cărțile

dăruite de

venerabilulu cononici

A. S. Petruşevici,

despre can am vorbiti ma! susi în punctului 10 ali acestei relaţiuni,
am on6re a presenta pentru biblioteca Academiei următârele cărti

procurate de mine în acestă călătorie:
Dicţionarulii limbei polone de Linde, 6 vol. în 40,
Catalogul 'manuseriselorăi bibliotecei Ossolinski redactatii de direetorulii ci
* D-lă Dr. W. Ketezynski, volumulii 1 și întâia jummiătate a vol. II, cât sa publi- .
catii

până

acuma,

Catalozulii manuseviseloră "bibliotecei Universităţii jagelonice în 2 volume,
redactatii de custodele că, d-li Dr, W. Wislocki.
Schițe istorice de dr. L. Kubala, 2 volume, în cari se află multe părți privitore la istoria Moldovei.
|
a
Calendarele Institutului Stavropighia pe 1814, 1875, 1878, 1880, 1881, 1885,
în cari se allă documente și studii privitâre la ajutorele primite de Ruteni de
la Domnii Moldovei pentru bisericile lori.
7

Rumuuniu,
mâniei.

Lemberg 1874. Scriere anonimă asupra trecutului şi viitorului Ro|

Lexicon linguue slovenicae veteris dialecti de F. Miklosich, ediţiunea 1, de
la 1850.
|
Descriere istorică și stalistică a bibliotecelorii și archivelorii publice și private din Polonia de Fr. Radziszew ski,
O forte interesantă broșură, pe cât seiii necunoscută, relativă la Mihaiii Vitezulă și întitulată «Gratiae Deo aclae ab ecelesia pro victoria ex Michaele multano parta,» tipărită în Polonia, fără. indicarea locului, la anulă 1601.

11. Conclusiuni.

In aceste

șeilinte,

note

şcurte

resultatulă

și [6rte repede

excursiunii

Inate

constă,

mele în Galiţia.

Aşa

Domnule

cum

Pre.

sunt no-

tele mrle aii o valdre f6rte relativă. Timpulă puținii de care dispuneam și materialulă colosală câtă îmi sta dinainte mi'a împedecati
de a copia mal multe din preţiosele documente 'câte mi-ati tr culă.

prin mână resfoindă volumele

via.

numal

Eram

convinsă

locurile

de

anume

biblioteceloră

altu-feli

unde

că ma!

din Lemberg

bine arii

se află documente

fi să

şi Cracoînsemneză

privitore la istoria

n6stră şi apoi l6rle ușori se va pul€ mijloci decopiarea lori de cătră pers6ne din localitate şi cu cheltueli relativi: mici. Notele mele
sunt luate în. acesli sensi şi spre acestă scopii. Onor. Academie:
va dispune cum va crede mai bine. Ei amintescă numa! că pers6nele din direcțiunile biblioteceloriă şi archiveloră visitate aă primiti
cu multă bună-voinţă cereri făcute de mine în „acestă sensă sub
reserva ulteridreloră hotărâri ale Academiei.
D-lu Bibliotecarii de la Ossolinski m'a însărcinată a face Onor. Academil propunerea de a trimele Institutului Ossolinski publicările

sale în schimbi pentru cele publicate de elă. Acesti institutii posedă,
pe lângă

bibliotecă

și museii,

continui mal alesi -publicaţiuni

şi o tipografie în care se imprimă

în

istorice.

Canoniculă A. S. Petruşevici din Lemberg m'a însărcinat de asemenea a propune Academiei să-l dea uni ajutorii de 1000 îloreni pentru tipărirea notelorii privitore la istoria Româniloră, despre

cari am vorbită mat susă.
Terminândi acâstă relaţiune, îmi permită a atrage atențiunea O-!
nor. Academil asupra cercetărilorii cart ară fi de făcutii în colecţiunile
Galiției pentru

istoria n6stră.

Colecţiunile

din Lemberg,

Cracovia

şi!

alte oraș* mai mici ale Galiției posedu uni colosală materiali istorici privitoră

la Români.

Acestă

materială

se afli

însă împrăştiatii

între colecţiuni mari de documente privitâre la istoria Poloniei, ' așa
în cât cercetarea lui sistematică ari cere timpi forte îndelungată şi

să
mijl6ce însemnate pentru pregătirea copiiloră.

Cea mai mare parte,

aprâpe tâte documentele din aceste colecțiuni, şi în specială pentru
secolii AVI, XVII şi XVIII, sunt scrise în limba polonă. Din acâstă
causă cercetarea completă, şi aşa icândi definitivă a colecţiunilori
“Poloniei pentru istoria nâstră, nu pâte fi făcută de câti de per-

s6ne

cari să albă

solide

cunoscințe

de istoria

Româniloră

și să

pos6dă perlectă limba polonă, avândă în același timpii şi deprindere
la cetirea lextelorii polone vechi. Convingrrea mea este că numai o

„cercetare

făcută în

aceste

condițiuni

pâte

aduna

toti

materialulă

istorică coprinsii în acele bogate colecţiuni ; prin acâsta isloriel n6stre -

_S'ară- deschide uni orizan de o bogăţie nemărginită, care până astă-di
este încă f6rte puţini cunosculă.
Bucuresci,

10 Octombre,

1885.
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